
 

 

 

 
ซาแกรบ๊ - ซาดาร ์- ซีเบนิค - โทรกีร ์- สปลิท - สตอน – ดบูรอฟนิค 

 
 
 
 
 



กาํหนดการเดินทาง      
วนัที หนึ งของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ  

21.00 น. พรอ้มกนัที� สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั!น 4 ทางเขา้ที� 9 เคาน์เตอรส์ายการบินเอ
มิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที�จากบริษัทฯ จะคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ! นเครื�อง 

วนัที สองของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกรบ๊ - ซาดาร ์
01.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย สายการบินเอมิเรสต ์(EK)  

เที�ยวบินที� EK385 / EK129 (แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมืองดไูบ เวลา 1000-1315น.)  
13.15น. (เวลาทอ้งถิ�น) ถึงสนามบินซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย…หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้.....นําท่านเดินทางสู่เมืองซาดาร ์(ZADAR) (285 
กม.) เมืองท่าสาํคญัซึ�งตั!งอยูบ่นคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลอาเดรีติ
กอดีตเป็นเมืองหลวงของแควน้ดลัเมเทียที�รํ �ารวยไปดว้ยอารยธรรมโรมนั
ที�มีประวติัศาสตรม์ากกวา่ 3,000 ปี ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศ
ที�สวยงามของเมืองนี!  เดินทางถึงเมืองซาดาร ์ 
นําท่านชมเมืองเก่าของซาดาร.์..ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเก่า
ที�แสนโรแมนติคริมทะเลสาบอาเดรียติกและใหท่้านถ่ายรปูตามอธัยาศยั … 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร อาหารพื! นเมือง 
ที�พกั  PINIJA หรือเทียบเท่า 
วนัที สามของการเดินทาง                          ซาดาร ์- โทรกีร ์- สปริท - สตอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโทรกีร ์(TROGIR)  (130  กม.) 
เมืองขนาดเล็กบนเกาะที�ตั!งอยูเ่กือบชิดกบัแผ่นดินใหญ่ เป็น
เมืองตั!งแต่ยุคกรีกโรมนัและไดร้บัการอนุรกัษ์ใหเ้ป็นเมืองเก่า 
ทั!งป้อมปราการจตุัรสัและกาํแพงเมือง  ซึ�งยงัไดร้บัการยอก
ยอ่งจากยเูนสโกใหขึ้! นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกใน ปี ค.ศ. 
1997  ระหวา่งทางผ่านชมเมืองท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงของ
โครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน เป็นเมืองเล็กที�สวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ ในสมยัก่อนมีคนยกยอ่ง
ใหช้าวเมืองนี! เป็นชาวเมืองที�มีความอดทนมาก
ต่อการใชชี้วิตเนื�องจากภูมิประเทศเป็นภเูขาหิน
แต่ยงัสามารถทาํการเพาะปลกูพืช ผกั ผลไม ้
และทาํการเกษตรกรรมโดยเฉพาะไวน์แดงที�มี
ชื�อเสียง  ...เดินทางถึงเมืองโทรเกียร ์

เที�ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร อาหารพื! นเมือง 
บ่าย นําท่าน ชมเขตเมืองเก่า ซึ�งมีบรรยากาศแบบเมดิเตอรเ์รเนียน  และยงัเป็นเมืองที�รวบรวมเอา

สถาปัตยกรรมต่างยุคไวม้ากที�สุดในยุโรปตะวนัออก มีทั!งโรมาเนสก ์เรอเนสซองส ์บารอก และกรีก
โรมนัโบราณ เช่น ประตเูมือง (KOPNENA VRATA) ที�มีการบรูณะขึ! นใหมใ่นศตวรรษที� 16 หอนาฬิกา 
(FOGGIA & CLOCK TOWER) สมยัศตวรรษที� 14    



