
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ซาแกรบ๊ - ซาดาร ์- ซีเบนิค - โทรกรี ์- สปลทิ - สตอน - ดูบรอฟนิค  
 
ก าหนดการเดินทาง      
วนัแรกของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ  

20.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที่ 9 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
เจา้หนา้ที่จากบริษทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ้นเครื่อง 

วนัที่สองของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกรบ๊ - ซาดาร ์
01.05 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงซาแกร็บ ประเทศโครเอเชยี โดย สายการบนิเอมเิรสต ์(EK) เที่ยวบนิที่ EK385 / EK129  

(แวะเปลีย่นเครื่องที่เมอืงดูไบ เวลา 06.05 – 08.15 น.)  
11.30 น. (เวลาทอ้งถิ่น) ถงึสนามบนิซาแกร็บ ประเทศโครเอเชยี…..หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ย

แลว้.....น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซาดาร ์(ZADAR) (285 กม.) เมอืงท่าส  าคญัซึ่งต ัง้อยู่
บนคาบสมทุรขนาดใหญ่ของทะเลอาเดรีติกอดตีเป็นเมอืงหลวงของแควน้ดลัเมเทยีที่
ร  า่รวยไปดว้ยอารยธรรมโรมนัที่มปีระวตัิศาสตรม์ากกว่า 3,000 ปี ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกบับรรยากาศที่สวยงามของเมอืงนี้  เดนิทางถงึเมอืงซาดาร ์ 
น าท่านชมเมอืงเก่าของซาดาร.์..ชมบรรยากาศความงดงามของเมอืงเก่าที่แสนโรแมน
ติคริมทะเลสาบอาเดรียตกิและใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั … 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 
ที่พกั  PINIJA หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง                          ซาดาร ์- สปรทิ - สตอน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทรกีร ์(TROGIR)  (130  กม.) เมอืงขนาดเลก็
บนเกาะที่ต ัง้อยู่เกอืบ
ชดิกบัแผ่นดนิใหญ่ 
เป็นเมอืงต ัง้แต่ยุคกรีก
โรมนัและไดร้บัการ
อนุรกัษใ์หเ้ป็นเมอืงเก่า 

ท ัง้ป้อมปราการจตัุรสัและก าแพงเมอืง  ซึ่งยงัไดร้บัการยอกยอ่งจากยูเนสโกใหข้ึ้นทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกใน ปี 
ค.ศ. 1997  ระหว่างทางผ่านชมเมอืงทอ่งเทีย่วที่มชีื่อเสยีงของโครเอเชยี คือ เมอืงพรีโมสเตน เป็นเมอืงเลก็ที่
สวยงามและเป็นเกาะเลก็ๆ ในสมยัก่อนมคีนยกยอ่งใหช้าวเมอืงนี้ เป็นชาวเมอืงที่มคีวามอดทนมากต่อการใชช้วีติ
เนื่องจากภูมปิระเทศเป็นภูเขาหนิแต่ยงัสามารถท าการเพาะปลูกพชื ผกั ผลไม ้และท าการเกษตรกรรมโดยเฉพาะ
ไวนแ์ดงที่มชีื่อเสยีง  ...เดนิทางถงึเมอืงโทรเกียร ์

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 
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บ่าย น าท่าน ชมเขตเมอืงเก่า ซึ่งมบีรรยากาศแบบเมดเิตอรเ์รเนียน  และยงัเป็นเมอืงที่รวบรวมเอาสถาปตัยกรรมต่างยุค
ไวม้ากที่สุดในยุโรปตะวนัออก มที ัง้โรมาเนสก ์เรอเนสซองส ์บารอก และกรีกโรมนัโบราณ เช่น ประตูเมอืง 
(KOPNENA VRATA) ที่มกีารบูรณะขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 16 หอนาฬกิา (FOGGIA & CLOCK TOWER) สมยั
ศตวรรษที่ 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 โดยเป็นอีกเมอืงหนึ่งทีอ่งคก์าร
ยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนและประกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก     
น าท่านชมเมอืงสปลทิ ชมศาลาว่าการเมอืงสไตลเ์รอเนซองสท์ี่สรา้งในศตวรรษที่15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่ต่างๆ  ...
ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนยก์ลางทางธุรกิจและการบรหิาร เมื่อสมยัศตวรรษที่ 15 และชมสิ่งก่อสรา้งที่มี
ชื่อเสยีง เช่น รูปภาพแกะสลกัสมยั VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN 
HALL ที่สรา้งขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 และน าท่านชมบริเวณตลาดคา้ผลไมแ้ละอาหารโดยรอบ  

