
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

***หมายเหตุส าคัญ*** 

เดินทางในรูปแบบส่วนตัว (SMALL GROUP) 

สามารถออกเดินทางได้ต้ังแต่ 2 ท่านข้ึนไป 

และก าหนดวันเดินทางได้ตามที่ท่านสะดวก 

สัมผัสราชินีแห่งทะเลเอเดรียติค ธรรมชาติ ท่ีผสานความงดงาม
แห่งสถาปัตยกรรมโบราณอย่างลงตัว พร้อมชมความสวยงามของเมือง
มรดกโลกและทัศนียภาพท่ีหลากหลาย ท่ีจะสร้างสีสันให้ทุกเมืองสวยงาม
ยิ่งข้ึน ซาเกรบ เมืองหลวงท่ีมีประวัติอันยาวนาน – อุทยานพลิตวิเซ่  
สวรรค์บนดินท่ีมีอยู่จริง โทรเกียร์ ย้อนอดีตกับบ้านเรือนสไตล์ กรีก - โรมัน 
- สองความงามแห่งเมืองริมทะเล สปลิท- ดูบรอฟนิค อร่อยกับเมนู
หลากหลายให้ท่านได้อ่ิมเอม พร้อมท่ีพักท่ีคัดสรร เปี่ ยมไปด้วยความ
สะดวกสบาย 

อิมเมจ ฮอลิเดย ์ แล้วคุณ...จะรักเรา    
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วันแรกของการเดินทาง  (1)  

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

19.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  
แถว G ประตูทางเข้าที่ 7 เจ้าหน้าท่ีบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกแก่ท่าน  

23.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน
ออสเตรยีน แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่OS026 

 
วันทีส่องของการเดินทาง (2)  

เวยีนนา - ซาเกรบ – โอพาเทยี  - รเิยกา – ซาเกรบ 

05.30  น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย  (เพื่อเปล่ียน
เครื่อง)  

07.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบิน
ออสเตรียน แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่OS681  

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย ผ่านพิธีตรวจ
คนเข้าเมอืงและศลุกากรเปน็ท่ีเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสูเ่มอืง โอพาเทยี (OPATIJA) 
เมืองท่ีมีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอเดรียติก” ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ ระหว่าง
ทางลัดเลาะซ้ายขวาไปตามไหล่เขาเคล้าด้วยวิวทะเลอเดรียติคท่ีสวยทุกมุมมอง “โอพาเทีย”  
มฐีานะเปน็เมอืงตากอากาศส าคัญของเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญแ่ละชนชั้นสูงของออสเตรีย เมอืง
นี่คือเมืองท่ีใช้ชื่อตามส านักสงฆ์นิกายเบเดนิกซ์ ในช่วงศตวรรษท่ี 14 ท่ีซึ่งหมู่บ้านได้ถูกสร้าง
ขึ้น ชมประติมากรรม MAIDEN WITH THE SEAFULL ผลงานของ Zvonko Car ซึ่งถือเป็น
แลนด์มาร์กของเมืองนี้ เดิมตรงจุดนี้เคยเป็นท่ีต้ังของรูปปั้ นพระแม่มารีย์ (Madonna) แต่ถูก
ท าลายในช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองปัจจุบนัมีการสร้างรูปปั้ นพระแม่มารีย์ขึ้นมาใหม่แล้ว
น าไปต้ังไว้ท่ีหน้าโบสถ์ Saint Jacob’s ท่ีอยู่บริเวณใกล้ๆ กัน 
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กลางวัน  รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร EVERGREEN OPATIJA บรกิารท่านด้วย

