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WINTER IS COMING CROATIA
โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563
เมืองโอพาเทีย | อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ | เมืองสปลิท | เมืองซาดาร์
เมืองสตอน |เมืองโทรเกียร์ เมืองซิเบนิค | เมืองดูบรอฟนิก | เมืองซาเกรบ
ราคาแนะนาเพียง

46,991.-
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย
วันที่ 3. โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – ซาดาร์
วันที่ 4. ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – สตอน – ดูบรอฟนิค
วันที่ 5. ดูบรอฟนิก – ล่องเรือทะเลอาเดรียติก - เขตเมืองเก่า
วันที่ 6. ดูบรอฟนิก – โทรเกียร์ – ซิเบนิค
วันที่ 7. ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง
วันที่ 8. ซาเกรบ – สนามบิน
วันที่ 9. ดูไบ – กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
22.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน
เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2 ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย
03.30 น.
07.15 น.
10.00 น.
13.15 น.

ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 377
เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงซาเกรบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 2012
ถึงสนามบินกรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศ โครเอเชีย (Croatia) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
นาท่านออกเดินทางสูแ่ คว้น อิสเตรีย (Istria) ชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เป็ นเมืองท่องเที่ยวตัง้ อยู่ทางฝั่ ง
ตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก มีบา้ นพักตากอากาศสไตล์ออสเตรียที่เรียงรายอยู่ตามชายฝั่ ง นาท่านเที่ยวชม
เมืองที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยมนต์เสน่หข์ องบ้านพักริมชายฝั่ ง แวะถ่ายรู ปกับรู ปปั้ น หญิงสาวกับนกนางนวล
(Maiden with the Seagull) เป็ นรูปปั้นหญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยูท่ ่ีมือ
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
่ี ัก GRAND ADRIATIC หรือเทียบเท่า
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ

วันที่ 3 โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – เมืองซาดาร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซึ่งได้รบั การขึน้ ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ น
มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานนีม้ ีพืน้ ที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย
223 ตารางกิโลเมตรเป็ นพืน้ ที่ป่าและพืน้ นา้ ครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสี เธอร์
คอยซ์ถึง 16 แห่งที่มีความงดงามแตกต่างกัน นาท่านเข้าชมความงามของอุทยาน Lower Lake โดยล่องเรือ
ข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีท่ีทะเลสาบเป็ นนา้ แข็งจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทคืนเงิน
ท่านละ 5ยูโร*** ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ท่ีสดุ ในอุทยานแห่งนี ้ อีกทัง้ ยังเป็ นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยาน
ตอนล่างขึน้ สู่ทะเลสาบชัน้ บนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติ อนั งดงามและความอลังการของ Lower
Lake ที่ประกอบด้วยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็ นต้น นาท่านเดินชม
ทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ท่ีเชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน ชม Veliki Slip ชมนา้ ตกที่ใหญ่ท่ีสดุ
ในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (หมูหนั )
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี มาแล้ว และเป็ นเมืองท่า
สาคัญซึ่งตัง้ อยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตัง้ แต่สมัยโรมันจนถึงปั จจุบนั นา
ท่านถ่ายรูปกับโบสถ์สาคัญประจาเมือง โบสถ์อนาสตาเชีย (The Cathedral of St. Anastasia) เป็ นโบสถ์
โรมันคาทอลิกสร้างขึน้ ในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เป็ นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุ ในแคว้นดัลมัลเชีย นา
ท่านชมบริเวณด้านนอก โบสถ์เซนต์ โดแนท ซึ่งเป็ นโบสถ์สาคัญประจาเมืองอีกแห่งหนี่ง ชมโรมันฟอรัม
หรือย่านชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปี ก่อนที่นกั โบราณคดีได้ใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสาคัญ
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ต่างๆ ทัง้ ที่อยูอ่ าศัยชาวโรมัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก KOLOVARE หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – สตอน – ดูบรอฟนิก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองสปลิท (Split) เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึง่ อยูใ่ นแคว้นดัลเมเชีย อันเป็ น
ต้นกาเนิดของสุนัขพันธุ์ดัลมาเชี่ ยนที่โด่งดัง เที่ ยวชมเมืองสปริท ที่ สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ ยน
ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่
ต่างๆ นาท่านชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจและ การบริหาร นาท่านชมพระราชวังดิโอคลี
เธี่ยน (Diocletian Palace) องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้าง
ขึน้ จากพระประสงค์ของจักรพรรดิด์ ิโอคลีเธี่ยนแห่งโรมัน ซึ่งต้อง การสร้างพระราชวังสาหรับบัน้ ปลายชีวิต
ของพระองค์ หลังจากสละบัลลังก์ ภายในพระราชวังประกอบด้วยวิหารจูปิเตอร์ (Catacombes) สุสานใต้
ดินที่มีช่ือเสียง และวิหารต่างๆ นาท่านชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่หอ้ งอื่นๆ ชมลาน Peristyle
ซึง่ ล้อมด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้ส ลักอย่างวิจิตร สวยงาม
ชมยอดระฆังแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) แท่นบูชาของเซนต์โดมินสั และเซนต์สตาดิอสุ ซึ่งอยู่
ภายในวิหาร
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (Ston) เมืองทีม่ ีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารทะเลรสเลิศ และมีฟาร์มเลีย้ ง
หอยนางรมที่มีช่ือเสียง โดยท่านจะได้ ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ชั้นดี ซึ่งเมืองสตอน
เป็ นเมืองที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประวัติศาสตร์สถาปั ตยกรรมยุคกลางคือกาแพงเมืองโบราณ ซึง่ ถูกสร้าง
ขึน้ เพื่อล้อมรอบเมือง โดยกาแพงโบราณแห่งนีใ้ ช้เวลาในการก่อสร้างกาแพงนีป้ ระมาณ 200 ปี มีความยาว
มากกว่า 5.5 กิโลเมตร แม้ว่าในอดีตนัน้ ตัวกาแพงเคยถูกระเบิดในสงครามปี ค.ศ. 1991 และแผ่นดินไหวเมื่อ
ปี ค.ศ. 1996 แต่ก็สามารถคงอยูม่ าจนได้ถึงทุกวันนี ้
รับประทานอาหารค่า ณ อาหารพืน้ เมือง (หอยนางรม)
นาท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิก (Dubrovnik) โดยเดินทางเรียบชายฝั่ งทะเลเอเดรียติก เดิน
ผ่านบรรยากาศริมชายฝั่ งทะเลที่มีบา้ นเรือนหลังคากระเบือ้ งสีแสดสลับตามแนวชายฝั่ ง โดยเมืองดูบรอฟนิค
ได้ช่ือว่าเป็ นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สดุ ในยุโรป สมญานาม ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก เป็ นเมืองที่มีอานาจ
ทางทะเลตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุง่ เรืองทางการค้า จึงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการ
ตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์ วิหาร จัตุรสั นา้ พุ และบ้านเรือนต่างๆ และได้รบั การบูรณะและปรับเปลี่ยน
อย่างงดงามตามยุคสมัย
่ี ัก VALAMAR หรือเทียบเท่า
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
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วันที่ 5 ดูบรอฟนิก – ล่องเรือทะเลอาเดรียติก - เขตเมืองเก่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองชาฟตัท เมืองน้อยน่ารัก ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชมความงามของนา้ ทะเลสีนา้ เงิน
คราม ให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมกับให้ท่านได้เลือกซือ้ ของฝากที่ระลึก ได้เวลาอันสมควร
นาท่านล่องเรือ ชมความยิ่งใหญ่ของกาแพงเมืองดูบรอฟนิก และเดินทางกลับสู่เมืองดูบรอฟนิค เรือเทียบท่า
บริเวณท่าเรือของเมืองเก่า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนัน้ พาท่านเดินชมเสน่หข์ อง เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึง่ องค์การยูเนสโกได้ขนึ ้ ทะเบียนให้เป็ นมรดก
โลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือ
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กบั แกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส นาท่านเดิน
ลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้ นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจาเมือง เพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ชม
น้าพุ Onofrio ซึง่ เป็ นตัง้ เป็ นเกียรติแก่ของสถาปนิกผูส้ ร้างนา้ พุแห่งนี ้ ถ่ายรู ปกับThe Cathedral Treasury
หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ท่ีสะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ทาการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต นาท่านถ่ายรูป
กับหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนัน้ นาท่านถ่ายรู ปกับพระราชวังเรคเตอร์ (Rector's
Palace) พระราชวังที่สร้างขึน้ โดยผสมผสานศิลปะทัง้ แบบโกธิค, เรเนซองส์และบาโร๊ค ได้เวลานาท่านแวะชม
และถ่ายรู ปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึน้ โดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมัย
ศตวรรษที่ 15 ปั จจุบนั ได้ใช้เป็ นที่จัด เก็บเอกสารและสานักงานส่วนราชการ นาท่านเดินผ่านถนนสตราดัน
ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมัน โกธิ ค และร้านค้า ร้าน
กาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก VALAMAR หรือเทียบเท่า

