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20.00 น.   พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผูโดยสารขาออกชั้น 4 
                นําทานผานขั้นตอนการเช็คอิน 
23.20 น. ออกเดินทางสูอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

โดยสายการบินเตอรกิซแอรไลน เท่ียวบินที่ TK69  
 
 

05.00 น. เดินทางถึงอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 
07.15 น. ออกเดินทางสู กรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย เท่ียวบินที ่TK1053  
08.35 น. เดินทางถึง สนามบิน Zagreb Airport หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง พรอม

รับสัมภาระเรียบรอย  นําทานเดินทางสู กรุงซาเกรบ (Zagreb) ที่มี
ประวตัิศาสตรยาวนานกวาพันป ผานจัตุรัสท่ีมีรูปปم�นของนายพล “บานโจซิฟ เจลา
ซิค” (Ban Josip Jelacic) ที่เปนวีรบรุุษของประเทศ นําทหารชาวโครแอตตอ
ตานฮังการีในสมัยตนศตวรรษที่ 19  ตอดวยเดินชมเขตเมืองเกาตอนบนและ
ตอนลาง ท่ีเช่ือมกันดวยรถราง Funicular ทีม่ีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป นําทาน
น่ังรถรางสู เมืองตอนบน ของกรุงซาเกรบ ผาน

ชมประตูเมืองเกา ป�อมปราการโบราณและโบสถเซนตมารก(St. Mark) ที่ต้ังอยู
ในเขตที่ทําการรัฐบาล โดยโบสถแหงน้ีมีหลังคาท่ีโดดเดน ไมซํ้าใคร นําทานเดินชม
เมืองตอนบนผาน ประตูหิน (Stone Gate) ที่เคยเหตุการณไฟไหมในอดีต แตมี

วนัแรก     กรุงเทพฯ - อสิตันบูล  

วนัที�สอง     อสิตันบูล - กรุงซาเกรบ - โอพาเทยี   



 

 

รูปของพระแมมารียังคงเหลืออยูเพียงสิ่งเดียว เปนความมหัศจรรยที่รูปของพระแม
มารีไมโดนไฟไหม ทําใหปจจุบันชาวพื้นเมืองนิยมมาไหวบูชาหรือขอบคุณกับสิ่ง
ปาฏิหาริย ท่ีเคยขอแลวไดดั่งที่ตองการ สังเกตจากแผนหินที่ติด  โดยรอบ จะสลัก
คําวา “HVALA” ที่แปลวา ขอบคุณ ในภาษาทองถิ่น จากนั้นนําทานชมตลาด
กลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจงที่เกาแกที่มีสีสันสดใส ขายไมดอก 
ไมประดับ, ผลไมราคาถูกและผาลูกไมสวยแบบตางๆ จนไดเวลาอันสมควร นํา
ทานเขาชมภายใน มหาวิหาร เซนต สตีเฟ�น (St. Stephen’s Cathedral) 
โบสถคาทอลิกประจําเมืองซาเกรบ พรอมรับฟงเร่ืองเลาทางประวัติศาสตรที่สําคัญ
ของโบสถ เชิญทานอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินคาและของที่ระลึกในยาน
การคา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย  นําทานเดินทางสู  เมืองโอพาเทีย  OPATIJA เมืองทาตากอากาศสุดหรูของ

โครเอเชียที่โดงดังเปนที่รูจักมาหลายรอยป โอปาเทียรเปนเมืองทาที่เติบโตมาจาก
หมูบานประมงเล็ก ๆ ในยุคกลางกอนจะไดรับการพัฒนาใหเปนเมืองรีสอรทหรู
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 เมื่อเหลาเศรษฐีจากเมืองริเยกา (Rijeka) ที่อยูใกลๆ 
เริ่มยายเขามาตั้งถิ่นฐาน มีการสรางวิลลาและบานพักตากอากาศหรูหรา เรียงกัน
ไปตามชายฝم�งทะเลสาเหตุที่ทําใหเมืองนี้ไดรับความนิยม นอกจากภูมิประเทศของ
ตัวเมืองที่ทอดยาวไปตามชายฝم�งทะเลเอเดีรยติก มองออกไปเห็นทะเลงดงาม เมือง
โอปาเทียรรุงเรืองถึงขีดสุดในชวงที่จักรวรรดิออสเตรียเรืองอํานาจ ราชวงศฮับส
บูรกก็ทรงโปรดเสด็จมาพักผอนที่เมืองน้ีเชนกัน 

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคารทองถิ่น  
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก เมืองโอพาเทีย Grand Hotel Adriatic  หรือ เทียบเทา  

 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเขาชมอุทยานแหงยาติพลิตวีเซ PLITVICKA  NATIONAL PARK ชม
ความงดงามของอุทยาน ไดรับเปนมรดกโลกในป 1979 มีทะเลบสาบ ท่ีมี
จํานวนทั้งหมด 16 แหง เชื่อตอกัน และเน่ืองจากสภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาที่

วนัที�สาม  อทุยานแห่งยาติพลติวเีซ่ - ซาดาร์ 



 

