ซาแกร๊บ - ซาดาร์ - ซีเบนิ ค - โทรกีร ์ - สปลิท - สตอน – ดูบรอฟนิ ค
กาหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ งของการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ
21.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเข ้าที่ 9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ จะคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่สองของการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกร๊บ - ซาดาร์
01.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย สายการบินเอมิเรสต์ (EK)
เที่ยวบินที่ EK385 / EK129 (แวะเปลีย่ นเครื่องที่เมืองดูไบ เวลา 1000-1315น.)
13.15น.
(เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย…หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
.....นาท่านเดินทางสู่เมืองซาดาร์ (ZADAR) (285 กม.) เมืองท่าสาคัญซึ่งตัง้ อยู่บน
คาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลอาเดรีติกอดีตเป็ นเมืองหลวงของแคว้นดัลเมเทียที่
รา่ รวยไปด้วยอารยธรรมโรมันที่มปี ระวัติศาสตร์มากกว่า 3,000 ปี ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงามของเมืองนี้ เดินทางถึงเมืองซาดาร์
นาท่านชมเมืองเก่าของซาดาร์...ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเก่าที่แสนโรแมน
ติคริมทะเลสาบอาเดรียติกและให้ทา่ นถ่ายรูปตามอัธยาศัย …
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พกั
PINIJA หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
ซาดาร์ - สปริท - สตอน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทรกีร ์ (TROGIR) (130 กม.) เมืองขนาดเล็ก
บนเกาะที่ตงั้ อยู่เกือบ
ชิดกับแผ่นดินใหญ่
เป็ นเมืองตัง้ แต่ยุคกรีก
โรมันและได้รบั การ
อนุรกั ษ์ให้เป็ นเมืองเก่า
ทัง้ ป้ อมปราการจัตรุ สั และกาแพงเมือง ซึ่งยังได้รบั การยอกย่องจากยูเนสโกให้ข้นึ ทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกใน ปี
ค.ศ. 1997 ระหว่างทางผ่านชมเมืองท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงของโครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน เป็ นเมืองเล็กที่
สวยงามและเป็ นเกาะเล็กๆ ในสมัยก่อนมีคนยกย่องให้ชาวเมืองนี้เป็ นชาวเมืองที่มคี วามอดทนมากต่อการใช้ชวี ติ
เนื่องจากภูมปิ ระเทศเป็ นภูเขาหินแต่ยงั สามารถทาการเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม ้ และทาการเกษตรกรรมโดยเฉพาะ
ไวน์แดงที่มชี ่อื เสียง ...เดินทางถึงเมืองโทรเกียร์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย

