
 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม :10845 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุครัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ก าหนดการเดินทาง     เมษายน 2562 

วนัที่หน่ึงของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ  

21.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที ่9 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเครื่อง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที่สองของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกรบ๊ - ซาดาร ์

01.05 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงซาแกรบ็ ประเทศโครเอเชยี โดย สายการบนิเอมเิรสต ์(EK)  

เทีย่วบนิที่ EK385 / EK129 (แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ เวลา 1000-1315น.)  

13.15น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิซาแกรบ็ ประเทศโครเอเชยี…หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้

.....นาํท่านเดนิทางสู่เมอืงซาดาร ์(ZADAR) (285 กม.) เมอืงท่าสาํคญัซึง่ต ัง้อยู่บน

คาบสมทุรขนาดใหญ่ของทะเลอาเดรีติกอดตีเป็นเมอืงหลวงของแควน้ดลัเมเทยีที่

ร ํา่รวยไปดว้ยอารยธรรมโรมนัที่มปีระวตัศิาสตรม์ากกว่า 3,000 ปี ใหท่้านได ้

เพลดิเพลนิกบับรรยากาศทีส่วยงามของเมอืงน้ี เดนิทางถงึเมอืงซาดาร ์ 

นาํท่านชมเมอืงเก่าของซาดาร.์..ชมบรรยากาศความงดงามของเมอืงเก่าทีแ่สนโรแมน

ตคิรมิทะเลสาบอาเดรยีตกิและใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั … 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั  PINIJA หรอืเทยีบเท่า 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัที่สามของการเดินทาง                          ซาดาร ์- โทรกรี ์- สปรทิ - สตอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทรกรี ์(TROGIR)  (130  กม.) เมอืงขนาดเลก็

บนเกาะที่ต ัง้อยู่เกอืบ

ชดิกบัแผ่นดนิใหญ่ 

เป็นเมอืงตัง้แต่ยุคกรกี

โรมนัและไดร้บัการ

อนุรกัษใ์หเ้ป็นเมอืงเก่า 

ท ัง้ป้อมปราการจตัรุสัและกาํแพงเมอืง  ซึง่ยงัไดร้บัการยอกย่องจากยูเนสโกใหข้ึ้นทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกใน ปี 

ค.ศ. 1997  ระหว่างทางผ่านชมเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของโครเอเชยี คือ เมอืงพรีโมสเตน เป็นเมอืงเลก็ที่

สวยงามและเป็นเกาะเลก็ๆ ในสมยัก่อนมคีนยกย่องใหช้าวเมอืงน้ีเป็นชาวเมอืงทีม่คีวามอดทนมากต่อการใชช้วีติ

เน่ืองจากภมูปิระเทศเป็นภเูขาหนิแต่ยงัสามารถทาํการเพาะปลูกพชื ผกั ผลไม ้และทาํการเกษตรกรรมโดยเฉพาะ

ไวนแ์ดงทีม่ชีื่อเสยีง  ...เดนิทางถงึเมอืงโทรเกียร ์

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย นาํท่าน ชมเขตเมอืงเก่า ซึง่มบีรรยากาศแบบเมดิเตอรเ์รเนียน  และยงัเป็นเมอืงทีร่วบรวมเอาสถาปตัยกรรมต่างยุค

ไวม้ากทีสุ่ดในยุโรปตะวนัออก มที ัง้โรมาเนสก ์เรอเนสซองส ์บารอก และกรีกโรมนัโบราณ เช่น ประตูเมอืง 

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

ศตวรรษที ่14    

  นาํท่าน ชมมหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์(CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ทีส่รา้งขึ้นในศตวรรษที ่12 ใน

รูปแบบของศิลปะแบบโรมนัเนสก ์โดยมสีงิโต อดมั & อฟี และรูปสลกันกับุญองคส์าํคญัต่างๆ  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงสปลทิ (SPLIT) (29 กม.) เมอืงใหญ่อนัดบัทีส่องรองจากเมอืงซาเกรบ เป็นเมอืง

ศูนยก์ลางการพาณิชย ์ ศูนยก์ลางทางธุรกจิ  การคมนาคมของแควน้ดลัเมเชี่ยน โดยเป็นอกีเมอืงหน่ึงทีอ่งคก์าร

ยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนและประกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก     

นาํท่านชมเมอืงสปลทิ ชมศาลาว่าการเมอืงสไตลเ์รอเนซองสท์ี่สรา้งในศตวรรษที่15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่ต่างๆ  ...

ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนยก์ลางทางธุรกจิและการบรหิาร เมือ่สมยัศตวรรษที ่15 และชมสิง่ก่อสรา้งทีม่ี

ชื่อเสยีง เช่น รูปภาพแกะสลกัสมยั VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN 

HALL ทีส่รา้งขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที ่15 และนาํท่านชมบรเิวณตลาดคา้ผลไมแ้ละอาหารโดยรอบ  

จากนัน้นาํท่านชมดา้นหนา้พระราชวงัดโิอคลเีธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ทีส่รา้งขึ้น

จากพระประสงคข์องจกัรพรรดิ์ดโิอคลเีธี่ยนทีต่อ้งการสรา้งพระราชวงัสาํหรบับ ัน้ปลายชวีติ

ของพระองคใ์นปี 295 ซึง่ใชเ้วลาในการก่อสรา้งถงึ 10 ปี นาํท่านชมหอ้งโถงกลางซึง่มี

ทางเดนิทีเ่ชื่อมต่อสู่หอ้งอื่นๆ ชมลานกวา้ง (PERISTYLE) ซึง่ลอ้มไวด้ว้ยเสาหนิแกรนิต 3 

ดา้น และเชื่อมต่อดว้ยโคง้เสาที่ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอย่างวจิติรสวยงาม ชมยอด

ระฆงัแห่งวหิาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนตโ์ดมนิสัและเซนตส์ตาซิ

อสุ ซึง่อยู่ภายในวหิารชมจตัุรสัประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปัน้ของ GREGORY OF NIN ผูน้าํ



ศาสนาคนสาํคญัของโครเอเชยีในยุคศตวรรษที ่10 ซึง่เป็นฝีมอืของ IVAN MESTROVIC ช่างปัน้ทีม่ชีื่อเสยีงของ

โครเอเชยี… 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงสตอน (STON) (187 กม.) เมอืงทีต่ ัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของเมอืงดูบรอฟ

นิคเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องหอยนางรมและผลติภณัฑจ์ากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียตกิและตื่นตาตื่นใจ

กบับรรยากาศรมิชายฝัง่ทะเลที่มบีา้นเรอืนหลงัคากระเบื้องสแีสดสลบัตามแนวชายฝัง่เป็นระยะทางสู่สตอนและหมู่

บา้น่ีสงบตัง้อยู่รมิฝัง่บรเิวณโคง้อ่าวกวา้ง ซึง่ในอดีตเคยตกอยู่ใตก้ารปกครองของโรมนัจนกระท ัง่ถกูทาํลายโดยพวก

มองโกล 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั ASTAREA  หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สีข่องการเดินทาง                  สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค  

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 กม.) เมอืงทางตอนใต ้

ของสาธารณรฐัโครเอเชีย ทีม่ขีา้มพรมแดนตดิ ประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวี

น่า  

  นาํท่านเดนิทางสู่ สถานีเพือ่ขึ้นกระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR 

RIDE) ทีค่วามสูง 400 เมตรเพื่อชมววิและทวิทศันท์ีค่งความเป็นเอกลกัษณ์

ของบา้นเมอืงหลงัคาสสีม้และความงดงามของทะเลอาเดรยีติก 

  จากนัน้นาํท่าน ชมเมอืงเก่า (OLD TOWN) ซึง่โอบลอ้มดว้ยกาํแพง

โบราณสูงตระหงา่นในศตวรรษที่ 13  เพือ่ป้องกนัภยัจากศตัรู เช่น พวก

อาหรบั เวเนเชยีน มาชโีดเนียนและเซริบ์และในเขตเมอืงเก่าประกอบดว้ย

สิง่ก่อสรา้งโบราณ ซึง่ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น

มรดกโลก และเป็นเขตชมุชนเริ่มแรกที่บรรพบรุุษชาวดูบรอฟนิกมาสรา้ง

บา้นเมอืงไวต้ ัง้แต่ศตวรรษที่ 7     

  นาํท่าน ชมประตูเมอืง (PILE GATE) ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตก ซึ่งเป็นทางเขา้หลกัของเมอืงเก่าและพื้นทางเดนิถกู

