
 

 

 

 

บอสเนีย - โครเอเชีย -สโลวีเนีย         

สมัผสัความคลาสิคกบัธรรมชาติท่ีงดงาม 1 ในยโุรป บอลข่าน 3 ประเทศ 

ซาราเยโว - โมสตาร ์- เมจกูอรเ์ลีย ดบูรอฟนิค – นัง่กระเชา้ชมวิวพาโนรามา   

ชมเมืองเกา่ – สตอน – ลอ่งเรอืชิมหอยนางรมพรอ้มไวนข้ึ์นช่ือ – สปลิท  

ชมพระราชวงัดิโอคลีเธียน – อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – เมืองโอพาเทีย  

ลอ่งเรอืทะเลสาบเบลด - ปราสาทเบลด – ลบูลิยานา 

โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES  

 

ก าหนดเดินทาง  

6-13 พ.ย.// 13-20 พ.ย.// 20-27 พ.ย.//  

27 พ.ย.- 4 ธ.ค.// 4-11 ธ.ค. 61 

ราคาพิเศษ 66,950.- 
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วนัแรก  กรงุเทพ – อิสตนับลู ประเทศตรุกี 

18.00 น. พรอ้มกนั ณ เคาน์เตอรเ์ช็คอินสายการบิน TURKISH AIRLINES อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ สนามบินสวุรรณภมูิโดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ

และเอกสารการเดินทางท าผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

21.45 น. ออกเดินทางส ู่นครอิสตนับลู ประเทศตรุกี เท่ียวบินท่ี TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ชัว่โมง) 

เพลิดเพลินกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทกุที่นัง่ และสายการบินบริการอาหารกลางค า่และ

อาหารเชา้ระหวา่งเที่ยวบินสูน่ครอิสตนับลู ประเทศตรุกี 
 

วนัท่ีสอง อิสตนับลู ประเทศตรุกี – ซาราเยโว- โมสตาร ์- เมจกูอรเ์ลีย ประเทศบอสเนีย 

04.00 น. เดินทางถึงกรงุอิสตนับลู ประเทศตรุกี แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

07.15 น.  ออกเดินทางจากกรงุอิสตนับลูโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK1021  

08.10 น.       เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุซาราเยโว ประเทศบอสเนีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มอืงหลวง ซาราเยโว (Sarajevo) เป็นเมอืงที่นบัวา่ใหญ่ที่สดุในบอสเนยีและเฮอรเ์ซ

โกวีนา (Bosnia and Herzegovina) ซ่ึงถือไดว้่าเป็นเมืองที่มีความส าคัญในหนา้ประวัติศาสตร์โลกและยังเป็น

เมืองที่ไดร้ับอิทธิพลจาก 3 ยคุสมัย ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่ยังหลงเหลือจากยคุ

จกัรวรรดิออตโตมนั จกัรวรรดิออสเตรีย - ฮงัการี และยโูกสลาเวีย   เนือ่งจากเมือ่ครั้งที่รัชทายาทล าดับที่

หนึ่งแห่งจกัรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี เจา้ชาย ฟรันซ ์แฟรด์ีนนัด ์เสด็จเยือนเมืองซาราเยโวพรอ้มพระชายา 

(ในสมยันัน้ประเทศบอสเนียยังเป็นสว่นหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ) ไดถ้กูลอบปลงพระชนมท์ี่นี่ 

และเป็นตน้เหตนุ าไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 ชมสะพานลาติน หรือ Latin Bridge ตรงนี้คือจดุลอบปลงพระ

ชนมร์ัชทายาทล าดบัที่หนึง่แห่งจกัรวรรดิออสเตรีย-ฮงัการี อิสระใหท้า่นเดินเลน่เก็บภาพตามอธัยาศัย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองโมสตาร ์MOSTAR เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศบอสเนีย ในอดีตเป็นเมืองส าคัญ

ของอาณาจักรออโตมัน  ในช่วง 1990s เกิดสงคราม Croat–Bosniak (เป็นส่วนหนึ่งของสงคราม  

บอสเนยี) ซ่ึงเป็นการขดัแยง้กันระหวา่งชาวบอสเนยีมสุลิม

กับชาวโครแอต ณ ปัจจบุันในเมืองจะเห็นรอยกระสนุที่อยู่

ตามตึกรามบา้นชอ่งต่างๆ หลงเหลือจากสงครามอยู่ดว้ย 

น าท่ านชมสะพาน Stari Most หรือ  Old Bridge เ ป็น

สถานที่ส าคัญ ซ่ึงถือได้ว่าเป็น landmark ของประเทศ

บอสเนีย  และยัง เ ป็นหนึ่ง ใน UNESCO World Heritage 

สะพาน Stari Most เป็นสะพานแบบสไตล์ออตโตมันที่พาด

ผา่นแมน่ า้ Neretva สะพานเก่าแก่นี้มีอายถึุง 427 ปี ก่อนที่

จะถูกท าลายลงในช่วงสมัยคราม และพ่ึงถูกซ่อมแซม

บรูณาการขึน้มาใหมเ่มือ่ปี 2004 

ชมบา้นตรุกี (Turkish House หรือ Kajtaz House) และ มสัยิด Koski Mehmed Paša Mosque ที่มชีือ่เสียงวา่ดา้น

