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ADRIATIC ADVENTURE: ITALY AND CROATIA 

อิตาลี โครเอเชีย 10 วัน 7 คืน 
เดนิทาง กันยายน – ตุลาคม 62  

ราคาเร่ิมต้น  59,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
18.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน
เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – มหาวิหารดโูอโม ่มิลาน  - เวโรนา่  

วนัท่ี 3. เวโรนา่ – NOVENTIA OUTLET –  เกาะเวนิส – เวนิส 

วนัท่ี 4. เวนิส – โรวินจ์ – พลูา่ – โอพาเทีย 

วนัท่ี 5. โอพาเทีย – ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวงัดโิอคลีเธ่ียน 

วนัท่ี 6. สปลิท – สตอน - นัง่กระเช้าจดุชมวิว – ดบูรอฟนิก 

วนัท่ี 7. ดบูรอฟนิก – โทรเกียร์ – ซีบีนิค 
วนัท่ี 8. ซีบีนิค – อทุยานแหง่ชาตพิลิตวิเซ่ – ซาเกรบ  

วนัท่ี 9. ซาเกรบ – สนามบนิ 
วนัท่ี 10. ดไูบ – กรุงเทพฯ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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21.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 373 
 

วันที่ 2 ดูไบ – มหาวหิารดูโอโม่ มลิาน  - เวโรน่า 
00.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
03.35 น. ออกเดนิทางตอ่สูม่ิลาน ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบนิ EK 101 
08.15 น. 

 
ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 
6 ชัว่โมงในวนัท่ี 27 ตลุาคม 2562) น าท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร น าท่านผ่านพิธีตรวจคน
เข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้เดนิทางสูต่วัเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกได้วา่เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของ
โลก น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ี
ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟืน้ฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานู
เอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนบัว่าเป็นชอปปิง้มอลล์ท่ีสวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมิ
ลาน อนสุาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานเูอลท่ี 2 ผู้ ริเร่ิมการรวมชาติหวัเมืองตา่งๆในอิตาลี และอนสุาวรีย์
ของศิลปินช่ือดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี ท่ีอยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกา
ลา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเวนิส ของแคว้นเวเนโต้ และเมืองเวโรน่า
ยงัได้ขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมขององค์การยูเนสโกเม่ือปี คศ.2000 อีกทัง้วิลเลียม เชกส
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เปียร์ นกักวีและนกัเขียนบทละครชาวองักฤษ ผู้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นนกัเขียนผู้ยิ่งใหญ่ขององักฤษและของ
โลกยงัใช้บรรยากาศและเร่ืองราวความรักของหนุ่มสาวสองตระกลูในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้
เม่ือปี ค.ศ. 1595 เร่ือง โรมิโอกับจูเลียต จากนัน้น าท่านเดินชมอาคารบ้านเรือนสีสดใสสวยงาม จตัรัุสกลาง
เมืองท่ีคกึครืน้มีชีวิตชีวา จากนัน้พาทา่นถ่ายรูปกบัโรงละครโรมันกลางแจ้ง (Verona Arena) ท่ีมีขนาดใหญ่
เป็นอนัดบั 3 ของโลก สร้างขึน้เม่ือตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 1 โดยมีลกัษณะเช่นเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม 
เพียงแตมี่ขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบนัยงัคงมีการเปิดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิร์ตกลางเเจ้งในสนามกีฬาอยู่เป็น
ประจ า น าทา่นถ่ายรูปด้านนอกกบับ้านเลขท่ี 23 ของจเูลียต ชมระเบียงแห่งเร่ืองราว โรแมนติกท่ีจเูลียตเฝา้รอ
คอยพบโรมิโอทกุค ่าคืน และบริเวณหน้าบ้านยงัมีรูปปัน้ส าริดขนาดเท่าตวัจริงของจเูลียต 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม  BEST WESTERN CTC VERONA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 เวโรน่า – NOVENTIA OUTLET –  เกาะเวนิส – เวนิส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ NOVENTA DI PIAVE DESIGNER OUTLET ให้เวลาท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าแบรนด์
เนมมากมาย อาทิ เช่น  DOLCE&GABBANA, GUCCI, PRADA, FENDI, BURBERRY, POLO RALPH 
LAUREN, MICHAEL KORS ฯลฯ  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองเวนิส (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถกูสร้างขึน้

จากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเด
รียตริก เป็นเมืองทา่โบราณ และเป็นเมืองท่ีใช้คลองในการคมนาคม มากท่ีสดุ น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรอน
เคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) 
ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนนมีสมญานามว่าเป็ น 
"ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังท่ี
บริเวณซานมาร์โค ศนูย์กลางของเกาะเวนิส 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (สปาร์เก็ตตีห้มึกด า) 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม NOVOTEL VENICE MESTRE CASTELLANA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 เวนิส – โรวนิจ์ – พลู่า – โอพาเทีย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองโรวินจ์ (Rovinj) เมืองสวยชายทะเลท่ีตัง้อยู่บนแหลมอีสเตรีย ด้วยความท่ีดินแดนแห่ง
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นีถู้กปกครองโดยเวเนเช่ียน และอยู่ภายใต้การปกครองของอิตาลีมาก่อน จึงท าให้สถาปัตยกรรมและ
วัฒนธรรมของเมืองมีกลิ่นอายและความคล้ายคลึงกับอิตาลีเป็นอย่างมาก จึงได้สมญาว่า "เวนิสแห่ง
โครเอเชีย"  น าท่านถ่ายรูปคูก่ับโบสถ์เซนต์อาเฟเหม่ีย (St. Euphemia) โบสถ์สไตล์บารอกท่ีตัง้อยู่ใจกลาง
เขตเมืองเก่าของเมืองโรวินจ์ถกูสร้างขึน้ในปีค.ศ. 1736 และเป็นแลนด์มาร์กส าคญัของเมืองนี ้จากนัน้อิสระให้
ทา่นเดนิเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองพูล่า (Pula) เมืองพลู่าเคยเป็นศนูยก์ลางของแหลมอิสเตรียและเคยตกอยู่ภายใต้การ

ปกครองอาณาจกัรโรมนั ปัจจุบนัเมืองแห่งนี ้ เป็นเมืองทีใหญ่เป็นอันดบัท่ี 8 ของประเทศโครเอเชีย และเป็น
เมืองท่ีมีช่ือเสียงทางด้านการท่องเท่ียว  น าท่านเข้าชมพูล่า อารีนา (Pula Arena หรือ Amphitheater) 
สนามกีฬากลางแจ้งท่ีสร้างขึน้ในสมยัโรมนั และเป็นสนามท่ีใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบัท่ี 6 ในยคุอาณาจกัรโรมนั 
ปัจจบุนัมกัใช้เป็นสถานท่ีจดังานกิจกรรมกลางแจ้ง เทศกาลดนตรี รวมทัง้สถานท่ีจดังานภาพยนต์ประจ าปี 
(International Film Festival) ด้วย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมืองโอพาเทีย (Opatija) เมืองท่ีมีสมญานามว่า 
“ไขม่กุแหง่ทะเลอาเดรียตกิ” ด้วยธรรมชาตท่ีิยงับริสทุธ์ิตดิริมทะเล ท าให้เมืองนีเ้ป็นเมืองท่องเท่ียวและพกัผ่อน
ท่ีส าคญัท่ีสดุเมืองหนึง่ของโครเอเชีย มาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม BEDBANK REMISENS หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 โอพาเทีย – ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดโิอคลีเธ่ียน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองซาดาร์(Zadar) เมืองหลวงเก่าของภูมิภาคดลัเมเชีย(Dalmatia) และเป็นศนูยก์ลาง
ทางการค้าขายมาตัง้แต่อดีต ปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่มาตัง้แต่
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สมยัโรมนั จึงท าให้มีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมาเท่ียวจ านวนมาก  น าท่านเข้าชมมหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย 
(St. Anastasia Cathedral) มหาวิหารประจ าเมืองซาดาร์ท่ี ถกูสร้างขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี4 – 5 ก่อนมีการตอ่
เตมิสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ในช่วงศตวรรษท่ี12 น าท่านชมออร์แกนทะเล หรือที่ชาวโครแอตเรียกว
ว่า “Morske Orgulje” ออกแบบโดย Nikola Basic สถาปนิก ชาวซาดาร์เพ่ือสร้างสถาปัตยกรรมให้เป็นสีสนั
และแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของเมืองแทนท่ีโบราณสถานท่ี  ถกูท าลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ตาม
จดุประสงค์ของเทศบาลเมืองซาดาร์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองสปลิท (Split) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นศนูย์กลาง