อาหารท้องถ่ิน  
 
จากนั้นออกเดินทางสู ่เมืองรเิยกา เมอืงท่าท่ีมขีนาดใหญเ่ปน็อันดับสามของโครเอเชีย 

รองจากซาเกรบและสปลิท เมื่อเดือนมีนาคม 2016 เมืองนี้ได้รับเลือกให้เป็น “เมืองหลวงทาง
วัฒนธรรมแห่งยุโรป”จะได้รับการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการในปี 2020  ซึ่งเมืองท่ีจะ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒธรรม จะต้องเป็นเมืองท่ีมีความโดดเด่นทาง
ประวั ติศาสตร์และวัฒนธรรม. . .   ชม THE CHURCH OF THE ASSUMPTION OF THE 
BLESSED VIRGIN MARY AND THE LEANING TOWER โบสถ์เก่าแก่ท่ีมีความน่าสนใจอีก
แห่งหนึ่งของเมืองสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นต้ังแต่ยุคกลาง ความพิเศษของโบสถ์แห่งนี้คือตัวหอ
ระฆังของโบสถ์มคีวามเอียงคล้ายกับหอเอนเมืองปิซา สาเหตุเชื่อกันว่า เพราะพื้นดินรากฐาน
ด้านใต้มกีารทรุดตัวลงเนื่องจากมีทางน้าบาดาลไหลอยู่ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การเลือกซื้อสินค้าบนถนนคอรโ์ซ Korzo ถนนคนเดินท่ีเป็นเหมือนศูนย์กลางของเมืองนี้ ได้
เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู ่ซาเกรบ 
 

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร Restaurant Muzej บรกิารท่านด้วยอาหาร
ท้องถ่ิน  

 
ทีพ่ัก     HOTEL DUBROVNIK หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีส่ามของการเดินทาง  (3)  

ซาเกรบ – อาสนวิหารเมืองซาเกรบ - ตลาดโดลาค – โบสถ์เซนต์มารค์  
 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่ัก 

จากนั้นน าท่านชมเมืองซาเกรบ อาสนวิหารเมืองซาเกรบ หรือ มหาวิหารเบลสซิด 
เวอร์จิน แมรี่  (Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) ท่ีมีชื่ อเดิมว่า
มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen’s Cathedral) มีหอคอยคู่โดดเด่นอยู่ด้านบน เริ่มแรก
สร้างมาต้ังแต่ยุคโรมันเรืองอ านาจ แต่มาถกูท าลายด้วยกองทัพมองโกลท่ีเข้ามารุกราน ต่อมา
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ก็บูรณะใหญ่ในรูปแบบของศิลปะกอทิก ตกแต่งอีกหลาย
ครั้ง มหาวิหารแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คท่ีสามารถมองเห็นได้จากทุกมุมในซาเกรบ จากนั้นสู่ 
ตลาดโดลาค (Dolac Market) ตลาดท่ีโดดเด่นด้วยร่มสแีดง ตลาดแห่งนี้ถือเปน็ตลาดกลางแจ้ง
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของยุโรปและยังมีสีสันสวยสะดุดตาด้วยดอกไม้กระถางนานาชนิด ตลอดแนว
ถนนจะมรี้านอาหาร ร้านกาแฟบรรยากาศดีๆเปน็ท่ีเพลิดเพลินในการเลือกซื้อสนิค้าพื้นเมอืง 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Stari Fijakerr บริการท่านด้วย
อาหารท้องถ่ิน  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซนต์มารค์ (St. Mark’s Church) ท่ีงามด้วยสีสันของ
กระเบื้องหลังคา ลวดลายบนหลังคาโบสถ์แสดงสญัลักษณถึ์ง 3 สิง่ ลายตารางแดงขาวหมายถึง
ทหารโครแอตในยุคกลาง สิงโตสามหัวหมายถึง แคว้นดัลเมเชี่ยน และล่างสุดเป็นตัวคูน่า  
ซึ่งปรากฏอยู่ในเหรียญคูน่า เงินของโครเอเชีย และรูปปราสาทด้านขวาหมายถึง เมอืงซาเกร็บ 
โบสถ์นี้ไม่เพียงเป็นโบสถ์ประจ าเมือง แต่ท่ีนี่ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีบอกเล่าเรื่องราวของเมืองได้
อย่างดี โบสถ์เซนต์ มาร์ก (St. Mark Church) ท่ีมหีลังคาสวยงามแปลกตา ไมเ่หมอืนท่ีใดในโลก 
จากนั้นสู่ถนนสายช้อปปิ้ ง ถนนอิลิซา (Illica) มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร สองข้างทาง
เป็นห้างสรรพสินค้า ร้านขายสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม ร้านขายช็อคโกแลตชื่อดังของเมือง  
รวมไปถึงร้านอาหารเก๋ๆ ห้างสรรพสนิค้าเก่าแก่ของเมอืงที่มชีื่อว่า ออคโตกอน (Oktogon)  