สรา้งขึ้นจากหนิในปี 1537   

ชมนํา้พโุบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เป็นนํา้พทุีใ่ชห้ลอ่เลี้ยงประชากรในยามมศึีก

สงคราม  …จากนัน้นาํท่านชมสถานทีส่าํคญัต่างๆ เช่น Franciscan Monastery วหิารใน

สถาปตัยกรรมแบบโกธกิ รา้นขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปซึง่ดาํเนินกจิการมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1391  

ใหท่้านไดอ้สิระถ่ายรูปบรเิวณจตัรุสักลางเมอืง ซึง่เป็นสถานทีน่ดัพบประกอบกจิกรรมต่างๆ ของ

เมอืงในอดตี    

อสิระใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัเสาหนิอศัวนิ (ORLANDO COLUMN) หอนาฬกิา (BELL TOWER) 

ทีต่ ัง้อยู่ปลายสุดของถนนสายหลกัสรา้งขึ้นเมือ่ปี ค.ศ. 1444  หนา้ปดัทาํดว้ยเหลก็มคีวามพเิศษตรงลูกกลมๆ ใต ้

หนา้ปดัซึง่เป็นแทนพระจนัทรบ์อกขา้งขึ้นขา้งแรมในสมยัก่อนและรูปปัน้ของนกับุญ ST.BLAISE ซึง่มโีบสถป์ระจาํ



เมอืงสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่งแรกของเมอืงเป็นฉากหลงัและโบสถ ์THE CATHEDRAL TREASURY  สถานทีเ่ก็บอฐัิ

ของนกับุญ ST. BLAISE รวมถงึภาพเขยีนและชิ้นงานศิลปะวตัถลุ ํา้ค่าจาํนวนมากและผลติเหรยีญกษาปณ์และทองที่

มชีื่อเสยีงของเมอืงดูบรอฟนืกอีกดว้ย...จนกระท ัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงซเีบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เป็นเมอืงทางประวตัศิาสตรท์ี่สาํคญัอกีเมอืงหน่ึงของประเทศ

โคเอเซยี  ... ชมตวัเมอืงเก่ารมิฝัง่ทะเลอาเดรยีตคิทีม่หีลงัคาอาคารบา้นเรอืนทาํดว้ยกระเบื้องสสีม้ สไตลเ์รอเนอ

ซองส ์ทีไ่ดร้บัอิทธพิลจากทางประเทศอิตาล ี 

ชมสภาว่าการเมอืงเก่า (THE OLD LOGGIA) ทีส่รา้งขึ้นราว 

ค.ศ.15 …ชมมหาวหิารเซนตจ์าคอบ  (CATHEDRAL OF 

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

สถาปตัยกรรมผสมผสานกนัระหว่าง 3  ศิลปกรรม คือ ดาลมา

เชยี (ทอ้งถิน่) ศิลปะทางเหนือของอติาลแีละทสัคานีท ัง้วหิารลว้น

สรา้งดว้ยหนิท ัง้หมดไมม่ซีเีมนตบ์วัใตช้ายคาเป็นรูปศีรษะคน 71 ชิ้น ท ัง้ผูช้าย ผูห้ญงิ และเด็ก เป็นการสะทอ้นให ้

เหน็ถงึอิทธพิลของศิลปะกอธคิและเรอเนซองส ์ซึง่ผสมผสานเขา้กนัไดอ้ย่างงดงามแสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นผ่าน

งานศิลปะจากยุคกอธคิสู่ยุคเรอ เนซองส ์ซึง่องคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 

คํา่      รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั SOLARIS หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง                         ซีเบนิค - พลติวเิซ่ - ซาแกรบ๊ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงพลติวเิซ่ (PLITVICE) 

(172 กม.) แห่งแควน้  ISTRIA & KVARNER 

ระหว่างทางใหท่้านอสิระชมธรรมชาตแิละความงามของ

ทวิทศันส์องขา้งทางที่รายลอ้มดว้ยป่าเขาสลบั ทุ่งหญา้ 

ฟารม์การเกษตรทีอ่ดุมสมบูรณ์ นาํท่านเขา้ชมอทุยายาน

แห่งชาตพิริตวติเซ่ พรอ้มลอ่งเรือ.... 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่เมอืงซาแกรบ๊ (ZAGREB) (130 กม.) เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ซึง่ต ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ํา้ซาวา 

