
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ซาแกรบ๊ - ซาดาร ์- ซีเบนิค - โทรกรี ์- สปลทิ - สตอน – ดูบรอฟนิค 

ก าหนดการเดินทาง      

วนัที่หน่ึงของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ  

21.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที่ 9 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เจา้หนา้ทีจ่ากบริษทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ้นเครื่อง 

วนัที่สองของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกรบ๊ - ซาดาร ์

01.05 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงซาแกร็บ ประเทศโครเอเชยี โดย สายการบนิเอมเิรสต ์(EK)  

เที่ยวบนิที ่EK385 / EK129 (แวะเปลีย่นเครื่องที่เมอืงดูไบ เวลา 1000-1315น.)  

13.15น. (เวลาทอ้งถิ่น) ถงึสนามบนิซาแกร็บ ประเทศโครเอเชยี…หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้

.....น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซาดาร ์(ZADAR) (285 กม.) เมอืงท่าส าคญัซึ่งต ัง้อยู่บน

คาบสมทุรขนาดใหญ่ของทะเลอาเดรีติกอดตีเป็นเมอืงหลวงของแควน้ดลัเมเทยีที่

ร  า่รวยไปดว้ยอารยธรรมโรมนัที่มปีระวตัิศาสตรม์ากกวา่ 3,000 ปี ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกบับรรยากาศที่สวยงามของเมอืงนี้ เดนิทางถงึเมอืงซาดาร ์ 

น าท่านชมเมอืงเก่าของซาดาร.์..ชมบรรยากาศความงดงามของเมอืงเก่าที่แสนโรแมน

ติคริมทะเลสาบอาเดรยีติกและใหท้า่นถา่ยรูปตามอธัยาศยั … 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ที่พกั  PINIJA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สามของการเดินทาง                          ซาดาร ์- สปริท - สตอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทรกีร ์(TROGIR)  (130  กม.) เมอืงขนาดเลก็

บนเกาะที่ต ัง้อยู่เกอืบ

ชดิกบัแผ่นดนิใหญ่ 

เป็นเมอืงตัง้แต่ยุคกรีก

โรมนัและไดร้บัการ

อนุรกัษใ์หเ้ป็นเมอืงเก่า 

ท ัง้ป้อมปราการจตัรุสัและก าแพงเมอืง  ซึ่งยงัไดร้บัการยอกยอ่งจากยูเนสโกใหข้ึ้นทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกใน ปี 

ค.ศ. 1997  ระหว่างทางผา่นชมเมอืงท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงของโครเอเชยี คือ เมอืงพรีโมสเตน เป็นเมอืงเลก็ที่

สวยงามและเป็นเกาะเลก็ๆ ในสมยัก่อนมคีนยกยอ่งใหช้าวเมอืงนี้ เป็นชาวเมอืงที่มคีวามอดทนมากต่อการใชช้วีติ

เนื่องจากภูมปิระเทศเป็นภูเขาหนิแต่ยงัสามารถท าการเพาะปลูกพชื ผกั ผลไม ้และท าการเกษตรกรรมโดยเฉพาะ

ไวนแ์ดงที่มชีื่อเสยีง  ...เดนิทางถงึเมอืงโทรเกียร ์

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 



 
 

บ่าย น าท่าน ชมเขตเมอืงเก่า ซึ่งมบีรรยากาศแบบเมดเิตอรเ์รเนียน  และยงัเป็นเมอืงที่รวบรวมเอาสถาปตัยกรรมต่างยุค

ไวม้ากที่สุดในยุโรปตะวนัออก มที ัง้โรมาเนสก ์เรอเนสซองส ์บารอก และกรีกโรมนัโบราณ เช่น ประตูเมอืง 

(KOPNENA VRATA) ที่มกีารบูรณะขึ้นใหมใ่นศตวรรษที่ 16 หอนาฬกิา (FOGGIA & CLOCK TOWER) สมยั

ศตวรรษที ่14    

  น าท่าน ชมมหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์(CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ที่สรา้งขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใน

รูปแบบของศิลปะแบบโรมนัเนสก ์โดยมสีงิโต อดมั & อีฟ และรูปสลกันกับุญองคส์  าคญัต่างๆ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสปลทิ (SPLIT) (29 กม.) เมอืงใหญ่อนัดบัที่สองรองจากเมอืงซาเกรบ เป็นเมอืง

ศูนยก์ลางการพาณิชย ์ ศูนยก์ลางทางธุรกจิ  การคมนาคมของแควน้ดลัเมเชี่ยน โดยเป็นอีกเมอืงหนึ่งที่องคก์าร

ยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนและประกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก     

น าท่านชมเมอืงสปลทิ ชมศาลาวา่การเมอืงสไตลเ์รอเนซองสท์ี่สรา้งในศตวรรษที่15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่ต่างๆ  ...

ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนยก์ลางทางธุรกจิและการบริหาร เมือ่สมยัศตวรรษที่ 15 และชมสิ่งก่อสรา้งที่มี

ชื่อเสยีง เช่น รูปภาพแกะสลกัสมยั VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN 

HALL ที่สรา้งขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 และน าทา่นชมบรเิวณตลาดคา้ผลไมแ้ละอาหารโดยรอบ  

จากนัน้น าท่านชมดา้นหนา้พระราชวงัดโิอคลเีธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ที่สรา้งขึ้น

จากพระประสงคข์องจกัรพรรดิ์ดโิอคลเีธี่ยนที่ตอ้งการสรา้งพระราชวงัส าหรบับ ัน้ปลายชวีติ

ของพระองคใ์นปี 295 ซึ่งใชเ้วลาในการก่อสรา้งถงึ 10 ปี น าท่านชมหอ้งโถงกลางซึ่งมี

ทางเดนิที่เชือ่มต่อสู่หอ้งอื่นๆ ชมลานกวา้ง (PERISTYLE) ซึ่งลอ้มไวด้ว้ยเสาหนิแกรนิต 3 

ดา้น และเชื่อมต่อดว้ยโคง้เสาที่ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวจิิตรสวยงาม ชมยอด

ระฆงัแห่งวหิาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนตโ์ดมนิสัและเซนตส์ตาซิ

อุส ซึ่งอยู่ภายในวหิารชมจตัุรสัประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปัน้ของ GREGORY OF NIN ผูน้ า

ศาสนาคนส าคญัของโครเอเชยีในยุคศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็นฝีมอืของ IVAN MESTROVIC ช่างปัน้ที่มชีื่อเสยีงของ

โครเอเชยี… 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสตอน (STON) (187 กม.) เมอืงทีต่ ัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนอืของเมอืงดูบรอฟ

นิคเป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงในเรื่องหอยนางรมและผลติภณัฑจ์ากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรยีติกและตื่นตาตื่นใจ

กบับรรยากาศริมชายฝัง่ทะเลที่มบีา้นเรอืนหลงัคากระเบื้องสแีสดสลบัตามแนวชายฝัง่เป็นระยะทางสู่สตอนและหมู่

บา้นี่สงบตัง้อยู่ริมฝัง่บริเวณโคง้อ่าวกวา้ง ซึ่งในอดตีเคยตกอยู่ใตก้ารปกครองของโรมนัจนกระท ัง่ถกูท าลายโดยพวก

มองโกล 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ที่พกั ASTAREA  หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 



 
 

วนัที่สี่ของการเดินทาง                  สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค  

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 กม.) เมอืงทางตอนใต ้

ของสาธารณรฐัโครเอเชยี ที่มขีา้มพรมแดนติด ประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวี

น่า  

น าท่านเดนิทางสู่ สถานเีพือ่ขึ้นกระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR RIDE) ที่ความสูง 

400 เมตรเพือ่ชมววิและทวิทศันท์ี่คงความเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเมอืงหลงัคาสี

สม้และความงดงามของทะเลอาเดรยีติก 

  จากนัน้น าท่าน ชมเมอืงเก่า (OLD TOWN) ซึ่งโอบลอ้มดว้ยก าแพง

โบราณสูงตระหงา่นในศตวรรษที ่13  เพื่อป้องกนัภยัจากศตัรู เช่น พวก

อาหรบั เวเนเชยีน มาชโีดเนียนและเซริบ์และในเขตเมอืงเก่าประกอบดว้ย

สิ่งก่อสรา้งโบราณ ซึ่งไดร้บัการขึ้นทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น

มรดกโลก และเป็นเขตชมุชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสรา้ง

บา้นเมอืงไวต้ ัง้แต่ศตวรรษที่ 7     

  น าท่าน ชมประตูเมอืง (PILE GATE) ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตก ซึ่งเป็นทางเขา้หลกัของเมอืงเก่าและพื้นทางเดนิถูก