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

ทีพ่ัก HOTEL DUBROVNIK หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีส่ีข่องการเดินทาง  (4)  

ซาเกรบ – RASTOKE VILLAGE - อุทยานแหง่ชาติพลิตวิเซ ่- ซารด์า  
 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านรัสต็อคเก้ (Rastoke Village)  หมู่บ้านเล็กๆ ในเขต Slunj 
บา้นเรือนสว่นใหญใ่นหมูบ่า้นแห่งนี้ถกูสร้างในตอนปลายศตวรรษท่ี 19 จนถึงต้นศตวรรษท่ี 20 
ปจัจุบันมบี้านของชาวพ้ืนเมอืงประมาณ 30 หลังคาเรือน หมูบ่้านต้ังอยู่เหนือแม่น้าสลุนด์ชิชา 
“Slunjcica River” ท่ีไหลลงสู ่น้าตกโคราน่า  “Korana Waterfall" ... 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Petro Rastroke ภายในหมู่บ้านเล็กๆ 
แสนน่ารกัแหง่นี ้เสิรฟ์ท่านด้วยเมนู ปลาเทราส์ย่าง  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่  (National Park Plitvice) 
(ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) พลิทวิเซ่เป็นอุทยานแห่งสวรรค์ท่ีมี
ชื่อเสียงของประเทศโครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อท่ีกว่า 296 
ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง16 
ทะเลสาบเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขาน าท่าน
เพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน้าตกท่ีไหลลงสู่ทะเลสาบท่ัวทุกหนทุกแห่ง 
(การเดินเท่ียวใน อุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ น าท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ 
KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบท่ีเชื่อมระหว่างอุทยาน
ตอนบนและอุทยานตอนล่าง เพลิดเพลินกับธรรมชาติบริสุทธิ์สวยงามชมน้าตก Big Water 
Fall น้าตกท่ีมขีนาดใหญท่ี่สดุในประเทศโครเอเชีย...   

ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองซาดาร์ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) น าท่าน
สัมผัสความโรแมนติกยามพระอาทิตย์ตกดินริมทะเลเอเดรียติค  ชม SEA ORGAN 
สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเครื่องดนตรีโดยอาศัยเกลียวคล่ืนท่ีซัดเข้ากระทบกับบันไดหินอ่อน
และท่อใต้ขั้นบนัไดก่อให้เกิดเปน็ท่วงท านองเสยีงดนตรี   

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน  

ทีพ่ัก    THE FALKENSTEINER HOTEL & SPA IADER หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=3202&PeriodID=11522
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=3202&PeriodID=11522


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีห่า้ของการเดินทาง  (5)  

