CODE:BE09

CODE:BE09

วันแรก
17.30 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภู มิ ชั้ น 4 สายการบินเตอร์ กิชแอร์ ไลน์ เคาท์ เตอร์ U ประตู 9Turkish Airlines (TK)
โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

22.35น.
วันที่สอง

ออกเดิ น ทาง สู่ ป ระเทศตุ รกี เมื อ งอิส ตั น บู ล โดยเที่ ยวบิ นที่ TK 65 *** พี เรี ยตตั้งแต่ เดื อน พ.ค.63 เป็ นต้นไป
ออกเดินทางเวลา 23.00 น. เที่ยวบินที่ TK 69 ถึงอิสตันบูล เวลา 05.20 น. ****
ท่ าอากาศยานอิสตันบูล • ซาเกรบ • พลิตวิเซ่
 (-/กลางวัน/เย็น)

05.45 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก ***เพื่อเปลี่ยนเครื่ อง***

08.05 น.

ออกเดินทางต่อสู่ กรุ งซาเกรบ โดยสายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK1053
*** พีเรี ยตตั้งแต่ เดือน เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 07.05 น. ****

08.15 น.

ถึงสนามบิ น กรุ งซาเกรบ ( ZAGREB ) ประเทศ โครเอเชี ย (CROATIA) น าท่านผ่านพิ ธี ตรวจคนเข้าเมื องและ
ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)

จากนั้น

นาท่ านเดินทางสู่ เมื องซาเกรบ (ZAGREB ) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่ งทะเลเอเดรี ยติค ซึ่ งมี
ความเก่ าแก่ แฝงด้วยเสน่ ห์และมนต์ข ลัง ซาเกรบเป็ นเมื องแห่ งศิ ล ปวัฒ นธรรมและเจริ ญ รุ่ งเรื องมาตั้งแต่ ส มัย
ศตวรรษที่ 11 ปั จจุ บนั ชาวโครเอเชี ย มี วิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่ เจริ ญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุ งซาเกรบ
สะดวกสบาย นิ ยมใช้รถรางเป็ นพาหนะทัว่ ทั้งเมือง กรุ งซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง UPPER TOWN ที่สร้างขึ้น
สมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็ นสัญลักษณ์ เขต LOWER TOWN ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และเขต
เมืองใหม่ที่สร้างสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นาท่ านสู่ เขต UPPER TOWN ชมวิหารเซนต์มาร์ ก
( ST.MARKS CHURCH ) ที่มีหลังคากระเบื้องปูเป็ นลวดลายรู ปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็ นสัญลักษณ์
สาคัญของซาเกรบ ชมโบสถ์ ประจาเมืองเก่ าเซนต์ แคทเธอรีน (ST. CATHERINE ) บริ เวณแห่ งนี้ ยงั เป็ นที่ต้ งั ของ
ทาเนี ยบประธานาธิ บดี ( President Palace ) นาชมกาแพงหินโบราณยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมือง
เก่าที่คงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารที่ไม่ถูกเผาทาลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2274

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 1 )

CODE:BE09

ถ่ าย รู ป กั บ ม ห าวิ ห าร เซ น ต์ ส ตี เฟ น (ST. STEPHEN
CATHEDRAL) ซึ่ งมี ย อดแหลมทรงกลวยคู่ บ นยอดวิ ห าร
ตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นได้จากทุกมุมในซาเกรบ มหา
วิห ารนี้ ก็ ได้รับ การบู รณะใหม่ อีก หลายครั้ ง จนกระทั่งรู ป ร่ าง
มหาวิห ารงดงามในรู ป แบบนิ โอ-โกธิ ค ดังปั จจุ บัน ซึ่ งได้รั บ
อิทธิ พลจากการบูรณะก่ อสร้างในปี ค.ศ. 1880 แวะชมจัตุรัส
TRG BAN JELACIC SQUARE จัตุรัสกลางเมืองที่ลอ้ มรอบ
ด้วยห้างร้านนาสมัย ชมอนุ ส าวรี ย์ BAN JOSIP JELACIC ผู ้
ยิ่งใหญ่ ผูซ้ ่ ึ งต่อสู ้เพื่อความอิ สระจากชาวฮังกาเรี ยนเมื่ อปี ค.ศ.
1848 จากนั้นนาชม ตลาดกลางเมือง ( DOLAC MARKET ) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส มีดอกไม้ประดับและผลไม้ราคา
ถูกวางขายมากมาย
จากนั้น

นาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองพลิตวิเซ่ (PLITVICE) แห่งแคว้น ISTRIA & KVARNER
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

ค่า

บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม (มื้อที่ 2 )

ที่พกั

JEZERO HOTEL หรื อเทียบเท่า
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วันที่สาม

พริตวิเซ่ • อุทยานแห่ งชาติพริตวิเซ่ • เมืองซาดาร์
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3 )
นาท่ านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติพริตวิเซ่ ( PLITVICE
NATIONAL PARK ) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานนี้มีพ้นื ที่
ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรื อประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร
โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็ นพื้นที่ป่าและพื้นน้ าครอบคลุม
ประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสี เธอร์คอยซ์ถึง 16
แห่งที่มีความงดงามแตกต่างกัน นาท่านเข้าชมความงามของ
อุทยาน Lower Lake โดยล่องเรื อข้ามทะเลสาบ JEZERO

KOZJAK ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ ที่สุดในอุทยานแห่ งนี้ อีกทั้งยังเป็ นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างขึ้นสู่ ทะเลสาบชั้นบน
ของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอนั งดงามและความอลังการของ Lower Lake ที่ประกอบด้วยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac
และ Kaluderovac เป็ นต้น นาท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน ชม VELIKI
SLIP ชมน้าตกที่ใหญ่ ที่สุดในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 4 )
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งซาดาร์ ( ZADAR ) (ใช้ เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 2 ชม.) เมืองที่ มีประวัติศาสตร์ มากว่า 3,000 ปี มาแล้ว
และเป็ นเมื อ งท่ าส าคัญ ซึ่ ง ตั้ง อยู่ บ นคาบสมุ ท รขนาดใหญ่ ข อง
ทะเลเอเดรี ยติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปั จจุบนั นา
ท่ านถ่ ายรู ปกับโบสถ์ สาคัญประจาเมือง โบสถ์ อนาสตาเชีย ( THE
CATHEDRAL OF ST.ANASTASIA ) เ ป็ น โ บ ส ถ์
โรมันคาทอลิกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก์
เป็ นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นดัลมัลเชีย นาท่านชมบริ เวณด้าน
นอก โบสถ์เซนต์ โดแนท ซึ่ งเป็ นโบสถ์สาคัญประจาเมืองอีกแห่ ง หนี่ ง ชมโรมันฟอรัมหรื อย่านชุมชนของโรมัน
เมื่อสองพันปี ก่อนที่นกั โบราณคดีได้ใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสาคัญต่างๆ ทั้งที่อยูอ่ าศัยชาวโรมัน
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ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 5 )

ที่พกั

KOLOVARE หรื อเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่

ซาดาร์ • ซิเบนิค • โทรเกียร์ • สปลิท • ดูโกโพลิเย
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6 )

นาท่ านเดินทางสู่ เมืองซิเบนิค ( SIBENIK ) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแม่น้ าทะเล เอเดรี ยติค นาชม
ตัวเมืองชิบินิค เมืองเก่าริ มฝั่งทะเลอะเดรี ยติคที่ได้รับอิทธิ พล
สถาปัตยกรรมจากเวนิส และเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ
Dalmatia เป็ นที่รวมศิลปะโบราณยุคก่อน ประวัติศาสตร์ มากมาย
ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ หรื อ เซนต์เจมส์ (ST. JACOB
CATHEDRAL ) อันงดงาม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี
ค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปิ น Jura Dolmatinae โบสถ์น้ ี มีเอกลักษณ์ดว้ ย
โคมหลังคาของมหาวิหารตลอดจนรู ปสลักศีรษะคนประดับโดดเด่นรอบมหาวิหาร จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (
TROGIR ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั แผ่นดินใหญ่ เป็ นเมืองเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยเมื่อ 380
ปี ก่อนคริ สตกาล บ้านเรื อนได้รับอิทธิพลจากศิลปะสไตล์เรเนซองค์และบาโร๊ ค ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์
เป็ นมรดกโลกในปี 1997 นาท่านชม เขตเมืองเก่า สัมผัสอาคาร บ้านเรื อน ที่ได้รับอิทธิ พลจากสถาปัตยกรรมกรี กและโรมันโบราณ
เช่น ประตูเมือง Kopnena Vrata ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 นาท่าน ถ่ ายรู ปกับมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ ( ST.
LAWRENCE CATHEDRAL ) จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็ นเรื่ องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา จากนั้น
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองสปลิท ( SPLIT )