จากนัน้น าท่านชมดา้นหนา้พระราชวงัดโิอคลเีธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ที่สรา้งขึ้น
จากพระประสงคข์องจกัรพรรดิ์ดโิอคลเีธี่ยนทีต่อ้งการสรา้งพระราชวงัส าหรบับ ัน้ปลายชวีติ
ของพระองคใ์นปี 295 ซึ่งใชเ้วลาในการก่อสรา้งถงึ 10 ปี น าท่านชมหอ้งโถงกลางซึ่งมี
ทางเดนิที่เชื่อมต่อสู่หอ้งอื่นๆ ชมลานกวา้ง (PERISTYLE) ซึ่งลอ้มไวด้ว้ยเสาหนิแกรนิต 3 
ดา้น และเชื่อมต่อดว้ยโคง้เสาที่ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอย่างวจิติรสวยงาม ชมยอดระฆงั
แห่งวหิาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนตโ์ดมนิสัและเซนตส์ตาซอิุส 

ซึ่งอยู่ภายในวหิารชมจตัุรสัประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปัน้ของ GREGORY OF NIN ผูน้  าศาสนาคน
ส าคญัของโครเอเชยีในยุคศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็นฝีมอืของ IVAN MESTROVIC ช่างป ัน้ที่มชีื่อเสยีงของโครเอเชยี… 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสตอน (STON) (187 กม.) เมอืงที่ต ัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของเมอืงดูบรอฟ
นิคเป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงในเรื่องหอยนางรมและผลติภณัฑจ์ากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียตกิและตื่นตาตื่นใจ
กบับรรยากาศริมชายฝัง่ทะเลที่มบีา้นเรอืนหลงัคากระเบื้องสแีสดสลบัตามแนวชายฝัง่เป็นระยะทางสู่สตอนและหมู่
บา้นี่สงบตัง้อยู่ริมฝัง่บริเวณโคง้อ่าวกวา้ง ซึ่งในอดตีเคยตกอยู่ใตก้ารปกครองของโรมนัจนกระท ัง่ถูกท  าลายโดยพวก
มองโกล 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 
ที่พกั ASTAREA  หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที่สีข่องการเดินทาง                  สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค  
เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 กม.) เมอืงทางตอน
ใตข้องสาธารณรฐัโครเอเชยี ที่มขีา้มพรมแดนติด ประเทศบอสเนียและเฮอร์
เซโกวน่ีา  



น าท่านเดนิทางสู่ สถานีเพือ่ขึ้นกระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR RIDE) ที่ความสูง 400 เมตรเพือ่ชมววิและทวิทศันท์ี่คงความเป็น
เอกลกัษณข์องบา้นเมอืงหลงัคาสสีม้และความงดงามของทะเลอาเดรี
ยติก 

  จากนัน้น าท่าน ชมเมอืงเก่า (OLD TOWN) ซึ่งโอบลอ้มดว้ยก าแพง
โบราณสูงตระหงา่นในศตวรรษที่ 13  เพือ่ป้องกนัภยัจากศตัรู เช่น 
พวกอาหรบั เวเนเชยีน มาชโีดเนียนและเซริบ์และในเขตเมอืงเก่า
ประกอบดว้ยสิ่งก่อสรา้งโบราณ ซึ่งไดร้บัการขึ้นทะเบยีนจากองคก์าร
ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นเขตชมุชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสรา้งบา้นเมอืงไวต้ ัง้แต่ศตวรรษที่ 
7     

  น าท่าน ชมประตูเมอืง (PILE GATE) ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตก ซึ่งเป็นทางเขา้หลกัของเมอืงเก่าและพื้นทางเดนิถกู
สรา้งขึ้นจากหนิในปี 1537   