 

มีระดับสูงต่ําไมเทากัน ทะเลสาบยอย ๆจึงวางตัวลงยอนกันตามเนินเขา น้ําที่ไหล
ไปมาระหวางทะเลสาบจึงกลายเปนน้ําตกใหญนอยสวยงามมาก สีของน้ําใน
ทะเลสาบยัง

แตกตางกนัออกไปตามแตละพ้ืนที่ ชวงฤดู และชวงเวลาในแตละวัน ท้ังน้ําสีเขียว  
สีฟ�า สีคราม สีเทา สะทอนแรธาตุสิ่งมีชีวิตภายในแมน้ําแตละชวง ใหทานเก็บภาพ
ประทับกบัความสวยงามของธรรมชาติ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองซาดาร (Zadar) โครเอเชียเมืองที่มีประวัติศาสตรมากวา 

3,000 ปและเปนเมืองทาสําคัญของทะเลเอเดรียตคิ ท่ีมีบทบาทมาตั้งแตสมัย
โรมันจนถึงปจจุบันอดีตเมืองหลวงเกาของภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) ที่ปจจุบัน
ไดกลายเปนเมืองทองเที่ยวที่มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกมาตั้งแตสมัย
โรมันอีกดวย นอกจากน้ีแลวเมืองหลวงเกาแหงน้ียังเปนที่รูจักกันในหมูชาวเรือท่ีมา
คาขายในแถบน้ี เน่ืองจากเคยเปนศูนยกลางทางดานการคาขายมาตั้งแตสมัยอดีต 
นําทานชมโรมันฟอรัม (Roman Forum) ลานประชุมกลางเมือง ที่ปจจุบัน
หลงเหลือเพียงแคซากปรักหกัพัง ซึ่งถือวาเปนสิ่งกอสรางที่มีขนาดที่ใหญที่สุดในฝم�ง
ตะวันออกของทะเลเอเดรียตกิ (Adriatic Sea) นําทานชมโบสถ เซนต โดแนท 
(St. Donatus Church) ซึ่งตั้งอยูบริเวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม ซึ่งเปนโบสถไบ
เซนไทนที่ใหญที่สุดในดัลเมเทีย ซ่ึงถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 9 โดยตัวอาคาร



 

 

น้ันสรางแบบหลังคาทรงกลม ใชงานสําหรับพิธีกรรมทางศาสนา ปจจุบันได
กลายเปนอีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองซาดารไปแลวดวย ถัดไปใกลๆกันจะเปน 
โบสถ เซนต แมร่ี (St. Mary's Church) ซึ่งปจจุบันไดกลายเปนพิพิธภัณฑ
สําหรับการเก็บงานศิลปะ วัตถุโบราณที่มีความสําคัญทางศาสนา นําทานชมมหา
วิหารเซนต อนาตาเซีย (St. Anastasia Cathedral) คริสตจกัรนิกาย
โรมันคาทอลิกที่ใหญที่สุดในดัลเมเทีย ซ่ึงถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 4 ถึง 5 
เปนประจําเมืองซาดาร แมวามหาวิหารจะผานการถกูทําลายในสงครามมาแลวก็
ตาม 

 
เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคารอาหารทองถิ่น  
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก เมืองซาดาร KOLOVARE HOTEL   หรือ เทียบเทา  

 
 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานสู “เมืองโทรเกียร” (Trogir) (ระยะทาง 214 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
2.30 ชั ่วโมง) เมืองสวยที่
เ ป  นมรดก โลก  ระหว  า ง
ทางผานชมเมืองที ่มีสภาพ
เป  น เ ก า ะอย ู  โ ด ด เ ด ี ่ ย ว
สวยง ามม ี ช ื ่ อ เ ส ี ย งของ
โครเอเชีย คือ “เมืองพรีโมส
เตน” (Primosten) ซึ่งเปน

วนัที�สี�      โทรเกยีร์ – มหาวหิารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ – สปลทิ-พระราชวงัดิโอคลเีธี�ยน 



 

 

เมืองเล็กที่สวยงามและเปนเกาะเล็กๆ ในสมัยกอนมีคนยกยองใหชาวเมืองนี้เปน
ชาวเมืองที่มีความอดทนมาก ตอการใชชีวิตเน่ืองจากภูมิประเทศเปนภูเขาหินแตยัง
อุตสาหะปลูกพืชและทําการเกษตรกรรม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น  
บาย นําทานชมเขตเมืองเกาโทรเกียรที่มีสถาปตยกรรมในสไตล กรีก – โรมันโบราณ 

