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NT008
ทวัรบ์อลขา่น บอสเนยี โคเอเชยี สโลวเีนยี 8 วัน 5 คนื (TK)
ทัวรย์ุโรป โครเอเชยี , 8 วัน 5 คนื ,

JEZERO HOTEL  , Katarina Hotel  , Grand Adriatic Hotel  , LUNA HOTEL  , KOMPAS HOTEL

กรงุอสิตนับูล - ซาราเยโว - สะพานลาตนิ - โมสตาร ์- สะพาน Stari Most - บา้นตุรก ี- เมจูกอรเ์ลยี - ดูบรอฟนคิ - เมอืงเก่า
ประตูเมอืง - น้าํพโุบราณทรงกลม - พระราชวงัเรคเตอร ์- จตัุรสักลางเมอืง - เสาหนิอศัวนิ - หอนาฬกิา -

กระเชา้ไฟฟ้าชมววิพาโนรามา 
สตอน - สปลทิ - ศาลาวา่การเมอืงสไตลเ์รอเนซองส ์- พระราชวงัดโิอคลเีธยีน - ยอดระฆงัแหง่วหิาร - GREGORY OF NIN 
อุทยานแหง่ยาตพิลติวเีซ่ - โอพาเทยี - เบล็ด - ปราสาทเบล็ด - ลบูลยิานา - สะพานโตรโมโคฟ - โบสถ ์St. Nicholas

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - อสิตนับูล ประเทศตรุกี

18.00 น.
พรอ้มกัน ณ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิ TURKISH AIRLINES
อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิสวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางทําผา่นขันตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ

21.45 น.
ออกเดนิทางสู ่นครอสิตนับูล ประเทศตรุก ีเทยีวบนิท ีTK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชวัโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ
จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางค่าํและอาหารเชา้ระหวา่งเทยีวบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุกี

วนัท ี2
อสิตนับูล ประเทศตรุก ี- ซาราเยโว - โมสตาร ์- เมจกูอรเ์ลยี ประเทศบอสเนยี



04.00 น.
เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีแวะพักเปลยีนเครือง

07.15 น.
ออกเดนิทางจาก กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทยีวบนิ TK1021

08.10 น.
ถงึ สนามบนินานาชาตกิรุงซาราเยโว ประเทศบอสเนีย หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหลวง ซาราเยโว (Sarajevo) เป็นเมอืงทนัีบวา่ใหญ่ทสีดุในบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา (Bosnia and
Herzegovina) ซงึถอืไดว้า่เป็นเมอืงทมีคีวามสําคัญในหนา้ประวัตศิาสตรโ์ลกและยังเป็นเมอืงทไีดรั้บอทิธพิลจาก 3 ยุคสมัย
ทา่นจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทยัีงหลงเหลอืจาก ยุคจักรวรรดอิอตโตมัน, จักรวรรดอิอสเตรีย- ฮังการี และยูโกสลาเวยี
เนืองจากเมอืครังทรัีชทายาทลําดับทหีนงึแหง่จักรวรรดอิอสเตรีย-ฮังการี เจา้ชาย ฟรันซแ์ฟรด์นัีนด ์เสด็จเยือนเมอืงซาราเยโวพรอ้มพระชายา
(ในสมัยนันประเทศบอสเนียฯยังเป็นสว่นหนงึของจักรวรรดอิอสเตรีย-ฮังการี) ไดถู้กลอบปลงพระชนมท์นีี และเป็นตน้เหตนํุาไปสูส่งครามโลกครังที
1 

ชม สะพานลาตนิ หรือ Latin Bridge ตรงนีคอืจดุลอบปลงพระชนมรั์ชทายาทลําดับทหีนงึแหง่จักรวรรดอิอสเตรีย-ฮังการี
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่เก็บภาพตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงโมสตาร ์MOSTAR เป็นเมอืงเกา่แกเ่มอืงหนงึของประเทศบอสเนียฯในอดตีเป็นเมอืงสําคัญของอาณาจักรออโตมัน ในชว่ง 1990
s เกดิสงคราม Croat–Bosniak (เป็นสว่นหนงึของสงครามบอสเนีย) ซงึเป็นการขัดแยง้กันระหวา่งชาวบอสเนียฯมุสลมิกับชาวโครแอต ณ
ปัจจบัุนในเมอืงจะเห็นรอยกระสนุทอียู่ตามตกึราบา้นชอ่งตา่งๆหลงเหลอืจากสงครามอยู่ดว้ย