ชมน า้พโุบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เป็นน า้พทุี่ใชห้ล่อเลี้ยงประชากรในยามมศีกึ
สงคราม  …จากนัน้น าท่านชมสถานที่ส  าคญัต่างๆ เช่น Franciscan Monastery วหิารใน
สถาปตัยกรรมแบบโกธกิ รา้นขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปซึง่ด  าเนินกิจการมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1391  
ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปบริเวณจตัุรสักลางเมอืง ซึ่งเป็นสถานที่นดัพบประกอบกิจกรรมต่างๆ ของ
เมอืงในอดตี    
อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัเสาหนิอศัวนิ (ORLANDO COLUMN) หอนาฬกิา (BELL TOWER) 

ที่ต ัง้อยู่ปลายสุดของถนนสายหลกัสรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444  หนา้ปดัท  าดว้ยเหลก็มคีวามพเิศษตรงลูกกลมๆ ใต ้
หนา้ปดัซึ่งเป็นแทนพระจนัทรบ์อกขา้งขึ้นขา้งแรมในสมยัก่อนและรูปปัน้ของนกับุญ ST.BLAISE ซึ่งมโีบสถป์ระจ า
เมอืงสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่งแรกของเมอืงเป็นฉากหลงัและโบสถ ์THE CATHEDRAL TREASURY  สถานที่เก็บอฐัิ
ของนกับุญ ST. BLAISE รวมถงึภาพเขยีนและชิ้นงานศิลปะวตัถลุ  า้ค่าจ านวนมากและผลติเหรียญกษาปณแ์ละทองที่
มชีื่อเสยีงของเมอืงดูบรอฟนืกอีกดว้ย...จนกระท ัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซเีบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เป็นเมอืงทางประวตัิศาสตรท์ี่ส  าคญัอีกเมอืงหนึ่งของประเทศ

โคเอเซยี  ... ชมตวัเมอืงเก่าริมฝัง่ทะเลอาเดรียติคที่มหีลงัคาอาคารบา้นเรือนท าดว้ยกระเบื้องสสีม้ สไตลเ์รอเนอ
ซองส ์ที่ไดร้บัอิทธิพลจากทางประเทศอิตาล ี 

ชมสภาว่าการเมอืงเก่า (THE OLD LOGGIA) ที่สรา้งขึ้นราว 
ค.ศ.15 …ชมมหาวหิารเซนตจ์าคอบ  (CATHEDRAL OF 
ST.JACOV) สรา้งขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535  เป็น
สถาปตัยกรรมผสมผสานกนัระหว่าง 3  ศิลปกรรม คอื ดาลมา
เชยี (ทอ้งถิ่น) ศิลปะทางเหนอืของอิตาลแีละทสัคานีท ัง้วหิารลว้น

สรา้งดว้ยหนิท ัง้หมดไม่มซีเีมนตบ์วัใตช้ายคาเป็นรูปศีรษะคน 71 ชิ้น ท ัง้ผูช้าย ผูห้ญงิ และเดก็ เป็นการสะทอ้นให ้
เหน็ถงึอิทธิพลของศิลปะกอธิคและเรอเนซองส ์ซึ่งผสมผสานเขา้กนัไดอ้ย่างงดงามแสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นผ่าน
งานศิลปะจากยุคกอธิคสู่ยุคเรอ เนซองส ์ซึ่งองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 
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ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 
ที่พกั SOLARIS หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที่หา้ของการเดินทาง                         ซีเบนิค - พลติวเิซ่ - ซาแกรบ๊ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงพลติวเิซ่ (PLITVICE) 

(172 กม.) แห่งแควน้  ISTRIA & KVARNER 
ระหว่างทางใหท้า่นอิสระชมธรรมชาติและความงามของ
ทวิทศันส์องขา้งทางที่รายลอ้มดว้ยป่าเขาสลบั ทุ่งหญา้ 
ฟารม์การเกษตรทีอุ่ดมสมบูรณ ์