ทางการคมนาคมแห่งแคว้นดลัเมเชีย และเมืองท่าท่ีส าคญัของประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองชายฝ่ังทะเลเอเดรี
ยติกท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศโครเอเชีย น าท่านเข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธียน (Diocletian  Palace) 
พระราชวงัท่ีสร้างขึน้โดยพระบญัชาของจกัรพรรดดิโิอคลีเธียน เพ่ือใช้เป็นท่ีประทบัเกษียณ พระราชวงัแห่งนีใ้ช้
เวลาก่อสร้างประมาณ 12 ปี  ตัง้แตปี่ ค.ศ. 293-305 โดยใช้หินจากเกาะ Brac  และมีเนือ้ท่ีทัง้หมดประมาณ 
31,000 ตารางเมตร  พระราชวังแห่งนีต้กแตง่ได้อย่างวิจิตรสวยงามไม่แพ้ พระราชวงัอ่ืนๆเลยท่ีเดียว ปัจจบุนั 
พระราชวงัแหง่นีเ้ป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้ ใน
ปี ค.ศ. 1979 อิสระให้ทา่นเก็บภาพความประทบัใจ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม PRESIDENT SPLIT หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 สปลิท – สตอน - น่ังกระเช้าจุดชมววิ – ดูบรอฟนิก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (Ston) เมืองที่มีช่ือเสียงในเร่ืองของอาหารทะเลรสเลิศ และมีฟาร์มเลีย้ง
หอยนางรมท่ีมีช่ือเสียง โดยทา่นจะได้ ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ชัน้ดี ซึ่งเมืองสตอนเป็น
เมืองท่ีเปรียบเสมือนตวัแทนของประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรมยุคกลางคือก าแพงเมืองโบราณ ซึ่งถูกสร้างขึน้
เพ่ือล้อมรอบเมือง โดยก าแพงโบราณแห่งนีใ้ช้เวลาในการก่อสร้างก าแพงนีป้ระมาณ 200 ปี มีความยาว
มากกวา่ 5.5 กิโลเมตร แม้วา่ในอดีตนัน้ตวัก าแพงเคยถกูระเบดิในสงครามปี ค.ศ. 1991 และแผ่นดินไหวเม่ือปี 
ค.ศ. 1996 แตก็่สามารถคงอยูม่าจนได้ถึงทกุวนันี ้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยนางรม) 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองมรดกโลกดูบรอฟนิก (Dubrovnik) โดยเดินทางเรียบชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก เดินผ่าน

บรรยากาศริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีบ้านเรือนหลงัคากระเบือ้งสีแสดสลบัตามแนวชายฝ่ัง โดยเมืองดบูรอฟนิคได้ช่ือ
ว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป สมญานาม ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก เป็นเมืองท่ีมีอ านาจทาง
ทะเลตัง้แต่ศตวรรษท่ี 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า จึงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการ
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ตกแตง่พระราชวงั สร้างโบสถ์ วิหาร จตัรัุส น า้พ ุและบ้านเรือนตา่งๆ และได้รับการบรูณะและปรับเปล่ียนอย่าง
งดงามตามยคุสมัย จากนัน้พาท่านน่ังกระเช้า สู่ SRD HILL จุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองดูบรอฟนิก 
ทา่นจะได้ถ่ายรูปเมืองเก่าดบูรอฟนิคจากมมุสงู ภูมิทศัน์ท่ีรายล้อมด้วยน า้ทะเลสีฟ้าใสดจุราวแสงสะท้อนของ
คริสตอลโอบล้อมเมืองเก่าไว้ ด้วยความสวยงามของบ้านเรือนสีขาว มุงด้วยหลงัคาสีส้ม อนัเป็นภาพท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของเมืองดบูรอฟนิคท่ีพลาดไม่ได้ (กรณีกระเช้าปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงิน 
และน าท่านล่องเรือชมความสวยงามของเมืองดูบรอฟนิก เป็นการทดแทน) 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม GRAND PARK หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 7 ดูบรอฟนิก – โทรเกียร์ – ซีบีนิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) เมืองขนาดเล็กบนเกาะท่ีตัง้อยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ เป็นเมือง
เก่าแก่ตัง้แตส่มยัเม่ือ 380 ปีก่อนคริสตกาล บ้านเรือนได้รับอิทธิพลจากศิลปะสไตล์เรเนซองค์และบาโร๊ค ซึ่ง
องค์การยเูนสโกได้ขึน้ทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์เป็นมรดกโลกในปี 1997 น าท่านชม เขตเมืองเก่า สมัผสัอาคาร 
บ้านเรือน ท่ีได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมนัโบราณ เช่น ประตเูมือง Kopnena Vrata ซึ่งได้
บรูณะขึน้ใหมใ่นสมยัศตวรรษท่ี 16 น าท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St.Lawrence Cathedral) 

จดุเดน่ของมหาวิหาร คือประตทูางเข้าท่ีแกะสลกัเป็นเร่ืองราวตา่งๆอยา่งวิจิตรตระการตา 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองซิเบนิค (Sibenik) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแมน่ า้ทะเลเอเดรียติค น าท่านชมจตัรัุสเมือง

เก่าซีเบนิค จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค ท่ีล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ท่ีถกูตดัแปลงเป็นร้านขายยา ร้านแว่นตา 
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ร้านเสือ้ผ้าบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝ่ังทะเลอะเดรียติกทัว่ไปเพราะสร้างโดย
ชาวกรีก ก่อนท่ีโรมนัจะเข้ามามีอิทธิพล ตอ่มาภายหลงัตกเป็นเมืองขึน้ของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวนันีจ้ึงยงั
เห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทัว่เมืองจะกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชดัเจน ถ่ายรูปกับชมมหา
วิหารเซนต์เจมส์หรือมหาวิหารเซนต์จาคอบ คืออีกหนึง่มรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ตัง้อยู่ท่ีเมืองซีเบนิ
คบนชายฝ่ังดลัเมเชียน ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมการสอ่สร้างในแบบผสมระหวา่งศลิปะทางตอนเหนือของประเทศ
อิตาลี ดลัเมเชีย และทสัคานี เน่ืองจากใช้สถาปนิกในการออกแบบถึง 3 คน และมีความเช่ียวชาญท่ีแตกตา่ง
กนั โดยสร้างเสร็จในปี 1535 ด้วยโครงสร้างท่ีมาจากหินปนูสีขาวล้วนๆ ไม่มีวสัดอ่ืุนปลอมปน ภายในเป็นท่ี
ประดษิฐานรูปปัน้นกับญุเจมส์หรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึง่เป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม BELLEVUE SUPERIOR CITY หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 8 ซีบีนิค – อุทยานแห่งชาตพิลิตวิเซ่ – ซาเกรบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซึ่งได้รับการขึน้ทะเบียนจากองค์การ
ยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อทุยานนีมี้พืน้ท่ีประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตาราง
กิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพืน้ท่ีป่าและพืน้น า้ครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มี
ทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งท่ีมีความงดงามแตกต่างกัน น าท่านเข้าชมความงามของอุทยาน Lower 