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ) เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยูใ่ น

แคว้นดัลเมเชีย อันเป็ นต้นกาเนิดของสุนขั พันธุ์ดลั มาเชี่ยนที่โด่งดัง
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 7 )

เที่ ย วชมเมื อ งสปลิ ท ที่ ส ร้ างรายล้อมพระราชวัง ดิ โอคลี เธี่ ย น ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมื อ งสไตล์เรอเนซองส์ สร้ างในสมัย
คริ สต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรื อนเก่ าแก่ ต่างๆ นาท่ านชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน DIOCLETIAN PALACE องค์การยูเนสโก
(UNESCO) ได้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแห่งโรมัน ซึ่ งต้อง การ
สร้ างพระราชวังส าหรั บ บั้นปลายชี วิตของพระองค์ หลังจากสละบัล ลังก์ ภายในพระราชวังประกอบไปด้ วยทางเข้าหลัก หรื อ
GOLDEN GATE, มหาวิหารเทพเจ้าจูปี เตอร์ , โบสถ์แห่ ง เทพวีนัส , วิห ารเซ็ นต์ดอมนิ อุส (CATHEDRAL OF ST.DOMNIUS) ที่
จัดเรี ยงรายกันอย่างลงตัว ชมย่ าน PEOPLE SQUARE ศูนย์กลางทางธุ รกิ จ และการบริ หาร จากเมื่ อสมัยศตวรรษที่ 15 และสิ่ ง
ก่อสร้างที่มีชื่อเสี ยง เช่ น รู ปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ที่
สร้างข้นในศตวรรษ 15 เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้ ง
ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 8 )

จากนั้น

นาท่ านเดินทางสู่ เมืองดูโกโพลิเย (DUGOPOLJE) เพื่อนาท่านเข้าสู่ ที่พกั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที )

ที่พกั

HOTEL KATARINA หรื อเทียบเท่า 4 ดาว
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วันที่ห้า

ดูโกโพลิเย • โมสตาร์ • สตอน • นีอมุ
 (เช้า /กลางวัน /เย็น )

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9 )

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโมสตาร์ ( MOSTAR ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า เมืองโมสตาร์
เป็ นเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิ ร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 5
ของประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น้ าเนเรทวา (Neretva) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนเป็ นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ าจะเป็ นส่ วนของศาสนาอิสลามคือเป็ นส่ วนที่เป็ นที่ต้ งั ของสุ เหร่ าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่ วนฝั่งตะวันตกจะเป็ นส่วนของศาสนา
คริ สต์แบบคาทอลิก อันเป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์และที่อยู่ของนักบวช ปั จจุบนั โมสตาร์ เป็ นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่ งหนึ่ ง
ประเทศของบอสเนีย คาว่า โมสตาร์ มาจากคาว่า “The Bridge Keepers” หรื อแปลว่า ชาวโมสตาร์ ที่คอยดูรักษาสะพานที่ต้ งั อยูเ่ หนือ
แม่น้ า เนเรทว่า ชมบ้ านแบบเติร์ก ( TURKISH HOUSE ) ซึ่ งเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังในโมสตาร์ ปั จจุบนั เจ้าของบ้านยังคงเป็ นชาว
บอสเนียเชื้อสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง

บริ ก ารอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร

ท้องถิ่น (มื้อที่ 10 )
นาท่ านเดินทางสู่ เมื องสตอน (STON)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) เมือง
ที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของอาหารทะเลรส
เลิ ศ และมี ฟ าร์ ม เลี้ ยงหอยนางรมที่ มี
ชื่ อเสี ยง โดยท่ านจะได้ ชิ มหอยนางรม
สดๆจากฟาร์ ม พร้ อ มจิ บ ไวน์ ช้ ั น ดี ซึ่ ง
เมื อ งสตอนเป็ นเมื อ งที่ เปรี ย บเสมื อ น
ตัวแทนของประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมยุคกลางคือกาแพงเมืองโบราณ ซึ่ งถูกสร้ างขึ้นเพื่อล้อมรอบเมือง โดย
กาแพงโบราณแห่ งนี้ ใช้เวลาในการก่ อสร้างกาแพงนี้ ประมาณ 200 ปี มีความยาวมากกว่า 5.5 กิโลเมตร แม้ว่าใน
อดีตนั้นตัวกาแพงเคยถูกระเบิดในสงครามปี ค.ศ. 1991 และแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1996 แต่ก็สามารถคงอยู่มาจน
ได้ถึงทุกวันนี้ จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ เมืองนีอุม (NEUM) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที )
ค่า

บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม (มื้อที่ 11 )

ที่พกั

GRAND HOTEL NEUM หรื อเทียบเท่า 4 ดาว
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วันที่หก

นีอมุ • ดูบรอฟนิค • เขตเมืองเก่า • สนามบิน
 (เช้า/ - /-)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12 )

นาท่ านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค ( DUBROVNIK ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม. ) โดยเดินทางเรี ยบชายฝั่งทะเลเอ
เดรี ยติก ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศรมชายฝั่ง ทะเล ที่
มี บ้านเรื อ นหลัง คากระเบื้ อ งสี แสด สลับ ตามแนว
ชายฝั่ งเป็ นระยะๆ ถึ ง เมื อ งดู บ รอฟนิ ค น าท่ านนั่ ง
กระเช้ าไฟฟ้ าที่ ไ ด้รับ การเปิ ดให้ บ ริ ก ารหลังจากที่
โดนทาลายลงไปในสงคราม YUGOSLAVIA WAR
ในปี ค.ศ. 1991 ซึ่ง ท่านจะได้บนั ทึกภาพตัวเมืองเก่า
จากจุดพาโนรามาได้ในแบบ POSTCARD VIEW
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้น

นาท่ านเดินชมเสน่ ห์ของ เขตเมืองเก่ า ( OLD TOWN ) ซึ่ งองค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบี ยนให้เป็ นมรดกโลกในปี
ค.ศ. 1979 ชมทัศนี ยภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กบั แกรนด์แคนย่อนหรื อแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส นาท่ านเดินลอดประตู PILE GATE
ที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจาเมือง เพื่อเข้าสู่ ใจกลางเมืองเก่า
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ชมน้าพุ ONOFRIO ซึ่ งเป็ นตั้งเป็ น เกียรติแก่สถาปนิ กผูส้ ร้างน้ าพุแห่ งนี้ ถ่ ายรู ปกับ THE CATHEDRAL TREASURY หนึ่ งใน
โบสถ์เก่ าแก่ ที่ ส ะสมโบราณวัตถุ ข องพ่ อค้าวาณิ ช ที่ ได้ท าการค้าขายกับ ชาวเวนิ ช ในอดี ต นาท่ านถ่ ายรู ปกับ หอ
นาฬิ กาโบราณ ( BELL TOWER CLOCK ) จากนั้นนาท่ านถ่ ายรู ปกับพระราชวังเรคเตอร์
( RECTOR’S
PALACE ) พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค, เรเนซองส์และบาโร๊ ค แวะชมและถ่ ายรู ปกับ
สปอนซา พาเลส
( SPONZA PALACE ) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิ ค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15
ปัจจุบนั ได้ใช้เป็ นที่จดั เก็บเอกสารและสานักงานส่ วนราชการ นาท่านเดินผ่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า
398 เมตร ที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมัน โกธิค และร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านไอศครี ม ร้านขายของ
ที่ระลึกต่างๆ มากมาย
สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการ
เลือกซื้อสิ นค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
20.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเตอร์ กิชแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK440 **บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง **

*** พีเรียตตั้งแต่ เดือน เม.ย. 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา 21.05 น. ถึงอิสตันบูล เวลา 23.55 น.
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วันที่เจ็ด

กรุ งเทพฯ

00.25 น.