ในสวยงามมาก  

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู ่เมืองเมจกูอรเ์ลีย MEDJUGORJE เป็นเมืองหนึ่งที่ชาวคาทอลิกทัว่ทัง้

บอสเนียจะมากันเพ่ือแสวงบญุ เนื่องจากพระแมม่ารีถกูกลา่วหาว่าปรากฏตวับนเนินเขาแห่งปีศาจ มีรปูป้ัน 

"พระราชนิแีห่งสนัติภาพ" ตัง้อยู่ดา้นหนึง่ของโบสถเ์ซนตเ์จมส ์ 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั LUNA HOTEL หรอื เทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม เมจกูอรเ์ลีย ประเทศบอสเนีย – ดบูรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเมืองดบูรอฟนิค DUBROVNIK ไดช้ื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สดุในยโุรป 

สมญานาม "ไข่มกุแห่งทะเลเอเดรียติก" ดว้ยความลงตัวของสถาปัตยกรรมและผังเมืองที่เป็นระเบียบ 

เป็นเมืองที่มีอ านาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการคา้ จึงไดส้รา้งความ

ย่ิงใหญ่ใหโ้ดดเด่นดว้ยการตกแตง่พระราชวัง สรา้งโบสถ ์วิหาร จัตรุัส น า้พ ุและบา้นเรือนต่างๆ  และไดร้ับ



 

การบรูณะและปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยคุสมัย อยู่ทางตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชีย เต็มไปดว้ย

ประวัติศาสตร ์และมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย ตั้งอยู่ในภมูิประเทศที่ฉากหลังเป็นเนินเขา เบ้ืองหนา้ติด

กบัทะเลเอเดรียติก มสีถาปัตยกรรมเกา่แก ่และเมอืงนีไ้ดย้ังเป็นสถานที่ถ่ายท าหนงัชือ่ดงั Game of Thrones  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่าน ชมเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึงโอบลอ้มดว้ยก าแพงโบราณสงูตระหง่านในศตวรรษที่ 13  เพ่ือ

ป้องกันภัยจากศัตร ูเช่น พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโด

เนียน และ เ ซิร์บ  และ ใน เขตเมือง เก่ าประกอบด้วย

สิ่งก่อสรา้งโบราณ ซ่ึงไดร้ับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นเขตชมุชนเร่ิมแรกที่บรรพ

บรุษุชาวดบูรอฟนิกมาสรา้งบา้นเมืองไวต้ั้งแต่ศตวรรษที่  

7  ชมประตเูมอืง (Pile Gate) ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตก ซ่ึงเป็น

ทางเขา้หลักของเมืองเก่า และพ้ืนทางเดินถกูสรา้งขึ้นจาก

หินในปี 1537 ชมน า้พโุบราณทรงกลม (Onfrio Fountain) 

เป็นน ้าพุที่ ใชห้ล่อเลี้ยงประชากรในยามมีศึกสงคราม   

จากนั้นน าท่านชมสถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น Franciscan Monastery และ Dominican Monastery สองวิหารใน

สถาปัตยกรรมรปูแบบโกธิก ชมพระราชวังเรคเตอร ์(Rector’s Palace) ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายรปูบริเวณจตัรุัส

กลางเมอืง (Placa Street) ซ่ึงเป็นสถานที่นดัพบประกอบกิจกรรมตา่งๆ ของชาวเมอืงในอดีต อิสระใหท้า่นได้

ถ่ายรปูกบัเสาหินอศัวิน (Orlando Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตัง้อยู่ปลายสดุของถนนสายหลกัสรา้ง

ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1444  หนา้ปัดท าดว้ยเหล็กมคีวามพิเศษตรงลกูกลมๆ ใตห้นา้ปัดซ่ึงเป็นแทนพระจันทร์บอก

ขา้งขึ้นขา้งแรมในสมัยก่อนและรปูป้ันของนักบญุ St.Blaise ซ่ึงมีโบสถ์ประจ าเมืองสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่งแรก

เป็นฉากหลัง และโบสถ์ The Cathedral Treasury สถานที่เก็บอัฐิของนักบญุ St. Blaise รวมถึงภาพเขียนและ

ชิน้งานศิลปะวตัถลุ า้ค่าจ านวนมากและผลิตเหรียญกษาปณแ์ละทองที่มชีือ่เสียง  

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั ณ KOMPAS HOTEL หรอืเทียวเท่า 
 

วนัท่ีส่ี  ดบูรอฟนิค – สตอน – สปลิท ประเทศโครเอเชีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านข้ึนกระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR RIDE) ชมวิวพาโนรามา ของเมอืงดบูรอฟนิค ทา่นจะไดเ้ห็นความ

งดงามทิวทศันท์ี่คงความเป็นเอกลกัษณข์องบา้นเมอืงหลงัคาสีสม้และความงดงามของทะเลอาเดรียติก 

อิสระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ 

 

 



 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองสตอน STON เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเร่ืองของอาหารทะเล

