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วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ   

22.00 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) พบเจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวก 

แกรนดโ์ครเอเชีย 8 วนั 

ซาเกรบ ซาดาร ์ดบูรอฟนิก ซิเบนิก 
อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 

 



  

  
 

 

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ - ดไูบ  - ซาเกร็บ – ซาดาร ์ 

02.20 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK371 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

05.35 น.      แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

08.30 น. ออกเดินทางสู่เมือง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK129 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.35 น.   เดินทางถึง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ออกเดินทางไปยงั  ซาดาร ์

(Zadar) โดยรถโคช้ ซาดาร ์(Zadar) ซ่ึงในอดตีนั้นที่ น่ีเคยเป็นเมืองหลวงเกา่ของภูมิภาคดลัเมเชยีมากอ่น และมี

บทบาทเป็นเมืองทา่ที่ส าคญัของคาบสมุทรเอเดรียติคมาตัง้แตใ่นชว่งสมยัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของโรมนั และใน

ปัจจุบนัซาร์ดาร์กลายเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่ เตม็ไปดว้ยประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอนัเกา่แกแ่ละยาวนานมากกวา่ 

3,000 ปี 

เย็น รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นสูท่ี่พกั  ณ Hotel Kolovare หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีสาม ซาดาร ์– มหาวิหารแห่งซาดาร ์- สปลิต – พระราชวงัดิโอคลีเชียน 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นเที่ยวชม เมืองซาดาร ์น าทา่นชมอดตี โรมนัฟอรมั ที่

เป็นที่ ต ัง้ของวิหารหรือโบสถต์่างๆ จากนั้นน าทา่นถา่ยรูป มหาวิหารเซนตอ์นาสตาเซีย (St. Anastasia’s 

Cathedral) หรืออกีช่ือคือ มหาวิหารแห่งซาดาร ์(Zadar Cathedral) โบสถโ์บราณสีขาวที่สวยสงา่ดว้ยศิลปะ

สไตลโ์รมนั โบสถน้ี์สรา้งขึ้นตัง้แตศ่ตวรรษที่  12-13 และเป็นโบสถท์ี่มขีนาดใหญท่ี่ สุดในภูมิภาคน้ี จากนั้นอิสระให ้

ทา่นเดินเลน่ริมชายฝั่งทะเลหรือเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่นออกเดินทางสู่ สปลิต (Split) เดินเลน่และแวะ

ถา่ยรูปกบัเมืองเกา่ สปลิต เมืองใหญอ่นัดบั 2 ของโครเอเชยี อกีหน่ึงเมืองริมทะเลที่ร ่ ารวยดว้ยวิวสวยๆ ดว้ยความ

เกา่แกข่องเมืองและศูนยก์ลางวฒันธรรมมาตัง้แตโ่บราณนั้น ท าใหเ้มืองสปลิตไดข้ึ้นเป็นหน่ึงในมรดกโลกที่ส าคญัในปี 

1979 น าท่านชมบริเวณดา้นนอกและถ่ายรูปกับ 

พระราชวงัดิโอคลีเชียน (Diocletian Palace) พระราชวงั

โบราณที่สรา้งขึ้นตามรับสั่งของจกัรพรรดิโรมนั ดิโอคลเีชยีน 

ในชว่งศตวรรษที่  4 เป็นพระราชวงัทรงสี่ เหลี่ยมผืนผา้ขนาด

ใหญริ่มทะเล เป็นส่ิงกอ่สรา้งตัง้แตยุ่คโรมนัที่ยงัคงสภาพไวไ้ด ้

ดมีากที่ สุดแหง่หน่ึง จากนั้นน าทา่นถา่ยรูป มหาวิหารเซนต์

ดอมนิอุส (Cathedral of Saint Domnius) โดดเดน่ดว้ย

หอระฆงัสขีาวที่ สูงเดน่ที่ สุดในเมืองสปลิตแหง่น้ี โบสถส์วยอายุกวา่ 1600 ปีแหง่น้ีเป็นหน่ึงในโบสถข์องศาสนาคริสต์