ถึงสนามบิน ท่ าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก ( เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง) ให้ท่านผ่อนคลายอริ ย
บทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่ อง

01.50 น.

ออกเดิ น ทางสู่ อากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภูมิ โดยสายการบิ น เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ TK68 **บริ ก ารอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ อง**
*** พีเรียตตั้งแต่ เดือน เม.ย 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.25 น. ถึงประเทศไทย เวลา 15.00 น.

15.10 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ ยความประทับใจ
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว (หน่ วย : บาท)

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ โครเอเชีย 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ TK

กาหนดการเดินทาง

ราคา ผู้ใหญ่
ท่านละ

วันที่ 17 – 23 ก.พ. 63
วันที่ 23- 29 มี.ค. 63
วันที่ 28 เม.ย. – 4 พ.ค. 63
วันที่ 6 – 12 พ.ค. 63
วันที่ 2 – 8 มิ.ย. 63

49,900.52,900.55,900.55,900.55,900.-

ราคา เด็กอายุ
ราคา เด็กอายุ 2-11 ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี 2-11 ปี พักกับ
พักเดี่ยวเพิม่
ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ท่านละ
ท่าน ท่านละ
(เตียงเสริม) ท่านละ (ไม่มีเตียง)
ท่านละ

49,900.52,900.55,900.55,900.55,900.-

47,900.51,900.54,900.54,900.54,900.-

46,900.50,900.53,900.53,900.53,900.-

5,900.5,900.7,900.7,900.7,900.-

** คณะเดินทางจานวน 30 ท่านต่อกรุ๊ ป**
รายละเอียดเพิม่ เติม
ชั้นธุรกิจ TK เพิ่มเงินจากราคาเดิม***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
ในกรณี ลูกค้ามีตวั๋ แล้ว TKหักออก

อัตราค่าบริ การรวม
✓ ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK
✓ ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง

ราคา
90,000 – 120,000
19,000
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✓ ค่ าระวางน้ าหนั ก กระเป๋ าไม่ เกิ น 20 กก.กระเป๋ าถื อ ขึ้ น เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1 ใบทั้ง นี้ หากสายการบิ น มี ก ารแจ้ง
เปลี่ยนแปลงในเรื่ องของน้ าหนักกระเป๋ า การสะสมไมล์ หรื ออื่นใดที่เป็ นประกาศจากสายบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
✓ ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ าดื่มบริ การบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย
✓ ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 50,000USD / เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์
เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ ครองเฉพาะกรณี ที่ได้รับอุบตั ิเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คมุ้ ครองถึงการสูญเสี ยทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คมุ้ ครองโรคประจาตัวของผูเ้ ดินทาง

อัตราค่าบริ การไม่รวม






ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าวีซ่าเชงเก้น 5,500 บาท / ท่าน
ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรี ดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ ง
อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริ ษทั ฯ
 ทิปสาหรับคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 12 ยูโร
 ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริ ป 7 วัน 21 ยูโร /ท่าน