(SAVA) และภเูขาเขาเมดเวดนีตซา (MEDVEDNICA) เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมากว่า 1,000 ปี ท ัง้

ยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเมอืงเศรษฐกจิ การคา้และการศึกษา  

นาํท่าน ชมย่านเมอืงเก่า ซึง่จดัแบง่ออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town อย่างลงตวั ผ่านชมโรงละคร

แห่งชาต ิทีส่รา้งขึ้นในสไตลนี์โอบารอ็ค มลีกัษณะเป็นรูปตวั U และรายรอบไปดว้ยสวนสาธารณะจนไดร้บัสมญา

นามว่า “The Green Horse shoe” ชมบรเิวณที่เป็นสถานทีท่าํการรฐับาล (SABOR) และแกลเลอรี่ ทีบ่อกเลา่ถงึ

ความเป็นมาของคนชาติโครแอตทีแ่ยกตวัออกจาก

ยูโกสลาเวยีในอดีต  



นาํท่านชมมหาวหิารเซนตส์ตีเฟ่น (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) มยีอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวหิาร

ตกแต่งอย่างงดงาม เป็นสถาปตัยกรรมทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ซึง่ไดร้บัการบูรณะปฏสิงัขรณ์ในสไตลนี์โอโกธคิ 

งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสทีองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนกับุญองคส์าํคญัต่างๆ เช่น นกับุญเซนตปี์

เตอร,์ เซนตป์อลล ์ 

ชมกาํแพงหนิโบราณ  ยุคศตวรรษที่ 13 ทีส่รา้งรายลอ้มเมอืงเก่าซึง่ยงัคงความอศัจรรยข์องภาพพระแม่มารีทีไ่มถู่ก

เผาทาํลายเมือ่ไฟไหมค้ร ัง้ใหญ่ในปีค.ศ. 1731  

ชมตลาดกลางเมอืง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจง้ทีเ่ก่าแก่ที่สุดของยุโรปและยงัมสีสีนัสุดๆ โดยตลอดแนว

ถนนจะมรีา้นอาหารคาเฟ่ตน่์ารกัๆ ใตร่้มสสีดใส ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงตามอธัยาศยั…. 

คํา่      *.*.*. อสิระอาหารคํา่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 

ทีพ่กั ARISTOS หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง                      ซาแกรบ๊ - ดูไบ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร...นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

14.30 น.   (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK130 /EK384 

 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง                       ดูไบ - กรุงเทพฯ 

 (แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ เวลา 1430-2300น.) 

12.05 น.       (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ …. 

 

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

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว เพิม่ 

11 – 17 เมษายน  49,999.- 9,500.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนีํา้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการ

เดนิทาง และค่าวซี่า ***  

หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิ์ในการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงราคา   

*.*.*. อตัราน้ีรวม *.*.*. 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจาก 



อยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน

แฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสม

และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติํา่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบนํา้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูต

งา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้

เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางทีศึ่กษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพาํนกัหรอืศึกษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํา่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไป

ยืน่คาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซี่า และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัตดิวซี่าไม่ตํา่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 

ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอุบตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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



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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกัเกนิจากทาง 

สายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั , ค่ากระเป๋าเดินทาง

หรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษ 

ต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 55.- ยูโร 

8. ค่าวซี่าโคเอเซยี ท่านละ 6,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามกาํหนดได ้กรณี 

ถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นตอ้งจ่ายค่า DHL เริ่มตน้ท่านละ 4,000.- ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

 

**กรุณาอ่านเงือ่นไขและหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถอืเป็นสัญญา
การเดนิทางระหว่างบริษทัและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24ชัว่โมง นบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เงื่อนไขการชําระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวซ่ีาหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจาํเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองที่เข้าพกั เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองทีใ่กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางไดม้ากกวา่ 1 เดือนก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เตม็จาํนวนตามราคาทวัร์ 

(หมายเหตุ – ผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชีวติ จะตอ้งมีใบรับรอบแพทยต์ามท่ีทางบริษทัระบุขอ้ความบางอยา่งในนั้น