หมายเหตุ : หากท่านใดตอ้งการเขา้อุทยานแห่งชาติพลติวเิซ เจเซร่า (NATIONAL PARK PLITVICE JEZERA) กรุณาติดต่อหวัหนา้ 
ค่าใชจ่้ายท่านละ 500.- บาท ต่อท่าน 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซาแกรบ๊ (ZAGREB) (130 กม.) เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ซึ่งต ัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้ซาวา 

(SAVA) และภูเขาเขาเมดเวดนีตซา (MEDVEDNICA) เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัิศาสตรอ์นัยาวนานมากว่า 1,000 ปี ท ัง้
ยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเมอืงเศรษฐกจิ การคา้และการศกึษา  
น าท่าน ชมย่านเมอืงเก่า ซึ่งจดัแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town อย่างลงตวั ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ 
ที่สรา้งขึ้นในสไตลน์ีโอบาร็อค มลีกัษณะเป็นรูปตวั U และรายรอบไปดว้ยสวนสาธารณะจนไดร้บัสมญานามว่า “The 

Green Horse shoe” ชมบริเวณที่เป็นสถานที่ท าการรฐับาล (SABOR) และแกลเลอรี่ ที่บอกเลา่ถงึความเป็นมาของคนชาติ
โครแอตที่แยกตวัออกจากยูโกสลาเวยีในอดตี  
น าท่านชมมหาวหิารเซนตส์ตีเฟ่น (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) มี
ยอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวหิารตกแต่งอย่างงดงาม เป็นสถาปตัยกรรมที่
มอีายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ซึ่งไดร้บัการบูรณะปฏสิงัขรณใ์นสไตลน์ีโอโกธิค 
งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสทีองอร่าม ภายในประดษิฐานรูปนกับุญ

องคส์  าคญัต่างๆ เช่น นกับุญเซนตปี์เตอร,์ เซนตป์อลล ์ 
ชมก าแพงหนิโบราณ  ยุคศตวรรษที่ 13 ที่สรา้งรายลอ้มเมอืงเก่าซึง่ยงัคงความอศัจรรยข์อง
ภาพพระแม่มารีที่ไม่ถูกเผาท  าลายเมื่อไฟไหมค้ร ัง้ใหญ่ในปีค.ศ. 1731  
ชมตลาดกลางเมอืง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจง้ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปและยงัมสีสีนั
สุดๆ โดยตลอดแนวถนนจะมรีา้นอาหารคาเฟ่ตน่์ารกัๆ ใตร่้มสสีดใส ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั
การเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงตามอธัยาศยั…. 

ค า่      อิสระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  
ที่พกั ARISTOS  หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง                      ซาแกรบ๊ - ดูไบ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 



อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร...น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย.. 
14.40 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK130 /EK376 
 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง                       ดูไบ - กรุงเทพฯ 

 (แวะเปลีย่นเครื่องที่เมอืงดูไบ เวลา 23.05 - 03.30+1 น.) 
12.35 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ …. 
 

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

 
อัตราค่าใชจ้า่ย  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ พกัเดี่ยว เพิ่ม 

17-23 ต.ค. เตม็ 
16-22 พ.ย.   
02-08 ธ.ค. / 07-13 ธ.ค. 

39,999.- 8,500.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และค่าวซีา่ *** 
หมายเหตุ   :  ราคาเด็กตอ้งมอีายุระหว่าง 2-12 ปี  

หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิ์ในการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงราคา   
 

อตัราน้ีรวม 
1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ที่ระบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน ัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่่อจะตอ้งอยู่

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจาก 
อยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน
แฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านงึถงึความเหมาะสม
และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 
ขอ้มูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั  
** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 
หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหา
ได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เติมในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ า่  



** กรณีที่มงีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ
ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซีา่ หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบลว่งหนา้เพื่ อวางแผนในการ

ขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที่ค่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได  ้(กรณีถา้มี
ค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเทา่น ัน้) 
3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้  
4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท า
หนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการ
ยื่นค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กว่า 3 หนา้  
5. ท่านที่ใสป่กหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสือของ
ทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเลม่  
7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  
-ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิทา่นละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
-ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอุบตัิเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่าน ัน้) 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มอีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหตุ 1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  
 