เงื่อนไขการสารองที่นงั่
1.บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณี ไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริ ษทั จะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
หรื อเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
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2.กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 30,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อนเดินทาง 45 วัน)
3. กรณียกเลิก
3.1 ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 45 วัน บริ ษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ งั หมด ยกเว้นในกรณีวนั หยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้ น
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้ น
4. กรณีเจ็บป่ วย
4.1 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทาง
ได้ตามความเป็ นจริ ง
5.กรณี ที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน,ตัว๋ รถทัวร์,ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ หรื อชาระค่าทัวร์เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรื อเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
6.ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณี ที่ท่าน
ทาการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
7.หลังการจองทัวร์ 20 วัน กรุ ณาแนบสแกนCOPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคาร้องในการขอยืน่ วีซ่าส่งกลับมา เพื่อกรอก
ข้อมูลขอคิวในการยืน่ วีซ่า
8.กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่ง
เป็ นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
9.กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมที่พกั และสถานทีท่องเที่ยว
❖ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯขอแนะนา
ให้ท่านเปิ ดห้องพักเป็ นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl)เนื่ องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริ ม หรื อไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเลย
❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบเดี่ยวSingleห้องคู่ Twin/Doubleอาจจะ
ไม่ติดกันหรื ออยูค่ นละชั้น
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❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยู่กบั การ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
❖ กรณี มีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
❖ โรงแรมในยุโรปส่ วนมากจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยู่ในภูมิภาคที่ มีอุณหภูมิต่า จะมีบริ การเครื่ องปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
❖ บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรื ออาจะมีการปิ ดปรับปรุ งในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้)
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั
ทัวร์)
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรี ยบร้อย
แล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
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➢ กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
➢ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ปรับราคาตัว๋
ดังกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทา
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์วา่ ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรื อไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดั เจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภ์ที่ชดั เจน สิ่ งนี้อยู่เหนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
➢ กรณี ใช้หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (โครเอเชีย)
ใช้ เวลาทาการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 21 วันทาการ
ยื่นวีซ่าไม่ ต้องแสดงตนทีศ่ ูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (สี ลมคอมเพล็กซ์ )
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ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสื อเดินทาง ไว้ จนกว่ าจะได้ การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสื อเดินทางออกมาใช้ ได้
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 21 วันทาการ ไม่ รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรื อ อาจช้ าหรื อเร็วกว่ ากาหนดขึน้ อยู่กบั สถานทูต
*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่ เอกสารตลอดเวลา***
1. หนังสื อเดินทาง
หนังสื อเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
อายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสื อเดินทางจะต้องไม่ชารุ ด (หนังสื อเดินทางเล่ม
เก่า กรุ ณานามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย)
***สาหรับหนังสื อเดินทาง ต้ องใช้ เป็ นหนังสื อเดินทางบุคคลทั่วไป (สี เลือดหมู) เท่ านั้น ห้ ามใช้ หนังสื อเดินทางราชการ
(สี น้าเงิน) หนังสื อเดินทางทูต (สี แดง) หรื ออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสื อเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด***

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ ต สั ญชาติไทย แต่ พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรื อนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ของทางบริ ษัทให้ ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่ อนไข และ
ข้ อกาหนดของทางสถานทูตฯ ต้ องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่ สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้
ข้ อกาหนดนีร้ วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติด้วย***

รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ
2. รู ปถ่ าย
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ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รู ปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผ้ เู ดินทาง ออกค่ าใช้ จ่ายเอง
หลักฐานทางการเงินใช้ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบด้วย
• ใช้หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE ที่ออกจากทางธนาคาร
(ต้องสะกดชื่อให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ต้องมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร
ล่ วงหน้ า เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ ยื่นได้ไม่เกิน 15 วัน หลังจากธนาคารออกให้ (สถานทูตอาจขอดู
สมุดเงินฝากเล่มจริ งของท่านในบางกรณี)
• สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ ไปส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค้าทา
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรื อถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วันก่อนวันยืน่ วีซ่า และหาก
บัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็ น Statement เท่านั้น)