สรา้งขึ้นจากหนิในปี 1537   

ชมน า้พุโบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เป็นน า้พทุี่ใชห้ลอ่เลี้ยงประชากรในยามมศีึก

สงคราม  …จากนัน้น าท่านชมสถานที่ส  าคญัต่างๆ เช่น Franciscan Monastery วหิารใน

สถาปตัยกรรมแบบโกธิก รา้นขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปซึ่งด าเนินกิจการมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1391  

ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปบริเวณจตัุรสักลางเมอืง ซึ่งเป็นสถานที่นดัพบประกอบกิจกรรมต่างๆ ของ

เมอืงในอดตี    

อิสระใหท้า่นไดถ้่ายรูปกบัเสาหนิอศัวนิ (ORLANDO COLUMN) หอนาฬกิา (BELL TOWER) 

ที่ต ัง้อยู่ปลายสุดของถนนสายหลกัสรา้งขึ้นเมือ่ปี ค.ศ. 1444  หนา้ปดัท าดว้ยเหลก็มคีวามพเิศษตรงลูกกลมๆ ใต ้

หนา้ปดัซึ่งเป็นแทนพระจนัทรบ์อกขา้งขึ้นขา้งแรมในสมยัก่อนและรูปปัน้ของนกับญุ ST.BLAISE ซึ่งมโีบสถป์ระจ า

เมอืงสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่งแรกของเมอืงเป็นฉากหลงัและโบสถ ์THE CATHEDRAL TREASURY  สถานทีเ่ก็บอฐัิ

ของนกับุญ ST. BLAISE รวมถงึภาพเขยีนและชิ้นงานศิลปะวตัถลุ  า้ค่าจ านวนมากและผลติเหรยีญกษาปณ์และทองที่

มชีื่อเสยีงของเมอืงดูบรอฟนืกอกีดว้ย...จนกระท ัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซเีบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เป็นเมอืงทางประวตัิศาสตรท์ี่ส  าคญัอีกเมอืงหนึ่งของประเทศ

โคเอเซยี  ... ชมตวัเมอืงเก่าริมฝัง่ทะเลอาเดรียติคที่มหีลงัคาอาคารบา้นเรอืนท าดว้ยกระเบื้องสสีม้ สไตลเ์รอเนอ

ซองส ์ที่ไดร้บัอิทธพิลจากทางประเทศอติาล ี 

 



 
 

ชมสภาว่าการเมอืงเก่า (THE OLD LOGGIA) ที่สรา้งขึ้นราว 

ค.ศ.15 …ชมมหาวหิารเซนตจ์าคอบ  (CATHEDRAL OF 

ST.JACOV) สรา้งขึ้นในระหวา่งปี ค.ศ. 1431-1535  เป็น

สถาปตัยกรรมผสมผสานกนัระหว่าง 3  ศิลปกรรม คือ ดาลมา

เชยี (ทอ้งถิ่น) ศิลปะทางเหนอืของอิตาลแีละทสัคานีท ัง้วหิารลว้น

สรา้งดว้ยหนิท ัง้หมดไมม่ซีเีมนตบ์วัใตช้ายคาเป็นรูปศีรษะคน 71 ชิ้น ท ัง้ผูช้าย ผูห้ญิง และเดก็ เป็นการสะทอ้นให ้

เหน็ถงึอิทธพิลของศิลปะกอธิคและเรอเนซองส ์ซึ่งผสมผสานเขา้กนัไดอ้ย่างงดงามแสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นผ่าน

งานศิลปะจากยุคกอธิคสู่ยุคเรอ เนซองส ์ซึ่งองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ที่พกั SOLARIS หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง                         ซเีบนิค - พลติวเิซ่ - ซาแกรบ๊ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงพลติวเิซ่ (PLITVICE) 

(172 กม.) แห่งแควน้  ISTRIA & KVARNER 

ระหว่างทางใหท้่านอิสระชมธรรมชาติและความงามของ

ทวิทศันส์องขา้งทางที่รายลอ้มดว้ยป่าเขาสลบั ทุ่งหญา้ 

ฟารม์การเกษตรทีอุ่ดมสมบูรณ์ น าท่านเขา้ชมอุทยายาน

แห่งชาติพริตวติเซ่ พรอ้มลอ่งเรือ.... 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซาแกรบ๊ (ZAGREB) (130 กม.) เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ซึ่งต ัง้อยู่ริมฝัง่แมน่ า้ซาวา 

