
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WONDERFUL EUROPE 
 

อติาล ี- โครเอเชีย - สโลวเีนีย - 
บอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา  10 วนั 7 คนื 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

74,900.- 

เกาะเวนิส (เมอืงทีไ่ม่มรีถยนต์วิ่งผ่าน) ทีไ่ด้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” 
เทีย่วแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นมรดกโลก ทั้ง 5 แห่ง ของประเทศโครเอเชีย 

เข้าชมความงามของ “ถ า้โพสทอยน่า” ถ า้ทีส่วยทีสุ่ดในยุโรป มอีายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี 
ชมอทุยานแห่งชาติพลติวิเซ่ อทุยานทางธรรมชาติทีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ดในโครเอเชีย 

เมอืงดูบรอฟนิคได้ช่ือว่าเป็นหน่ึงในเมอืงเก่าทีส่วยทีสุ่ดในยุโรป สมญานาม “ไข่มุกแห่งทะเล เอเดรียติก” 
เทีย่วชม เมอืงกอเตอร์ เมืองชายฝ่ังทะเลแสนสวยของมอนเตเนโกร สมญานาม “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน” 

พกัโรงแรมระดับมาตรฐาน เดินทางสะดวกสบาย 

ก าหนดเดนิทาง : เดอืนตุลาคม 2562 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – อสิตนับูล  
20.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลนส์ (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.00 น. ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับ

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบิน   
วนัที่สอง อสิตนับูล – เวนิส  
05.20 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตนับูล (IST) ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1867  
06.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเวนิส (VCE)โดยเท่ียวบิน TK1867 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินเวนิส น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมืองท่ีมี

เอกลกัษณ์พิเศษสุดเมืองหน่ึงของโลกเปรียบเสมือนประตูสู่ตะวนัออกของยโุรปในอดีต น าท่านนัง่เรือสู่เกาะเวนิส (เมือง
ท่ีไม่มีรถยนตว่ิ์งผา่น) เมืองเวนิสไดรั้บสมญานามวา่ “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” (Queen of the Adriatic) เมืองแห่งสายน ้า 
(City of water) เมืองแห่งสะพาน (City of bridges) เมืองแห่งแสงสว่าง (City of light) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์
สองริมฝ่ังสู่เกาะเวนิสซ่ึงมีความงดงามเป็นอยา่งยิ่ง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านชม จตุรัสเซนตม์าร์โคและพระราชวงัดอจจ์ ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส ผ่านชมและแวะถ่ายรูปบริเวณสะพานถอน

หายใจ (Ponte Dei Sospiri) ท่ีเช่ือมระหว่างพระราชวงัโบราณกบัเรือนจ าโบราณ ซ่ึงมีต านานเล่าถึงนกัรักคาสโนว่าท่ีเคย
ถูกคุมขังในคุกแห่งน้ี จากนั้นให้ท่านไดแ้วะถ่ายรูปกบั มหาวิหารเซนต์มาร์โค (San Marco Basilica) ซ่ึงเป็นอาคารท่ี
ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ อาหรับ โรมนัเนสก์ เรเนซองส์ เขา้ไวด้ว้ยกนั ในมหาวิหารน้ีเช่ือว่าเป็นท่ี
บรรจุศพของนกับุญเซนตม์าร์ก อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปโดยรอบบริเวณจตุรัสเซนตม์าร์โค หรือจะ เลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบ
รนด์เนมท่ีมีมากมายรายลอ้มรอบจตุรัส ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Tods, Prada และอ่ืนๆอีก
มากมาย (***ร้านค้าส่วนมากอาจปิดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดสากล) ไดเ้วลาน าท่านนัง่เรือเพ่ือเดินทางกลบัสู่
ฝ่ังเวนิสเมสเตร์  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั ANTONY PALACE หรือ HOLIDAY INN หรือ NH LAGUNA **** หรือเทียบเท่า 
วนัที่สาม ถ า้โพสทอยน่า – ล่องเรือทะเลสาบเบลด – เมอืงลุบเบลยีน่า (เมอืงหลวงสโลวเีนีย)  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดินทางโดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย ์ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพสองขา้งทางระหว่างการเดินทางเขา้สู่
ประเทศสโลวีเนีย ท่านจะไดส้มัผสักบัทิวทศัน์ทุ่งหญา้สลบัภูเขา บา้นเรือนแถบชานเมือง น าท่านมุ่งหนา้สู่ ถ  ้าโพสทอยน่า 
(Postojna Caverns) (ระยะทาง 198 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม.) ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีของเมืองโพสทอยน่า (Postojna) เป็นถ ้า
ท่ีเปิดใหบ้ริการมากว่า 188 ปี น าท่านเขา้ชมความงามของ “ถ ้าโพสทอยน่า” ถ ้าท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป ซ่ึงมีอายุเก่าแก่กว่า 2 
ลา้นปี เป็นถ ้าท่ีมีความยาวถึง 27 กิโลเมตร น าท่านเขา้ชมภายในถ ้าโดยขบวนรถรางไฟฟ้า ซ่ึงไดเ้ปิดใหบ้ริการในปี 1884 
อุณหภูมิภายในถ ้าโดยเฉล่ีย 8-10 องศาเซลเซียส ภายในถ ้ามีหินงอกหินยอ้ย รถรางไฟฟ้าน าท่านผ่านล าธาร เข่ือนเก็บน ้ า
ใตดิ้น ชมหินงอกหินยอ้ยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา ภายในถ ้ายงัมีห้องต่างๆ มากมาย ลดหลัน่เป็น
ชั้นๆ ท่านจะไดช้มความงามอนัยิ่งใหญ่ภายในถ ้าแห่งน้ี ท่ีธรรมชาติไดส้รรสร้างมานานกว่าลา้นปี ผ่านหลายยคุสมยัและ