รสเลิศ นัง่เรือชมฟารม์เล้ียงหอยนางรมท่ีมีช่ือเสียง โดยท่านจะไดชิ้ม

หอยนางรมสดๆ จากฟารม์พรอ้มจิบไวนช์ัน้ดี ซ่ึงเมอืงสตอนเป็นเมืองที่

เปรียบเสมอืนตวัแทนของประวตัิศาสตรส์ถาปัตยกรรมยคุกลาง คือ ก าแพง

เมืองโบราณ ซ่ึงถกูสรา้งขึ้นเพ่ือลอ้มรอบเมือง โดยก าแพงโบราณแห่งนี้ใช ้

เวลาในการก่อสรา้งประมาณ 200 ปี มีความยาวมากกว่า 5.5 กิโลเมตร 

แมว้่าในอดีตนัน้ตัวก าแพงเคยถกูระเบิดในสงครามปีค.ศ. 1991 เมืองสตอน 

(STON) เมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองดบูรอฟนิค เป็น

เมอืงที่มชีือ่เสียงในเร่ืองหอยนางรมและผลิตภณัฑจ์ากหอนนางรมสดๆ จาก

ทะเลอาเดรียติก และชมบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือนหลังคา

กระเบ้ืองสีแสดสลับตามแนวชายฝัง่เป็นระยะทางสู่สตอน และหมูบ่า้นที่สงบ

ตั้งอยู่ริมฝัง่บริเวณโคง้อ่าวกวา้ง ซ่ึงในอดีตเคยตกอยู่ใตก้ารปกครองของ

โรมนัจนกระทัง่ถกูท าลายโดยพวกมองโกล เกิดแผน่ดินไหวเมือ่ปีค.ศ. 1996 แตก็่สามารถคงอยู่มาจนไดถึ้งทกุวนันี้  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย มีหลักฐานทาง

ประวตัิศาสตรว์า่มกีารตัง้ถ่ินฐานของชนพ้ืนเมอืงตัง้แตส่มยักรีกโบราณ แตม่ามบีทบาทส าคัญในหนา้ประวตัิศาสตร์

คือ เป็นที่ตั้งของ "พระราชวังดิโอเคลเชียน" ที่สรา้งขึน้จากพระประสงคข์องจักรพรรดิดิโอเคลเชียนแห่งจักรวรรดิ

โรมัน ผูท้ี่เร่ิมถ่ายโอนยคุสมัยของจักรวรรดิโรมันตะวันตกสู่โรมันตะวันออก ในปัจจบุันเมืองสปลิทเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทางดา้นประวัติศาสตรท์ี่ส าคัญของประเทศโครเอเชีย และยังคงเป็นศนูยก์ลางของการท่องเที่ยวทางดา้น

ทะเลของประเทศโครเอเชียดว้ย เนื่องจากมีท่าเรือที่ใชใ้นการเดินทางไปเกาะแก่งที่มีชื่อเสียงของโครเอเชีย เชน่ เกาะ 

บราค ที่มีหินคณุภาพสงูที่น าไปใชส้รา้งท าเนียบขาวสหรัฐอเมริกา และ อาคารรัฐสภากรงุบดูาเปสก ์(บางส่วน)  

เกาะฮวาร ์(ยเูนสโก)้ เกาะคอรช์ลูา่ บา้นเกิดมาโคโปโล และเรือขา้มฟากนานาชาติเชือ่มตอ่กบัประเทศอิตาลี (เมอืงแอน

โคนา่)  

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั ณ Katarina Hotel หรอื เทียบเท่า 
 

วนัท่ีหา้  สปลิท – พระราชวงัดิโอคลีเธียน - พลิตวีเซ ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่าน ชมเมืองสปลิท SPLIT องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนและประกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก  ชมศาลา

วา่การเมอืงสไตลเ์รอเนซองสท์ี่สรา้งในศตวรรษที่ 15 อาคารบา้นเรือนเกา่แกต่า่งๆ ย่าน PEOPLE SQUARE 

ศนูย์กลางทางธรุกิจและการบริหารเมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 อีกทั้งสิ่งก่อสรา้งที่มีชื่อเสียง เช่น รปูภาพ

แกะสลกัสมยั VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL สรา้งขึน้ในชว่งแรก

ของศตวรรษที่ 15 และน าทา่นชมตลาดคา้ผลไมแ้ละอาหารโดยรอบ 



 

จากนัน้น าท่านชมดา้นในพระราชวงัดิโอคลีเธียน (DIOKLETIAN PALACE) ที่สรา้งขึน้จากพระประสงค์

ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธียน ที่ตอ้งการสรา้งพระราชวังส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองคใ์นปี 295 ซ่ึงใช ้

เวลาในการก่อสรา้งถึง 10 ปี น าท่านชมหอ้งโถงกลางซ่ึงมี

ทางเดินที่เชื่อมต่อสู่หอ้งอ่ืนๆ ชมลานกวา้ง (PERISTYLE) 

ซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเชื่อมต่อดว้ยโคง้
เสาที่ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชม

ยอดระฆังแห่งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบชูา

ของเซนตโ์ดมินัสและเซนตส์ตาซิอสุ ซ่ึงอยู่ภายในวิหาร ชม

จัต ุรัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปป้ันของ 

GREGORY OF NIN ผูน้ าศาสนาคนส าคัญของโครเอเชียใน

ยคุศตวรรษที่ 10 ซ่ึงเป็นฝีมือของ IVAN MESTROVIC ชา่ง

ป้ันที่มชีือ่เสียงของโครเอเชยี 

  เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองพลิตวีเซ่ ซ่ึงมี PLITVICE LAKES NATIONAL PANK อทุยานแห่งชาติที่ใหญ่และมี

ชื่อเสียงที่สดุในประเทศโครเอเชีย เป็นอทุยานแห่งชาติที่ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ 