  นําท่าน ชมมหาวิหารเซนตล์อวเ์รนซ ์(CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ที�สรา้งขึ! นในศตวรรษที� 12 
ในรปูแบบของศิลปะแบบโรมนัเนสก ์โดยมีสิงโต อดมั & อีฟ และรปูสลกันักบุญองคส์าํคญัต่างๆ  
จากนั!นนําท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (SPLIT) (29 กม.) เมืองใหญ่อนัดบัที�สองรองจากเมือง
ซาเกรบ เป็นเมืองศูนยก์ลางการพาณิชย ์ ศนูยก์ลางทางธุรกิจ  การคมนาคมของแควน้ดลัเมเชี�ยน 
โดยเป็นอีกเมืองหนึ�งที�องคก์ารยเูนสโกไดขึ้! นทะเบียนและประกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก     
นําท่านชมเมืองสปลิท ชมศาลาวา่การเมืองสไตลเ์รอเนซองสที์�สรา้งในศตวรรษที�15 อาคาร
บา้นเรือนเก่าแก่ต่างๆ  ...ชมยา่น PEOPLE SQUARE ศนูยก์ลางทางธุรกิจและการบริหาร เมื�อสมยั
ศตวรรษที� 15 และชมสิ�งก่อสรา้งที�มีชื�อเสียง เช่น รปูภาพแกะสลกัสมยั VENETIAN-GOTHIC CAMBI 
PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ที�สรา้งขึ! นในช่วงแรกของศตวรรษที� 15 และนําท่านชม
บริเวณตลาดคา้ผลไมแ้ละอาหารโดยรอบ  
จากนั!นนําท่านชมดา้นหน้าพระราชวงัดิโอคลีเธี�ยน 
(DIOCLETIAN PALACE) ที�สรา้งขึ! นจากพระประสงคข์อง
จกัรพรรดิdดิโอคลีเธี�ยนที�ตอ้งการสรา้งพระราชวงัสาํหรบับั!น
ปลายชีวิตของพระองคใ์นปี 295 ซึ�งใชเ้วลาในการก่อสรา้งถึง 
10 ปี นําท่านชมหอ้งโถงกลางซึ�งมีทางเดินที�เชื�อมต่อสู่หอ้ง
อื�นๆ ชมลานกวา้ง (PERISTYLE) ซึ�งลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 
3 ดา้น และเชื�อมต่อดว้ยโคง้เสาที�ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกั
อยา่งวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆงัแห่งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบชูาของเซนตโ์ดมินัส
และเซนตส์ตาซิอุส ซึ�งอยูภ่ายในวิหารชมจตุัรสัประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรปูปั! นของ 
GREGORY OF NIN ผูนํ้าศาสนาคนสาํคญัของโครเอเชียในยุคศตวรรษที� 10 ซึ�งเป็นฝีมือของ IVAN 
MESTROVIC ช่างปั! นที�มีชื�อเสียงของโครเอเชีย… 
จากนั!นนําท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (STON) (187 กม.) เมืองที�ตั!งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของเมืองดบูรอฟนิคเป็นเมืองที�มีชื�อเสียงในเรื�องหอยนางรมและผลิตภณัฑจ์ากหอนนางรมสดๆ จาก
ทะเลอาเดรียติกและตื�นตาตื�นใจกบับรรยากาศริมชายฝั�งทะเลที�มีบา้นเรือนหลงัคากระเบื! องสีแสด
สลบัตามแนวชายฝั�งเป็นระยะทางสู่สตอนและหมู่บา้นี�สงบตั!งอยูริ่มฝั�งบริเวณโคง้อ่าวกวา้ง ซึ�งในอดีต
เคยตกอยูใ่ตก้ารปกครองของโรมนัจนกระทั �งถูกทาํลายโดยพวกมองโกล 

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร อาหารพื! นเมือง 
ที�พกั ASTAREA  หรือเทียบเท่า 
วนัที สี ของการเดินทาง                  สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค  
เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดบูรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 กม.) 