 

 

เคยใชเ้ป็นท่ีพ านกัของทหารในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เห็นไดจ้ากร่องรอยการสร้างสะพานเช่ือมภายในถ ้า จากนั้นน า
ท่านชมความแปลกของ ปลามนุษย ์(Human fish) หรือ Olm ส่ิงมีชีวิตขนาดเลก็ท่ีอาศยัอยูใ่นถ ้าพอสทอยน่า ผิวสีเน้ือคลา้ย
มนุษย ์ล าตวัยาวคลา้ยงู มีแขนและขา ถกูคน้พบคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ.1768 และอาศยัอยูใ่นท่ีมืด  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลด (Bled Lake)  (ระยะทาง  105 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.20 ชัว่โมง) ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดจาก

การกดัเซาะของธารน ้าแข็งโบฮินจ ์(Bohinj Glacier) ในยุคน ้าแข็ง น ้ าในทะเลสาบไม่ไดม้าจากการละลายของธารน ้าแข็ง 
แต่มาจากบ่อน ้ าร้อนใตดิ้นหลายแห่ง ซ่ึงท าใหน้ ้ าในทะเลสาบน้ีใสบริสุทธ์ิ และไม่กลายเป็นน ้ าแข็งในฤดูหนาว น าท่าน
ล่องเรือทะเลสาบเบลด ซ่ึงมีปราสาทเบลด (Bled Castle) ตั้งอยูบ่นริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุด จกัรพรรด์ิ
เฮนริคท่ี 2 แห่งเยอรมนั ไดย้กให้เป็นสถานท่ีพ านักของบิชอป อลัเบ่ียม แห่ง บริเซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี 
ค.ศ. 1004  สัมผสัทศันียภาพอนัโดดเด่นของเกาะกลางทะเลสาบท่ีลอ้มรอบดว้ยน ้าทะเลสีเขียวมรกต เบลดเร่ิมมีช่ือเสียง
ส าหรับนกัท่องเท่ียวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เม่ือแพทยช์าวสวิสช่ือ  Dr. Arnold Rivli ไดเ้ห็นคุณค่าของอากาศท่ีแสนบริสุทธ์ิ
และไดย้า้ยมารักษาคนไขท่ี้เมืองน้ีและใชชี้วิตอยู่ในเมืองน้ีกว่า 50 ปี (***การล่องเรือในทะเลสาบข้ึนกบัสภาพอากาศใน
วนัเดินทาง หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย บริษทัจะคืนค่าล่องเรือใหก้บัทุกท่านและเดินชมบริเวณรอบทะเลสาบแทน) 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่ เมืองลุบเบลียน่า (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย (ระยะทาง 55 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 
45 นาที) น าท่านสัมผสับรรยากาศเมืองหลวงท่ียงัคงให้ท่านไดเ้ห็นร่องรอยของสถาปัตยกรรมโบราณ และอิทธิพลของ
ศิลปะสไตลบ์าโร๊คในเมืองลุบเบลียน่า  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั RADISSON BLU หรือ LEV HOTEL  หรือ AUSTRIA TREND **** หรือเทียบเท่า 
วนัที่ส่ี เมอืงลุบเบลยีน่า – ซาเกรบ (เมอืงหลวงโครเอเชีย) – อุทยานแห่งชาตพิลติวเิซ่ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านชม สะพานมงักร ท่ีทอดขา้มแม่น ้าลุบเบลียยานิกา้ ผ่านชมและแวะถ่ายรูปกบัสถานท่ีส าคญัต่างๆภายในเมืองเช่น 