UNESCO  อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ   โรงแรมท่ีพกั  

น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั ณ Jezero Hotel หรอื เทียบเท่า  
 

วนัท่ีหก   อทุยานแห่งยาติพลิตวีเซ่ – เมืองโอพาเทีย ประเทศโครเอเชีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่าน เข้าชมอทุยานแห่งยาติพลิตวีเซ่  PLITVICKA  NATIONAL PARK ชมความงดงามของ

อทุยาน ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1979 มี

ทะเลบสาบจ านวนทั้งหมด 16 แห่งเชื่อมต่อกัน และเนื่องจาก

สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาที่มีระดับสูงต ่า ไม่เท่ากัน 

ทะเลสาบย่อยๆ จึงวางตัวลดหลัน่กันไปตามเนินเขา น า้ที่ไหล

ไปมาระหว่างทะเลสาบจึงกลายเป็นน า้ตกใหญ่นอ้ยสวยงาม

มาก สีของน า้ในทะเลสาบยังแตกต่างกันออกไปตามแตล่ะพ้ืนที่ 

ช่วงฤด ูและช่วงเวลาในแต่ละวัน ทั้งน า้สีเขียว สีฟ้า สีคราม สี

เทา สะทอ้นแร่ธาตสุิ่งมีชีวิตภายในแม่น า้แต่ละช่วง ใหท้่านเก็บ

ภาพประทบักบัความสวยงามของธรรมชาติ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย  OPATIJA เมอืงทา่ตากอากาศสดุหรขูองโครเอเชยีที่โด่งดงัเป็นที่ร ูจ้ักมา

หลายรอ้ยปี โอปาเทียรเ์ป็นเมืองท่าที่เติบโตมาจากหมูบ่า้นประมงเล็กๆ ในยคุกลางก่อนจะไดร้ับการพัฒนา

ใหเ้ป็นเมืองรีสอรท์หรใูนชว่งคริสตศ์ตวรรษที่ 19 เมื่อเหล่าเศรษฐีจากเมืองริเยกา (Rijeka) ที่อยู่ใกล้ๆ  เร่ิม

ยา้ยเขา้มาตั้งถ่ินฐาน มีการสรา้งวิลลาและบา้นพักตากอากาศหรหูรา เรียงกันไปตามชายฝัง่ทะเลสาเหตทุี่

ท าใหเ้มอืงนีไ้ดร้ับความนิยม นอกจากภมูปิระเทศของตัวเมืองที่ทอดยาวไปตามชายฝัง่ทะเลเอเดีรยติก มอง

ออกไปเห็นทะเลงดงาม เมืองโอปาเทียรร์ ุ่งเรืองถึงขดีสดุในชว่งที่จักรวรรดิออสเตรียเรืองอ านาจ ราชวงศ์

ฮบัสบ์รูก์ก็ทรงโปรดเสด็จมาพักผอ่นที่เมอืงนีเ้ชน่กนั  

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั ณ Grand Adriatic Hotel หรอืเทียบเท่า 
 

วนัท่ีเจ็ด  โอพาเทีย  ประเทศโครเอเชีย - เบล็ด – ลบูลิยานา ประเทศสโลวีเนีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดินทางสู ่เมืองเบล็ด BLED  ประเทศสโลวีเนีย ประเทศเล็กๆ แตร่ า่รวยดว้ยธรรมชาติอนังดงาม สมัผสั

ความงามเต็มอ่ิมในเขตทะเลสาบ เมืองแห่งปราสาท (Bled Castle) ท่ีตัง้อย ูก่ลางทะเลสาบ ที่แสนโรแมน

ติก อยู่ทา่มกลางหบุเขาจเูลียนแอลป์ ประเทศสโลวีเนยี หนึง่ในทะเลที่เลื่องชือ่ในยโุรป ทะเลสาบเบลดเกิดจาก



 

การละลายตัวของธารน ้าแข็งของภเูขาจเูลียนแอลป์ รวมถึงแหล่งน ้าธรรมชาติจากใตด้ิน จนเกิดเป็น

ทะเลสาบ จดุเดน่และความสวยงาม คือ มเีกาะอยู่ตรงกลาง เป็นที่ตัง้ของโบสถพ์ระแมม่ารีของเหลา่นกัแสวง

บุญ โดยผู้มาเยือนสามารถเข ้าชมโบสถ์และหอคอยกลาง

ทะเลสาบเบลดได ้ดว้ยการวา่จา้งเรือไมโ้บราณจากทา่เรือจะตอ้ง

เดินขึ้นบันไดไปอีก 99 ขั้น ซ่ึงที่นี่มีประเพณีทอ้งถ่ินสโลวีเนียน 

เชือ่กนัวา่คู่สมรสใหม ่ใหฝ่้ายชายอุม้ฝ่ายหญิงปีนบันได 99 ขัน้นี้ 

และฝ่ายหญิงจะตอ้งไมส่่งเสียงดังใดๆ จะท าใหช้ีวิตสมรสจะรัก

กันยืนยาว ส่วนที่โบสถก์ลางน า้ยังมีกระดิ่งที่เชือ่กันว่า ใครไดไ้ป

สัน่แลว้จะโชคดี น าท่านล่องเรือและเขา้ชมปราสาทเบลด ซ่ึงเป็น

สถานที่พักผอ่นของราชวงคส์โลวิเนยีในชว่งฤดรูอ้น 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