ซารด้์า – โทรเกยีร ์– ชมเมอืง - สปลิท - ชมเมือง - สปลิท   
  

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่ัก 

น าท่านเดินทางสู่ โทรเกียร์ (TROGIR) เกาะเล็กๆ ท่ีเป็นอู่อารยธรรมของกรีกโบราณ
ต้ังแต่ 380 ปก่ีอนคริสกาล ซึ่งต่อมาถูกปกครองโดยทรากุรีอุม (Tragurium) และโรมนั บรรดา
โบราณสถานและสิง่ก่อสร้างของเมอืงเก่า ได้รับการอนุรักษ์ไว้เปน็อย่างดี คือจัตุรัสก าแพงเมอืง
และป้อมปราการนั่นเอง จนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ขึ้นทะเบียนประกาศให้เป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1997 น าท่านเดินเท่ียวชมภายในเขตเมืองเก่าท่ีมีสถาปัตยกรรมในสไตล์
กรีก-โรมนัโบราณ อาทิเช่น ประตูเมอืง ท่ีได้มกีารบูรณะขึ้นใหมใ่นเมื่อศตวรรษท่ี 16 หอนาฬิกา
ท่ีสร้างขึ้นในสมยัท่ี 14 ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ ลอว์เรนซ์ (St.Laurence Cathedral) ท่ีสร้างขึ้น
ในศตวรรษท่ี 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสบิป ีท่ีมคีวามงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก
ท่ีมรูีปปั้ นสงิโต อดัม&อีฟ และรูปสลักนักบุญองค์ส าคัญ 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

น าท่านสู ่เมืองสปลิท (Split) (ระยะทาง 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที) โดยใช้
เส้นทางลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่ งทะเลอะเดรียติคท่ีมีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีส้ม สลับ
ตามแนวชายฝั่ งเปน็ระยะๆ เมอืงนี้ศนูย์กลางการพาณชิย์ การคมนาคมของแคว้นดัลเมเชียและ
เป็นเมืองชายฝั่ งเมดิเตอร์เรเนียนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโครเอเชีย โดยมีพระราชวังดิโอคลิเธียน 
ประกอบด้วยศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนสซองส์ สมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 15 อาคารบ้านเรือน
เก่าแก่ต่างๆ สู ่ลานคนเดิน Trg Republike หรือ Replublic Square  ลานคนเดินแห่งนี้ออกแบบ
โดยสถาปนิกชาวเวนิส โดยให้มีความคล้ายคลึงกับจตุรัสเซนต์มาร์คท่ีเวนิส  จัตุรัสกว้างแห่งนี้
เปน็ท่ีต้ังของ Prokurative อาคารท่ีเปน็สถานท่ีจัดงานอีเวนต์เก่ียวกับวัฒนธรรมของเมอืงและ
เปน็ท่ีจัดเทศกาลดนตรีของเมอืงสปลิทมาเกือบ 50 ปแีล้ว... 

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ มื้อนีเ้ปลีย่นบรรยากาศ เสิรฟ์ท่านด้วย "พิซซา่ซฟีู้ด 
สไตล์โครเอเชีย่น" ทีร่บัเอาวัฒนธรรมจากอิตาลมีาผสานกับอาหารทะเลทีส่ดอรอ่ยของ
โครเอเชยี ท าใหไ้ด้พิซซา่ซฟีู้ดสไตล์โครแอตใหท่้านได้ล้ิมลอง 

 ทีพ่ัก HOTEL LAV LE MERIDIEN หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีห่กของการเดินทาง  (6)  

สปลิท -  อ่าวมาล ีสตอน - ดบูรอฟนิค - ชมเมืองเก่า – ดบูรอฟนิค  
 
 เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่ัก 

น าท่านสู่ อ่าวมาล ีสตอน  (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที) น าท่านล่องเรือเยี่ยมชม
ฟาร์มเล้ียงหอย ชมขั้นตอนต่างๆของการเล้ียง แล้วให้ท่านได้ ชิมหอยนางรมสดๆ หอยแมลงภู่ 
จากทะเลอาเดรียติคพร้อมเครื่องเคียง จิบไวน์สด  วอดก้าท้องถ่ิน ท่ามกลางบรรยากาศท่ีแสน
สวยงามของอ่าวมาลี สตอน 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง มาลีสตอน ชิม “หอย
นางรมสดๆ และหอยแมลงภู่” (Oyster & Mussel Testing) แบบสดๆจากท้องทะเลอาเดรี
ยติค โดยอ่าวมาลี สตอน เป็นอ่าวที่สะสมคุณค่าทางอาหารสูง จึงท าให้หอยนางรมที่นี้มี
คณุภาพสูง จึงท าใหม้ฉีายาเรยีกว่า “Queen of Oyster” พรอ้มจิบไวน์ขาว 