ศาลาว่าการเมือง มหาวิหารเซนต ์นิโคลสั  จากนั้นน าท่าน เขา้ชมปราสาทเมืองเก่า (Old town castle) ซ่ึงตั้งอยู่บนเนินสูง 
โดยนัง่รถรางข้ึนสู่เนินเขา ซ่ึงสามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองลุบเบลียน่าไดอ้ยา่งชดัเจน ปราสาทแห่งน้ีสร้างในสมยั
ศตวรรษท่ี 11 ในศิลปะสไตลบ์าโร๊ค และไดท้ าการบูรณะใหม่ในปี 1990 โดยไดบู้รณะหอสูงในลกัษณะสถาปัตยกรรม
แบบโกธิค ณ จุดน้ีท่านสามารถชมวิวทิวทศัน์โดยรอบของเมืองลุบเบลียน่าไดใ้นระยะไกล จากนั้นน าท่านชมย่านการคา้ 
ตลาดสินคา้พ้ืนเมืองและเดินเล่น ชมบา้นเรือนท่ีสวยงามดว้ยศิลปะบาโร๊ค อิสระใหท่้านถ่ายรูป หรือ เลือกซ้ือของฝากตาม
อธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ (Zagreb) (ระยะทาง 145 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ผ่านด่านตรวจคน
เขา้เมือง) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซ่ึงมีความเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่ห์และมนต์ขลงั 
ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวฒันธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบนัชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาว
ยุโรปท่ีเจริญโดยทัว่ไป  การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชร้ถรางเป็นพาหนะซ่ึงมีนับสิบสายทัว่ทั้งเมือง 
กรุงซาเกรบประกอบดว้ยเขตเมือง Upper Town ท่ีสร้างข้ึนสมยัศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีซุม้ประตูหินเป็นสัญลกัษณ์ เขต Lower 
Town ท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 19 และเขตเมืองใหม่ New Town ท่ีสร้างหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  



 

 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูป “มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen Cathedral)” ซ่ึงมียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหารตกแต่ง
อย่างงดงาม สามารถเห็นไดจ้ากทุกมุมในซาเกรบ แต่เดิมเป็นโบสถ์ธรรมดาแต่เพ่ิงมีความส าคญัในปี ค.ศ. 1094 เม่ือ
กษตัริยล์าดีสลาอุส (King Ladislaus) ไดใ้ห้พระราชาคณะยา้ยท่ีพ านกัจากสีสัก (Sisak) มายงัซาเกรบแต่ก็ถูกกองทพัมอง
โกลท าลายในปี ค.ศ. 1242 เม่ือมองโกลจากไป มหาวิหารน้ีก็ไดรั้บการบูรณะใหม่อีกหลายคร้ัง จนกระทัง่รูปร่างมหา
วิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิค ดงัปัจจุบนั ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากการบูรณะก่อสร้างในปี ค.ศ. 1880  จากนั้นน าชม
ตลาดกลางเมือง (Dolac market) ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่ มีสีสันสดใส มีดอกไมป้ระดบัและผลไมร้าคาถูกวางขายมากมาย 
น าท่านสู่เขต Upper Town โดยข้ึนรถรางไฟ จากนั้นแวะถ่ายรูปกบัวิหารเซนตม์าร์ก (St. Marks Church) ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองเก่าซาเกรบ สร้างข้ึนในราวศตวรรษท่ี 13 หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองสีต่างๆ ซ่ึงเป็นรูปตราสัญลกัษณ์ของซาเกรบ 
โครเอเชีย สโลวีเนีย และ ดลัมาเชีย ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นประเทศเดียวกนั (อดีตยโูกสลาเวีย) น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์
ประจ าเมืองเก่าเซนตแ์คทเธอรีน (St. Catherine) โบสถแ์บบบาโร๊คสีขาวน่าประทบัใจ น าท่านชมจุดชมวิวท่ีท่านสามารถ
เห็นกรุงซาเกรบท่ีหลงัคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง น าท่านแวะชมจตุัรัส  Trg Ban Jelacic Square จตุัรัสกลางเมืองท่ี
ลอ้มรอบดว้ยห้างร้านน าสมยั ชมอนุสาวรีย ์Ban Josip Jelacic ผูย้ิ่งใหญ่ ผูซ่ึ้งต่อสู้เพ่ือความเป็นอิสระจากชาวฮงักาเรียน
เม่ือปี ค.ศ. 1848 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองคก์าร
ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (ระยะทาง 135 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชม.) อุทยานน้ีมีพ้ืนท่ีประมาณ 29,482 เฮค
เตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพ้ืนท่ีป่าและพ้ืนน ้าครอบคลุมประมาณ 2.17 ตาราง
กิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งท่ีมีความงดงามแตกต่างกนั ใหท่้านไดอิ้สระชมความงามของพนัธ์ุไมห้ลาก
ชนิด รอบโรงแรมท่ีพกั ซ่ึงตั้งอยูใ่กลท้ะเลสาบและเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีสุดในอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั JEZERO HOTEL/ OR MIRJANA RASTOKE / OR HOTEL LYRA หรือเทียบเท่า 
 ***หากโรงแรมในเขตอุทยานพลติวเิซ่ไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษทัจะจดัที่พกัที่เมืองใกล้เคียงให้แทน*** 
วนัที่ห้า เข้าชมอุทยานแห่งชาตพิลติวเิซ่ – ซาดาร์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเขา้ชมความงามของอุทยาน น าท่านสู่ Lower lake โดยล่องเรือขา้มทะเลสาบ Jezero Kozjak ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในอุทยานแห่งน้ี อีกทั้ งยงัเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือมระหว่างอุทยานตอนล่างข้ึนสู่ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน 
เพลิดเพลินกบัธรรมชาติอนังดงามและความอลงัการของ Lower lake ท่ีประกอบดว้ยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac 
และ Kaluderovac เป็นตน้ น าท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไมท่ี้เช่ือมแต่ละทะเลสาบเขา้ดว้ยกนั แลว้
เดินสู่ Veliki Slip ชมน ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานท่ีมีความสูงถึง 70 เมตร (แนะน าใหท่้านสวมรองเทา้ผา้ใบ หรือ รองเทา้
ท่ีสวมใส่สบาย เน่ืองจากตอ้งเดินชมความงามของธรรมชาติภายในอุทยาน) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชม.) เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์มากว่า 3,000 ปี