บ่าย น าท่านชม เมืองลบูลิยานา LJUBLJANA เมืองหลวงที่มีเสน่ห์ ตั้งอยู่เกือบใจกลางประเทศ เป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสดุในประเทศสโลวีเนีย  เดินเล่นชมบรรยากาศของเมืองสถานที่ที่สวยงามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

ศาลากลาง (City Hall) ชมแมน่ า้ดว้ยสะพานที่มีชื่อเสียงอย่าง สะพานโตรโมโคฟ (Tromostovje Bridge)

โบสถ ์St. Nicholas และ Franciscan โบสถเ์กา่แกส่ าคัญ ชอ้ปป้ิงของพ้ืนเมือง  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบิน  

19.55 น. เหินฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK1064 

00.15 น. เดินทางถึงกรงุอิสตนับลู ประเทศตรุกี ใหท้่านแวะพกัและเปล่ียนเครือ่ง 
 

วนัท่ีแปด อิสตนับลู ประเทศตรุกี - กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

01.55 น. เหินฟ้าส ูก่รงุเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เท่ียวบินท่ี TK68 

14.50 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบรกิาร//ก าหนดการเดินทาง  
 

6-13 พ.ย.//13-20 พ.ย.// 20-27 พ.ย.// 27 พ.ย.- 4 ธ.ค.// 4-11 ธ.ค. 61 

 

อตัราค่าบรกิาร  ราคา / บาท 

ราคาผูใ้หญ่พักหอ้งคู่หรือ เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 66,950 

เด็กอาย ุ7-12 ปี (เสริมเตียง – พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 66,950 

เด็กอาย ุ2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง – พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 66,950 

พักเดี่ยวเพ่ิมทา่นละ 9,800 



 

ชัน้ธรุกิจเพ่ิมเงนิจากราคาทวัร ์เร่ิมตน้ที่ทา่นละ  

(ราคาสามารถยืนยันไดก็้ตอ่เมือ่ที่นัง่ confirm เทา่นัน้) 

95,000 

 

หมายเหต ุ: ราคาน้ีเป็นราคาพิเศษส าหรบัผ ูเ้ดินทาง 25 ท่านข้ึนไป ไม่มีราคาเด็ก กรณีผ ูเ้ดินทางไม่ครบตาม

จ านวน บรษิทัฯ ขอเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ 3,900 บาท   

*******ตัว๋เป็นตัว๋โปรโมชัน่ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้****** 

อตัราน้ีรวม  

• ตัว๋เครือ่งบิน ไป – กลบั (ชัน้ ECONOMY) สายการบิน TURKISH AIRLINES และภาษสีนามบินทกุแห่ง  

• ค่าที่พักระดบั 4 ดาว ตลอดการเดินทางตามที่ระบ ุ

• ค่าธรรมเนยีมเชงเกน้วีซ่า 

• ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการทวัร ์ 

• ค่าพาหนะในระหวา่งน าเที่ยวทัง้หมดตามที่ระบ ุ(กฎหมายในยโุรปไมอ่นญุาตใหค้นขบัรถขบัเกิน 12 ชัว่โมง/วนั) 

• ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ที่ระบ ุในรายการทวัร ์ 

• หัวหนา้ทวัรท์ี่มปีระสบการณแ์ละช านาญเสน้ทางบริการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าธรรมเนยีมทิปคนขบัรถตา่งประเทศและหัวหนา้ทวัร ์

• ค่าประกันการเดินทางของบริษัทไทยวิวัฒนป์ระกันภัย WORLD WILD BASIC PLAN โดยคุม้ครองการสญูเสีย

ชวิีต/อวยัวะจากอบุัติเหต ุส าหรับผูเ้อาประกันภยัอายมุากกวา่ 18 ปีนอ้ยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 2,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความค ุม้ครองในกรณี

สมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเท่ียวบินกรณุาสอบถามทางบรษิทัฯ 

อตัราน้ีไมร่วม   

• ค่าภาษหีัก ณ ที่จา่ย 3 % และภาษมีลูค่าเพ่ิม 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษ ี

• ค่าธรรมเนยีมหนงัสือเดินทาง 

• ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  

• ค่าพนกังานยกกระเป๋า ใบละ 2 ยโูร/ใบ/ครั้ง 

• ค่าใชจ้า่ยเดินทางเดินทางไป-กลบัเพ่ือย่ืนวีซ่าสถานทตูแตล่ะแห่ง 

• ค่าแปลเอกสารตามที่สถานทตูแจง้ 
 

เงือนไขการจองทวัร ์
 

จองทวัรแ์ละช าระเงิน  

กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 30,000 บาทต่อผ ูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงนิมดั

จ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยันการจองของทา่น และกรณุาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือลว่งหนา้ 20 วนักอ่นการเดินทาง หากทา่น

ไมช่ าระเงนิสว่นที่เหลือตามวันที่ก าหนด ทางบริษทัฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมม่เีงือ่นไข  

การยกเลิก 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 60 วนั กอ่นการเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด  

• แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 30,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าใชจ้่ายท่านละ 50% ของราคาทวัร ์

• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

• ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง ถกูปฎิเสธการเขา้เมือง จะไมมี่การคืนเงินทัง้หมด 



 

- หากท่านยกเลิกการเดินทางอนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุติั

วีซ่าไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิก

พรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวข้างตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่