อาทิเชน ประตู เมืองเกาที่ไดมีการบูรณะขึ้นใหมเมื่อศตวรรษที่ 16 , หอนาฬิกาที่
สร างขึ ้นในสมัยที ่ 14 ผานชมมหาวิหารเซ็นตลอวเรนซ (St. Lawrence 
Cathedral) ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใชเวลากอสรางนับสิบป ท่ีมีความงดงาม
ดวยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปم�นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญ
เซนตลอวเรนซองคสําคัญ ที่ผูสรางมหาวิหารแหงนี้อุทิศให มีเวลาใหทานเดินเลน
ในเมืองเกา เลือกซื้อสินคาทองถิ่นที่ระลึกมากมายในเขตเมืองเกาโทรเกียรแหงน้ี
ไแวลอนสมควรนําทานเดินทางสู เมืองสปลิท (Split) เมืองใหญอันดับ 2 ของ
ประเทศโครเอเชีย มีหลักฐานทางประวัติศาสตรวามีการตั้งถิ่นฐานของชนพื้นเมือง
ตั้งแตสมัยกรีกโบราณ แตมามีบทบาทสําคัญในหนาประวัติศาสตรคือ เปนที่ต้ังของ 
"พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน" ที่สรางขึ้นจากพระประสงคของจักรพรรดิดิโอเคลเชี่ยน
แหง จักรวรรดิโรมันผูที่เริ ่มถายโอนยุคสมัยของจักรวรรดิโรมันตะวันตกสูโรมัน
ตะวันออก ในปจจุบันเมืองสปลิทเปนแหลงทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตรที่
สําคัญของประเทศโครเอเชียและยังคงเปนศูนยกลางของการทองเที่ยวทางดาน
ทะเลของประเทศโครเอเชียดวย เน่ืองจากมีทาเรือที่ใชในการเดินทางไปเกาะแกงที่
มีชื่อเสียงของโครเอเชีย เชน เกาะบราค ที่มีหินคุณภาพสูงที่นําไปใชสรางทําเนียบ
ขาวสหรัฐอเมริกา และ อาคารรัฐสภากรุงบูดาเปสก (บางสวน) , เกาะฮวาร (ยูเนส
โก) , เกาะคอรชูลาบานเกิดมาโคโปโล และเรือขามฟากนานาชาติเชื ่อมตอกับ
ประเทศอิตาลี (เมืองแอนโคนา) นําทานชมเมืองสปลิท (Split)  องคการยูเนสโก
ไดขึ้นทะเบียนและประกาศใหเปนเมืองมรดกโลก  ชมศาลาวาการเมืองสไตลเรอเน
ซองสที ่สร างในศตวรรษที่15 อาคารบานเรือนเกาแกต างๆ ยาน PEOPLE 
SQUARE  ศูนยกลางทางธุรกิจและการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 อีกทั้ง
สิ่งกอสรางที่มีชื่อเสียง เชน รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI 
PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ท ี ่สร างข ึ ้นในช วงแรกของ



 

 

ศตวรรษที่ 15 และนําทานชมตลาดคาผลไมและอาหารโดยรอบ จากน้ันนําทานชม
ดานในพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (DIOKLETIAN PALACE) ที่สรางขึ้นจากพระ
ประสงคของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนที่ตองการสรางพระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวิต
ของพระองคในป 295 ซึ่งใชเวลาในการกอสรางถึง 10 ป นําทานชมหองโถงกลาง
ซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมตอสูหองอื่นๆ ชมลานกวาง (PERISTYLE) ซึ่งลอมไวดวยเสา
หินแกรนิต 3 ดาน และเชื่อมตอดวยโคงเสาที่ตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตร
สวยงาม ชมยอดระฆังแหงวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แทนบูชาของ
เซนตโดมินัสและเซนตสตาซิอุส ซึ่งอยูภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (PEOPLE’S 
SQUARE) ชมรูปป นของ GREGORY OF NIN ผู�م น ําศาสนาคนสําคัญของ
โครเอเชียในยุคศตวรรษที่ 10 ซึ่งเปนฝมือของ IVAN MESTROVIC ชางปم�นที่มี
ชื่อเสียงของโครเอเชีย… 

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคารอาหารจีน   
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก เมืองสปลิท SAN ANTONIO HOTEL   หรือ เทียบเทา  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองสตอน (Ston) เปนเมืองที่มีชื่อเสียง ในเรื่องของอาหาร 
ทะเลรสเลิศ นั่งเรือชมฟารมเลี้ยงหอยนางรมที่มีช่ือเสียงโดยทานจะไดชิมหอย
นางรมสดๆจากฟารมพรอมจิบไวนชั้นดี(Oyster Farm ) ซึ่งเมืองสตอนเปน
เมืองที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประวัติศาสตรสถาปตยกรรมยุคกลางคือ กําแพง
เมืองโบราณ ซึ่งถูกสรางขึ้นเพื่อลอมรอบเมืองโดยกําแพงโบราณแหงนี้ใชเวลาใน
การกอสรางกําแพงน้ีประมาณ 200 ปมีความยาวมากกวา 5.5 กิโลเมตร แมวาใน
อดีตนั้นตัวกําแพงเคยถูกระเบิดในสงครามป ค.ศ. 1991   เมืองสตอน (Ston) 
เมืองที่ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟนิคเปนเมืองที่มีชื่อเสียงใน
เรื่องหอยนางรมและผลิตภัณฑจากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติกและชม

บรรยากาศริมชายฝم�งทะเลที่มีบานเรือนหลังคากระเบื้องสีแสด
สลับตามแนวชายฝم�งเปนระยะทางสูสตอนและหมูบาน่ีสงบตั้งอยู
ริมฝم�งบริเวณโคงอาวกวาง ซึ่งในอดีตเคยตกอยูใตการปกครอง
ของโรมันจนกระทั่งถูกทําลายโดยพวกมองโกลแผนดินไหวเมื่อป 
ค.ศ. 1996 แตก็สามารถคงอยูมาจนไดถึงทุกวันน้ี  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น  
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ไดชื่อวาเปนหนึ่งในเมือง

เกาที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม "ไขมุกแหงทะเลเอเดรียติก" ดวยความลงตัว
ของสถาปตยกรรมและผังเมืองที่เปนระเบียบ เปนเมืองที่มีอํานาจทางทะเลตั้งแต
ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุงเรืองทางการคา จึงไดสรางความยิ่งใหญใหโดด

วนัที�ห้า     สตอน – ฟาร์มหอยนางลม - ดูบรอฟนิค  - กระเช้าไฟฟ้า 



 

 

เดน ดวยการตกแตงพระราชวัง สรางโบสถ วิหาร จัตุรัส น้ําพุ และบานเรือนตาง ๆ 
และไดรับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอยางงดงามตามยุคสมัยอยูทางตอนใตของ
สาธารณรัฐโครเอเชีย เต็มไปดวยประวัติศาสตร และมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย 
ตั้งอยูในภูมิประเทศที่ฉากหลังเปนเนินเขา เบื้องหนาติดกับทะเลเอเดรียติก มี
สถาปตยกรรมเกาแก ซึ ่งเมืองนี้ไดยังเปนสถานที่ถายทําหนังชื่อดัง Game of 
Thrones  ทาน ชมเมืองเกา (Old Town) ซึ ่งโอบลอมดวยกําแพงโบราณสูง
ตระหงานในศตวรรษที่ 13  เพื่อป�องกันภัยจากศัตรู เชน พวกอาหรับ เวเนเชียน 
มาชีโดเนียนและเซิรบและในเขตเมืองเกาประกอบดวยสิ่งกอสรางโบราณ ซึ่งไดรับ
การขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก และเปนเขตชุมชนเริ่มแรกที่
บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสรางบานเมืองไวตั้งแตศตวรรษที่ 7  ชมประตูเมือง 
(Pile Gate) ตั้งอยูทางทิศตะวันตก ซึ่งเปนทางเขาหลัก  ของเมืองเกาและพื้น
ทางเดินถ ูกสร างข ึ ้นจากหินในป 1537  ชมนํ ้าพุโบราณทรงกลม (Onfrio 
Fountain) เปนน้ําพุท่ีใชหลอเลี้ยงประชากรในยามมีศึกสงคราม   จากน้ันนําทาน
ชมสถานที ่ส ําคัญต างๆ เช น Franciscan Monastery และ Dominican 
Monastery สองวิหารในสถาปตยกรรมรูปแบบโกธิก ชมพระราชวังเรคเตอร 
(Rector’s Palace) ใหทานไดอิสระถายรูปบริเวณจัตุรัสกลางเมือง (Placa 
Street) ซึ่งเปนสถานที่นัดพบประกอบกิจกรรมตางๆ ของเมืองในอดีต   อิสระให
ทานไดถายรูปกับเสาหินอัศวิน (Orlando Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) 
ที่ต้ังอยูปลายสุดของถนนสายหลักสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1444  หนาปดทําดวยเหล็ก
มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตหนาปดซึ่งเปนแทนพระจันทรบอกขางขึ้นขางแรมใน



 

 

สมัยกอนและรูปปم�นของนักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถประจําเมืองสไตลโรมาเนสก
แหงแรกของเมืองเปนฉากหลังและโบสถ The Cathedral Treasury  สถานที่
เก็บอัฐิ  ของนักบุญ St. Blaise รวมถึงภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะวัตถุลํ ้าคา

จํานวนมากและผลิตเหรียญกษาปณและทองที่มีช่ือเสียง นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�า 
(CABLE CAR RIDE) ชมวิวพาโนรามา ของเมืองดูบรอฟนิค ทานจะไดเห็น
ความงดงามทิวทัศนที่คงความเปนเอกลักษณของบานเมืองหลังคาสีสมและความ
งดงามของทะเลอาเดรียติก อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจ  