นําทา่นชม สะพาน Stari Most หรือ Old Bridge เป็นสถานทสํีาคัญ ซงึถอืไดว้า่เป็น landmark ของประเทศบอสเนียฯและยังเป็นหนงึใน
UNESCO World Heritage สะพาน Stari Most เป็นสะพานแบบสไตลอ์อโตมัน ทพีาดผา่นแม่น ้าํ Neretva สะพานเกา่แกนี่มอีายุถงึ 427 ปี
กอ่นทจีะถูกทําลายลงในชว่งสมัยคราม และพงึถูกซอ่มแซมบรูณการขนึมาใหม่เมอืปี 2004

ชม บา้นตรุก ี(Turkish House หรือ Kajtaz House) และ มัสยดิ Koski Mehmed Paša Mosque ทมีเีสยีงลอืวา่ดา้นในสวยงามมาก 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมจกูอรเ์ลยี MEDJUGORJE เป็นเมอืงหนงึทชีาวคอทอลกิทัวทังบอสเนียจะมากันเพอืแสวงบญุ
เนืองจากพระแม่มารียถ์ูกกลา่วหาวา่ปรากฏตัวบนเนนิเขาแหง่ปีศาจ มรีูปปัน "พระราชนีิแหง่สนัตภิาพ" ตังอยู่ดา้นหนงึของโบสถเ์ซนตเ์จมส์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
LUNA HOTEL หรือ เทยีบเทา่

วนัท ี3
เมจกูอรเ์ลยี ประเทศบอสเนยี - ดบูรอฟนคิ ประเทศโครเอเชยี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดบูรอฟนคิ DUBROVNIK ไดช้อืวา่เป็นหนงึในเมอืงเกา่ทสีวยทสีดุในยุโรป สมญานาม "ไขมุ่กแหง่ทะเลเอเดรียตกิ"
ดว้ยความลงตัวของสถาปัตยกรรมและผังเมอืงทเีป็นระเบยีบ เป็นเมอืงทมีอํีานาจทางทะเลตังแตศ่ตวรรษท ี13 และมคีวามเจรญิรุ่งเรืองทางการคา้
จงึไดส้รา้งความยงิใหญ่ใหโ้ดดเดน่ ดว้ยการตกแตง่พระราชวัง สรา้งโบสถ ์วหิาร จัตรัุส น ้าํพ ุและบา้นเรือนตา่งๆ
และไดรั้บการบรูณะและปรับเปลยีนอย่างงดงามตามยุคสมัยอยู่ทางตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชยี เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร์
และมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย ตังอยู่ในภมูปิระเทศทฉีากหลังเป็นเนนิเขา เบอืงหนา้ตดิกับทะเลเอเดรียตกิ มสีถาปัตยกรรมเกา่แก่
ซงึเมอืงนีไดยั้งเป็นสถานทถี่ายทําหนังชอืดัง Game of Thrones

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง



บา่ย
ทา่นชม เมอืงเกา่ (Old Town) ซงึโอบลอ้มดว้ยกําแพงโบราณสงูตระหงา่นในศตวรรษท ี13 เพอืป้องกันภัยจากศัตรู เชน่ พวกอาหรับ เวเนเชยีน
มาชโีดเนียนและเซริบ์และในเขตเมอืงเกา่ประกอบดว้ยสงิกอ่สรา้งโบราณ ซงึไดรั้บการขนึทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก
และเป็นเขตชมุชนเรมิแรกทบีรรพบรุุษชาวดบูรอฟนกิมาสรา้งบา้นเมอืงไวตั้งแตศ่ตวรรษท ี7 

ชม ประตเูมอืง (Pile Gate) ตังอยู่ทางทศิตะวันตก ซงึเป็นทางเขา้หลัก ของเมอืงเกา่และพนืทางเดนิถูกสรา้งขนึจากหนิในปี 1537 

ชม น้าํพโุบราณทรงกลม (Onfrio Fountain) เป็นน ้าํพทุใีชห้ลอ่เลยีงประชากรในยามมศีกึสงคราม 

จากนันนําทา่นชมสถานทสํีาคัญตา่ง  ๆเชน่ Franciscan Monasteryและ Dominican Monastery สองวหิารในสถาปัตยกรรมรูปแบบโกธกิ 

ชม พระราชวงัเรคเตอร ์(Rector’s Palace) ใหท้า่นไดอ้สิระถ่ายรูปบรเิวณ จตัรุสักลางเมอืง (Placa Street)
ซงึเป็นสถานทนัีดพบประกอบกจิกรรมตา่ง  ๆของเมอืงในอดตี 

อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปกับ เสาหนิอศัวนิ (Orlando Column) หอนาฬกิา (Bell Tower) ทตัีงอยู่ปลายสดุของถนนสายหลักสรา้งขนึเมอืปี ค.ศ.
1444 หนา้ปัดทําดว้ยเหล็กมคีวามพเิศษตรงลกูกลม  ๆใตห้นา้ปัดซงึเป็นแทนพระจันทรบ์อกขา้งขนึขา้งแรมในสมัยกอ่นและรูปปันของนักบญุ
St.Blaise ซงึมโีบสถป์ระจําเมอืงสไตลโ์รมาเนสกแ์หง่แรกของเมอืงเป็นฉากหลังและโบสถ ์The Cathedral Treasury สถานทเีก็บอัฐขิองนักบญุ
St. Blaise รวมถงึภาพเขยีนและชนิงานศลิปะวัตถุล ้าํคา่จํานวนมากและผลติเหรียญกษาปณ์และทองทมีชีอืเสยีง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
KOMPAS HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ดบูรอฟนคิ - สตอน - สปรทิประเทศโครเอเชยี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นขนึ กระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR RIDE) ชม ววิพาโนรามา ของเมอืงดบูรอฟนคิ
ทา่นจะไดเ้ห็นความงดงามทวิทัศนท์คีงความเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเมอืงหลังคาสสีม้และความงดงามของทะเลอาเดรียตกิ
อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงสตอน STON เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีง ในเรืองของอาหารทะเลรสเลศิ
นังเรือชมฟารม์เลยีงหอยนางรมทมีชีอืเสยีงโดยทา่นจะไดช้มิหอยนางรมสดๆจากฟารม์พรอ้มจบิไวนช์นัดซีงึเมอืงสตอนเป็นเมอืงทเีปรียบเสมอืนตัวแทนของประวัตศิาสตรส์ถาปัตยกรรมยุคกลางคอืกําแพงเมอืงโบราณ
ซงึถูกสรา้งขนึเพอืลอ้มรอบเมอืงโดยกําแพงโบราณแหง่นีใชเ้วลาในการกอ่สรา้งกําแพงนีประมาณ 200 ปีมคีวามยาวมากกวา่ 5.5 กโิลเมตร
แมว้า่ในอดตีนันตัวกําแพงเคยถูกระเบดิในสงครามปี ค.ศ. 1991 เมอืงสตอน (STON)
เมอืงทตัีงอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงดบูรอฟนคิเป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงในเรืองหอยนางรมและผลติภัณฑจ์ากหอนนางรมสดๆ
จากทะเลอาเดรียตกิและชมบรรยากาศรมิชายฝังทะเลทมีบีา้นเรือนหลังคากระเบอืงสแีสดสลับตามแนวชายฝังเป็นระยะทางสูส่ตอนและหมู่บา้นีสงบตังอยู่รมิฝังบรเิวณโคง้อ่าวกวา้งซงึในอดตีเคยตกอยู่ใตก้ารปกครองของโรมันจนกระทังถูกทําลายโดยพวกมองโกลแผน่ดนิไหวเมอืปีค.ศ.
1996 แตก็่สามารถคงอยู่มาจนไดถ้งึทกุวันนี 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสปลทิ (Split) เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชยี
มหีลักฐานทางประวัตศิาสตรว์า่มกีารตังถนิฐานของชนพนืเมอืงตังแตส่มัยกรีกโบราณ แตม่ามบีทบาทสําคัญในหนา้ประวัตศิาสตรค์อื เป็นทตัีงของ
"พระราชวังดโิอเคลเชยีน"
ทสีรา้งขนึจากพระประสงคข์องจักรพรรดดิโิอเคลเชยีนแหง่จักรวรรดโิรมันผูท้เีรมิถ่ายโอนยุคสมัยของจักรวรรดโิรมันตะวันตกสูโ่รมันตะวันออกในปัจจบัุนเมอืงสปลทิเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทางดา้นประวัตศิาสตรท์สํีาคัญของประเทศโครเอเชยีและยังคงเป็นศนูยก์ลางของการทอ่งเทยีวทางดา้นทะเลของประเทศโครเอเชยีดว้ย
เนืองจากมทีา่เรือทใีชใ้นการเดนิทางไปเกาะแกง่ทมีชีอืเสยีงของโครเอเชยี เชน่ เกาะบราค
ทมีหีนิคณุภาพสงูทนํีาไปใชส้รา้งทําเนียบขาวสหรัฐอเมรกิา และ อาคารรัฐสภากรุงบดูาเปสก ์(บางสว่น) , เกาะฮวาร ์(ยูเนสโก)้ ,
เกาะคอรช์ลูา่บา้นเกดิมาโคโปโล และเรือขา้มฟากนานาชาตเิชอืมตอ่กับประเทศอติาล ี(เมอืงแอนโคน่า)