(SAVA) และภูเขาเขาเมดเวดนีตซา (MEDVEDNICA) เป็นเมอืงที่มปีระวตัิศาสตรอ์นัยาวนานมากวา่ 1,000 ปี ท ัง้

ยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเมอืงเศรษฐกิจ การคา้และการศึกษา  

น าท่าน ชมยา่นเมอืงเก่า ซึ่งจดัแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town อยา่งลงตวั ผ่านชมโรงละคร

แห่งชาติ ที่สรา้งขึ้นในสไตลน์ีโอบารอ็ค มลีกัษณะเป็นรูปตวั U และรายรอบไปดว้ยสวนสาธารณะจนไดร้บัสมญา

นามว่า “The Green Horse shoe” ชมบริเวณที่เป็นสถานที่ท  าการรฐับาล (SABOR) และแกลเลอรี่ ที่บอกเลา่ถงึ

ความเป็นมาของคนชาติโครแอตที่แยกตวัออกจากยูโกสลาเวยีในอดตี  

น าท่านชมมหาวหิารเซนตส์ตีเฟ่น (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) มี

ยอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวหิารตกแต่งอยา่ง

งดงาม เป็นสถาปตัยกรรมที่มอีายุเก่าแก่กว่า 800 ปี 

ซึ่งไดร้บัการบูรณะปฏสิงัขรณ์ในสไตลน์ีโอโกธิค งดงาม

ดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสทีองอร่าม ภายในประดษิฐานรูปนกับุญองคส์  าคญัต่างๆ เช่น 

นกับุญเซนตปี์เตอร,์ เซนตป์อลล ์ 



 
 

ชมก าแพงหนิโบราณ  ยุคศตวรรษที่ 13 ที่สรา้งรายลอ้มเมอืงเก่าซึ่งยงัคงความอศัจรรยข์องภาพพระแมม่ารีที่ไมถู่ก

เผาท าลายเมือ่ไฟไหมค้รัง้ใหญ่ในปีค.ศ. 1731  

ชมตลาดกลางเมอืง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจง้ทีเ่ก่าแก่ที่สุดของยุโรปและยงัมสีสีนัสุดๆ โดยตลอดแนว

ถนนจะมรีา้นอาหารคาเฟ่ตน่์ารกัๆ ใตร่้มสสีดใส ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงตามอธัยาศยั…. 

ค า่      *.*.*. อิสระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 

ที่พกั ARISTOS หรือเทยีบเทา่ 

 

วนัที่หกของการเดินทาง                      ซาแกรบ๊ - ดูไบ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร...น าทา่นเดนิทางสู่สนามบนิเพื่อเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

14.30 น.  (เวลาทอ้งถิ่น) ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK130 /EK384 

 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง                       ดูไบ - กรุงเทพฯ 

 (แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ เวลา 1430-2300น.) 

12.05 น.       (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ …. 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ พกัเดี่ยว เพิ่ม 

25 พ.ย.-1 ธ.ค.  // 27 พ.ย.- 3 ธ.ค. 39,999.- 8,500.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการ

เดนิทาง และค่าวซ่ีา ***  

 

หมายเหต ุบริษทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิ์ในการยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงราคา   

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ที่ระบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจาก 



 
 

อยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน

แฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิ่มค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสม

และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ิดกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็เงนิเพิ่มเติมในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ า่  

** กรณีที่มงีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบน า้ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการ 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรียมเอกสารยื่นวซีา่และการยื่นขอวซี่า  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูต

งา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้

เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาที่ค่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการ

พจิารณาอนุมตัิวซ่ีาได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเทา่นัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศกึษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไป

ยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัติดวซ่ีาไมต่ า่กว่า 3 หนา้  

5. ทา่นที่ใส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 

ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเติมใดๆ ในเลม่  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

-ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอุบตัเิหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 



 
 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มอีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะจากอุบตัิเหต ุ1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง 

สายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทาง

หรือของมค่ีาที่สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทีวช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พิเศษค่าบริการพเิศษ

ต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 55.- ยูโร 

8. ค่าวซ่ีาโคเอเซยี ทา่นละ 6,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ทา่นใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณี 

ถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นตอ้งจ่ายค่า DHL เริ่มตน้ทา่นละ 4,000.- ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเทา่นัน้) 

 