เมืองทางตอนใตข้องสาธารณรฐัโครเอเชีย ที�มี
ขา้มพรมแดนติด ประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซ
โกวีน่า  

  นําท่านเดินทางสู่ สถานีเพื�อขึ! นกระเชา้ไฟฟ้า 
(CABLE CAR RIDE) ที�ความสงู 400 เมตรเพื�อ



ชมวิวและทิวทศัน์ที�คงความเป็นเอกลกัษณข์องบา้นเมืองหลงัคาสีสม้และความงดงามของทะเลอาเดรี
ยติก 

  จากนั!นนําท่าน ชมเมืองเก่า (OLD TOWN) ซึ�งโอบลอ้มดว้ย
กาํแพงโบราณสงูตระหง่านในศตวรรษที� 13  เพื�อป้องกนัภยั
จากศตัร ูเช่น พวกอาหรบั เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิรบ์และ
ในเขตเมืองเก่าประกอบดว้ยสิ�งก่อสรา้งโบราณ ซึ�งไดร้บัการขึ! น
ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นเขต
ชุมชนเริ�มแรกที�บรรพบุรุษชาวดบูรอฟนิกมาสรา้งบา้นเมืองไว ้
ตั!งแต่ศตวรรษที� 7     

  นําท่าน ชมประตเูมือง (PILE GATE) ตั!งอยูท่างทิศตะวนัตก ซึ�งเป็นทางเขา้หลกัของเมืองเก่าและพื! น
ทางเดินถูกสรา้งขึ! นจากหินในปี 1537   
ชมนํ!าพุโบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เป็นนํ!าพุที�ใชห้ล่อ
เลี! ยงประชากรในยามมีศึกสงคราม  …จากนั!นนําท่านชมสถานที�
สาํคญัต่างๆ เช่น Franciscan Monastery วิหารในสถาปัตยกรรม
แบบโกธิก รา้นขายยาที�เก่าแก่ที�สุดของยุโรปซึ�งดาํเนินกิจการมา
ตั!งแต่ปี ค.ศ. 1391  ใหท่้านไดอิ้สระถ่ายรปูบริเวณจตุัรสักลาง
เมือง ซึ�งเป็นสถานที�นัดพบประกอบกิจกรรมต่างๆ ของเมืองในอดีต    

   อิสระใหท่้านไดถ่้ายรปูกบัเสาหินอศัวิน (ORLANDO COLUMN) หอ
นาฬิกา (BELL TOWER) ที�ตั!งอยูป่ลายสุดของถนนสายหลกัสรา้งขึ! นเมื�อปี ค.ศ. 1444  หนา้ปัดทาํดว้ย
เหล็กมีความพิเศษตรงลกูกลมๆ ใตห้นา้ปัดซึ�งเป็นแทนพระจนัทรบ์อกขา้งขึ! นขา้งแรมในสมยัก่อนและ
รปูปั! นของนักบุญ ST.BLAISE ซึ�งมีโบสถป์ระจาํเมืองสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงัและ
โบสถ ์THE CATHEDRAL TREASURY  สถานที�เก็บอฐิัของนักบุญ ST. BLAISE รวมถึงภาพเขียนและ
ชิ! นงานศิลปะวตัถุลํ!าค่าจาํนวนมากและผลิตเหรียญกษาปณแ์ละทองที�มีชื�อเสียงของเมืองดบูรอฟนืกอีก
ดว้ย...จนกระทั �งไดเ้วลาอนัสมควร  

เที�ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื! นเมือง 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองซีเบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เป็นเมืองทางประวติัศาสตรที์�สาํคญัอีกเมือง

หนึ�งของประเทศโคเอเซีย  ... ชมตวัเมืองเก่าริมฝั�งทะเลอาเดรียติคที�มีหลงัคาอาคารบา้นเรือนทาํดว้ย
กระเบื! องสีสม้ สไตลเ์รอเนอซองส ์ที�ไดร้บัอิทธิพลจากทางประเทศอิตาลี  
ชมสภาวา่การเมืองเก่า (THE OLD 
LOGGIA) ที�สรา้งขึ! นราว ค.ศ.15 …ชม
มหาวิหารเซนตจ์าคอบ  (CATHEDRAL 
OF ST.JACOV) สรา้งขึ! นในระหวา่งปี 
ค.ศ. 1431-1535  เป็นสถาปัตยกรรม
ผสมผสานกนัระหวา่ง 3  ศิลปกรรม คือ 
ดาลมาเชีย (ทอ้งถิ�น) ศิลปะทางเหนือของอิตาลีและทสัคานีทั!งวิหารลว้นสรา้งดว้ยหินทั!งหมดไม่มี
ซีเมนตบ์วัใตช้ายคาเป็นรปูศีรษะคน 71 ชิ! น ทั!งผูช้าย ผูห้ญิง และเด็ก เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
อิทธิพลของศิลปะกอธิคและเรอเนซองส ์ซึ�งผสมผสานเขา้กนัไดอ้ยา่งงดงามแสดงใหเ้ห็นถึงการ