คา่
ที่พกั

นาท่าน ชมเขตเมืองเก่า ซึ่งมีบรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็ นเมืองที่รวบรวมเอาสถาปัตยกรรมต่างยุค
ไว้มากที่สุดในยุโรปตะวันออก มีทงั้ โรมาเนสก์ เรอเนสซองส์ บารอก และกรีกโรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง
(KOPNENA VRATA) ที่มกี ารบูรณะขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 16 หอนาฬกิ า (FOGGIA & CLOCK TOWER) สมัย
ศตวรรษที่ 14
นาท่าน ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใน
รูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก์ โดยมีสงิ โต อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองค์สาคัญต่างๆ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (SPLIT) (29 กม.) เมืองใหญ่อนั ดับที่สองรองจากเมืองซาเกรบ เป็ นเมือง
ศูนย์กลางการพาณิชย์ ศูนย์กลางทางธุรกิจ การคมนาคมของแคว้นดัลเมเชี่ยน โดยเป็ นอีกเมืองหนึ่งที่องค์การ
ยูเนสโกได้ข้นึ ทะเบียนและประกาศให้เป็ นเมืองมรดกโลก
นาท่านชมเมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ท่สี ร้างในศตวรรษที่15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ ...
ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหาร เมือ่ สมัยศตวรรษที่ 15 และชมสิ่งก่อสร้างที่มี
ชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN
HALL ที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 และนาท่านชมบริเวณตลาดค้าผลไม ้และอาหารโดยรอบ
จากนัน้ นาท่านชมด้านหน้าพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ที่สร้างขึ้น
จากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดโิ อคลีเธี่ยนที่ตอ้ งการสร้างพระราชวังสาหรับบัน้ ปลายชีวติ
ของพระองค์ในปี 295 ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี นาท่านชมห้องโถงกลางซึ่งมี
ทางเดินที่เชือ่ มต่อสู่ห ้องอื่นๆ ชมลานกว้าง (PERISTYLE) ซึ่งล ้อมไว้ดว้ ยเสาหินแกรนิต 3
ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม ้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอด
ระฆังแห่งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนต์โดมินสั และเซนต์สตาซิ
อุส ซึ่งอยู่ภายในวิหารชมจัตุรสั ประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปัน้ ของ GREGORY OF NIN ผูน้ า
ศาสนาคนสาคัญของโครเอเชียในยุคศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็ นฝี มอื ของ IVAN MESTROVIC ช่างปัน้ ที่มชี ่อื เสียงของ
โครเอเชีย…
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (STON) (187 กม.) เมืองทีต่ งั้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟ
นิคเป็ นเมืองที่มชี ่อื เสียงในเรื่องหอยนางรมและผลิตภัณฑ์จากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติกและตื่นตาตื่นใจ
กับบรรยากาศริมชายฝัง่ ทะเลที่มบี า้ นเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝัง่ เป็ นระยะทางสู่สตอนและหมู่
บ้านี่สงบตัง้ อยู่ริมฝัง่ บริเวณโค้งอ่าวกว้าง ซึ่งในอดีตเคยตกอยู่ใต้การปกครองของโรมันจนกระทัง่ ถูกทาลายโดยพวก
มองโกล
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ASTAREA หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ขี องการเดินทาง
สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิ ค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 กม.) เมืองทางตอนใต้
ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ที่มขี ้ามพรมแดนติด ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวี
น่า
นาท่านเดินทางสู่ สถานีเพือ่ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้ า (CABLE CAR RIDE) ที่ความสูง
400 เมตรเพือ่ ชมวิวและทิวทัศน์ท่คี งความเป็ นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสี
ส้มและความงดงามของทะเลอาเดรียติก
จากนัน้ นาท่าน ชมเมืองเก่า (OLD TOWN) ซึ่งโอบล ้อมด้วยกาแพง
โบราณสูงตระหง่านในศตวรรษที่ 13 เพื่อป้ องกันภัยจากศัตรู เช่น พวก
อาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิรบ์ และในเขตเมืองเก่าประกอบด้วย
สิ่งก่อสร้างโบราณ ซึ่งได้รบั การขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ น
มรดกโลก และเป็ นเขตชุมชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้าง
บ้านเมืองไว้ตงั้ แต่ศตวรรษที่ 7
นาท่าน ชมประตูเมือง (PILE GATE) ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็ นทางเข ้าหลักของเมืองเก่าและพื้นทางเดินถูก
สร้างขึ้นจากหินในปี 1537
ชมนา้ พุโบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เป็ นนา้ พุท่ใี ช้หล่อเลี้ยงประชากรในยามมีศึก
สงคราม …จากนัน้ นาท่านชมสถานที่สาคัญต่างๆ เช่น Franciscan Monastery วิหารใน
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ร้านขายยาที่เก่าแก่ท่สี ุดของยุโรปซึ่งดาเนินกิจการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1391
ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบริเวณจัตุรสั กลางเมือง ซึ่งเป็ นสถานที่นดั พบประกอบกิจกรรมต่างๆ ของ
เมืองในอดีต
อิสระให้ทา่ นได้ถ่ายรูปกับเสาหินอัศวิน (ORLANDO COLUMN) หอนาฬกิ า (BELL TOWER)
ที่ตงั้ อยู่ปลายสุดของถนนสายหลักสร้างขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทาด้วยเหล็กมีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้
หน้าปัดซึ่งเป็ นแทนพระจันทร์บอกข ้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อนและรูปปัน้ ของนักบุญ ST.BLAISE ซึ่งมีโบสถ์ประจา
เมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็ นฉากหลังและโบสถ์ THE CATHEDRAL TREASURY สถานทีเ่ ก็บอัฐิ
ของนักบุญ ST. BLAISE รวมถึงภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะวัตถุลา้ ค่าจานวนมากและผลิตเหรียญกษาปณ์และทองที่
มีช่อื เสียงของเมืองดูบรอฟนืกอีกด้วย...จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซีเบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เป็ นเมืองทางประวัติศาสตร์ท่สี าคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศ
โคเอเซีย ... ชมตัวเมืองเก่าริมฝัง่ ทะเลอาเดรียติคที่มหี ลังคาอาคารบ้านเรือนทาด้วยกระเบื้องสีสม้ สไตล์เรอเนอ
ซองส์ ที่ได้รบั อิทธิพลจากทางประเทศอิตาลี