กรุณาจองกอ่นล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

ช าระสว่นที่เหลือ 15 วนั ล่วงหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะน้ันขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

• กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.-บาท  

• กรณียกเลกิการเดินทาง (ทกุกรณี) เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน  

 

 



 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบนิและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษทัฯ ไดส้  ารองที่น ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ์การเรียกเกบ็ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ ซึ่งมค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเ่กิดขึ้นจริง และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. นัง่ที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็น

ผูท้ี่มร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 

20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ี่น ัง่ Long leg ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อินสายการ

บนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อินเทา่นัน้ 

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ าท ัง้หมด (ยกเวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ 

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000-10,000 บาท (ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง) 

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั   ไมค่ืนเงนิมดัจ าไมว่่ากรณีใดๆท ัง้สิ้น 

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

• บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่ริษทั 

ฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของ 

ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ และค่าธรรมเนียมวซ่ีา

ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

• กรณียื่นวซ่ีาแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัิวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไมผ่่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอ 

เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรือค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิ

แลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

• กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทางบรษิทัของ 

สงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 

หมายเหต ุ

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที่ไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่ ) และ/ 

หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ทา่น ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนยีมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการที่จะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไมส่ามารถควบคุม 



 
 

ได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือ

กองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง 

หากทา่นถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพื่อใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานฑูต  

เรื่องวซ่ีาของท่าน เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้  าระเงนิมดัจ าหรอื

ท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะ 

ถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด 

แต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติม ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวซ่ีาของท่าน เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ช  าระเงนิมดัจ า

หรือท ัง้หมด จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด  

• ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซ่ีา จะอยูใ่นดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตฯเท่าน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ที่นี้ 

• เมือ่ทา่นท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้ 

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯก่อนทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ

ท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ที่ไม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นที่รกัเกียจของคนส่วน 

ใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืวา่มากลุม่ใหญ่แลว้ไม่

เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านที่มคีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรอง

แพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์ก่ทา่นที่มเีดก็ทารกอายุต า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่ 

หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 



 
 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั 

การเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  

น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรบั

ในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการเดนิทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ช ัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจาก

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ั้งนี้ทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยั

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีา

จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้ง

แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวท ัง้

ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดนิทาง

ถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความ

ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ

เดินทาง รวมถึงมสีิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

จ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึง

ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกยีรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้ ” 

 

 

 

 



 
 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (โครเอเชีย) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัิวซีา่ประมาณ 20 วนัท าการ ยื่นวซีา่ไม่ตอ้งแสดงตนที่ศูนยย์ื่นวซี่า VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื่นวซี่าเขา้สถานทูตแลว้ ไม่สามารถดึงเล่มออกมากอ่นได ้

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซ่ีาอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการ

ใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบั และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่  ารุด(หนงัสอื

เดนิทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวซ่ีาดว้ย)  

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พื้นหลงัขาวเทา่นัน้ ถ่าย

ไมเ่กิน 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดบั ไมใ่ส่คอนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง  

**ส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรพัยส่์วนตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6เดอืน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัช ี

ยอดเงนิในบญัชีข ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กิน 7 วนั ก่อนวนัยื่นวซ่ีา และหาก

บญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่านัน้) 

**หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร (แบงค ์การนัต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชื่อ-นามสกุลภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์  

(ออกไมเ่กิน 15 วนั นบัจากวนัทีย่ื่น) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงไม่ได)้ 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลที่สามารถรบัรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พี่นอ้ง ที่มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื 

สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นัน้ 

3.2.2. ถ่ายส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบุคคลที่ออกค่าใชจ่้าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ี่ถูกรบัรองค่าใชจ่้ายให ้เช่น ส าเนาทะเบยีนสมรส สูติบตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจ า และบญัชยีอดติดลบ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกิจการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไมเ่กิน 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน หนงัสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทูตทีย่ื่น) 



 
 

- นกัเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรยีนที่ออกจากสถาบนัที่ก าลงัศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถานทูตทีย่ื่น) 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สูติบตัร (กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเดก็อายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ท ัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร 

มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเดก็ที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี  านาจปกครองบตุร

แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีที่บดิาหรือมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชี้แจงว่าท  าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซ่ีา  

 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซ่ีาเท่านัน้ 

 

เอกสารยื่นวซี่าอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เติม 