น าท่านสู่ เมืองดบูรอฟนิค (Dubrovnik) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) ไข่มกุแห่งทะเลอา
เดรียติก เมอืงท่องเท่ียวท่ีมชีื่อเสยีงท่ีสดุแห่งหนึ่งของโครเอเชีย ในอดีตเมื่อ ค.ศ. 1991 เมอืงดบู
รอฟนิค ได้ถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย และ
ทรุดโทรม ต่อมา UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนท่ีเสียหาย
ขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น น าท่านสู่ REDTOR'S PALACE สถานท่ีท่ีเคยเป็นท่ีพ านักของ 
เจ้าผู้ครองนครรากูซาในช่วงศตวรรษท่ี 14-17 มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหว่าง
กอธิก เรอเนสซองส ์และบาร็อค ปจัจุบนัเปดิเปน็พิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมสมบัติล้าค่าของเมอืงจัด
แสดงอยู่ท่ีนี่ จากนั้นสู่ Dubrovnik Cathedral  อยู่ติดกับพระราชวังเรคเตอร์ อาสนวิหารแห่ง
เมืองดูบรอฟนิก โบสถ์ใหญ่ประจ าเมือง สร้างขึ้นหลายต่อหลายครั้งต้ังแต่ศตวรรษท่ี 7 โบถส ์
ท่ีเห็นในปจัจุบนัสร้างใหมเ่มื่อป ี1713 ภายในเก็บรักษาสมบติัเก่าแก่มากมาย...  

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร Restaurant 360°  ภัตตาคารทีไ่ด้ชื่อว่ามวิีว
และบรรยากาศที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองดูบรอฟนิก ด้วยตัวภัตตาคารต้ังอยู่ริมทะเล  
ให้ท่านได้ด่ืมด่ากับบรรยากาศยามเย็นที่แสนสบาย เสิร์ฟท่านด้วยเมนู สเต็กเน้ือลูกวัว  
ปิดท้ายด้วยของหวาน  

ทีพ่ัก HILTON IMPERIAL DUBROVNIK HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
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วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง  (7)  

ดบูรอฟนิค – เมืองมอสตาร ์– สะพานสตารมีอสต์ – ชมเมือง – ข้ึนเคเบิ้ลคาร ์- ดบูรอฟนิค 
 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง "เมืองมอสตาร์" (Mostar) (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม 30 นาที)  
อีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์ท่ีมีชื่อเสียงทางด้านการท่องเท่ียว เป็นหนึ่งในเมืองท่ีส าคัญและ
ใหญท่ี่สุดในเฮอร์เซโกวีนา (Herzegovina)  โดยตัวเมืองนั้นต้ังอยู่ในหุบเขาของแมน่้าเนเรตวา 
(Neretva River)  เป็นเมืองท่ีมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมในหลากหลายรูปแบบ  
จนในปี 2005 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกให้สะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณพื้นท่ี
ใกล้เคียงท่ีใกล้เคียงที่สดุของสะพานให้อยู่ในรายชื่อมรดก โลกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
อีกด้วย...  สิง่ท่ีโดดเด่นและเปน็สญัลักษณท่ี์ส าคัญของเมอืงนี้ก็คงจะเปน็ สะพานโบราณสตารี
มอสต์  ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยยุคกลาง และยังคงได้รับการบ ารุงรักษาและใช้งานมาได้จนถึง
ปจัจุบนั ลัดเลาะไปตามถนนในย่านเมอืงเก่า เพ่ือชื่นชมเหล่าอาคารบ้านเรือนซึ่งสว่นใหญ่ล้วน
สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมแบบพรีออตโตมัน ออตโตมันตะวันออก เมดิเตอร์เรเนียนและ
ยุโรปตะวันตก 