คา่
ที่พกั

ชมสภาว่าการเมืองเก่า (THE OLD LOGGIA) ที่สร้างขึ้นราว
ค.ศ.15 …ชมมหาวิหารเซนต์จาคอบ (CATHEDRAL OF
ST.JACOV) สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535 เป็ น
สถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศิลปกรรม คือ ดาลมา
เชีย (ท้องถิ่น) ศิลปะทางเหนือของอิตาลีและทัสคานีทงั้ วิหารล ้วน
สร้างด้วยหินทัง้ หมดไม่มซี เี มนต์บวั ใต้ชายคาเป็ นรูปศีรษะคน 71 ชิ้น ทัง้ ผูช้ าย ผูห้ ญิง และเด็ก เป็ นการสะท้อนให้
เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะกอธิคและเรอเนซองส์ ซึ่งผสมผสานเข ้ากันได้อย่างงดงามแสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นผ่าน
งานศิลปะจากยุคกอธิคสู่ยุคเรอ เนซองส์ ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ข้นึ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
SOLARIS หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง
ซีเบนิ ค - พลิตวิเซ่ - ซาแกร๊บ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองพลิตวิเซ่ (PLITVICE)
(172 กม.) แห่งแคว้น ISTRIA & KVARNER
ระหว่างทางให้ท่านอิสระชมธรรมชาติและความงามของ
ทิวทัศน์สองข ้างทางที่รายล ้อมด้วยป่ าเขาสลับ ทุ่งหญ้า
ฟาร์มการเกษตรทีอ่ ุดมสมบูรณ์ นาท่านเข ้าชมอุทยายาน
แห่งชาติพริตวิตเซ่ พร้อมล่องเรือ....
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่เมืองซาแกร๊บ (ZAGREB) (130 กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ซึ่งตัง้ อยู่ริมฝัง่ แม่นา้ ซาวา
(SAVA) และภูเขาเขาเมดเวดนีตซา (MEDVEDNICA) เป็ นเมืองที่มปี ระวัติศาสตร์อนั ยาวนานมากว่า 1,000 ปี ทัง้
ยังเป็ นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจ การค้าและการศึกษา
นาท่าน ชมย่านเมืองเก่า ซึ่งจัดแบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ Lower & Upper Town อย่างลงตัว ผ่านชมโรงละคร
แห่งชาติ ที่สร้างขึ้นในสไตล์นีโอบาร็อค มีลกั ษณะเป็ นรูปตัว U และรายรอบไปด้วยสวนสาธารณะจนได้รบั สมญา
นามว่า “The Green Horse shoe” ชมบริเวณที่เป็ นสถานที่ทาการรัฐบาล (SABOR) และแกลเลอรี่ ที่บอกเล่าถึง
ความเป็ นมาของคนชาติโครแอตที่แยกตัวออกจากยูโกสลาเวียในอดีต
นาท่านชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่ น (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) มี
ยอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่าง
งดงาม เป็ นสถาปัตยกรรมที่มอี ายุเก่าแก่กว่า 800 ปี
ซึ่งได้รบั การบูรณะปฏิสงั ขรณ์ในสไตล์นีโอโกธิค งดงาม
ด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สาคัญต่างๆ เช่น
นักบุญเซนต์ปีเตอร์, เซนต์ปอลล์

คา่
ที่พกั

ชมกาแพงหินโบราณ ยุคศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล ้อมเมืองเก่าซึ่งยังคงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารีท่ไี ม่ถูก
เผาทาลายเมือ่ ไฟไหม ้ครัง้ ใหญ่ในปี ค.ศ. 1731
ชมตลาดกลางเมือง (DOLAC MARKET) ตลาดกลางแจ้งทีเ่ ก่าแก่ท่สี ุดของยุโรปและยังมีสสี นั สุดๆ โดยตลอดแนว
ถนนจะมีรา้ นอาหารคาเฟ่ ตน์ ่ารักๆ ใต้ร่มสีสดใส ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย ….
*.*.*. อิสระอาหารคา่ เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง *.*.*.
ARISTOS หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
ซาแกร๊บ - ดูไบ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร...นาท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
14.30 น.
(เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK130 /EK384
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
ดูไบ - กรุงเทพฯ
(แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ เวลา 1430-2300น.)
12.05 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ….
อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง
25 พ.ย.-1 ธ.ค. // 27 พ.ย.- 3 ธ.ค.

ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว เพิ่ม

39,999.-

8,500.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนา้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการ
เดินทาง และค่าวีซา่ ***
หมายเหตุ บริษทั ฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงราคา
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่
ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจาก

อยู่ในภูมปิ ระเทศที่มอี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน
แฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข ้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหา
ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีทอ่ี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอี ุณหภูมติ า่
** กรณีท่มี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องที่มขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข ้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซา่ และการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการ
พิจารณาอนุมตั ิวซี า่ ได้ (กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศกึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซา่ ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล ้วตา่ กว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไป
ยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษทั ด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ตา่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต
ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
-ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
-ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข ้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มอี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5
ล้านบาท]เท่านัน้
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข ้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ่ไี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทาง
สายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ตี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษค่าบริการพิเศษ
ต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 55.- ยูโร
8. ค่าวีซ่าโคเอเซีย ท่านละ 6,500.- บาท (หากสถานทูตได้กาหนดการยื่นวีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณี
ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นต้องจ่ายค่า DHL เริ่มต้นท่านละ 4,000.- ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด

เงื่อนไขการสารองที่นงั่
• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000.-บาท

• กรณี ยกเลิกการเดินทาง (ทุกกรณี ) เก็บค่าทัวร์เต็มจานวน

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตัวเครื
๋ ่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1. ทางบริษทั ฯ ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัวเครื
๋ ่องบินแล ้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัวเครื
๋ ่องบินทาการออกแล ้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึ้นจริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่จี ะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ น
ผูท้ ่มี รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่เี ครื่องบินมีปญั หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนักประมาณ
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ่มี ปี ญั หาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให้ท่นี งั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าทีเ่ ช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000-10,000 บาท (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)
• กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ไม่คืนเงินมัดจาไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนทีบ่ ริษทั
ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลือ่ นการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คอื ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
• กรณีย่นื วีซา่ แล ้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวซี า่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยื่นวีซา่ / ค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบิน
แล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่กี รุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
• กรณีวซี ่าผ่านแล ้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร
๋
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
• กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทางบริษทั ของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ไี ม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผูใ้ หญ่ ) และ/
หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ ที างบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถ ้าต้องการ
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุม

ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากรายการทัวร์น้ เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล ้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินจิ ของสถานฑูต
เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือ
ทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล ้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล ้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษทั ฯเมือ่ ท่านได้ ชาระเงินมัดจา
หรือทัง้ หมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
• ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั ิวซี ่า จะอยูใ่ นดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ี
• เมือ่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทุกข ้อแล ้ว ในกรณีท่ลี ูกค้า
ต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทัง้ สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รกั เกียจของคนส่วน
ใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่
เกรงใจผูอ้ ่นื ชักชวนผูผ้ ่นื ให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ น ส่วนใหญ่)
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มคี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรอง
แพทย์)
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นที่มเี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพือ่
หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น

• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
• ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน
การเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้วหมายถึงท่านยอมรับ
ในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้วแล ้วข ้างต้น
• หากในคณะของท่านมีผู ้ต้องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ เี กียรติซ่งึ ร่วมเดินทาง
ทางบริ ษ ทั ฯ เป็ น ตัว แทนในการจัด นาสัม มนา และการเดิน ทางที่มีค วามชานาญ โดยจัด หาโรงแรมที่พ กั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริษ ทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่า
จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้ งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี านาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้อง
แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้
ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ ที่รบั ประกันในกรณีท่ผี ูร้ ่วมเดินทาง
ถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ
เดินทาง รวมถึงมีส่งิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดิ นทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความ
จาเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึ งถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้”

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (โครเอเชีย)
ใช้เวลาทาการอนุ มตั ิวซี า่ ประมาณ 20 วันทาการ ยื่นวีซา่ ไม่ตอ้ งแสดงตนที่ศูนย์ย่นื วีซ่า VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ์)
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการ
ใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชารุด(หนังสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จานวน 3 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านัน้ ถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผูเ้ ดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง
**สาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี
ยอดเงินในบัญชีขน้ั ตา่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ ค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหาก
บัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็ น Statement เท่านัน้ )
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม ้น และชื่อ -นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตามหน้า
พาสปอร์ต
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีย่ ่นื ) (ใช้ทง้ั 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ งไม่ได้)
3.2 กรณีผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พี่นอ้ ง ที่มสี ายเลือดเดียวกัน หรือ
สามีภรรยา เท่านัน้ )
3.2.1. ต้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านัน้
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผูท้ อ่ี อกให้ และผู ้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูติบตั ร ทะเบียนบ้าน
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทางาน
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มชี อ่ื ของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบ
ทะเบียนการค้า(พค.0403)
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ่ -สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทูตทีย่ ่นื )

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ่ -สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตทีย่ ่นื )
5. เอกสารส่วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- สูติบตั ร (กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
- ใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลีย่ น)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยนิ ยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร
มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บดิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ อี านาจปกครองบุตร
แต่เพียงผู ้เดียว
*** กรณีท่บี ดิ าหรือมารดาไม่มี passport แล ้วใช้ ID Card แทนต้องทาจดหมายชี้แจงว่าทาไมไม่มี passport ***
- กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. ท่านไม่จาเป็ นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ทา่ นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านัน้
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทกุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่ เติ ม