ค่าํ



รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
Katarina Hotel หรือ เทยีบเทา่

วนัท ี5
สปลทิ - พระราชวงัดโิอคลเีธยีน - พลติวเีซ่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นชม เมอืงสปลทิ SPLIT องคก์ารยูเนสโกไดข้นึทะเบยีนและประกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก 

ชม ศาลาวา่การเมอืงสไตลเ์รอเนซองส ์ทสีรา้งในศตวรรษท1ี5 อาคารบา้นเรือนเกา่แกต่า่ง  ๆย่าน PEOPLE SQUARE
ศนูยก์ลางทางธรุกจิและการบรหิาร เมอืสมัยศตวรรษท ี15อกีทังสงิกอ่สรา้งทมีชีอืเสยีง เชน่ รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI
PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALLทสีรา้งขนึในชว่งแรกของศตวรรษท ี15 และนําทา่นชมตลาดคา้ผลไมแ้ละอาหารโดยรอบ 

จากนันนําทา่นชมดา้นใน พระราชวงัดโิอคลเีธยีน (DIOKLETIAN PALACE)
ทสีรา้งขนึจากพระประสงคข์องจักรพรรดดิโิอคลเีธยีนทตีอ้งการสรา้งพระราชวังสําหรับบันปลายชวีติของพระองคใ์นปี 295
ซงึใชเ้วลาในการกอ่สรา้งถงึ 10 ปี นําทา่นชมหอ้งโถงกลางซงึมทีางเดนิทเีชอืมตอ่สูห่อ้งอนื  ๆชมลานกวา้ง (PERISTYLE)
ซงึลอ้มไวด้ว้ยเสาหนิแกรนติ 3 ดา้น และเชอืมตอ่ดว้ยโคง้เสาทตีกแตง่ดว้ยชอ่ดอกไมส้ลักอย่างวจิติรสวยงาม 

ชม ยอดระฆงัแหง่วหิาร THE CATHEDRAL BELFRY แทน่บชูาของเซนตโ์ดมนัิสและเซนตส์ตาซอิุส ซงึอยู่ภายในวหิารชมจัตรัุสประชาชน
(PEOPLE’S SQUARE)

ชมรูปปันของ GREGORY OF NIN ผูนํ้าศาสนาคนสําคัญของโครเอเชยีในยุคศตวรรษท ี10 ซงึเป็นฝีมอืของ IVANMESTROVIC
ชา่งปันทมีชีอืเสยีงของโครเอเชยี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพลติวเีซ ่ซงึม ีPLITVICE LAKES NATIONAL PANK
อุทยานแหง่ชาตทิใีหญ่และมชีอืเสยีงทสีดุในประเทศโครเอเชยีเป็นอุทยานแหง่ชาต ิทไีดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO
อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก

ทพีกั
Jezero Hotel หรือ เทยีบเทา่

วนัท ี6
อทุยานแหง่ยาตพิลติวเีซ ่- เมอืงโอพาเทยีประเทศโครเอเชยี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นเขา้ชม อทุยานแหง่ยาตพิลติวเีซ ่PLITVICKA NATIONAL PARK ชมความงดงามของอุทยาน ไดรั้บเป็นมรดกโลกในปี 1979
มทีะเลบสาบ ทมีจํีานวนทังหมด 16 แหง่ เชอืตอ่กัน และเนืองจากสภาพภมูปิระเทศเป็นเทอืกเขาทมีรีะดับสงูต่าํไม่เทา่กัน
ทะเลสาบย่อยๆจงึวางตัวลงย่อนกันตามเนนิเขา น ้าํทไีหลไปมาระหวา่งทะเลสาบจงึกลายเป็นน ้าํตกใหญ่นอ้ยสวยงามมาก
สขีองน ้าํในทะเลสาบยังแตกตา่งกันออกไปตามแตล่ะพนืท ีชว่งฤด ูและชว่งเวลาในแตล่ะวัน ทังน ้าํสเีขยีวสฟ้ีา สคีราม สเีทา
สะทอ้นแร่ธาตสุงิมชีวีติภายในแม่น ้าํแตล่ะชว่ง ใหท้า่นเก็บภาพประทับกับความสวยงามของธรรมชาติ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง



บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอพาเทยี OPATIJA เมอืงทา่ตากอากาศสดุหรูของโครเอเชยีทโีดง่ดังเป็นทรีูจั้กมาหลายรอ้ยปี
โอปาเทยีรเ์ป็นเมอืงทา่ทเีตบิโตมาจากหมู่บา้นประมงเล็ก  ๆในยุคกลางกอ่นจะไดรั้บการพัฒนาใหเ้ป็นเมอืงรีสอรท์หรูในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี19
เมอืเหลา่เศรษฐจีากเมอืงรเิยกา (Rijeka) ทอียู่ใกล ้ๆ  เรมิยา้ยเขา้มาตังถนิฐาน มกีารสรา้งวลิลาและบา้นพักตากอากาศหรูหรา
เรียงกันไปตามชายฝังทะเลสาเหตทุทํีาใหเ้มอืงนีไดรั้บความนยิม นอกจากภมูปิระเทศของตัวเมอืงททีอดยาวไปตามชายฝังทะเลเอเดรียตกิ
มองออกไปเห็นทะเลงดงาม เมอืงโอปาเทยีรร์ุ่งเรืองถงึขดีสดุในชว่งทจัีกรวรรดอิอสเตรียเรืองอํานาจ
ราชวงศฮั์บสบ์รูก์ก็ทรงโปรดเสด็จมาพักผอ่นทเีมอืงนีเชน่กัน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
Grand Adriatic Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
โอพาเทยี ประเทศโครเอเชยี - เบล็ด - ลบูลยิานาประเทศสโลวเีนยี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

เดนิทางสู ่เมอืงเบล็ด BLED ประเทศสโลวเีนียประเทศเล็ก  ๆแตรุ่่มรวยดว้ยธรรมชาตอัินงดงาม สมัผัสลกึเต็มอมิในเขตทะเลสาบเมอืงแหง่ปราสาท
(Bled Castle) ทตัีงอยู่กลางทะเลสาบทแีสนจะโรแมนตกิ อยู่ทา่มกลางหบุเขาจเูลยีนแอลป์ ประเทศสโลวเีนีย หนงึทในทะเลทเีลอืงชอืในยุโรป
ทะเลสาบเบลดเกดิจากการละลายตัวของธารน ้าํแข็ง ของภเูขาจเูลยีนแอลป์ รวมถงึแหลง่น ้าํธรรมชาตจิากใตด้นิ จนเกดิเป็นทะเลสาบ
จดุเดน่และความสวยงามของทคอืมเีกาะอยู่ตรงกลาง ซงึเป็นทตัีงของโบสถพ์ระแม่มารียข์องเหลา่นักแสวงบญุ
โดยผูม้าเยือนสามารถเขา้ชมโบสถแ์ละหอคอยกลางทะเลสาบเบล็ดได ้ดว้ยการวา่จา้งเรือไมโ้บราณ จากทา่เรือจะตอ้งเดนิขนึบันไดไปอกี 99 ขัน
ซงึทนีีมปีระเพณีทอ้งถนิสโลวเีนียน เชอืกันวา่คูส่มรสใหม่ใหฝ่้ายชายอุม้ฝ่ายหญงิปีนบันได 99 ขันนี และฝ่ายหญงิจะตอ้งไม่สง่เสยีงดังใดๆ
จะทําใหช้วีติสมรสจะรักกันยืนยาว สว่นทโีบสถก์ลางน ้าํยังมกีระดงิทเีชอืกันวา่ใครไดไ้ปสนัแลว้จะโชคด ี

นําทา่นลอ่งเรือและเขา้ชม ปราสาทเบลด ซงึเป็นสถานทพัีกผอ่นของราชวงคส์โลวเินียในชว่งฤดรูอ้น

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
นําทา่นชม เมอืงลบูลยิานา LJUBLJANA เมอืงหลวงทมีเีสน่หข์องประเทศสโลวเีนียตังอยู่เกอืบใจกลางประเทศสโลวเีนีย
เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุในประเทศสโลวเีนีย 

เดนิเลน่ชมบรรยากาศของเมอืงสถานททีสีวยงามตา่ง  ๆไม่วา่จะเป็น ศาลากลาง (City Hall) 

ชมแม่น ้าํดว้ยสะพานทมีชีอืเสยีงอย่าง สะพานโตรโมโคฟ (Tromostovje Bridge) โบสถ ์St. Nicholas และ Franciscan
โบสถเ์กา่แกสํ่าคัญชอ้ปปิงของพนืเมอืง

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นสู ่สนามบนิ

19.55 น.
เหนิฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ TURKISH AIRLINES เทยีวบนิท ีTK1064

00.15 น.
เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีใหท้า่นแวะพักและเปลยีนเครือง

วนัท ี8
อสิตนับูล ประเทศตรุก ี- กรุงเทพฯ ประเทศไทย

01.55 น.
เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ TURKISH AIRLINES เทยีวบนิท ีTK68

14.50 น.



เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป โครเอเชยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:38 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป โครเอเชยี

อัตรานรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป – กลบั (ชัน ECONOMY)สายการบนิTURKISH AIRLINES และภาษีสนามบนิทุกแหง่

• คา่ทพีกัระดบั 4 ดาว ตลอดการเดนิทางตามทรีะบุ

• คา่ธรรมเนยีมเชงเกน้วซีา่

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการทัวร์

• คา่พาหนะในระหวา่งนําเทยีวทังหมดตามทรีะบุ (กฎหมายในยโุรปไมอ่นญุาตใหค้นขบัรถขบัเกนิ 12 ชัวโมง/วัน)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆทรีะบุในรายการทัวร์

• หวัหนา้ทัวรท์มีปีระสบการณแ์ละชํานาญเสน้ทางบรกิารอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• คา่ธรรมเนยีมทปิคนขบัรถตา่งประเทศและหวัหนา้ทัวร์

• คา่ประกนัการเดนิทางของบรษัิทไทยววิัฒนป์ระกนัภยั WORLD WILD BASIC PL AN โดยคุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหตุ
สาํหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกวา่ 18 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไมเ่กนิ 2,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กนิ 2,000,000 บาท –
หากมคีวามประสงคจ์ะเพมิความคุม้ครองในกรณสีมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทยีวบนิกรณุา

อัตรานไีมร่วม

• คา่ภาษีหกัณทจี่าย 3 % และภาษีมลูคา่เพมิ 7 % กรณอีอกใบกาํกบัภาษี

• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัเช่นอาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้

• คา่พนกังานยกกระเป๋า ใบละ 2 ยโูร/ใบ/ครงั

• คา่ใชจ้่ายเดนิทางเดนิทางไป-กลบัเพอืยนืวซีา่สถานทูตแตล่ะแหง่

• คา่แปลเอกสารตามทสีถานทูตแจง้

เงอืนไขในการจองทัวร์

• กรณุาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจําลว่งหนา้ 30,000 บาท ตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทจีอง
ซงึเงนิมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน

• และกรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 20 วันกอ่นการเดนิทาง

• หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

การยกเลกิและคนืคา่ทัวร์

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วัน กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจําทังหมด

• แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําท่านละ 15,000 บาท

• แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําท่านละ 30,000 บาท

• แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ใชจ้่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์

• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ดาํเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทัวร์

• ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทังหมด
• หากท่านยกเลกิการเดนิทางอนัเนอืงมาจากบุคคลใดบุคคลหนงึในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆกต็ามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทูตซงึการยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทังหมด



ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงอืนไขของวันเวลาทยีกเลกิดงักลา่วขา้งตน้ในกรณทีที่านไมแ่นใ่จวา่จะไดร้บัการพจิารณาอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต
ทางบรษัิทขอแนะนําใหท้่านยนืขอวซีา่แบบเดยีว ซงึจะรูผ้ลเร็วกวา่การยนืขอวซีา่แบบกรุป๊และอาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ

• หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทําวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่ันกาํหนดการออกตวักบัทางสายการบนิ และผลวซีา่ของท่านไมผ่า่น บรษัิทฯ
จะขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิคา่มดัจําทังหมด

• บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 15 ท่าน โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน
และขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการท่องเทยีว รวมทังไมส่ามารถรบัผดิชอบจากกรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัดงัน ีการลา่ชา้ของสายการบนิ,
การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุัตเิหต ุฯลฯ โดยสทิธปิระโยชนข์องท่านจะไดร้บัจากการซอืประกนัเพมิเตมิแบบ WORLD WIDE PLUS GOLD
PL AN ของ บ.ไทยววิัฒนป์ระกนัภยัทรีะบุความรบัผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านันทังนจีะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ
และทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง
ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จัดการตวัเครอืงบนิเอง (Join Land )
•  ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Land) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

•  ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนัไมส่ามารถเลอืนวันเดนิทางกลบั

• การจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิท ฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

• กรณยีกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิท ฯ ไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ไมส่ามารถคนืเงนิไดทุ้กกรณี

• สาํหรบัทนัีง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งการแขง็แรง
สามารถสอืสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดมีาก และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในกรณทีเีครอืงบนิเกดิเหตกุารณฉ์กุเฉนิ หรอืมปัีญหา เช่น
สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักของประตปูระมาณ 20 กโิลกรมั) และไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาดา้นสขุภาพ และอาํนาจในการใหท้นัีง Long Leg
ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเท่านัน และมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิตามทสีายการบนิเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ

• ในกรณหีากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ทกีอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

คา่ธรรมเนยีมประกันภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้าํมันเชอืเพลงิของสายการบนิ