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคารอาหารจีน 
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก เมืองดรูบอฟนิค  LERO HOTEL   หรือ เทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
เดินทางสู  เมืองโมสตาร (Mostar) เปนเมืองเกาแกเมืองหนึ ่งของประเทศ
บอสเนียฯในอดีตเปนเมืองสําคัญของอาณาจักรออโตมัน ในชวง 1990s เกิด
สงคราม Croat–Bosniak (เปนสวนหนึ่งของสงคราม  บอสเนีย) ซึ ่งเปนการ
ขัดแยงกันระหวางชาวบอสเนียฯมุสลิมกับชาวโครแอต ณ ปจจุบันในเมืองจะเห็น
รอยกระสุนที่อยูตามตกึราบานชองตางๆหลงเหลือจากสงครามอยูดวย นําทานชม
สะพาน Stari Most หรือ Old Bridge เปนสถานที ่สําคัญ ซึ ่งถือไดวาเปน 
landmark ของประเทศบอสเน ียฯและยัง เป นหน ึ ่ งใน UNESCO World 
Heritage สะพาน Stari Most เปนสะพานแบบสไตลออโตมัน ที่พาดผานแมนํ้า 
Neretva สะพานเกาแกนี้มีอายุ
ถึง 427 ป กอนที่จะถูกทําลาย
ลงในชวงสมัยคราม และพึ่งถูก
ซอมแซมบูรณการขึ้นมาใหมเมื่อ
ป 2004 ชมบานตุรกี (Turkish 
House หร ือ Kajtaz House) 
และ มัสยิด Koski Mehmed 
Paša Mosque ที ่มีเสียงลือวา
ดานในสวยงามมา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น  
บาย   นําทานเดินทางสูเมือง คอนยิค ซึ่งปนเมืองเล็กๆ อยูติดริมแมนํ้า ที่ลอมรอบดวย

หุบเขา ที่มีเทีอกเขาPRENJ เปนฉากหลัง เมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องงานไมแกะสลัก 
ชมสะพานเกาแกที ่พาดผานแมนํ ้า NERETVAL
สรางตั้งแตป ค.ศ 1682 จากนั้นระหวางทางชม
ความงามของ JABLANICA LAKE ซึ ่งเปนสถา
นี่พักอนของนักทองเที่ยวชวงฤดูรอน  จากนั้นนํา
ทานเดินทางสูเมืองซาราเยโว (Sarajevo) 

วนัที�หก     โมสตาร์ - ซาราเยโว    



 

 

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคารอาหารจีน 
นําทานเขาสู โรงแรมที่พัก เมืองซาราเยโว NOVOTEL SARAJEVO  HOTEL   หรือ 

เทียบเทา  
 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
ซาราเยโว (Sarajevo) เปนเมืองที่นับวาใหญที่สุดในบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา 
(Bosnia and Herzegovina) ซึ ่งถือไดว าเปนเมืองที ่มีความสําคัญในหนา
ประวัติศาสตรโลกและยังเปนเมืองที่ไดรับอิทธิพลจาก 3 ยุคสมัย ทานจะไดเห็น
สถาปตยกรรมและวัฒนธรรมท่ียังหลงเหลือจาก ยุคจักรวรรดิออตโตมัน, จักรวรรดิ
ออสเตรีย- ฮังการี และยูโกสลาเวีย   เนื่องจากเมื่อครั้งที่รัชทายาทลําดับที่หน่ึง
แหงจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี เจาชาย ฟรันซ แฟรดีนันด เสด็จเยือนเมือง
ซาราเยโวพรอมพระชายา (ในสมัยนั้นประเทศบอสเนียฯยังเปนสวนหนึ่งของ
จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ) ไดถูกลอบปลงพระชนมที่นี่ และเปนตนเหตุนําไปสู
สงครามโลกครั้งที่ 1 ชมสะพานลาติน หรือ Latin Bridge ตรงนี้คือจุดลอบปลง
พระชนมรัชทายาทลําดับที่หนึ่งแหงจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี อิสระใหทานเดิน
เลนเก็บภาพตามอัธยาศัย นําทานสูยาน BASCACIJA จัตุรัสกลางเมืองอันเกาแก
ซึ่งเปนศูนยกลางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมและยังเปนยานบารซารเกา เต็มไป
ดวยรานคาขายของที่ระลึก อิสระใหทานเดินเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย ไดเวลา
สมควรนําทานออกเดินทางสูสนามบินซาราเยโว   

 
 
14.20 น. ออกเดินทางสูอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินที่ TK 1024 

วนัที�เจ็ด     ซาราเยโว   - อสิตันบูล 



 

 

17.10 น. เดินทางถึงสนามบนิอสิตันบูล แวะพักเปลี่ยนเครื่อง  
20.05 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ TK 64 

 
 

09.25 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
อัตราคาบริการ//กําหนดการเดินทาง  

14-21 ก.ย.// 19-26 ต.ค.// 9-16 พ.ย.// 4-11 ธ.ค. 62 
อัตราคาบริการ  ราคา / บาท  
ราคาผูใหญพักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน 66,950 
เด็กอายุ 7-12 ป (เสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน) 66,950 
เด็กอายุ 2-6 ป (ไมเสริมเตียง – พักกับผูใหญ 2 ทาน) 66,950 
พักเด่ียวเพิ่มทานละ 9,800 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ  
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 

99,000-120,000 

 
หมายเหตุ : ราคานี้เปนราคาพิเศษสําหรับผูเดินทาง 25 ทานขึ้นไป ไมมีราคาเด็ก กรณีผู
เดินทางไมครบตามจํานวน บริษัทฯ ขอเก็บคาใชจายเพ่ิมทานละ 3,900 บาท   