แน่ใจว่าจะไดร้บัการพิจารณาอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษทัขอแนะน าใหท้่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว 

ซ่ึงจะร ูผ้ลเรว็กว่าการย่ืนขอวีซ่าแบบกร ุป๊และอาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม 

- หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่นัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และ

ผลวีซ่าของท่านไมผ่า่น บรษิทัสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

- บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผ้ ูเ้ดินทาง

ทราบลว่งหนา้ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรบัผิดชอบ

จากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงัน้ี การล่าชา้ของสายการบิน การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อ

จลาจล อบุัติเหต ุฯลฯ โดยสิทธิประโยชนข์องท่านจะไดร้บัจากการซ้ือประกนัเพ่ิมเติมแบบ WORLD WIDE 

PLUS GOLD PLAN ของบ.ไทยวิวฒันป์ระกนัภยัท่ีระบคุวามรบัผิดชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านัน้ ทัง้น้ี จะค านึงถึง

ผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ และทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี

เขา้เมือง และจะไมคื่นเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระมาแลว้ 
 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครือ่งบินเอง (Join Land ) 

ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Land) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความ

ลา่ชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม 

ตัว๋เครือ่งบิน  

-ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูเ้ดินทางจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัไมส่ามารถเลื่อนวนัเดินทางกลบั  

-การจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษทัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

-กรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดด้ าเนนิการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ไมส่ามารถคืนเงนิไดท้กุกรณี  

- ส าหรบัท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอย ู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผ ู้ท่ีจะนัง่ตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสาย

การบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผ ูท่ี้มีรา่งการแข็งแรง สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดีมาก และช่วยเหลือ

ผ ูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็ว ในกรณีท่ีเครื่องบินเกิดเหตกุารณฉ์กุเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้

(น ้าหนกัของประตปูระมาณ 20 กิโลกรมั) และไม่ใช่ผ ูท่ี้มีปัญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long Leg 

ข้ึนอย ู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านัน้ และมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมตามท่ีสายการบิน

เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม  

-ในกรณีหากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่กอ่นออกบัตร

โดยสารทกุครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับผดิชอบค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน  

คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 10 ก.ค. 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นค่าทวัรส์ว่นเพ่ิมที่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพกั  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมกัมคีวามแตกตา่งกัน ซ่ึงอาจจะ

ท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งติดกันตามที่ตอ้งการ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิ

ต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่านั้น  ในกรณีที่มีการจัดประชมุนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่า

โรงแรมสงูขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม โรงแรมใน

ยโุรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทัดรัด และไมม่อีา่งอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับ

การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบาย

และหอ้งใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมได ้

 



 

สถานท่ีเขา้ชม  

การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เขา้ชมนั้นๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบ

ดังกล่าวได ้ทางบริษทัจะคืนเงนิ Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหท้่านไดเ้ขา้

ชมสถานที่ดังกล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชม

สถานที่ดงักลา่วได ้ทางบริษทัจะไมม่กีารคืนเงนิใดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้  

สมัภาระและค่าพนกังานยกกระเป๋า  

-ค่าทวัรไ์มไ่ดร้วมค่าขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม หากทา่นมปีระสงคต์อ้งการใชบ้ริการค่าสามารถแจง้หัวหนา้

ทวัรแ์ละช าระค่าบริการใหก้บัโรงแรม 2 ยโูร/ใบ/ครัง้ 

-ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้

-ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+

ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

*ในบางรายการทวัร ์ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน า้หนกัสว่นที่เกิน 

*บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผ ูโ้ดยสาร 

ซ่ึงความรบัผิดชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมข์อง บ. ไทยวิวฒันป์ระกนัภยั* 

อ่ืนๆ เพ่ิมเติม  

-หากกรณีในครอบครัวของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair) เด็ก ผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก

ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

-ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ 

หากท่านถกูปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกตินกัท่องเท่ียวจะใชห้นงัสือเดินทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สีเลือดหมเูท่านัน้ 
 

โปรดทราบ !  
 

**เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบรษิทัแจง้ไวแ้ลว้** 
 

ขอ้มลูในการเตรยีมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า 

1. ทางสถานทตูมีการแจง้เงือ่นไขการเตรียมเอกสารในการขอย่ืนวีซ่า ดังนัน้ควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทตูแจง้เงือ่นไข

มา หากท่านเตรียมเอกสารไมค่รบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนท าใหไ้มส่ามารถย่ืนวีซ่าไดห้รือถกูปฏิเสธการอนมุตัิวีซ่า ทาง

บริษทัสงวนสิทธิ์ไมคื่นเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมด 

2. การอนมุตัิวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทตู ทางบริษัทไมม่ีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตัวกลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทตูเป็นผูเ้รียกเก็บ หากท่านถกู

ปฏิเสธการขออนมุตัิวีซ่า ทางสถานทตูไมคื่นอตัราค่าธรรมเนยีมในการย่ืนวีซ่า และมสีิทธิ์ไมแ่จง้สาเหตกุารปฏิเสธวีซ่า 
 

เอกสารขอวีซ่า 

**ผ ูเ้ดินทางทกุท่านจะตอ้งมาแสดงตวัท่ีสถานทตูดว้ยตนเองตามวนันดัหมายเพ่ือสแกนลายน้ิวมือ** 

วีซ่าใชเ้วลาพิจารณาประมาณ 15 วนัท าการ ในกรณีท่ีสถานทตูก าหนดวนันดัหมายย่ืนวีซ่ากร ุป๊  