ที่ เกา่แกท่ี่ สุดในโลก  

เย็น รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Hotel Katarina หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีส่ี ดบูรอฟนิก – เมืองเก่าดบูรอฟนิก – Srd Hill 

เชา้         รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิก  เมืองศูนยก์ลาง

และเป็นเมืองทา่โบราณที่กลายเป็นเมืองทอ่งเที่ยวชื่ อดงัของโครเอเชยี ไมว่า่จะเป็นตวัเมืองที่มคีวามสวยงามและมาก

ไปดว้ยเสน่หแ์ละวิวทะเล  



  

  
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่น นัง่กระเชา้ฟ้าสู่ Hill Srd เนินเขาเหนือเมืองดูบรอฟ

นิกที่ ทุกทา่นจะสามารถชมเมืองดูบรอฟนิกจากมุมสูง หลงัจากนั้นน าทา่นชม ย่านเมืองเก่าดูบรอฟนิก ที่มคีวาม

สวยงามและมีมาตัง้แตส่มยัโบราณ  อกีท ัง้ยงัไดร้ับการันตจีากองคก์ารยูเนสโก ้ประกาศไวใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรม น าทา่นถา่ยรูป พระราชวงัสปอนซา (Sponza 

Palace) พระราชวงัเกา่อายุกวา่ 500 ปี ผสมผสานระหวา่ง

ศิลปะสไตลโ์กธิคและเรเนสซองส์ ปัจจุบนัเป็นสถานที่ทาง

ราชการ เก็บรักษาเอกสารเกา่แกก่ว่า 100,000 ชิ้ น และ 

พระราชวงัเรคเตอร ์(Rector’s Palace) เป็นพระราชวงัที่

สมยักอ่นเป็นที่อยูข่องขุนนางและเป็นเหมือนศาลาวา่การ ทัง้

ยงัเป็นคลงัอาวุธ และคุก พระราชวงัน้ีมกีารผสมผสานศิลปะ

จากหลายยุคหลายสมยัแตเ่ขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั  จากนั้นน า

ทา่นชมแลนดม์าร์กของเมือง น ้าพุโอโนฟริโอ (Onofrio’s Fountain) น ้าพุขนาดใหญก่ลางเมืองที่ไดส้รา้งขึ้นเมือปี 

1430 เพ่ือเป็นหน่ึงในจุดกระจายน ้าจากทอ่สง่น ้าของเมือง  จากนั้นใหเ้วลาทา่นไดเ้ดินเลน่ชมเมืองเกา่หรือเลือกซ้ือ

ของฝากของที่ระลึกตามอธัยาศยั  

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Grand Hotel Park หรือระดบัเดยีวกนั  

วนัท่ีหา้ ดบูรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ่  

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางจากเมืองดูบรอฟนิกไปยงั เมืองซิเบ

นิก (Sibenik) เมืองโบราณริมทะเลมากประวตัิศาสตร์ และเป็นเมืองของชาวโครเอเชยีริมฝั่งทะเลที่ เกา่แกท่ี่ สุด 

พรอ้มดว้ยบรรยากาศริมทะเล ภายในเมืองเป็นที่ต ัง้ของมรดกโลก น าทา่นเที่ยวชมยา่นเมืองเกา่บริเวณ จตัุรสัเมือง

เก่า ศูนยก์ลางยา่นเมืองเกา่ที่ รายลอ้มไปดว้ยอาคารเกา่แก ่และมากมายไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร น าทา่นถา่ยรูป

ดา้นหนา้ มหาวิหารแห่งเซนตเ์จมส ์(Cathedral of Saint James) ตวัอาคารสีขาวหลงัใหญน้ี่ไดถู้กสรา้งขึ้นจาก

หินปูนทัง้หลงั แลว้ออกแบบอยา่งดใีนสไตลเ์รอเนสซองสแ์ละโกธิค โดดเดน่ดว้ยโดมสีขาวและรูปป้ันที่ตกแตง่อยู่