ค่า
่ ัก
ทีพ
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วันที่ 6 ดูบรอฟนิก – โทรเกียร์ – ซิเบนิค
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตงั้ อยู่ใกล้กบั แผ่นดินใหญ่ เป็ นเมือง
เก่าแก่ตงั้ แต่สมัยเมื่อ 380 ปี ก่อนคริสตกาล บ้านเรือนได้รบั อิทธิพลจากศิลปะสไตล์เรเนซองค์และบาโร๊ค ซึ่ง
องค์การยูเนสโกได้ขึน้ ทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์เป็ นมรดกโลกในปี 1997 นาท่านชม เขตเมืองเก่า สัมผัส
อาคาร บ้านเรือน ที่ได้รบั อิทธิพลจากสถาปั ตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง Kopnena Vrata ซึง่
ได้บูรณะขึน้ ใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 นาท่าน ถ่ายรู ปกับมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence
Cathedral) จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็ นเรือ่ งราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่เมืองซิเบนิค (Sibenik) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแม่นา้ ทะเล เอเดรียติค นาท่านชมจัตรุ สั
เมืองเก่าซีเบนิค จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค ที่ลอ้ มรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ท่ีถกู ตัดแปลงเป็ นร้านขายยา ร้าน
แว่นตา ร้านเสือ้ ผ้าบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝั่ งทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะ
สร้างโดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็ นเมืองขึน้ ของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุก
วันนีจ้ ึงยังเห็นสถาปั ตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ น่ ไปด้วยกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน ถ่ายรู ป
กับชมมหาวิหารเซนต์เจมส์หรื อมหาวิหารเซนต์จาคอบ คืออีกหนึ่งมรดกโลกของประเทศโครเอเชี ย
ตัง้ อยู่ท่ีเมืองซีเบนิคบนชายฝั่ งดัลเมเชียน ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมการส่อสร้างในแบบผสมระหว่างศิลปะทาง
ตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดัลเมเชีย และทัสคานี เนื่องจากใช้สถาปนิ กในการออกแบบถึง 3 คน และมี
ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน โดยสร้างเสร็จในปี 1535 ด้วยโครงสร้างที่มาจากหินปูนสีขาวล้วนๆ ไม่มีวสั ดุอ่ืน
ปลอมปน ภายในเป็ นที่ประดิษฐานรูปปั้ นนักบุญเจมส์หรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึง่ เป็ น 1 ใน 12 สาวก
ของพระเยซู
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ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
่ี ัก SOLARIS หรือเทียบเท่า
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ

วันที่ 7 ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึง่ มี
ความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่หแ์ ละมนต์ขลัง ซาเกรบเป็ นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ ง่ เรืองมาตัง้ แต่สมัย
ศตวรรษที่ 11 ปั จจุบันชาวโครเอเชี ย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่ เจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุ ง
ซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็ นพาหนะทั่วทัง้ เมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินเที่ยวเมืองซาเกรบ ถ่ายรู ปกับ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน(St. Stephen Cathedral) ซึง่ มียอด
แหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นได้จากทุกมุมในซาเกรบ มหาวิหารนีก้ ็ได้รบั
การบูรณะใหม่อีกหลายครัง้ จนกระทั่งรูปร่างมหาวิหารงดงามในรู ปแบบนิโอ-โกธิคดังปั จจุบนั ซึง่ ได้รบั อิทธิพล
จากการบูรณะก่อสร้างในปี ค.ศ. 1880 จากนัน้ นาชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่
เก่าแก่ มีสีสนั สดใส มีดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูกวางขายมากมาย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก ANTUNOVIC หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 ซาเกรบ – สนามบิน
เช้า

10.30 น.
14.30 น.
23.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสูเ่ ขต Upper Town แวะถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์มาร์ก (St. Marks Church) ซึง่ ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองเก่า
ซาเกรบ สร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงด้วยกระเบือ้ งสีต่างๆ ซึ่งเป็ นรู ปตราสัญลักษณ์ของซาเกรบ
โครเอเชีย สโลวีเนีย และ ดัลมาเชีย ซึง่ ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นประเทศเดียวกัน (อดีตยูโกสลาเวีย) นาท่านชม โบสถ์
ประจาเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน (St. Catherine) โบสถ์แบบบาโรกสีขาวน่าประทับใจ แวะชมจัตุรัส Trg
Ban Jelacic Square จัตรุ สั กลางเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยห้างร้านนาสมัย ชมอนุสาวรีย ์ Ban Josip Jelacic ผู้
ยิ่งใหญ่ ผูซ้ ง่ึ ต่อสูเ้ พื่อความอิสระจากชาวฮังกาเรียนเมื่อปี ค.ศ. 1848
นาเดินทางสูส่ นามบินซาเกรบ มีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 2013
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่ 9 ดูไบ – กรุ งเทพฯ
03.05 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 384

12.05 น.