*******ตั๋วเปนตั๋วโปรโมชั่นไมสามารถสะสมไมลได******* 
อัตรานี้รวม  
 ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) สายการบินTURKISH AIRLINES และ

ภาษีสนามบินทุกแหง  
 คาท่ีพักระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทางตามท่ีระบ ุ
 คาธรรมเนียมวีซาโครเอเชีย 
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการทัวร  
 คาพาหนะในระหวางนําเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบ ุ(กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถ

ขับเกิน 12 ชั่วโมง/วัน) 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ที่ระบ ุในรายการทัวร  

วนัที�แปด     อสิตันบูล  - กรุงเทพฯ 



 

 

 หัวหนาทัวรที่มีประสบการณและชํานาญเสนทางบริการอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 

 คาธรรมเนียมทิปคนขับรถตางประเทศและหัวหนาทัวร 
 คาประกันการเดินทางของบริษัทไทยวิวัฒนประกันภัย WORLD WILD BASIC PLAN 

โดยคุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา 
18 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน 2,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไม
เกิน 2,000,000 บาท –  
หากมีความประสงคจะเพ่ิมความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย

ตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัทฯ 
อัตรานี้ไมรวม   
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % กรณีออกใบกํากับภาษ ี
 คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท เปนตน  
 คาพนักงานยกกระเป�า ใบละ2ยูโร/ใบ/ครั้ง 
 คาใชจายเดินทางเดินทางไป-กลับเพ่ือยื่นวีซาสถานทูตแตละแหง 
 คาแปลเอกสารตามที่สถานทูตแจง 

 
เงือนไขการจองทัวร 

 
จองทัวรและชําระเงิน  
กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วัน
นับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวร
สวนที่เหลือลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด 
ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข  
 
 
 
 



 

 

การยกเลิก 

• แจงลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน กอนการเดินทาง คนืเงินมัดจําทั้งหมด  

• แจงลวงหนา 45 – 59 วัน กอนการเดินทาง หักคามดัจําทานละ 15,000 บาท  

• แจงลวงหนา 31 – 44 วัน กอนการเดินทาง หักคามดัจําทานละ 30,000 บาท  

• แจงลวงหนา 21 – 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาใชจายทานละ 50% ของราคาทัวร 

• แจงลวงหนา 1 – 20 วนั กอนการเดินทาง หักคาดําเนินการตางๆ รวม 100% ของราคาทวัร  

• ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคืนเงินทัง้หมด 
-หากทานยกเลิกการเดินทางอันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับ
การพิจารณาอนุมัติวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูตซึ่ง
การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไข
ของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตนในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณา
อนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานย่ืนขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผล
เร็วกวาการย่ืนขอวีซาแบบกรุปและอาจมีคาใชจายเพิ่มเติม 

-หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศลาชา ไมทันกําหนดการออกตั๋วกับ
ทางสายการบิน และ    ผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงิน
คามัดจําทั้งหมด 

-บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ตํ่ากวา 15 ทาน 
โดยที่จะแจงใหผ ู  เดินทางทราบลวงหนาก อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, 
อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื ้อประกันเพ่ิมเติมแบบ 
WORLD WIDE PLUS GOLD PLAN ของ บ.ไทยวิวัฒน ประกันภัยท ี่ ระบ ุความ
รับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้นทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชน
ของทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทาน
ถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว 

 
 



 

 

กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Join Land ) 
ในกรณีลูกคาดําเนินการเร่ืองตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Land) ลูกคาตอง
ดําเนินการมาพบคณะทัวรดวยตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวย
ตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญเกิดความลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบินอันดวยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม 
 
ตั๋วเครื่องบิน  
-ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูเดินทางจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกันไมสามารถเลื่อนวัน
เดินทางกลับ  
-การจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัท ฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได 
-กรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัท ฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวไมสามารถคืน
เงินไดทุกกรณี  
- สําหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางการแข็งแรง สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดในระดับดีมาก และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิด
เหตุการณฉุกเฉิน หรือมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ ้าหนักของประตู
ประมาณ 20 กิโลกรัม) และไมใชผูที่มีปญหาดานสุขภาพ และอํานาจในการใหที่นั่ง Long 
Leg ขึ ้นอยู กับทางเจาหนาที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเทานั ้น และมี
คาใชจายเพ่ิมเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมเติม  
-ในกรณีหากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 
 
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบิน  
คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรบัคาธรรมเนียม ณ วันที่ 10 ก.ค 2561 การเปลี่ยนแปลงของ
สายการบินในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตาม
ความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 



 

 

โรงแรมและหองพัก  
หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพัก
แบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของ
หองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่
ตองการโรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( 
Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน 
หรือยายเมืองเพื ่อใหเกิดความเหมาะสม โรงแรมในยุโรปที ่มีลักษณะเปน Traditional 
Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับ
การออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทาน
ตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เปนคาใชจายเพ่ิมเติมได 
 
สถานที่เขาชม  
การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่
สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง 
Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน 
Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานได
เขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผล
ทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน 
เน่ืองจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว  
 