กลางวัน  รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

น าท่านเดินทางสู ่มัสยิดโกสกี ้เมหเ์มด ปาซา่ มัสลิเบโกวิค เฮาส์ ถือว่าเปน็บา้นท่ีสวย
ท่ีสุด ในแถบคาบสมทุรบอลข่าน โดยรูปแบบของบ้านได้รับอิทธิพลมาจากสถาปตัยกรรมแบบ
เมดิเตอร์เรเนียน ปัจจุบันได้กลายมาเป็น พิพิธภัณฑ์ ซึ่ งมีการจัดแสดงนิทรรศการให้
นักท่องเท่ียวได้เข้าชมภายในตัวอาคาร... จากนั้นให้อิสระแก่ทกุท่านในการเลือกชมและเลือก
ซื้อสินค้าท่ีระลึกในถนนสายคนเดินท่ีคราคร่าไปด้วยนักท่องเท่ียวจากท่ัวทกุมมุโลก...  ได้เวลา
อันสมควร น าท่านเดินทางกลับสูด่บูรอฟนิค  

น าท่าน ข้ึนเคเบิ้ลคาร ์สู่จุดชมวิวบนยอดเขา เสน่ห์ของดูบรอฟนิกอยู่ท่ีจุดชมวิวของ
แต่ละแห่งไมซ่้าแบบ ขึ้นสู่ยอดเขาบนความสูง 405 เมตร เพ่ือชมทัศนียภาพของเมืองแบบพา
โนรามา กล่าวกันว่าเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมือง พร้อมชมความงามของพระอาทิตย์ลับ
ขอบฟา้ ซึ่งเปน็ภาพท่ีงดงามเปน็อย่างมาก 

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

ทีพ่ัก    HILTON IMPERIAL DUBROVNIK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีแ่ปดของการเดินทาง    (8)  

ดบูรอฟนิค - เดินบนก าแพงเมืองเก่า - สนามบินดบูรอฟนิค –  เวยีนนา    
 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านเริ่มกิจกรรมท่ีไมค่วรพลาดในการท่องเท่ียวดบูรอฟนิค "เดินบนก าแพง
เมืองเก่า" เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างท่ีทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ ควบคู่ไปกับตัวเมอืงเก่า สร้างขึ้นเมื่อช่วงศตวรรษท่ี 7 ต้ังแต่สมยั
จักรวรรดิไบเซนไทน์ แรกเริ่มเดิมทีสร้างจากไม้ ตัวก าแพงท่ีเห็นในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการ
บูรณะครั้งใหญใ่นช่วงศตวรรษท่ี 12-17 ซึ่งเปล่ียนจากก าแพงไมม้าเปน็หินขนาดใหญเ่รียงซ้อน
กันอย่างมั่นคงแข็งแรง พร้อมป้อมปราการและหอคอยท่ีถูกต่อเติมมาช่วงศตวรรษท่ี 14-15  
ยืนตระหง่านโอบล้อมป้องกันตัวเมืองจากการรุกรานมากกว่า 1400 ปี ... จากนั้นน าท่าน
เดินทางสูภั่ตตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน  

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             หลังอาหารกลางวัน น าท่านเดินทางสูส่นามบนิดบูรอฟนิค 

14.55 น.  ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา โดยสายการบิน ออสเตรยีน แอรไ์ลน์  
เทีย่วบินที ่OS732 

 16.25 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 

 อิสระให้ท่านเลือกซื้อสนิค้าภายในสนามบนิตามอัธยาศยั ระหว่างรอเปล่ียนเครื่อง  

ค่า  อิสระรบัประทานอาหารค่า ณ รา้นอาหารภายในสนามบิน  

23.30 น.  ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน ออสเตรยีน แอรไ์ลน์  