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
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WINTER IS COMING CROATIA
โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

46,991. 46,991. 46,991. 26,191. 07-15 ก.พ. 63
46,991. 46,991. 46,991. 26,191. 21-29 ก.พ. 63
48,991. 48,991. 48,991. 28,191. 06-14 มี.ค. 63
48,991. 48,991. 48,991. 28,191. 20-28 มี.ค. 63
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ
8,900. 8,900. 8,900. 8,900. -

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ

รหัสทัวร์ : THG1-EK-HR-7FEB-20MAR20
7.

8.
9.

ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซา่ เชงเก้นประเทศโครเอเชีย
(ผูย้ ่ืนวีซา่ ต้องชาระเงินพร้อมเงินมัดจาค่าทัวร์ เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (20 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ยูโร)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ซี ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
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ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.
5.

6.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่ นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ี มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ท่ีน่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
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6.

7.

8.
9.

กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อ ไปแต่ทั้ง นี ท้ ่า นจะต้อ งเสี ย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไ ม่ ส ามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่ืนวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณี ผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ กั
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

รหัสทัวร์ : THG1-EK-HR-7FEB-20MAR20
่ เชงเก้น (โครเอเชย
ี )
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 21 ว ันทาการ
่ ไม่ตอ
่ VFS Global (สล
ี มคอมเพล็ กซ)์
ยืน
่ วีซา
้ งแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวี
1. หน ังสอ
้
ื
ซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยู่ตา
หรือ น ักเรีย น น ก
ั ศก
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ท ราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
้ วมไปถึง ผู ้
และ บางสถานทูต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อ ก าหนดนีร
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
้ หลังขาว
่ อน
เท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใสค
แทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการเงิน
้ า่ ยเอง
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
้ งสอ
ื รับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE ทีอ
3.1.1ใชหนั
่ อก
ื่ ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ต ้องมีตรา
จากทางธนาคาร (ต ้องสะกดชอ
ประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายืน
่ ขอจาก ธนาคาร่ลวงหน ้า
เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื้ น
่ ได ้ไม่เกิน 15 วันหลังจากธนาคารออกให ้ (สถานทูตอาจขอดูสมุดเงิน
ฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี)
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ี อมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไปสว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน
3.1.2สาเนาสมุดบัญชอ
(รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชไี ม่เกิน
ี ระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
7 วันก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชก
้ )
้ า่ ยเอง (บุคคลทีส
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ามารถรับรองค่าใชจ่้ ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ที่
มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
้ า่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter)
ื ร ับรองค่าใชจ
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสอ
3.2.2ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย
3.2.2. ต ้องทา BANK GUARANTEE ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ (เป็ นบัญชเี ดียวกันกับสาเนาสมุดบัญช)ี ฉบับ
ื่ เจ ้าของบัญช ี (บุคคลทีอ
ื่ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้า
ภาษาอังกฤษ โดยระบุชอ
่ อกค่าใชจ่้ าย) ต ้องสะกดชอ
ี อกค่าใชจ่้ ายให ้ (ผู ้เดินทาง) ต ้องสะกดชอ
ื่ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้า
พาสปอร์ต และบุคคลทีเ่ จ ้าของบัญชอ
้
พาสปอร์ต กรุณายืน
่ ขอจาก ธนาคาร่ลวงหน ้า โดยใชเวลาด
าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื้ น
่ ได ้ไม่เกิน 15 วัน
หลังจากธนาคารออกให ้

ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทางาน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น อายุไม่
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนังสอ
่ ทางาน

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
ึ ษาอยูต
้ งสอ
ื รับรองการเรียนตัวจริง เท่านัน
**กรณีศก
่ า่ งประเทศ ต ้องใชหนั
้ **

5. เอกสารสว่ นต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ต
ั ร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

รหัสทัวร์ : THG1-EK-HR-7FEB-20MAR20
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยมารดาจะต ้องคัด
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสอ

ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
หนังสอ
พาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสอ
ื
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสอ
ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามา
ด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสอ
ิ ยอมให ้บุตร
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อมแนบสาเนาบัตร
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใด
เป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

ี้ จงว่าทาไมไม่ม ี passport
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล้วใช ้ ID Card แทนต้องทาจดหมายชแ
***
-

ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชอ

่ เท่านน
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซา
ั้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หากทาง
สถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