สัมภาระและคาพนักงานยกกระเป�า  
-คาทัวรไมไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานมีประสงคตองการใช
บริการคาสามารถแจงหัวหนาทัวรและชําระคาบริการใหกับโรงแรมใบละ2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 
-สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา
ระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได 



 

 

-สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 
กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 
56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
*ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูก
กําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า 
และสัมภาระของผูโดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบใหเปนไปตามกรมธรรมของ บ. ไทยวิวัฒน

ประกันภัย* 
อื่นๆเพ่ิมเติม  
-หากกรณีในครอบครัวของทานมีผู ต องการดูแลพิเศษ นั ่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 
ชั ่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
-ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
เพราะปกตินักทองเที่ยวจะใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหมูเทานั้น 
 
โปรดทราบ !  

 
**เม่ือทานจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่

บริษัทฯ แจงไวแลว** 
  
 

ขอมูลในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา 
1. ทางสถานทูตมีการแจงเงื ่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซา ดังนั้นควรเตรียม
เอกสารตามที่สถานทูตแจงเงื่อนไขมา หากทานเตรียมเอกสารไมครบหรือปลอมแปลงเอกสาร 



 

 

จนทําใหไมสามารถยื่นวีซาไดหรือถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซา ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินมัดจาํ
หรือคาทัวรทั้งหมด 
2. การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ี
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู เดินทางเทานั้น อัตรา
คาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ  หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทาง
สถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา และมีสิทธ์ิไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา 

 
 

เอกสารขอวีซา 
วซีาใชเวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทําการ 

ในกรณีที่สถานทูตกําหนดวันนัดหมายย่ืนวซีากรุป  
หากทานใดไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะจะมีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 1500 บาท  

และ สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดย่ืนเอกสารเขาไปแลว  
**เอกสารในการขอวีซา  กรุณาจัดสงภายใน 20 วันกอนวัน
เดินทาง** 
เอกสารสวนตัว 
 หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนหากมีหนังสือเดินทางเลม

เกาใหแนบมาดวยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซา 
 รูปถายสีขนาด กวาง 3.5 x สูง 4 ซ.ม. จํานวน 2 รูป และฉากหลังตองเปนสีขาวเทานั้น   

สวนของใบหนาจากศรีษะถึงคางตองยาว 3.5 ซ.ม.อายุการใชงานไมเกิน 6  เดือน (ไม
สวมแวนตาทุกชนิด) 

 สําเนาทะเบียนบาน/บตัรประจําตัวประชาชนพรอมหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได 
(เบอรมือถือ) 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา และใบมรณะ (ถาม)ี 



 

 

 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถาม)ี 
 สําเนาบัตรขาราชการ/ สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ (ในกรณีที่ปลดเกษียณแลว)/ สําเนา

บัตรนักศกึษา  
 

หลักฐานการทาํงาน  
 กรณีเปนพนักงานบริษัท หนังสือรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยูอายุไมเกิน 30วัน 

(ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) จะตองระบุ ระบุวันเริ่มเขางาน / อัตราเงินเดือน / ตําแหนงงาน / 
พรอมระบุชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนดลางาน (ภาษาอังกฤษเทานั้น)จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ  TO 
WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูตและประเทศ) 

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ เตรียมสําเนาทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย หรือหนังสือรับ
การจดทะเบียนการคาทุกหนา พรอมหนาวัตถุประสงค คัดสําเนาไมเกิน 3 เดือนนับตั้งแตวันที่
กรุปออกเดินทาง 

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ แตไมไดจดทะเบียนการคา ใหทําหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุ
ประเภทงานท่ีประกอบการและที่ต้ังรวมถึงระยะเวลาในการเปดกิจการ  

 ขาราชการจะตองมีจดหมายรับรองจากตนสังกัด อายุไมเกิน 30 วัน โดยจะตองระบุ
ตําแหนง-วันเริ่มงาน-เงินเดือน (ฉบับจริงภาษาอังกฤษเทานั้น)ระบุวันเริ่มเขางาน / อัตรา
เงินเดือน / ตําแหนงงาน / พรอมระบุชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางทองเที่ยว หลังจากน้ัน
จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลางาน (ภาษาอังกฤษเทาน้ัน)จดหมายรับรองการ
ทํางานใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูตและประเทศ) 

 นักเรียน / นักศึกษา ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาจากสถาบัน อายุไมเกิน 30(ฉบับจริง
ภาษาอังกฤษ)เทานั้น ระบุชื่อ, ระดับการศึกษา, ชื่อสถาบันการศึกษาใหระบุ  TO WHOM 
IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูตและประเทศ) 

หลักฐานการเงิน 
 สําเนาถายสมุดเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ตองเปนบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย หรือบัญชี

ฝากประจําเทานั้น  กรุณาปรับยอดสมุดเงินฝากใหเปนเดือนปจจุบันนับตั้งแตเดือนที่มีการ



 

 