เปลี�ยนผ่านงานศิลปะจากยุคกอธิคสู่ยุคเรอ เนซองส ์ซึ�งองคก์ารยเูนสโกไดขึ้! นทะเบียนใหเ้ป็นมรดก
โลกในปี ค.ศ.2000 

คํ �า      รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร อาหารพื! นเมือง 
ที�พกั SOLARIS หรือเทียบเท่า 

วนัที หา้ของการเดินทาง                         ซีเบนิค - พลิตวิเซ่ - ซาแกรบ๊ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของ
โรงแรม 
  จากนั!นนําท่านเดินทางสู่ เมืองพลิตวิเซ่ 

(PLITVICE) (172 กม.) แหง่แควน้  ISTRIA & 
KVARNER ระหวา่งทางใหท่้านอิสระชมธรรมชาติ
และความงามของทิวทศัน์สองขา้งทางที�รายลอ้ม
ดว้ยป่าเขาสลบั ทุ่งหญา้ ฟารม์การเกษตรที�อุดม
สมบรูณ ์นําท่านเขา้ชมอุทยายานแห่งชาติพริตวิตเซ่ พรอ้มล่องเรือ.... 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร อาหารพื! นเมือง 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองซาแกรบ๊ (ZAGREB) (130 กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ซึ�งตั!งอยู่

ริมฝั�งแม่นํ!าซาวา (SAVA) และภเูขาเขาเมดเวดนีตซา (MEDVEDNICA) เป็นเมืองที�มีประวติัศาสตร์
อนัยาวนานมากว่า 1,000 ปี ทั!งยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเมืองเศรษฐกิจ การคา้และการศึกษา  
นําท่าน ชมยา่นเมืองเก่า ซึ�งจดัแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town อยา่งลงตวั ผ่านชมโรง
ละครแห่งชาติ ที�สรา้งขึ! นในสไตลนี์โอบาร็อค มีลกัษณะเป็นรปูตวั U และรายรอบไปดว้ย
สวนสาธารณะจนไดร้บัสมญานามวา่ “The Green Horse shoe” ชมบริเวณที�เป็นสถานที�ทาํการ
รฐับาล (SABOR) และแกลเลอรี� ที�บอกเล่าถึงความเป็นมาของคน
ชาติโครแอตที�แยกตวัออกจากยโูกสลาเวียในอดีต  
นําท่านชมมหาวิหารเซนตส์ตีเฟ่น (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) 
มียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอยา่งงดงาม เป็น
สถาปัตยกรรมที�มีอายุเก่าแก่กวา่ 800 ปี ซึ�งไดร้บัการ
บรูณะปฏิสงัขรณใ์นสไตลนี์โอโกธิค งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลาย
แหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรปูนักบุญองคส์าํคญัต่างๆ เช่น 
นักบุญเซนตปี์เตอร,์ เซนตป์อลล ์ 
ชมกาํแพงหินโบราณ  ยุคศตวรรษที� 13 ที�สรา้งรายลอ้มเมืองเก่าซึ�ง
ยงัคงความอศัจรรยข์องภาพพระแมม่ารีที�ไมถู่กเผาทาํลายเมื�อไฟไหม้
ครั!งใหญ่ในปีค.ศ. 1731  
ชมตลาดกลางเมือง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจง้ที�เก่าแก่
ที�สุดของยุโรปและยงัมีสีสนัสุดๆ โดยตลอดแนวถนนจะมีรา้นอาหาร
คาเฟ่ตน่์ารกัๆ ใตร่้มสีสดใส ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซื! อสินคา้พื! นเมืองตามอธัยาศยั…. 