ดว้ย เพ่ือจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ต่างประเทศ)) 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ทางบริษทัฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดข้ึนจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 

-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชีวติ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไขสาย
การบินนั้น ๆ เพ่ือจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีตา่งประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณี
ออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีากรณีท่ีท่านยืน่วซ่ีาแลว้  

หมายเหตุ  
 - บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลกิของเทีย่วบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมอืงไม่อนุญาตให้เดนิทางออก
หรือกองตรวจคนเข้าเมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมอืง รวมทั้งในกรณีทีท่่านจะใช้หนังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีนํา้เงนิ) 
เดนิทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
 - บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 - บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 - กรณีทีค่ณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดนิทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
14 วนัก่อนการเดนิทาง  
 - เมือ่ท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีทีลู่กค้า
ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็น
สําคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัร์และได้ชําระค่ามดัจาํทวัร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงอืนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ด้ระบุไว้ทั้งหมด 

 -  นั่งที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจ่ะนั่งต้องมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบินกาํหนด เช่น ต้อง

เป็นผู้ทีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผู้อืน่ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่คร่ืองบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํา้หนกัประมาณ 
20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผู้ทีม่ปัีญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการให้ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าทีเ่ช็คอนิสายการบิน 
ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านั้น 
 

 กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกั
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  



 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํ
หรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและ
ยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ 
ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ 
โปรดแตง่กายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
 ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา จะอยูใ่นดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 เม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วม
เดินทางเป็นสาํคญั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา
กลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุ่นวานในทวัร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุํ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) 
 ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยืนยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้าย
นั้นได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึง
ท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 



 

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกียรตซ่ึิงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดันําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มี
ความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิห้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถึงมส่ิีงผดิกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอยีดด้านการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความจาํเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมทั้งปวง โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วม
เดนิทางเป็นสําคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นําพาการเดนิทางในคร้ังนี”้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (โครเอเชีย) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัิวซี่าประมาณ 20 วนัท าการ ยื่นวซ่ีาไม่ตอ้งแสดงตนที่ศูนยย์ื่นวซ่ีา VFS Global (สลีมคอม

เพลก็ซ)์เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และ

ส าเนา 1 ชุดในระหวา่งยื่นวซ่ีาเขา้สถานทูตแลว้ ไม่สามารถดึงเลม่ออกมาก่อนได ้

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 

หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบั และหนงัสอืเดนิทาง

จะตอ้งไม่ชาํรุด(หนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า กรุณานาํมาประกอบการยืน่วซี่าดว้ย)  

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จาํนวน 3 ใบ (พื้นหลงัขาว

เท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครื่องประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง  

**สาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรพัยส์่วนตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6เดอืน (รบกวนลูกคา้ทาํรายการ

เดนิบญัช ียอดเงนิในบญัชีขัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชไีม่เกนิ 7 วนั 

ก่อนวนัยืน่วซี่า และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่านัน้) 

**หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร (แบงค ์การนัต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชื่อ-นามสกุลภาษาองักฤษตอ้ง

ตรงตามหนา้พาสปอรต์  

(ออกไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได)้ 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรบัรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืด

เดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เท่านัน้) 



3.2.1. ตอ้งทาํเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเท่านัน้ 

3.2.2. ถ่ายสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถู่กรบัรองค่าใชจ่้ายให ้เช่น สาํเนาทะเบยีนสมรส สูติบตัร 

ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจาํ และบญัชยีอดตดิลบ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกิจการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไม่เกิน 3 เดอืน 

หรอื สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน หนงัสอืรบัรองการทาํงาน จากบรษิทัฯ ระบตุาํแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ่มทาํงาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่าํลงัศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ืน่) 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สาํเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สูตบิตัร (กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเดก็อายุไมถ่งึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอม

ระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเดก็ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ท ัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิาและมารดา 



- กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจ

ปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชี้แจงว่าทาํไมไม่ม ีpassport *** 

- กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า  

 

7. ท่านไม่จาํเป็นตอ้งเซน็ รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง ใหท่้านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซี่าเท่านัน้ 

 

เอกสารยื่นวซ่ีาอาจมีการปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 


