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วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ  

23.30 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9แถวTสายการบินเอมิเรตส ์(EK) พบเจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอาํนวยความสะดวก 

 

แกรนดโ์ครเอเชีย 8 วนั 

ซาเกรบซาดารด์บูรอฟนิกซิเบนิก 
อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 
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******************************** 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุตํา่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000  บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 8,000  บาท 

 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านทําการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส ์/ ฟลายดไูบ (เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) 

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไมส่ามารถเขา้พกัที่

เมืองน้ันๆได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัรผู์ม้ปีระสบการณนํ์าเที่ยวคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่าทิป) 

 

 

กาํหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 21-28 พ.ย. 2562 43,900 

ธนัวาคม  5-12 ธ.ค. 2562 43,900 

มกราคม 23-30 ม.ค. 2563 43,900 

กมุภาพนัธ ์ 6-13 / 20-27 ก.พ. 2563 43,900 

มีนาคม 5-12 / 19-26 มี.ค. 2563 43,900 



  

	 	 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอย่ืนวีซ่าโครเอเชีย 

5,500 / ท่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  วนัละ 2 ยูโร x 6 วนั = 12 ยูโร   

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน  วนัละ 2 ยูโร x 2วนั = 4ยูโร 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรุณาชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 และค่าวีซ่า 5,500 บาทพรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจอง

ภายใน 2 วนั)  

2. หากทา่นที่ตอ้งการใหท้างบริษัททวัร์ย่ืนวซีา่ให ้กรุณาชาํระคา่ธรรมเนียมและคา่บริการในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 5,500 

/ ท่าน พรอ้มกบัยอดมดัจาํในขอ้ 1  

3. ชาํระยอดสว่นที่ เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 25 วนั 

4. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

5. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่ เกดิข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลกิการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํท ัง้หมด(ในกรณีที่ ย่ืนวซีา่แลว้ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกดิข้ึนจริง) 

2. ยกเลกิการเดินทาง 41-64 วนัเกบ็คา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลกิการเดินทาง 31-40 วนั เกบ็เงนิมดัจาํท ัง้หมด 

4. ยกเลกิการเดินทาง 21-30 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

5. ยกเลกิการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดจ้ะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็

คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกดิข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน)ทางบริษัทจะทาํการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบนิหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ เป็นตน้   

หมายเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยนิดคืีนเงนิโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกดิข้ึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกดิเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผดิชอบใดๆ  

ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็น

ตน้ 



  

	 	 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงนิมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. สาํหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือที่ น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัิตามที่สายการบินกาํหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินและ

อาํนาจในการใหท้ี่ น่ัง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบนิตอนเวลาที่ เชค็อนิเทา่น้ัน 

6. โรงแรมที่พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BEDซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 

7. กรณีผูเ้ดินทางดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบนิเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่า 

ระยะเวลาในการย่ืน 20-30 วนัทําการ 

(ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอรต์คืนก่อนกาํหนด) 

สําหรบัท่านท่ีมีวีซ่าเชงเกน้แบบ Multiple และเคยใชใ้นการเขา้ประเทศกลุ่มเชงเกน้มาแลว้ ท่ีวนัเดินทางยงั

ครอบคลุมและไม่หมดอายุสามารถใชเ้ดินทางเขา้ประเทศโครเอชียไดโ้ดยไม่ตอ้งทําวีซ่าโครเอเชียเพ่ิมเติม 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลย่ืนวีซ่า 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานที่ เกดิ (จงัหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศที่ เกดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจุบนั ...............................สญัชาตโิดยกาํเนิด หากตา่งจากปัจจุบนั…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

 

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

  หยา่         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีิต) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ที่อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีาํนาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์



  

	 	 

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

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

11. ที่อยูปั่จจุบนั 

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

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

    หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ......................................................อเีมล........................................................ 

12. อาชพีปัจจุบนั........................................................................................................ 