มาแลว้ และเป็นเมืองท่าส าคญัซ่ึงตั้งอยูบ่นคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค ท่ีมีบทบาทมาตั้งแต่สมยัโรมนัจนถึง
ปัจจุบนั น าท่านชมตวัเมืองซาดาร์ น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถส์ าคญัประจ าเมืองโบสถ์อนาสตาเชีย The Cathedral of  St. 
Anastasia เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิกสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในแควน้
ดลัมลัเชีย อย่างไรก็ตามโบสถแ์ห่งน้ีไดรั้บความเสียหายจากสงครามศาสนาในปี 1202 คร้ังนั้นเมืองซาดาร์ถูกโจมตีโดย



 

 

ชาวเวนิส ซ่ึงไดรั้บความเสียหายเป็นอยา่งมาก และไดถ้กูบูรณะใหม่ทั้งหมดในศตวรรษท่ี 13 “โบสถอ์นาสตาเชีย” ไดช่ื้อ
วา่เป็นโบสถท่ี์ส าคญัมากเน่ืองจากพระสันตปาปา ถึง 2 พระองคคื์อ พระสันตปาปาอเลก็ซานเดอร์ท่ี 3 ไดเ้สด็จเยือนในปี 
1177 และพระสันตปาปาจอห์นพอลท่ี 2 ไดเ้สด็จเยือนโบสถน้ี์ในปี 2003 ซ่ึงเป็นการเยือนต่างประเทศคร้ังสุดทา้ยของ
พระองค์ท่าน น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนต์ โดแนท ซ่ึงเป็นโบสถส์ าคญัประจ าเมืองอีกแห่งหน่ีง ชมโรมนัฟอรัมหรือย่าน
ชุมชนของโรมนัเม่ือสองพนัปีก่อนท่ีนกัโบราณคดีไดใ้ชค้วามอุตสาหะในการขดุคน้พบหลกัฐานส าคญัต่างๆทั้งท่ีอยูอ่าศยั
ชาวโรมนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั CLUB FUMINATION BORIK HOTEL หรือ DIADORA HOTEL **** หรือเทียบเท่า 
 ***หากโรงแรมที่เมอืงซาดาร์ไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษทัจะจดัที่พกัที่เมอืงใกล้เคียงให้แทน*** 
วนัที่หก ซิบินิค – โทรเกยีร์ – สปลทิ  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซิบินิค (Sibenik) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชม.) เมืองริมทะเลเอเดรียติกถูกบนัทึกใน
เอกสารตั้ งแต่ ค.ศ. 1066 ในช่ือแคสทรัม ซีบีนิซี (Castrum Sebenici) เติบโตจากอิทธิพลภายใต้การปกครองของฮัง
กาเรียน-โครแอต-เวเนเชียน  น าท่านเข้าชม  มหาวิหารเซนต์จาคอบ  สร้างข้ึนในระหว่างปีค.ศ. 1431-1535 เป็น
สถาปัตยกรรมผสมผสานกนัระหวา่ง 3 ศิลปกรรม คือ ดลัเมเชียน ศิลปะทางเหนือของอิตาลี และทสัคานี สถาปนิค 3 ท่าน
ไดใ้ชเ้ทคนิคชั้นสูงในการสร้างหอ้งโถงสูงใหญ่ และโดมคร่ึงวงกลม ทั้งวิหารลว้นสร้างดว้ยหินทั้งหมด สะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงอิทธิพลของศิลปะโกธิคและศิลปะเรอเนสซองส์ผสมผสานกนัอย่างกลมกลืน โดยองคก์ารยูเนสโกไดย้กย่องให้มหา
วิหารแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที)  เมืองขนาดเลก็บนเกาะท่ีตั้งอยู่เกือบ

ชิดกบัแผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมยัยุคอารยธรรมกรีกโรมนัเม่ือ 380 ปีก่อนคริสตกาล และไดพ้ฒันาบา้นเรือน
ตามผูป้กครองแต่ละยุคสมยั ยุคการปกครองของอาณาจกัรเวนิส ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะสไตลเ์รเนซองค์และบาโร๊ค 
สามารถเห็นอาคารบา้นเรือน โบสถ ์สถานท่ีส าคญัต่างๆ ท่ีสร้างข้ึนในแบบศิลปะดงักล่าว สถาปัตยกรรมเหล่าน้ีถูกดูแล
อย่างดีตกทอดมาถึงปัจจุบนั ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้มืองโทรเกียร์เป็นมรดกโลกในปี 1997 น าท่านชม เขต
เมืองเก่า สัมผสัอาคาร บา้นเรือน ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมนัโบราณ เช่น ประตูเมือง “Kopnena 
Vrata” ซ่ึงได้บูรณะข้ึนใหม่ในสมยัศตวรรษท่ี 16 น าท่านแวะถ่ายรูปกับ “มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์” ซ่ึงสร้างข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสร้างนบัสิบปี จุดเด่นของมหาวิหารแห่งน้ีคือประตูทางเขา้ท่ีแกะสลกัเป็นเร่ืองราวต่างๆ อย่าง
วิจิตรตระการตา น าท่านแวะถ่ายรูปกบัหอนาฬิกา (Foggia And Of Clock Tower) ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 ชมจตุัรัส
ภายในบริเวณเมืองเก่า แวะถ่ายรูปกบั ป้อมเซนตม์าร์ค ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1430 ตั้งตระหง่านอยู่ริมชายฝ่ังทะลเอเดรี
ยติก ในอดีตใช้เป็นก าแพงป้องกนัภยัจากขา้ศึกท่ีเขา้มารุกรานทางทะเล ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) 
(ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากซาเกรบ ซ่ึงอยู่ในแควน้ดลัเมเชีย อนัเป็นตน้
ก าเนิดของสุนัขพันธ์ุดัลมาเช่ียนท่ีโด่งดัง น าท่าน เท่ียวชมเมืองสปลิท ท่ีสร้างรายล้อมพระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน 
ประกอบดว้ย ศาลาว่าการเมืองสไตล ์เรเนซองค ์สร้างในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่ต่างๆ ชมย่าน 
People Square ศูนยก์ลางทางธุรกิจและการบริหาร น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน (Diocletian Palace) องค์การ



 

 

ยูเนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้างข้ึนจากพระประสงค์ของจกัรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ีย
นแห่งโรมนั ซ่ึงต้องการสร้างพระราชวงัส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ หลงัจากสละบัลลงัก์ ภายในพระราชวงั
ประกอบดว้ย วิหารจูปิเตอร์ สุสานใตดิ้นท่ีมีช่ือเสียง (Catacombas) และวิหารต่างๆ น าท่านชมหอ้งโถงกลางซ่ึงมีทางเดิน
ท่ีเช่ือมต่อสู่หอ้งอ่ืนๆ ชมลานกวา้ง (Peristyle) ซ่ึงลอ้มดว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อ
ดอกไมส้ลกัอย่างวิจิตร สวยงาม ชมยอดระฆงัแห่งวิหาร The Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์
สตาดิอุสซ่ึงอยูภ่ายในวิหาร  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั ATRIUM HOTEL หรือ PRESIDENT HOTEL SOLIN **** หรือเทียบเท่า 
 ***หากโรงแรมที่เมอืงสปลทิไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษทัจะจดัที่พกัที่เมอืงใกล้เคียงให้แทน*** 
วนัที่เจด็ สตอน – ดูบรอฟนิค   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (Ston) (ระยะทาง 186 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  เมืองท่ีตั้ งอยู่ทาง
ตะวนัตกเฉียง เหนือของเมืองดูบรอฟนิค เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของหอยนางรมและผลิตภณัฑจ์ากหอยนางรมสดๆ 
จากทะเลเอเดรียติกต่ืนตาต่ืนใจไปกบับรรยากาศริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีบา้นเรือนหลงัคากระเบ้ืองสีแสด สลบัตามแนวชายฝ่ัง
เป็นระยะสู่สตอน หมู่บา้นท่ีสงบเสง่ียมตั้งอยู่ริมฝ่ังบริเวณโคง้อ่าวกวา้ง เปรียบเสมือนเป็นด่านหนา้ของเมืองดูบรอฟนิค 
ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองจากการคา้เกลือ ดงันั้นก าแพงป้องกนัจึงมีความจ าเป็น ซ่ึงสามารถมองเห็นก าแพงโบราณน้ีได้
จากระยะไกลในปัจจุบัน สตอนในอดีตอยู่ใต้การปกครองของโรมัน จนกระทั่งถูกท าลายโดยพวกโกล ผ่านชม
สถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างทางโบราณคดี และร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต พร้อมเกบ็บนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน พร้อมลองชิมหอยนางรมสดจากฟาร์มในเมืองสตอน 
บ่าย น าท่านเดินทางเลียบชายฝ่ังทะเลเอเดรียติกสู่ เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค Dubrovnik (ระยะทาง 54 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 