คํ �า      *.*.*. อิสระอาหารคํ �าเพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ! ง *.*.*. 
ที�พกั ARISTOS หรือเทียบเท่า 
 



วนัที หกของการเดินทาง                      ซาแกรบ๊ - ดูไบ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร...นําท่านเดินทางสู่สนามบินเพื�อเดินทางกลบัสู่
ประเทศไทย 

14.30 น.   (เวลาทอ้งถิ�น) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส ์เที�ยวบินที� EK130 /EK384 
 
วนัที เจ็ดของการเดินทาง                       ดูไบ - กรุงเทพฯ 

 (แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมืองดไูบ เวลา 1430-2300น.) 
12.05 น.       (เวลาทอ้งถิ�น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ …. 
 

***@@..@@*** 

อตัราค่าใชจ้า่ย 
วนัที เดินทาง ปี2562 ผูใ้หญ่ พกัเดี ยว เพิ ม 

17 – 23 ก.ย. 
 8 – 14 ,16 – 22 ต.ค. 

39,999.- 9,500.- 

12 – 18 ก.ค. 
 6 – 12 ส.ค. 

41,999.- 9,500.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิd ในการเปลี�ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ! นราคาของภาษีนํ!ามนัและ/หรือ
ภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า ***  
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิdในการยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงราคา   

*.*.*. อตัรานี@ รวม *.*.*. 
1. ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั(Economy Class) ที�ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั!น (ในกรณีมีความประสงค์

อยูต่่อจะตอ้งอยู ่
ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบินและมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ! นสาํหรบัการเปลี�ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที�ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมมี่

เครื�องปรบัอากาศเนื�องจาก 
อยูใ่นภมิูประเทศที�มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรบัขึ! นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงาน
เทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลี�ยนยา้ยเมือง หรือเพิ�มค่าทวัรใ์นกรณีพกัที�เมือง
เดิม โดยบริษัทจะคาํนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั) 
ขอ้มูลเพิ มเตมิเรื องโรงแรมที พกั  
** เนื�องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ 



(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่นละชั!นกนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 
เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ�งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมีความ
จาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื�องจากโรงแรมนั!นไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิdในการเรียกเก็บเงินเพิ�มเติม
ในกรณีที�อาจมีการแยกหอ้งพกั 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมมี่เครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภมิูตํ �า  
** กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ! นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิdในการปรบัเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะทดัรตั และไมมี่
อ่างอาบนํ!า ซึ�งขึ! นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั!นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
5. ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 
ขอ้มูลเบื@ องตน้ในการเตรียมเอกสารยื นวีซ่าและการยื นขอวีซ่า  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที�ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึ! น 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งยื�นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื�อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ�งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที�ค่อนขา้งนาน
และอาจไมส่ามรถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้(กรณีถา้มีค่าใชจ้่ายเกิดขึ! นท่านละ 500.- บาท 
ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบเท่านั!น) 
3. สาํหรบัผูเ้ดินทางที�ศึกษาหรือทาํงานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื�องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตน
พาํนักหรือศึกษาอยูเ่ท่านั!น  
4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไมต่ํ �ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเริ�มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ �ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื�นคาํรอ้งขอทาํหนังสือเดินทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษัท
ดว้ย เนื�องจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ�งในการยื�นคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวนหนา้หนังสือ
เดินทาง ตอ้งเหลือว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ตํ �ากวา่ 3 หนา้  
5. ท่านที�ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั!นๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�)  
-ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไมเ่กิน 1,750,000 บาท (ตามเงื�อนไขตามกรมธรรม)์  
-ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอุบติัเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื�อนยา้ยเพื�อการ
รกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื�อนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านั!น) 
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซื! อประกนัการเดินทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเติมกบัทางบริษัทได ้**  
- เบี! ยประกนัเริ�มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบี! ยประกนัเริ�มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที�มีอายุตั!งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะ
จากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท]เท่านั!น 
8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษัทฯ ดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคุเทศก)์  