โดยรอบตวัโบสถ ์

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ผา่นชมธรรมชาติ

และความงามของทิวทศัน์สองขา้งทางที่รายลอ้มดว้ยป่าเขาสลบั ทุง่หญา้ ฟาร์มเกษตรที่ อุดมสมบูรณ ์อุทยานแหง่ชาติ

พลิตวิเซ ่เป็นอุทยานแหง่ชาติ ที่ไดร้ับการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยานแหง่

น้ีมีเน้ือที่กวา่ 29,482 เฮคเตอร์ พ้ืนที่ส่วนใหญป่กคลุมดว้ยน ้ามีทะเลสาบสีเขยีวมรกตและสีฟ้า รวมกนัถึง 16 

ทะเลสาบ เชื่ อมตอ่กนัดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดัเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา 

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Hotel Mirjana Rastoke หรือระดบั

เดยีวกนั 

วนัท่ีหก พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกร็บ  

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมจากนั้นเขา้ชม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes 

National Park) อุทยานแหง่ชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชยี ยงัเป็นหน่ึงในอุทยานที่ เกา่แกท่ี่ สุดและใหญท่ี่ สุด

ของโครเอเชยีดว้ยพื้นที่กวา้งถึง 296.85 ตารางกิโลเมตร อุทยานแหง่น้ีมช่ืีอเสยีงที่โดง่ดงัและสวยงามดว้ยธรรมชาติที่

อุดมสมบูรณ์และทะเลสาบที่อยูโ่ดยรอบ ปัจจุบนัมีทะเลสาบรวมแลว้ถึง 16 แห่งกระจายอยูโ่ดยรอบอุทยาน 

นอกจากน้ีอุทยานพลิตวิเซย่งัเป็นที่ เล่ืองช่ือลือชาวา่ทศันียภาพสวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยสีสนัอนัสดใส



  

  
 

ของใบไม ้ไม่ว่าจะเ ป็นสีเขียว ส ้ม แดง เหลือง และ

โดยเฉพาะเม่ือสะทอ้นลงบนผวิทะเลสาบแลว้ยิ่ งงดงามอยา่ง

ที่ สุด อุทยานพลิตวิเซย่งัไดข้ึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่

ส าคญัในปี 1979 และถือเป็นเขตอนุรักษ์ที่ส าคญัยิ่ งของ

โครเอเชีย แลว้น าท่าน ล่องเรือ เพ่ือชมวิวสวยๆ ของ

ทะเลสาบกวา้ง Jezero Kozjak ทะเลสาบที่มขีนาดใหญ่

ที่ สุดภายในอุทยานพลิตวิเซ ่  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ออกเดินทาง

สู ่ซาเกรบ (Zagreb) ที่มฐีานะเป็นทัง้เมืองหลวงและเมืองที่มขีนาดใหญท่ี่ สุดของโครเอเชยี ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียง

เหนือของประเทศ เป็นเมืองเกา่แกต่ ัง้แตยุ่คโรมนักอ่นจะคอ่ยๆ ขยายใหญข่ึ้นเร่ือยๆ ปัจจุบนัเป็นเมืองศูนยก์ลางการ

ทอ่งเที่ยวของโครเอเชยี ดว้ยเสน่หท์ี่มากลน้    

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Hotel Aritos หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีเจ็ด ซาเกร็บ - มหาวิหารซาเกร็บ – จตัุรสัเซนตม์ารค์ – สนามบิน - ดไูบ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่ขตเมืองเกา่ของเมืองซาเกบ็ น าทา่น

ชม จตัุรสัเจลาซิค (Jelacic Square) ศูนยก์ลางเมืองเกา่ตัง้แตศ่ตวรรษที่  17 จุดเดน่ของจตุัรัสแหง่น้ีกคื็อรูปป้ัน

ของโจเซฟ เจลาซิค ที่นั่ งอยูบ่นหลงัมา้ หน่ึงในบุคคลส าคญั

ของโครเอเชยี จากนั้นน าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ มหาวิหารซา