13. ช่ือบริษทัที่ทาํงาน ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สาํหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูข่องสถาบนัศึกษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนที่ เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

      ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัที่........................................ ถึงวนัที่.............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวซีา่หรือไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดาํรงชพีระหวา่งการเดินทางและพาํนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

   ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ่ื้นออกให(้ญาต/ิบริษทั/องคก์ร)  

        กรุณาระบุช่ือและความสมัพนัธ.์................................  

ส่ิงที่ชว่ยในการดาํรงชพี    …………………………………….....……………..…. 

   เงนิสด     ส่ิงที่ชว่ยในการดาํรงชพี  

   เชค็เดินทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดิต      ที่พกัที่มผูีจ้ดัหาให ้

   ชาํระคา่ที่พกัลว่งหนา้แลว้     คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพาํนักมผูีอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

 



  

	 	 

 

 

เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการย่ืนวีซ่า 

1. พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่่ํากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ  

2. รูปถา่ยสขีนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.จาํนวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น้ันและถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดือน) 

3. ไฟลส์แกนรูปถา่ย และ พาสปอรต์ 

4. เอกสาระสาํคญัสว่นบุคคล  

 -สาํเนาทะเบยีนบา้นพรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

-สาํเนาบตัรประชาชน  

-สาํเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มแปลภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี  

-สาํเนาใบเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล พรอ้มแปลภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 

5. กรณีเป็นพนกังานบริษทั 

    ใบรับรองการทาํงานจากบริษัทที่ทา่นทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษ และช่ือตอ้งตรงกบัพาสปอร์ตเทา่น้ัน โดย

 ระบุตาํแหน่ง อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั และชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากน้ันจะกลบัมา

 ทาํงานตามปกตหิลงัครบกาํหนด 

6. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ 

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสือรับรองที่คดัไวไ้มเ่กนิ 3 เดือน (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

7. หลกัฐานทางการเงิน 

สาํเนาสมุดบญัชเีงินฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (อพัเดตยอดเงินลา่สุด 15 วนักอ่นวนัย่ืนวซีา่) ควร

 เลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอ และมจีาํนวนไมต่่ํากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้หน็วา่ม ีฐานะการเงิน

 เพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสู่

 ภูมลิาํเนา หรือ Statement ยอ้นหลงั 6เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษออกโดยธนาคารเทา่น้ัน  

**สถานทูตไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

8. กรณีที่ บริษัทของท่านเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้ ับผู เ้ดินทางทั้งหมด (SPONSOR)

 นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-7 แลว้ ทางบริษัทฯ เตรียมเอกสาร Letter Of Sponsor พรอ้ม Bank Certificate 

 จากธนาคาร 

9. กรณีท่ีเป็นนักเรียนนักศึกษา จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ฉบบัภาษาองักฤษ 

 (ตวัจริง)โดยออกเอกสารไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัย่ืนวซีา่ 

10. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี 

 ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดาหรือมารดา (คนใดคนหน่ึง)  



  

	 	 

 -จดหมาย ยนิยอม โดยที่บดิา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตให ้

 บุตร เดนิทางไปกบัอกีทา่นหน่ึงได ้ณ ที่วา่การอาํเภอหรือเขต โดยมนีายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขต ลง

 ลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

 - บตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดาพรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

 - สาํเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

 - หลกัฐานการทาํงาน บดิา / มารดา (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

 - หลกัฐานการเงินของ บดิา / มารดา (ฉบบัภาษาองักฤษ)  

11. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่

 ทา่นจะถูกปฏิเสธวซีา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนคาํรอ้งใหมก่ต็อ้ง

 ชาํระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กคร้ัง หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสาร

 ดงักลา่วใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ 

12. การย่ืนวซีา่น้ันผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํทา่นละ 25,500 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่น้ันถึงสามารถดาํเนินขัน้ตอน

 การย่ืนวซีา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราดําเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 