สาคัญมาก !!! ห้ ามทาการโอนเงินเข้ าไปเป็ นยอดใหญ่ ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด
• กรณีผ้ เู ดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้น้ นั คือ
- พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้
- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนั ได้
• กรณีที่มีผ้ อู อกค่ าใช้ จ่ายให้ จะต้ องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี้
- ต้องทาเป็ นหนังสื อรับรองค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์
เช่น สูติบตั ร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต้น
- ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรื อ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย
- ต้องทา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น (เป็ นบัญชีเดียวกันกับสาเนาสมุดบัญชี) ฉบับภาษาอังกฤษ โดย
ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่ อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชี ออก
ค่าใช้จ่ ายให้ (ผูเ้ ดิ น ทาง) ต้องสะกดชื่ อ – สกุ ล ให้ ต รงตามหน้าพาสปอร์ ต กรุ ณ ายื่น ขอจาก ธนาคารล่ วงหน้า โดยใช้เวลา
ดาเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยนื่ ได้ไม่เกิน 15 วัน หลังจากธนาคารออกให้
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4. หลักฐานการทางาน
• เจ้ าของกิจการ หนังสื อรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุน้ ส่วน อายุไม่เกิน 3
เดือน หรื อ สาเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403)
• เจ้ าของกิจการทีไ่ ม่ ได้จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รู ปถ่าย
ร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็ นตัน
• พนักงานทั่วไป หนังสื อรับรองการทางาน จากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางาน พร้ อมระบุวันลาและ
ประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
• นักเรียนหรื อนักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยน ที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
5. เอกสารส่ วนตัว
•
•
•
•

สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประชาชน
สูติบตั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน )
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6. กรณีเด็กอายุไม่ ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้ อมบิดาหรื อมารดา มารดา
• หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอมระบุ
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสื อระบุยนิ ยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น)
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
*สาหรับหนังสื อยินยอมนั้น ให้ ขอเอกสารเป็ นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสานักงานเขต หรื ออาเภอ*
• กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ ีอานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
• กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั บุตรที่สถานทูต
ด้วย ทั้งสองท่าน
• ท่านไม่จาเป็ นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านั้น
** หมายเหตุ **
เอกสารตัวจริ งที่ตอ้ งนาติดตัวมาในวันที่ตอ้ งสแกนลายนิ้วมือ
• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบตั ร (กรณีอายุต่ากว่า 18 ปี )
• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยืน่ วีซ่า
• เวลาการอนุมตั ิผลวีซ่าจะอยู่ 21 วัน ทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดของทางสถานทูต
หรื อ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กาหนด
• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นค่าดาเนินการของทัวร์
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• การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้ น บริ ษทั
เป็ นเพียงตัวแทนที่คอยอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็ นความจริ งความบิดเบียน
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผา่ นทุกกรณี ***

ข้ อมูลคาร้ องขอยื่น วีซ่า ประเทศโครเอเชีย (โปรดระบุข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
*****

กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้วนทุกข้ อ เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่า *****
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แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าประเทศโครเอเชีย
1.) ข้ อมูลเกีย่ วกับหนังสื อเดินทางของผู้เดินทาง
ชื่อและนามสกุล __________________________________________________
ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี) __________________________________________________
ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ________________________ สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________
2.) ข้ อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว
ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้) ________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ _______________________________ E-mail : _______________________________
สถานภาพ :

โสด

สมรสโดยจดทะเบียนสมรส

สมรสไม่ได้จดทะเบียน

หย่า

หม้าย

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ) ____________________________
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ___________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ของคู่สมรส ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________
3.) ข้ อมูลของผู้เดินทางเกีย่ วกับอาชีพ, หรื อถ้ ากาลังศึกษาอยู่ ให้ ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ
ลงในช่ องว่าง
3.1) ชื่อบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.2) ที่อยูข่ องบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
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3.3) งานปัจจุบนั ทาอาชีพ โปรดระบุตาแหน่ง (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
___________________________________________________________________________________
3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน หรื อเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านกาลังศึกษาอยู่ _______________________________
4.) ข้ อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่ างประเทศ
4.1) ท่านเคยมีวซี ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ)
มี วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวีซ่า ___________________
ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น
4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวนั ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด
(ผูส้ มัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด
ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง)
ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด ___________________
5.) ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ออกค่าใช้จ่ายเอง
มีผอู ้ อกค่าใช้จ่ายให้
ระบุชื่อ
ความสัมพันธ์