อตัราน้ีรวม 
1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั  (Economy Class) ไป-กลบัตามกรุป๊ เท่าน ัน้ (ช ัน้ธุรกิจเพิม่ท่านละ 100,000 บาท) 
2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าอาหารตามรายการทวัร ์
5. ค่าหวัหนา้ทวัรอ์  านวยการทวัรต์ลอดการเดนิทาง 
6. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมปิระเทศที่มี

อากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ 



อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น 
จากอบุตัิเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบั 

 ประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่าน ัน้) 
 

อตัราน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท  าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า
เดนิทางหรือของมค่ีาที่สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิบิารแ์ละทวีชี่องพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบริการพเิศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าทปิคนขบัรถยุโรป (โดยมาตรฐานท่านละ 15 ยูโร) 
8. ค่าทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย(โดยมาตรฐาน ท่านละ 20 ยูโร) 
9. ค่าวซ่ีาโคเอเซยี ท่านละ 6,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณี

ถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นตอ้งจ่ายค่า DHL เริ่มตน้ท่านละ 4,000.- ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่าน ัน้) 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิคา่มดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 
ภายใน 24 นบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 
 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

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



ขอ้มูลเพิ่มเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษทัฯ ไดส้  ารองที่น ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าต ัว๋เครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ์การเรียกเกบ็ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ ซึ่งมค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง  
2. หากตัว๋เครื่องบนิท  าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึ้นจรงิ และ
รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 
3. นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็น
ผูท้ี่มร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 
20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ี่น ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เชค็อินสายการ
บนิ ตอนเวลาที่เชค็อินเท่าน ัน้ 
• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ าท ัง้หมด 

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั   ไม่คืนเงนิมดัจ าไม่ว่ากรณีใดๆท ัง้สิ้น 

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

• บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษทั
ฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดยีวกนับริษทัตอ้งน าไป
ช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

• กรณียื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยื่นวซ่ีา / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรือค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋
เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

• กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษิทัของ
สงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 

หมายเหตุ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่ ) และ/ 
หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการที่จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุม 



ได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือ
กองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง 
หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ 
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานฑูต  
เรื่องวซ่ีาของท่าน เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมื่อท่านไดช้  าระเงนิมดัจ าหรือ
ท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ 
ถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด 
แต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่เติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 
สถานทูตเรื่องวซ่ีาของท่าน เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบรษิทัฯเมื่อท่านได ้ช  าระเงนิมดัจ า
หรือท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด  

• ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซ่ีา จะอยู่ในดลุพนิิจของทาง 
สถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ที่นี้  
• เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้ 
ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ
ท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  
• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ที่เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกัหรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รกัเกียจของคนส่วน 
ใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่
เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 
• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านที่มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่ 
หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั 



การเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  
น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบั
ในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดนิทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช ัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจาก
การเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้ีเกยีรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษ ัทฯ เป็นตวัแทนในการจ ัดน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจ ัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่ เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยั
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีา
จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูม้ีอ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง
แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้
ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทาง
ถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
จ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธดิงักล่าว บริษทั จะยึดถอืและค านึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกยีรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
 

“ขอขอบพระคุณทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (โครเอเชยี) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่าประมาณ 20 วนัท าการ ยืน่วซี่าไมต่อ้งแสดงตนทีศู่นยย์ืน่วซี่า VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน 

นับจากวนัเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วี
ซา่ดว้ย)  
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถ่ายไมเ่กนิ 

6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรือเครื่องประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
 

3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

**ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวนลูกคา้ท า
รายการเดนิบัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญชไีม่

เกนิ 7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  
(ออกไมเ่กนิ 15 วนั นับจากวนัทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา 
เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดือนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองค่าใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวนั บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายไุมเ่กนิ 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบยีน
การคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดือน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดือน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 

5. เอกสารสว่นตวั 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 
- สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มี

ความสัมพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้

เดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  
 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่าเทา่นัน้ 

 
เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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