หากท่านใดไม่สามารถย่ืนวีซ่าพรอ้มคณะจะมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่านละ 500 บาท  

และ สถานฑตูไมอ่นญุาตใหดึ้งเลม่พาสปอรต์ หากไดย่ื้นเอกสารเขา้ไปแลว้  



 

**เอกสารในการขอวีซ่า  กรณุาจดัสง่ภายใน 20 วนักอ่นวนัเดินทาง** 

เอกสารสว่นตวั 

▪ หนงัสือเดินทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดือนหากมหีนงัสือเดินทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย
เพ่ือประกอบการพิจารณาวีซ่า 

▪ รปูถ่ายสีขนาด กวา้ง 3.5 x สงู 4 ซ.ม. จ านวน 2 รปู และฉากหลงัตอ้งเป็นสี

ขาวเท่านัน้ สว่นของใบหนา้จากศรษีะถึงคางตอ้งยาว 3.5 ซ.ม.อายกุารใชง้าน

ไมเ่กิน 6  เดือน (ไมส่วมแว่นตาทกุชนิด) 

▪ ส าเนาทะเบียนบา้น/บัตรประจ าตวัประชาชนพรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดตอ่
ได ้(เบอรม์อืถือ) 

▪ ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถา้ม)ี 

▪ ใบเปลี่ยนชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 

▪ ส าเนาบัตรขา้ราชการ/ ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ (ในกรณีที่ปลดเกษยีณแลว้)/ ส าเนาบัตรนกัศึกษา  

หลกัฐานการท างาน  

▪ กรณีเป็นพนกังานบริษทั หนงัสือรับรองการท างานของบริษทัที่ท างานอยู่อายไุมเ่กิน 30 วัน (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) 

จะตอ้งระบ ุระบวุันเร่ิมเขา้งาน / อัตราเงนิเดือน / ต าแหนง่งาน / พรอ้มระบชุว่งเวลาที่ขอลางานเพ่ือเดินทางท่องเที่ยว 

หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนดลางาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)จดหมายรบัรองการท างานให้

ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 

▪ กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ เตรียมส าเนาทะเบียนการคา้ ใบทะเบียนพาณิชย ์หรือหนงัสือรับการจดทะเบียนการคา้ทกุ

หนา้ พรอ้มหนา้วตัถปุระสงค ์คัดส าเนาไมเ่กิน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัที่กร ุ๊ปออกเดินทาง 

▪ กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ แต่ไมไ่ดจ้ดทะเบียนการคา้ ใหท้ าหนงัสือรับรองตวัเอง โดยระบปุระเภทงานที่ประกอบการ

และที่ตัง้รวมถึงระยะเวลาในการเปิดกิจการ  

▪ ขา้ราชการจะตอ้งมีจดหมายรับรองจากตน้สังกัด อายไุม่เกิน 30 วัน โดยจะตอ้งระบตุ าแหน่ง-วันเร่ิมงาน-เงินเดือน 

(ฉบับจริงภาษาอังกฤษเท่านัน้)ระบวุันเร่ิมเขา้งาน / อตัราเงนิเดือน / ต าแหนง่งาน / พรอ้มระบชุว่งเวลาที่ขอลางานเพ่ือ

เดินทางทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลางาน (ภาษาองักฤษเทา่นัน้)จดหมายรบัรอง

การท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 

▪ นกัเรยีน / นกัศึกษา ใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษาจากสถาบัน อายไุมเ่กิน 30(ฉบับจริงภาษาองักฤษ)เทา่นัน้ ระบชุือ่, 

ระดบัการศึกษา ชือ่สถาบันการศึกษาใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 

หลกัฐานการเงิน 

▪ ส าเนาถ่ายสมดุเงินฝากยอ้นหลัง 6 เดือน ตอ้งเป็นบัญชีเงินฝากแบบ ออมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจ าเท่านั้น  กรณุา

ปรับยอดสมดุเงนิฝากใหเ้ป็นเดือนปัจจบุันนบัตัง้แตเ่ดือนที่มกีารเรียกเก็บเอกสาร อพัเดทกอ่นย่ืนวีซ่า 7 วนั นดัจากวนันดั

ย่ืนวีซ่า บัญชีจะตอ้งมี 100,000 บาทขึน้ไปเทา่นัน้ พรอ้มแนบส าเนาหนา้บัญชีหนา้แรกที่มีชือ่เจา้ของบัญชี (หากมีการตอ่

เล่ม กรณุาส าเนาหนา้  แรกที่มีชื่อเจา้ของบัญชีของเล่มแต่ละเล่มที่ต่อพรอ้มกับตัวเลขบัญชีเงนิฝากเป็นปัจจบุัน) ในวันที่

ย่ืนวีซ่าตอ้งน า BANK BOOK เลม่จริงไปดว้ย 

** สถานทตูไม่รบัพิจารณาสมดุเงินฝากกระแสรายวนัและพนัธบตัร ฯลฯ ในทกุกรณี** 

▪ หนังสือรับรองจากธนาคาร BANK GUARANTEE ขอก่อนย่ืนวีซ่า 7วัน นับจากวันนัดย่ืนวีซ่า (ฉบับจริงเป็น