เกร็บ (Zagreb Cathedral) หน่ึงในแลนดม์าร์กของเมือง สูง

เดน่ดว้ยหอคอยที่สูงถึง 108 เมตร จดัเป็นหอคอยที่สูงที่ สุดของ

โครเอเชยี ตวัวิหารสรา้งขึ้นครั้งแรกเม่ือศตวรรษที่  13 ใน

สไตลนี์โอโกธิค งดงามและประณีตไม่แพม้หาวิหารในที่ ใด 

จากนั้นน าท่านเดินสู่  จัตุร ัสเซนต์มาร์ค (St.  Mark’s 

Square) เป็นสถานที่นัดพบของคนทัว่ไปและนักทอ่งเที่ยว อกี

ท ัง้ยงัเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวที่มช่ืีอเสียงของเมืองแหง่น้ี เป็นที่ต ัง้

ของ โบสถเ์ซนตม์ารค์ (St. Mark’s Church) โบสถ์

โรมนัคาทอลิกเกา่แกต่ ัง้แตส่มยัศตวรรษที่  14 ที่ ไมไ่ดม้ขีนาด

ยิ่ งใหญห่รือหรูหราเหมือนโบสถใ์หญอ่ื่นๆ แตโ่บสถเ์ซนตม์าร์ค

แห่งน้ีงดงามและโดดเด่นดว้ยหลังคาที่ มุงดว้ยโมเสกสีสัน

สวยงามพร้อมดว้ยลวดลายของตราสัญลักษณ์ของเมือง 

จากนั้นน าทา่นถา่ยรูปบริเวณ อาคารรฐัสภา (Parliament Building) ศูนยก์ลางการปกครองของโครเอเชยี ดว้ย

อาคารที่สวยแบบเรียบงา่ยแตส่งา่งาม ประดบัดว้ยธงชาติท าใหม้องเห็นไดไ้มย่าก เป็นอาคารเกา่แกต่ ัง้แตศ่ตวรรษที่ 

18 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

15.25 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK130 แวะเปลี่ยนเคร่ือง (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

23.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

 



  

  
 

วนัท่ีแปด ดไูบ – กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

03.40 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเที่ยวบินที่ EK376  

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

12.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

******************************** 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000  บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

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

เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณน์ าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 

31 มี.ค.-7 เม.ย. / 14-21 / 

30 เม.ย.-7 พ.ค. 2563 
49,900 

10-17 เม.ย. 2563 53,900 

พฤษภาคม 4-11 พ.ค. 2563 49,900 

มิถุนายน 2-9 / 30 มิ.ย.-7 ก.ค. 2563 49,900 



  

  
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอย่ืนวีซ่าโครเอเชีย  

5,500 / ท่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ  

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  วนัละ 2 ยูโร x 6 วนั = 12 ยูโร    

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน  วนัละ 2 ยูโร x 6 วนั = 12 ยูโร 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย  วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 และค่าวีซ่า 5,500 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจอง

ภายใน 3 วนั)  

2. หากทา่นที่ตอ้งการใหท้างบริษัททวัร์ย่ืนวซีา่ให ้กรุณาช าระคา่ธรรมเนียมและคา่บริการในการขอย่ืน วีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 5,500 

/ ท่าน พรอ้มกบัยอดมดัจ าในขอ้ 1  

3. ช าระยอดสว่นที่ เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

4. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

5. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าท ัง้หมด (ในกรณีที่ ย่ืนวซีา่แลว้ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เกบ็เงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็

คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดคืีนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผดิชอบใดๆ  

ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็น

ตน้ 



  

  
 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัิตามที่สายการบินก าหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ

อ านาจในการใหท้ี่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบินตอนเวลาที่ เชค็อินเทา่นั้น 

6. โรงแรมที่พกัในยุโรปส่วนใหญไ่มม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ  (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่า 

ระยะเวลาในการย่ืน 20-30 วนัท าการ  

(ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอรต์คืนไดก่้อนก าหนด) 