ชม.)  ต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศริมชายฝ่ังทะเล ท่ีมีบา้นเรือนหลงัคากระเบ้ืองสีแสด สลบัตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ เมือง
ดูบรอฟนิคไดช่ื้อว่าเป็นหน่ึงในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป สมญานาม “ไข่มุกแห่งทะเล เอเดรียติก” เป็นเมืองท่ีมีอ านาจ
ทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการคา้ จึงไดส้ร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ดว้ยการตกแต่ง
พระราชวงั สร้างโบสถ์ วิหาร จตุัรัส น ้ าพุ และบา้นเรือนต่างๆ และไดรั้บการบูรณะและปรับเปล่ียนอย่างงดงามตามยุค
สมยั เสน่ห์ของเมืองอยู่ท่ีเขตเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึงตั้งอยู่ภายในก าแพงโบราณสูงตระหง่านโอบลอ้มโดยรอบ ซ่ึงสร้าง
ในศตวรรษท่ี 13 เพ่ือป้องกนัภยัจากศตัรู เช่น อาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียน และเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่าเป็นท่ีตั้งของ
สถาปัตยกรรมมากมายและส่ิงก่อสร้างโบราณต่างๆ องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้มืองดูบรอฟนิคเป็นมรดกโลกในปี 
ค.ศ.1979 น าท่านชมทศันียภาพของเมืองดูบรอฟนิค ท่ีตั้งอยู่ตามริมฝ่ังทะเลเอเดรียติค ตวัเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณ
ความยาว 190 เมตรลอ้มรอบ ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีความโด่งดงัเทียบไดก้บัแกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์คาแนล
แห่งเวนิส  น าท่านเดินลอดประตู Pile Gate ท่ีมีรูปป้ันของนกับุญ เซนตเ์บลส นกับุญประจ าเมือง เพ่ือเขา้สู่ใจกลางเมือง
เก่า ชมน ้ าพุ Onofrio ซ่ึงตั้งเป็นเกียรติแก่สถาปนิกผูส้ร้างน ้ าพุแห่งน้ี น าท่านเขา้ชม The Cathedral หน่ึงในโบสถเ์ก่าแก่
ประจ าเมืองเก่าท่ีสะสมโบราณวตัถุของพ่อคา้วาณิชท่ีไดท้ าการคา้ขายกบัชาวเวนิชในอดีต น าท่านถ่ายรูปกบัหอนาฬิกา
โบราณ (Bell Tower Clock) จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั พระราชวงัเรคเตอร์ (Rector’s palace) พระราชวงัท่ีสร้างข้ึน
โดยผสมผสานศิลปะทั้ งแบบโกธิค เรเนซองส์และบาโร๊ค ได้เวลาน าท่านแวะถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza 



 

 