ภาษาองักฤษ) ใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 

▪ หากมีการรับรองค่าใชจ้่ายใหก้ับผูอ่ื้น จะตอ้งไปท า BANK  GUARANTEE  ที่ธนาคาร โดยตอ้งใส่ช่ือนามสกลุตามหนา้

พาสปอรต์ของผ ูร้บัรองและผ ูถ้กูรบัรองใน BANK  GUARANTEE  ดว้ย 

▪ กรณีที่มบีริษทัของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด ทางบริษทัทา่นตอ้งออกจดหมาย

อีกฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทาง วันเดินทางไปกลับ 

พรอ้มระบเุหตผุลที่จดัการเดินทางครั้งนีใ้นจดหมายดว้ย (ฉบับจริงเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณีท่ีผ ูเ้ดินทางเป็นเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี 

▪ ส าเนาสตูิบัตร (ในกรณีที่อายยุังไมค่รบ 20 ปีบริบรูณต์อ้งแนบมาดว้ย) 



 

▪ หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั (ฉบับจริงภาษาองักฤษ) พรอ้มส าเนาบัตรนกัศึกษา 

▪ เด็กอายตุ า่ว่า 20 ปีบริบรูณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าหนังสือ

ยินยอมอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอโดยที่บิดา-มารดาจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการ

อนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศกับอีกทา่นหนึง่ได ้ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมนีายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต

ลงลายมอืชือ่และประทบัตราจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 
 

▪ การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่าสถานทตูไมคื่นค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหม่ก็ตอ้ง

ช าระค่าธรรมเนยีมใหมท่กุครั้ง 

▪ หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษทัขอความร่วมมือในการเชญิทา่นไปสัมภาษณต์ามนดัหมาย

และโปรดแต่งกายสภุาพ ทั้งนี้ทางบริษัทจะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทตูขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กัน 

▪ กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่า

ของทา่น เนือ่งจากการขอวีซ่าในแตล่ะประเทศจะถกูบันทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 

▪ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทั หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั 

จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบริษทัที่ไดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

▪ กรณีมีการขอใชห้นังสือเดินทางในระหว่างการย่ืนวีซ่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บริษัททัวร์ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่

หากกรณีท่านที่ตอ้งใชห้นังสือเดินทางก่อนก าหนดวันย่ืนวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงไดท้ัน

ทา่นนัน้จะตอ้งมาย่ืนเดี่ยวและแสดงตวัที่สถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดียวกนั 

▪ ทางสถานทตูจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพรอ้มและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ

ตามที่ระบเุท่านัน้การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงคใ์นการย่ืนขอวี

ซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิ โดยจะหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหท้่านหลังจากทัวร์

ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์

และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั  

 

กรณุากรอกขอ้ความในเอกสารดา้นลา่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

***กรณุากรอกรายละเอียดต่อไปน้ีใหค้รบถว้น เป็นภาษาองักฤษ เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง*** 

 

ช่ือ - นามสกลุ (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้หนงัสือเดินทาง) 

ชือ่(MR./MRS./MISS) …………………………………….……………………………………………………………………….. 

นามสกลุ...................................................................................................................... ................ 

วนั/เดือน/ปีเกิด.....................จงัหวดั..............................ประเทศ.......................สญัชาติ............... ....... 

หมายเลขหนงัสือเดินทาง...........................วนัที่ออก........................วนัหมดอาย.ุ................................. 

สถานภาพ [  ] โสด[  ] แต่งงาน [  ] หยา่[  ] หมา้ย 

[  ] ไมจ่ดทะเบียน [  ] จดทะเบียน  

ชือ่คู่สมรส.................................................................................................................. ................. 

ท่ีอย ูต่ามทะเบียนบา้น (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. ....................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย.์....................โทรศัพทบ์า้น......................................มือถือ.................................... ..... 

ท่ีอย ูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

...................................................................................................................................................................... ...........................................................

................................................................................................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย.์....................โทรศัพทบ์า้น...................................มือถือ.............................................. 

ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. ................... 

ต าแหนง่งาน........................................................................................................................ 

ท่ีอย ูส่ถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. ....................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย.์.............................โทรศัพท.์.......................................... 

***กรณุากรอกขอ้มลูต่อไปน้ี*** 

ท่านเคยเดินทางเขา้เขตประเทศเชงเกน้ (Schengen States Area) ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาหรอืไม่ 

[  ] ไมเ่คย  [  ] เคย  

เมือ่วันที่   1) ....../....../...... - ....../....../......, 2) ....../....../...... - ....../....../......, 3) ....../....../...... - ....../....../...... 

(กรอก วนั/เดือน/ปี ตามวันที่ออก / หมดอายวีุซ่า โดยเรียงจากปีลา่สดุยอ้นหลงัไป 3 ปี เชน่ 01/01/13 - 01/03/13)  

บคุคลท่ีเดินทางไปดว้ย (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. ชือ่-นามสกลุ.......................................................................ความสมัพันธ.์...................... 

2. ชือ่-นามสกลุ.......................................................................ความสมัพันธ์……………………. 

หมายเหต:ุ 

1. กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง  

2. ในกรณีที่เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไมค่รบ ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม อาจท าใหท้่านเกิดความไม่

สะดวกในภายหลงั ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้(โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