เทีย่วบินที ่OS025 

วันทีเ่ก้าของการเดินทาง  (9) 12333333333333333333333333333333333333333333- 
สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ ----------------------------------------------------------------------- 

 
15.05 น.          เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   
 
                                 ********************************* 

https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=3202&PeriodID=11522
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=3202&PeriodID=11522


 
 

 

อัตราค่าบรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณเีดินทาง 2-4 ท่าน บรกิารท่านด้วยรถ MERCEDEZ BENZ VITO ขนาด 7-9 ทีน่ั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดินทาง 
ราคาส าหรบั 
2-3 ท่าน 

ราคาส าหรบั  
4 ท่าน 

ราคาส าหรบั 
5 ท่านข้ึนไป 

กรณเีดินทางตามโปรแกรม  ผู้ใหญ่ ท่านละ 199,900.- 139,900.- 169,900.- 

กรณมีหีัวหน้าทัวรจ์ากประเทศไทย ช าระเพิ่ม 70,000.- 40,000.- 35,000.- 

ค่าต๋ัวเครื่องบนิ ECONOMY CLASS ราคาประมาณ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที ่ 

ค่าต๋ัวเครื่องบนิ BUSINESS CLASS ราคาประมาณ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ 
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กรณเีดินทาง 5 ท่านข้ึนไป บรกิารท่านด้วยรถ MERCEDEZ BENZ SPLINTER ขนาด 12-15 ทีน่ั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

             1.   ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน พร้อมอาหารเช้า 
                    2.   ค่ายานพาหนะแบบสว่นตัว พร้อมคนขับรถคนไทย  ตามเสน้ทางที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผูถื้อหนงัสอืเดินทางไทย) 
4. ค่าประกันอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 

      อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับ ตามเสน้ทาง และ สายการบนิท่ีได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแหง่ 
                                                          2.  ค่าอาหารมื้อกลางวันและเยน็, ค่าเข้าชมตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 

    3.  ค่ามคัคเุทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
    4.  ค่าใช้จ่ายสว่นตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท์ เปน็ต้น 
    5.  ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
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เง่ือนไขการช าระเงิน   :    ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 50,000.- บาท   
ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ช่ือบัญชี  บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บัญชกีระแสรายวัน 

หรอื ธนาคารกรุงไทย   สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บัญชกีระแสรายวัน 

              “การจ่ายส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
 

การยกเลิก   

 กรณยีกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมดัจ า 
 กรณยีกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเปน็ต้องหกั 50% ของอัตราค่าบริการ 
 กรณยีกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินท้ังหมด 
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หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับรกิาร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไมน่่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืม

สรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางสว่นใหญ ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีมอีายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีมคีวามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมใิช่การท่องเท่ียว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ

บางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีเปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเสน้ทาง ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
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7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสทิธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลกูค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้
ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณท่ีีมีผู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์
อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณท่ีีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมดัจ า  
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วัน  ขอหกัร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  10 วัน  ขอหกัร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณท่ีีท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อ
ต๋ัวเครื่องบนิเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบนิท่ีไมอ่นุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทกุกรณ ีหากมกีารยื่นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลสว่นตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่

ถกูต้อง, พกพาสิง่ของผิดกฎหมาย หรือมคีวามประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการท่ีมไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบนิ 
13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อต๋ัวหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออก
เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะสง่ก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไมน่้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่
ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เปน็กรณพีิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บนิ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้
เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสดุ 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของ
สถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมใิช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 
17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับ

คณะทัวร์หรือไมก็่ได้ตามอัธยาศยั 
18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบนิเปน็ไปตามเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบนิแบบหมูค่ณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่าน

และครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมูค่ณะท่ีสายการบนิจัดให้มา 
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 
20. เมื่อท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรบัในข้อความและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
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เอกสารส าหรบัการย่ืนวีซ่า ประเทศโครเอเชยี   **ใช้เวลาในการย่ืนวีซ่าประมาณ 20 วัน** 
 

1. หนังสอืเดินทาง (Passport) หนังสอืเดินทาง ต้องมหีนา้เหลือส าหรับประทับวีซา่อย่างน้อย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลือไมน่้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนงัสอืเดินทางจะต้อง
ไมช่ ารุด (หนงัสอืเดินทางเล่มเก่า ควรน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย) 
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเท่านั้นถ่ายไมเ่กิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 
3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณผีูเ้ดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้หนังสอืรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE ท่ีออกจากทางธนาคาร (ต้องสะกดชื่อให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ต้องมตีราประทับ 
และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ เวลาด าเนนิงานประมาณ 3 วันและใชย้ื่นได้ไมเ่กิน 15 วันหลังจากธนาคารออกให้ (สถานทตูอาจขอดสูมดุเงินฝากเล่มจริงของท่าน
ในบางกรณ)ี 
 3.2 กรณผีู้เดินทางไมไ่ด้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเปน็ พ่อ แม ่พี่น้อง ท่ีมสีายเลือดเดียวกัน หรือ สามภีรรยา เท่านั้น) 
  3.2.1. ต้องท าเปน็หนังสอืรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 
  3.2.2. ต้องท า BANK GUARANTEE ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบบัภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของบญัชี (บุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจ้าของบญัชีออกคา่ใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอรต์ กรุณายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหน้า โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และ
ใช้ยื่นได้ไมเ่กิน 15  วัน หลังจากธนาคารออกให้   **สถานทตูไมร่ับพิจารณาบญัชกีระแสรายวันและบญัชีฝากประจ า** 
4. หลักฐานการท างาน 
 - เจ้าของกิจการ หนงัสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ท่ีมีชื่อของผู้เดินทางเปน็กรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กิน 3 เดือน หรือส าเนาใบทะเบยีนการค้า (พค.0403) 
 - เปน็พนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน (ขอเปน็ภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูท่ียื่น) 
 - นักเรียนหรือนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลังศกึษาอยู่ (ขอเปน็ภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ- สกุลต้องตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูท่ียื่น) 
5. เอกสารสว่นตัว /ส าเนาทะเบยีนบา้น /บตัรประชาชน /สติูบตัร(กรณเีด็กอายุต่ากว่า 20 ป)ี / ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถ้ามี) / ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามกีารเปล่ียน) 
6. กรณเีด็กอายุไมถึ่ง 20 ป ีไมไ่ด้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบดิา มารดา 
 - หากเด็กเดินทางไปกับบดิา จะต้องมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนงัสอืยินยอมระบุให้บุตร เดินทางไปต่างประเทศกับบดิา) พร้อมแนบ
ส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์มารดามาด้วย 
 - หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมหีนังสอืยินยอมจากบดิา จากอ าเภอต้นสงักัด (โดยบดิาจะต้องคัดหนงัสอืยนิยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนา
บตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิามาด้วย 
 - หากเด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกับบดิาและมารดา ท้ังบดิาและมารดาจะต้องคัดหนงัสอืระบุยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใครมคีวามสมัพันธ์เปน็อะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอ
ต้นสงักัด พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 
 - กรณเีด็กท่ีบดิา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอียดว่าฝ่ายใด เปน็ผู้มอี านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
 *** กรณท่ีีบดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท าจดหมายชี้แจงว่าท าไมไมม่ ีpassport *** 
 - กรณเีด็กอายุตา่กว่า 18 ป ีบดิา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า 
7. ท่านไมจ่ าเปน็ต้องเซ็น รับรองส าเนาถกูต้อง ให้ท่านเซน็เฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 
 

https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=3202&PeriodID=11522
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=3202&PeriodID=11522