•  คดิตามอตัราททีางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วันท  ี10 ก.ค2561การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิททีางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตวั

โรงแรมและหอ้งพัก

•  หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room)
ขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกั และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั
ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทตีอ้งการโรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ
เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสมโรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building
หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ
และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่ ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม

•  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทสีถานทเีขา้ชมนัน ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้



หรอื การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee
ตามทรีะบุไวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรอืเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนอืงจากไดช้ําระ
Reservation Fee ไปแลว้

สมัภาระและคา่พนักงานยกกระเป๋า

•  คา่ทัวรไ์มไ่ดร้วมคา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม
หากท่านมปีระสงคต์อ้งการใชบ้รกิารคา่สามารถแจง้หวัหนา้ทัวรแ์ละชําระคา่บรกิารใหก้บัโรงแรมใบละ2 ยโูร / ใบ / ครงั

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger)
การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)
• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร
ซงึความรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมข์อง บ. ไทยววิัฒนป์ระกนัภยั*

• อนืๆเพมิเตมิ

• หากกรณใีนครอบครวัของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะปกตนัิกท่องเทยีวจะใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูท่านัน

โปรดทราบ

**เมอืทา่นจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษิทัฯแจง้ไวแ้ลว้**

ขอ้มลูในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่

•  ทางสถานทูตมกีารแจง้เงอืนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยนืวซีา่ ดงันันควรเตรยีมเอกสารตามทสีถานทูตแจง้เงอืนไขมา
หากท่านเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทําใหไ้มส่ามารถยนืวซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่
ทางบรษัิทสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทังสนิ
ทังนบีรษัิทเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านัน อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเกบ็
หากท่านโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่ และมสีทิธไิมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่

เอกสารขอวซีา่

**ผูเ้ดนิทางทุกทา่นจะตอ้งมาแสดงตวัทสีถานทูตดว้ยตนเองตามวนันดัหมายเพอืสแกนลายนวิมอื** วซีา่ใชเ้วลาพจิารณาประมาณ 15 วนัทําการ
ในกรณทีสีถานทูตกาํหนดวนันดัหมายยนืวซีา่กรุป๊ หากทา่นใดไมส่ามารถยนืวซีา่พรอ้มคณะจะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทา่นละ 500 บาท และ
สถานฑตูไมอ่นญุาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้นืเอกสารเขา้ไปแลว้ **เอกสารในการขอวซีา่ กรณุาจดัสง่ภายใน20 วนักอ่นวนัเดนิทาง**
• เอกสารสว่นตวั
• หนังสอืเดนิทางมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนหากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ยเพอืประกอบการพจิารณาวซีา่

• รปูถา่ยสขีนาด กวา้ง 3.5 x สงู 4 ซ.ม. จํานวน 2 รปู และฉากหลงัตอ้งเป็นสขีาวเท่านัน สว่นของใบหนา้จากศรษีะถงึคางตอ้งยาว 3.5 ซ.ม.อายกุารใชง้านไมเ่กนิ
6 เดอืน (ไมส่วมแวน่ตาทุกชนดิ)

• สาํเนาทะเบยีนบา้น/บัตรประจําตวัประชาชนพรอ้มหมายเลขโทรศพัทท์สีามารถตดิตอ่ได ้(เบอรม์อืถอื)

• สาํเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี



• ใบเปลยีนชอื-สกลุ (ถา้ม)ี

• สาํเนาบัตรขา้ราชการ/ สาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ (ในกรณทีปีลดเกษียณแลว้)/ สาํเนาบัตรนักศกึษา

• หลกัฐานการทํางาน
• กรณเีป็นพนักงานบรษัิทหนังสอืรบัรองการทํางานของบรษัิทททีํางานอยูอ่ายไุมเ่กนิ 30วัน(ฉบับจรงิภาษาองักฤษ) จะตอ้งระบุระบุวันเรมิเขา้งาน /
อตัราเงนิเดอืน / ตาํแหนง่งาน / พรอ้มระบุช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางท่องเทยีว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลางาน
(ภาษาองักฤษเท่านัน)จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการเตรยีมสาํเนาทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอืหนังสอืรบัการจดทะเบยีนการคา้ทุกหนา้ พรอ้มหนา้วัตถปุระสงค์
คดัสาํเนาไมเ่กนิ 3 เดอืนนับตงัแตว่ันทกีรุป๊ออกเดนิทาง

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนการคา้ ใหท้ําหนังสอืรบัรองตวัเอง โดยระบุประเภทงานทปีระกอบการและทตีงัรวมถงึระยะเวลาในการเปิดกจิการ

• ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากตน้สงักดั อายไุมเ่กนิ 30 วัน โดยจะตอ้งระบุตาํแหนง่-วันเรมิงาน-เงนิเดอืน
(ฉบับจรงิภาษาองักฤษเท่านัน)ระบุวันเรมิเขา้งาน / อตัราเงนิเดอืน / ตาํแหนง่งาน / พรอ้มระบุช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางท่องเทยีว
หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลางาน (ภาษาองักฤษเท่านัน)จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
(ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)

• นักเรยีน / นักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาจากสถาบัน อายไุมเ่กนิ 30(ฉบับจรงิภาษาองักฤษ)เท่านัน ระบุชอื, ระดบัการศกึษา,
ชอืสถาบันการศกึษาใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)

• หลกัฐานการเงนิ
• สาํเนาถา่ยสมดุเงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีงนิฝากแบบ ออมทรพัย ์หรอืบัญชฝีากประจําเท่านัน
กรณุาปรบัยอดสมดุเงนิฝากใหเ้ป็นเดอืนปัจจุบันนับตงัแตเ่ดอืนทมีกีารเรยีกเกบ็เอกสารอพัเดทกอ่นยนืวซีา่ 7วัน นัดจากวันนัดยนืวซีา่ บัญชจีะตอ้งม ี100,000
บาทขนึไปเท่านัน พรอ้มแนบสาํเนาหนา้บัญชหีนา้แรกทมีชีอืเจา้ของบัญช  ี(หากมกีารตอ่เลม่ กรณุาสาํเนาหนา้
แรกทมีชีอืเจา้ของบัญชขีองเลม่แตล่ะเลม่ทตีอ่พรอ้มกบัตวัเลขบัญชเีงนิฝากเป็นปัจจุบัน) ในวันทยีนืวซีา่ตอ้งนํา BANK BOOK เลม่จรงิไปดว้ย

• ** สถานทูตไมร่บัพจิารณาสมดุเงนิฝากกระแสรายวันและพนัธบัตร ฯลฯ ในทุกกรณ*ี*

• หนังสอืรบัรองจากธนาคารBANK GUARANTEEขอกอ่นยนืวซีา่ 7วัน นับจากวันนัดยนืวซีา่(ฉบับจรงิเป็นภาษาองักฤษ)ใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
(ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)

• หากมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายใหก้บัผูอ้นื จะตอ้งไปทํา BANK GUARANTEE ทธีนาคาร โดยตอ้งใสช่อืนามสกลุตามหนา้พาสปอรต์ของผูร้บัรองและผูถ้กูรบัรองใน
BANK GUARANTEEดว้ย

• กรณทีมีบีรษัิทของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมด
ทางบรษัิทท่านตอ้งออกจดหมายอกีฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบุชอืผูเ้ดนิทาง
วันเดนิทางไปกลบัพรอ้มระบุเหตผุลทจีัดการเดนิทางครงันใีนจดหมายดว้ย (ฉบับจรงิเป็นภาษาองักฤษ)

• กรณทีผีูเ้ดนิทางเป็นเดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี
• สาํเนาสตูบิัตร (ในกรณทีอีายยุังไมค่รบ 20 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบมาดว้ย)

• หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยั (ฉบับจรงิภาษาองักฤษ)พรอ้มสาํเนาบัตรนักศกึษา

• เดก็อายตุ่าํวา่ 20 ปีบรบิูรณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆไปกบัท่านใดท่านหนงึ
จะตอ้งทําหนังสอืยนิยอมอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอาํเภอโดยทบีดิา-
มารดาจะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต
โดยมนีายอาํเภอหรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอืและประทับตราจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง
• *** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร
และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• *** หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิท ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแตง่กายสภุาพ
ทังนทีางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ
ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• *** กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• *** เมอืท่านไดช้ําระเงนิคา่มดัจําหรอืทังหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทังหมด

• ** กรณมีกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยนืวซีา่ ท่านตอ้งแจง้ความจํานงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้ราบลว่งหนา้
แตห่ากกรณที่านทตีอ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นกาํหนดวันยนืวซีา่และท่านไมส่ามารถนําหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้ันท่านนันจะตอ้งมายนืเดยีวและแสดงตวัทสีถานทูตตามกาํหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั
**



• ***ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวยังประเทศตามทรีะบุเท่านันการปฏเิสธวซีา่อนัเนอืงมาจากหลกัฐานในการขอยนืวซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยนืขอวซีา่ท่องเทยีว
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทัวรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วัน
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนจีะคาํนงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั
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