Palace) สร้างข้ึนโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมยัศตวรรษท่ี 15 ปัจจุบนัไดใ้ชเ้ป็นท่ีจดัเก็บเอกสารและส านกังาน
ส่วนราชการ น าท่านเดินผ่านถนนสตราดนั ถนนสายหลกัยาวกว่า 398 เมตร ท่ีสองขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตล์
โรมนั โกธิค และร้านคา้ ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขายของท่ีระลึกต่างๆมากมาย อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน   
 น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั SHERATON OR ADRIA OR VALAMAR OR CROATIA HOTEL **** หรือเทียบเท่า 
 ***หากโรงแรมที่เมอืงดูบรอฟนิคไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางบริษทัจะจดัที่พกัที่เมอืงใกล้เคียงให้แทน*** 
วนัที่แปด โมสตาร์ (บอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา) – ซาราเยโว  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโมสตาร์ (Mostar) (ระยะทางประมาณ 150 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ชม) อีกหน่ึงเมือง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการท่องเท่ียว เป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มีขนาด
เป็นอบัดบัท่ี 5 ของประเทศ ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น ้ าเนเรตวา(Neretva River) น าท่านชมความงดงามและความเก่าแก่
ของ สะพาน โบราณ หรือ สตารี มอสต์ สะพานท่ีถูกสร้างข้ึนจากหิน โดยมีความสูงจากระดบัน ้าซ่ึงวดัไดใ้นช่วงฤดูร้อน 
ประมาณ 21 เมตร สะพานโบราณ สตารี มอสต ์(Old Bridge Stari Most) ถกูสร้างข้ึนโดยชาวออตโตมนัในช่วงศตวรรษท่ี 
16 และไดถู้กท าลายไปในปี ค.ศ. 1993 ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 สะพานเก่าและอาคารหลายหลงัในเมืองเก่า ในบริเวณ
ใกลเ้คียงก็ไดรั้บการบูรณะปฏิสังขรณ์ข้ึนใหม่ โดยไดรั้บความช่วยเหลือจากคณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศของ
ยเูนสโก องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ไดข้ึ้นทะเบียนสะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียงท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดของ
สะพานให้อยู่ในรายช่ือมรดกโลกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เม่ือปี ค.ศ.2005 น าท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) 
เพ่ือช่ืนชมเหล่าอาคารบ้านเรือนซ่ึงส่วนใหญ่ล้วนสร้างข้ึนในแบบสถาปัตยกรรมแบบพรี-ออตโตมัน ออตโตมัน
ตะวนัออก เมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปตะวนัตก น าท่านเขา้ชม มสัยิดโกสก้ี เมห์เมด ปาซ่า (Koski Mehmed Paša Mosque) 
มสัยิดออตโตมนัขนาดเล็ก ท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่ในปี ค.ศ. 1751 หลงัถูกท าลายลงช่วงสงครามบอสเนีย ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุด
ของมสัยิดคือหอคอยสุเหร่าท่ีตั้ งสูงตระหง่านเหนือตัวเมืองซ่ึงว่ากันว่ายอดหอคอยสามารถมองวิวระยะไกลไดถึ้ง 3 
กิโลเมตร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาราเยโว (Sarajevo) (ระยะทางประมาณ 129 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.45 ชม. เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุด

และเป็นเมืองหลวงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มีประชากรอาศยัอยู่ใจกลางเมืองเพียงราว 275,000 คน และ
กระจายตวัอาศยัอยู่รอบนอกอีกราว 555,000 คน เมืองซาราเยโวถูกขนานนามว่าเป็น “นครเยรูซาเลม็แห่งยุโรปและบอล
ข่าน” นอกจากน้ียงัเคยถูกจัดอันดับเป็นหน่ึงในเมืองท่ีน่ามาท่องเท่ียวอันดับต้นๆโดย LONELY PLANET เม่ือปี 
ค.ศ.2010 เน่ืองจากประวติัศาสตร์ความเป็นมา ศิลปวฒันธรรม รวมไปถึงการผสมผสานของสถาปัตยกรรมหลากหลาย
รูปแบบตั้งแต่ในอดีตกาล ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจาก 3 ยุคสมยัดว้ยกนั คือ ยุคจกัรวรรดิออตโตมนั ยุคจกัรวรรดิออสเตรีย-
ฮงัการี และยคุท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของยโูกสลาเวีย เมืองซาราเยโวเคยเป็นหน่ึงในเมืองศูนยก์ลางท่ีมีส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง
ของจกัรวรรดิออตโตมนัในช่วงศตวรรษท่ี 15 และยงัถูกบนัทึกเป็นเมืองแรกในทวีปยุโรป และเมืองท่ีสองในโลก ท่ีมี
รถรางไฟฟ้าว่ิงพาดผา่นกลางเมืองเม่ือปี ค.ศ.1885  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน   
 น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที่พกั PRESIDENT หรือ HILLS HOTEL หรือ NOVOTEL **** หรือเทียบเท่า 



 

 