 



อตัรานี@ ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนังสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูที้�ไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื�องดื�มที�สั �งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

นํ!าหนักเกินจากทาง 
สายการบินกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ! น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, 
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที�สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ�ม 7 % ในกรณีที�ตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมนํ!ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรบัขึ! นราคา  
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื�องดื�มสั �ง

พิเศษค่าบริการพิเศษ 
ต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าทิปท่านละ 60.- ยโูร 
8. ค่าวีซ่าโคเอเซีย ท่านละ 6,500.- บาท (หากสถานทตูไดก้าํหนดการยื�นวีซ่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมา

ตามกาํหนดได ้กรณีถา้มีค่าใชจ้่ายเกิดขึ! นตอ้งจ่ายค่า DHL เริ�มตน้ท่านละ 4,000.- ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ
เท่านั!น) 

 

**กรุณาอา่นเงือนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีทา่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เง ือนไขการจอง 
กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 2 วนันับจากวนัจอง มฉิะนั#นทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ)ที+จะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเหลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที+เหลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย
เหตจํุาเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที+เกดิขึ#นจรงิ 
เง ือนไขการสํารองทีน ัง  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ1การยา้ยเมอืงทีเขา้พกั เช่น กรณีทีเมอืงน ั2นมกีาร
จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจํานวนตามราคา 
ทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางที+เกดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามที+ทางบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งใน
นั#นดว้ย เพื+อจะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิทที+ตา่งประเทศ (ทั #งนี#ข ึ#นอยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ)) 
- กรณียื+นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ  
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที+เกดขึ#นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื+นวซีา่ / คา่มัดจําตัBวเครื+องบนิ หรอืคา่ตัBวเครื+องบนิ (กรณีออกตัBว
เครื+องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีที+กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิ+มเตมิจากทางบรษัิทฯอกีครั#งนงึ) 
-  กรณีผูเ้ดนิทางที+เกดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามที+ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงื+อนไข 
สายการบนินั#น ๆ เพื+อจะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิทที+ตา่งประเทศ (ทั #งนี#ข ึ#นอยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและ
บรษัิทตา่งประเทศ) ทั #งนี#ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที+ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัBว หรอืคา่ตัBวเครื+องบนิ 
(กรณีออกตัBวเครื+องบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยื+นวซีา่กรณีที+ทา่นยื+นวซีา่แลว้  
หมายเหตุ  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ)ในการที+จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที+ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ
ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที+ยวบนิ รวมถงึกรณีที+กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั #งในกรณีที+ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี
นํ#าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ+ง  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ)ในการเปลี+ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที+ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ)ในการเปลี+ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีที+คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ)ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
14 วนักอ่นการเดนิทาง  



- เมื+อทา่นทําการซื#อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื+อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที+
ลกูคา้ตอ้งออกตัBวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที+ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั#ง มฉิะนั#นทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั #งสิ#น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี+ยนแปลงได ้ทั #งนี#ข ึ#นอยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที+ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นสาํคญั…. 
- หลงัจากที+มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทวัรห์รอืทั #งหมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชาํระโดยตรง
กบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ที+ไดร้ะบไุวท้ั #งหมด 
- นั+งที+ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี+จะนั+งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที+สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ี+มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื+นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที+เครื+องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ#าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี+มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการใหท้ี+นั+ง Long leg ขึ#นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที+
เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที+เชค็อนิเทา่นั#น 

• กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทั #งสิ#น 
• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื+องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที+ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิ)ในการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ั #งหมด  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ)ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที+ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึ+งในกรณีนี#ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั #งหมด
หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื+นใหถ้า้ตอ้งการ 
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิ)ในการเปลี+ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที+ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิ)ในการเปลี+ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• เนื+องจากรายการทวัรน์ี#เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ)การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ)ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ)ในการแจง้สถานฑตู เพื+อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรื+องวซีา่ของทา่น เนื+องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมื+อทา่นไดช้าํระ
เงนิมัดจําหรอืทั #งหมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื+อนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที+ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื+นคํารอ้งใหมก็่ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีม
ใหมท่กุครั#ง  
• หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทั #งนี#ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที+ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ+มเตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
• ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขั #นตอนการยื+นวซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นั#น ซึ+งอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ที+นี# 
• เมื+อทา่นทําการซื#อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื+อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีที+ลกูคา้ตอ้งออกตัBวโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที+ของบรษัิทฯกอ่นทกุครั#งมฉิะนั#นทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทั #งสิ#นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี+ยนแปลงได ้ทั #งนี#ข ึ#นอยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ที+ไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นสาํคญั  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ที+เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นที+รักเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื+มสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ื+น เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา
กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื+นชกัชวนผูผ้ื+นใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพื+อความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นที+มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื+อความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นที+มเีด็กทารกอายตํุ+ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทวัรเ์พื+อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื+น 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นที+ตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซื#อทัวร ์เพื+อหาขอ้สรุปร่วมกัน) 
• ทา่นที+จะออกตัBวภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื+อขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์#นๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัBวโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์#นยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
นั#นได ้
• ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริ+มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี+ยน - เมื+อทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจําแลว้
หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงื+อนไขที+บรษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั+งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเที+ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั+วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนื+องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั #งหมด 
 
 
 



ขอ้ความซึ+งถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึ+งร่วมเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที+มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที+พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที+ทอ่งเที+ยวพรอ้มทั #งการสมัมนา ดงูาน เพื+อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทั #งนี#
ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที+เกดิจากโรงแรมที+พัก ยานพาหนะ,  อันเนื+องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ
ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี+ยน
เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที+ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ+น,  ตลอดจนการถูก
ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที+เกี+ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศ
ไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื+องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ+งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที+ยวทั #งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงื+อนไขที+บรษัิทฯ 
ที+รับประกนัในกรณีที+ผูร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที+ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื+องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ
เฉพาะพื#นที+มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื+อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ+งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ
เดนิทาง อาจมกีารเปลี+ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื+อความเหมาะสมทั #งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั #งนี#การขอ
สงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ+งร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นที+ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครั #งนี#” 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (โครเอเชยี) 
ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 20 วนัทําการ ยืนวซีา่ไมต่อ้งแสดงตนทีศนูยย์ืนวซีา่ VFS Global (สลีม
คอมเพล็กซ)์ เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวั
จรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในระหวา่งยืนวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้าน
เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ
(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื+นวซีา่ดว้ย)  
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พื#นหลัง
ขาวเทา่นั#น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื+องประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไม่
เลอะหมกึ) 

 
3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**สําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการ
เดนิบญัช ียอดเงนิในบญัชขี ั2นตํา 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 
วัน กอ่นวันยื+นวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั#น) 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชื+อ-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้ง
ตรงตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันที+ยื+น) (ใชท้ ั2ง 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึงไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที+สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พี+นอ้ง ที+มสีายเลอืด
เดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั#น) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นั#น 
3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลที+ออกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี+ออกให ้และผูท้ี+ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนสมรส สตูบิตัร 
ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน บญัชฝีากประจํา และบญัชยีอดตดิลบ** 
 
4. หลกัฐานการทํางาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที+มชี ื+อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 
เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ+มทํางาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื+อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชื+อสถานทตูที+ยื+น) 



- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที+ออกจากสถาบนัที+กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื+อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื+อสถานทตูที+ยื+น) 
 
5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตํุ+ากวา่ 20 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี+ยนชื+อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี+ยน) 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอื
ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม
ระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั #งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กที+บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี
อํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีที+บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชี#แจงวา่ทําไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตํุ+ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื+อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่  
 
7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั#น 

 
เอกสารยืนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลียนและขออพัเดทเพิมเตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิมเตมิ 