เรียกเก็บเอกสาร อัพเดทกอนยื่นวีซา 7วัน นัดจากวันนัดยื่นวีซา บัญชีจะตองมี 100,000 
บาทขึ้นไปเทานั้น พรอมแนบสําเนาหนาบัญชีหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชี (หากมีการตอเลม 
กรุณาสําเนาหนา  แรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมแตละเลมที่ตอพรอมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเปนปจจุบัน)  ในวันที่ยื่นวีซาตองนํา BANK BOOK เลมจริงไปดวย 
** สถานทูตไมรับพิจารณาสมุดเงินฝากกระแสรายวันและพันธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณี** 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร BANK GUARANTEE ขอกอนยื่นวีซา 7วัน นับจากวันนัด
ยื่นวีซา (ฉบับจริงเปนภาษาอังกฤษ) ใหระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุ
สถานฑูตและประเทศ) 
 หากมีการรับรองคาใชจายใหกับผูอื่น จะตองไปทํา BANK  GUARANTEE  ที่ธนาคาร 
โดยตองใสชื่อนามสกุลตามหนาพาสปอรตของผู รับรองและผู ถ ูกรับรองใน BANK  
GUARANTEE  ดวย 
 กรณีที่มีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
ทางบริษัททานตองออกจดหมายอีกฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมา
ทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทาง วันเดินทางไปกลับ พรอมระบุเหตุผลที่จัดการเดินทางครั้ง
น้ีในจดหมายดวย (ฉบับจริงเปนภาษาอังกฤษ) 
กรณีที่ผูเดินทางเปนเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป 
 สําเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณตองแนบมาดวย) 
 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) พรอมสําเนาบัตร

นักศึกษา 
 เด็กอายุตํ่าวา 20 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางพรอมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับทานใดทาน

หนึ่ง จะตองทําหนังสือยินยอมอนุญาตใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากทางอําเภอโดยที่
บิดา-มารดาจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ
กับอีกทานหน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือ
ชื่อและประทับตราจากทางราชการอยางถูกตอง 
 



 

 

 *** การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียม
ที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 ***  หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญ
ทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไป
อํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกนั 

 ***    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึก
ไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 

 ***   เม่ือทานไดชําระเงินคามัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทั
ฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ 
ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 ** กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานตองแจงความจํานงแกบรษิัท
ทัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและ
ทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทันทานน้ันจะตองมายื่นเด่ียวและแสดงตัวที่
สถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ันการปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐาน
ในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถปุระสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวร
ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก  

 
 
 
 
 



 

 

กรุณากรอกขอความในเอกสารดานลางนี ้
***กรุณากรอกรายละเอียดตอไปน้ีใหครบถวน เปนภาษาอังกฤษ 

เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง*** 
 
ช่ือ - นามสกุล (กรอกขอความเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาหนังสือเดินทาง) 
 
ชื่อ(MR./MRS./MISS) …………………………………….………………………………………………………………………… 
 
นามสกุล................................................................................................................................................. 
 
วัน/เดือน/ปเกิด...........................จังหวัด..............................ประเทศ.......................... 
สัญชาติ........................ 
 
หมายเลขหนังสือเดินทาง......................................วันที่ออก........................ 
วันหมดอายุ.................................. 
สถานภาพ [  ] โสด[  ] แตงงาน [  ] หยา[  ] หมาย 

[  ] ไมจดทะเบียน [  ] จดทะเบียน  
 
ชื่อคูสมรส............................................................................................................................................... 
 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (กรอกขอความเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพทบาน.........................................มือถือ
.............................................. 
 
 



 

 

ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / กรอกขอความเปนภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพทบาน......................................... 
มือถือ.............................................. 
 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (กรอกขอความเปนภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
............................................................................................................................................................. 
ตําแหนงงาน............................................................................................................................................ 
 
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (กรอกขอความเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท........................................... 
 
***กรุณากรอกขอมูลตอไปนี้*** 
ทานเคยเดินทางเขาเขตประเทศเชงเกน (Schengen States Area) ในระยะเวลา 3 ปที่
ผานมาหรือไม 

[  ] ไมเคย  [  ] เคย  
เม่ือวันที่  1 ....../....../...... - ....../....../......, 2 ....../....../...... - ....../....../......,  

3 ....../....../...... - ....../....../...... 
(กรอก วัน/เดือน/ป ตามวันที่ออก / หมดอายุวีซา โดยเรียงจากปลาสุดยอนหลังไป 3 ป เชน 
01/01/13 - 01/03/13)  
 
 
 
 
 



 

 

บุคคลที่เดินทางไปดวย (กรอกขอความเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. ชื่อ-นามสกุล....................................................................... 

ความสัมพันธ......................................... 
2. ชื่อ-นามสกุล.......................................................................

ความสัมพันธ…………………………………..…. 
 
หมายเหตุ: 

1. กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง  
2. ในกรณีที่เอกสารสงถึงบริษัทฯ แลวไมครบ ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเอกสาร

เพ่ิมเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกในภายหลัง ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 

 
 