Lake โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak (กรณีท่ีทะเลสาบเป็นน า้แข็งจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทาง
บริษัทคืนเงินท่านละ 5 ยูโร) ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานแห่งนี ้อีกทัง้ยงัเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือม
ระหวา่งอทุยานตอนลา่งขึน้สูท่ะเลสาบชัน้บนของอทุยาน เพลิดเพลินกบัธรรมชาตอินังดงามและความอลงัการ
ของ Lower Lake ท่ีประกอบด้วยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นต้น น าท่านเดิน
ชมทะเลสาบตา่งๆ ตามทางเดินสะพานไม้ท่ีเช่ือมแตล่ะทะเลสาบเข้าด้วยกนั ชม Veliki Slip ชมน า้ตกท่ีใหญ่
ท่ีสดุในอทุยานมีความสงูถึง 70 เมตร 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึ่งมี

ความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลงั ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวฒันธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตัง้แตส่มยั
ศตวรรษท่ี 11 ปัจจบุนัชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเย่ียงชาวยโุรปท่ีเจริญโดยทัว่ไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบ
สะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะทัว่ทัง้เมือง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 9 ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเท่ียวชมเมืองซาเกรบ ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์สตีเฟน(St. Stephen Cathedral)  ซึ่งมียอดแหลม
ทรงกลวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นได้จากทุกมุมในซาเกรบ มหาวิหารนีก็้ได้รับการ
บรูณะใหมอี่กหลายครัง้ จนกระทัง่รูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิคดงัปัจจบุนั ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
การบรูณะก่อสร้างในปี ค.ศ. 1880 น าท่านชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งท่ีเก่าแก่ มี
สีสนัสดใส มีดอกไม้ประดบัและผลไม้ราคาถกูวางขายมากมาย 

 ถึงเวลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบิน เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และอิสระ
เลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

15.25 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 130 
23.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
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วันที่ 10 ดูไบ - กรุงเทพฯ   
03.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 376 

** คณะเดินทางวนัท่ี 07 ต.ค. 62 ออกเดนิทาง ด้วยเท่ียวบนิท่ี EK384 เวลา 02.50 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 
12.30 น. ** 

13.15 น. คณะเดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 
 ****************************************************************************************************** 
  

อัตราค่าบริการ ADRIATIC ADVENTURE: ITALY & CROATIA 
อติาลี โครเอเชีย 10 วัน 7 คืนโดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

24 ก.ย. – 03  ต.ค. 62 63,900.- 63,900.- 63,900.- 44,900.- 10,900.- 

07 – 16 ต.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 40,900.- 10,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. ราคาทวัร์ไมร่วมคา่ธรรมเนียมวีซ่าเชงเกนประเทศโครเอเชีย (ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินพร้อมเงินมดัจ าค่าทวัร์ เป็น

จ านวนเงินโดยประมาณ 5,500.- บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (24 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ยโูร) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทาง
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บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมูค่ณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ข ึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่านอ้ยกว่า 11 วนัท าการ นบัจากวนัเดนิทาง  ม ี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ จะมคีา่ Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

6.1 บดิาหรอืมารดา ตอ้งท าหนงัสอืชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษวา่ใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก คนละ 1 ชุด (ลกูคา้เขยีนหรอืพมิพข์ ึน้เอง) 

6.2 บดิาหรอืมารดา ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศจากเขตหรอื

อ าเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อหนงัสอืปกครองบตุรจากเขต

หรอือ าเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีารสบืพยานและหลกัฐานเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้เทา่น ัน้ 

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.2 หรอื หนังสอื

ปกครองบตุรเป็นส าเนาจากขอ้ 6.3 ไปแปลประทบัตรากบักรมการกงสลุใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่น

น ามายืน่ มเิชน่นัน้ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจากการประทบัตรากงสลุ จะมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ย หากทา่นไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ด ้

หรอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปประทับตรากงสลุ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิ

และเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหมอ่กีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้

กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอา่น กอ่นทีท่า่นจะไปท าหนงัสอืยนิยอมจากเขตหรอือ าเภอใหบ้ตุรของทา่น 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
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7. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวุนัเริม่และวนัหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

8. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 
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12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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