วนัที่เก้า ซาราเยโว – อสิตนับูล 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม อุโมงค์สงคราม (War Tunnel) ท่ีขุดข้ึนในช่วงสงครามระหว่างบอสเนียและเซอร์เบีย เม่ือคร้ังท่ีบอสเนีย 
ตอ้งการแยกเป็นเอกราชจากยูโกสลาเวีย อุโมงค์แห่งน้ีขุดข้ึนเพ่ือล าเลียงอาหาร น ้ า เวชภณัฑ์และกองก าลงัทหาร ใน
ระหว่างสงคราม เป็นอุโมงค์ท่ีขุดข้ึนภายในบา้นหลงัเลก็ๆ หลงัหน่ึงเท่านั้น แต่ขุดยาวผ่านสนามบินซาราเยโว เพ่ือเป็น
เสน้ทางล าเลียง หลงัจากท่ีเมืองซาราเยโว ถกูกองก าลงัเซอร์เบีย โอบลอ้ม เพ่ือไม่ตอ้งการใหบ้อสเนียเป็นเอกราช น าท่าน
ชมวถีิทศัน์ภาพการต่อสูแ้ละการสร้างอุโมงคแ์ห่งน้ี ยอ้นรอยประวติัศาสตร์อนัน่าสะเทือนใจ ของเมืองซาราเยโว ในช่วง
สงครามบอสเนียในอดีต  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย  น าท่านชมกลบัสู่ ย่านเมืองเก่า BASCARSIJA อดีตเคยเป็นย่านบาซาร์เก่าแก่ของยุคออตโตมนั ปัจจุบนัเป็นถนนสายหลกั

ของเมืองซาราเยโว ตั้งอยู่ในส่วนเมืองเก่าของซาราเยโว ออกแบบในสไตลอ์อตโตมนั-เตอร์กิช เต็มไปดว้ยร้านคา้ของท่ี
ระลึก ร้านกาแฟ บาซาร์ท่ีขายสินค้าหลากหลายชนิด ต่อด้วย ย่านเมืองเก่าซาราเยโว (STARI GRAD) ย่านท่ีมี
สถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล ์อาทิเช่น สถาปัตยกรรมแบบบอสเนีย ออตโตมนั ออสโตร-ฮงักาเรียน เป็นตน้ เป็นท่ีตั้ง
ของสถานท่ีส าคญัทางศาสนาหลายแห่ง น าท่านเขา้ชมความงดงามของ สุเหร่า GAZI HUSREV-BEG MOSQUE  ซ่ึงได้
ช่ือวา่เป็นสุเหร่าแบบออตโตมนัท่ีส าคญัท่ีสุดในเมืองซาราเยโว ชม มหาวิหารประจ าเมืองซาราเยโว (THE CATHEDRAL 
OF JESUS HEART) เป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา เป็นท่ีประจ าต าแหน่งของ
พระราชาคณะของเมือง เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-กอธิค สร้างในช่วงปี ค.ศ.1884-1889  น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์
คริสตอ์อโธด๊อกซ์ท่ีสร้างอย่างยิ่งใหญ่ ภายในบริเวณเดียวกนั รวมถึงโบสถข์องชาวยิวหรือซีนากอฟ ขนาดใหญ่ท่ีสร้างอยู่
ภายในย่านน้ี น าท่านชม สะพานลาติน (LATIN BRIDGE) ซ่ึงเป็นจุดท่ีอาร์ค ดยุค ฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์ (Franz 
Ferdinand) รัชทายาทแห่งราชวงศ์ออสเตรียถูกลอบปลงพระชนมใ์นวนัท่ี 28 มิถุนายน 1914 โดยชาวซาราเยโวนายหน่ึง 
จนกลายเป็นชนวนเหตุในการเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 1 จากนั้นอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้พ้ืนเมืองตาม
อธัยาศยั 

17.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซาราเยโว 
 ***หลงัท าการเชคอนิแล้ว อสิระให้ท่านรับประทานอาหารค ่าภายในสนามบินตามอธัยาศัย*** 
21.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินซาราเยโวสู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK1026 (ใชเ้วลาบิน 2 ชม.) 
 บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
วนัที่สิบ อสิตนับูล – กรุงเทพฯ 
00.05 น. เดินทางมาถึง กรุงอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน 
01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

 



 

 

อติาล ี- โครเอเชีย - สโลวเีนีย – บอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา 
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)  

ราคา 74,900 บาท : 10-19 ต.ค./ 11-20 ต.ค./17-26 ต.ค./ 19-28 ต.ค. 
อตัราค่าบริการ  (บาท)  ต.ค. 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 74,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 12,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 72,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) โปรดสอบถาม 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000-140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-IST-VCE//SJJ-IST-BKK หกัค่าตัว๋คืน 20,000 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 

สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 8 ก.พ. 2562) ** 
ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ 
▪ ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก., กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
โปรแกรมท่องเทีย่วอติาล-ีโครเอเชีย-สโลวเีนีย-บอสเนียและเฮอร์เซโกวนีา (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินTK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์  
 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 



 

 

 ค่าวซ่ีาเชงเกน้อิตาลี (ประมาณ 3,000 บาท **อตัราค่าวซ่ีาอาจเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนั 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดข้ึน)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 75 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-74 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทวัร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

 
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 



 

 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้องพกั 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
 
 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 



 

 

▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายละเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศอติาล ี



 

 

(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ) 
สถานฑตูไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ

ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ 

หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑตูและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 



 

 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* สมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือ

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
 

 