ส าหรบัท่านท่ีมีวีซ่าเชงเกน้แบบ Multiple และเคยใชใ้นการเขา้ประเทศกลุ่มเชงเกน้มาแลว้ ท่ีวนัเดินทางยงั

ครอบคลุมและไม่หมดอายุ สามารถใชเ้ดินทางเขา้ประเทศโครเอชียไดโ้ดยไม่ตอ้งท าวีซ่าโครเอเชียเพ่ิมเติม 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลย่ืนวีซ่า 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมผีลตอ่การพิจารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

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

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 

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

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

5. สถานที่ เกิด (จงัหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศที่ เกิด…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจุบนั…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

 

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

  หยา่         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวิีต) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

 



  

  
 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื่ อตวั นามสกุล ที่อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี  านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ที่อยูปั่จจุบนั 

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

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

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

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

13. ช่ือบริษัทที่ท  างาน ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนกัเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูข่องสถาบนัศึกษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนที่เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

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

16.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวซีา่หรือไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดินทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ่ื้นออกให(้ญาติ/บริษัท/องคก์ร)  

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

ส่ิงที่ชว่ยในการด ารงชพี    …………………………………….....……………..…. 

   เงินสด     ส่ิงที่ชว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ที่พกัที่มผูีจ้ดัหาให ้

   ช าระคา่ที่พกัลว่งหนา้แลว้     คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดระหวา่งพ านกัมผูีอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  



  

  
 

 

เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการย่ืนวีซ่า 

1. พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่่ํากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ  

2. รูปถา่ยสขีนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่นั้นและถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดือน) 

3. ไฟลส์แกนรูปถา่ย และ พาสปอรต์ 

4. เอกสาระส าคญัสว่นบุคคล  

   -ส าเนาทะเบยีนบา้น พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

-ส าเนาบตัรประชาชน  

-ส าเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มแปลภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี  

-ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล พรอ้มแปลภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 

5. กรณีเป็นพนกังานบริษทั 

    ใบรบัรองการท างานจากบริษทัที่ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษ และช่ือตอ้งตรงกบัพาสปอร์ตเทา่นั้น โดย

 ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั และชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากนั้นจะกลบัมา

 ท างานตามปกติหลงัครบก าหนด 

6. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสือรบัรองที่คดัไวไ้มเ่กนิ 3 เดือน (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

7. หลกัฐานทางการเงิน  

ส าเนาสมุดบญัชเีงินฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (อพัเดตยอดเงินลา่สุด 15 วนักอ่นวนัย่ืนวซีา่) ควร

 เลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่่ํากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่ม ีฐานะการเงิน

 เพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสู่

 ภูมิล าเนา หรือ Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษออกโดยธนาคารเทา่นั้น  

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

8. กรณีที่ บริษัทของท่านเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางให ้ก ับผู เ้ดินทางทั้งหมด  (SPONSOR) 

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

 จากธนาคาร 

9. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ฉบบัภาษาองักฤษ 

 (ตวัจริง) โดยออกเอกสารไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัย่ืนวซีา่ 

10. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี  

 ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดาหรือมารดา (คนใดคนหน่ึง)  

 -จดหมาย ยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตให ้

 บุตร เดินทางไปกบัอกีทา่นหน่ึงได ้ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมนีายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขต ลง

 ลายมือช่ือและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 



  

  
 

 - บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบิดา / มารดา พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

 - ส าเนาพาสปอรต์บิดา / มารดา 

 - หลกัฐานการท างาน บิดา / มารดา (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

 - หลกัฐานการเงินของ บิดา / มารดา (ฉบบัภาษาองักฤษ)   

11. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่

 ทา่นจะถูกปฏิเสธวซีา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก่ต็อ้ง

 ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสาร

 ดงักลา่วใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ 

12. การย่ืนวซีา่นั้นผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 25,500 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้นถึงสามารถด าเนินข ัน้ตอน

 การย่ืนวซีา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 


