
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ซาแกรบ๊ - ซาดาร ์- ซเีบนคิ - โทรกรี ์- 
สปลทิ - สตอน – ดบูรอฟนคิ 

 
ก าหนดการเดนิทาง      

วนัทีห่นึง่ของการเดนิทาง                       กรุงเทพ ฯ  

21.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ที ่9 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ จะคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้เครือ่ง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่องของการเดนิทาง                       กรุงเทพ ฯ - ดไูบ - ซาแกรบ๊ - ซาดาร ์

01.05 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงซาแกร็บ ประเทศโครเอเชยี โดย สายการบนิเอมเิรสต ์(EK)  

เทีย่วบนิที ่EK385 / EK129 (แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ เวลา 1000-1315น.)  
13.15น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิซาแกร็บ ประเทศโครเอเชยี…หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้.....น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาดาร ์(ZADAR) (285 กม.) เมอืงทา่

ส าคัญซึง่ตัง้อยูบ่นคาบสมุทรขนาดใหญข่องทะเลอาเดรตีกิอดตีเป็นเมอืงหลวง
ของแควน้ดลัเมเทยีทีร่ ่ารวยไปดว้ยอารยธรรมโรมันทีม่ปีระวตัศิาสตรม์ากกวา่ 

3,000 ปี ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศทีส่วยงามของเมอืงนี ้เดนิทางถงึ
เมอืงซาดาร ์ 

น าทา่นชมเมอืงเกา่ของซาดาร.์..ชมบรรยากาศความงดงามของเมอืงเกา่ทีแ่สนโร
แมนตคิรมิทะเลสาบอาเดรยีตกิและใหท้า่นถา่ยรูปตามอธัยาศัย … 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพั่ก  PINIJA หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่ามของการเดนิทาง                          ซาดาร ์- สปรทิ - สตอน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทรกรี ์(TROGIR)  (130  กม.) เมอืงขนาด

เล็กบนเกาะทีต่ัง้อยูเ่กอืบชดิกับแผน่ดนิใหญ ่เป็นเมอืงตัง้แตยุ่คกรกี
โรมันและไดรั้บการ

อนุรักษ์ใหเ้ป็นเมอืง
เกา่ ทัง้ป้อมปราการ

จัตรัุสและก าแพงเมอืง  

ซึง่ยังไดรั้บการยอก
ยอ่งจากยเูนสโกใหข้ึน้

ทะเบยีนเป็นเมอืง
มรดกโลกใน ปี ค.ศ. 

1997  ระหวา่งทางผา่นชมเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของโครเอเชยี คอื เมอืงพรโีมสเตน เป็นเมอืงเล็กที่

สวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ ในสมัยกอ่นมคีนยกย่องใหช้าวเมอืงนีเ้ป็นชาวเมอืงทีม่คีวามอดทนมากตอ่การใชช้วีติ
เนือ่งจากภมูปิระเทศเป็นภเูขาหนิแตย่ังสามารถท าการเพาะปลกูพชื ผัก ผลไม ้และท าการเกษตรกรรม

โดยเฉพาะไวนแ์ดงทีม่ชี ือ่เสยีง  ...เดนิทางถงึเมอืงโทรเกยีร ์
เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่น ชมเขตเมอืงเกา่ ซึง่มบีรรยากาศแบบเมดเิตอรเ์รเนยีน  และยังเป็นเมอืงทีร่วบรวมเอาสถาปัตยกรรมตา่ง
ยคุไวม้ากทีส่ดุในยโุรปตะวนัออก มทีัง้โรมาเนสก ์เรอเนสซองส ์บารอก และกรกีโรมันโบราณ เชน่ ประตเูมอืง 

(KOPNENA VRATA) ทีม่กีารบรูณะขึน้ใหมใ่นศตวรรษที ่16 หอนาฬกิา (FOGGIA & CLOCK TOWER) สมัย

ศตวรรษที ่14    
  น าทา่น ชมมหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์(CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 ใน

รูปแบบของศลิปะแบบโรมันเนสก ์โดยมสีงิโต อดมั & อฟี และรูปสลกันักบญุองคส์ าคญัตา่งๆ  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสปลทิ (SPLIT) (29 กม.) เมอืงใหญอ่นัดบัทีส่องรองจากเมอืงซาเกรบ เป็นเมอืง

ศนูยก์ลางการพาณชิย ์ ศนูยก์ลางทางธรุกจิ  การคมนาคมของแควน้ดัลเมเชีย่น โดยเป็นอกีเมอืงหนึง่ทีอ่งคก์าร

ยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนและประกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก     
น าทา่นชมเมอืงสปลทิ ชมศาลาวา่การเมอืงสไตลเ์รอเนซองสท์ีส่รา้งในศตวรรษที1่5 อาคารบา้นเรอืนเกา่แก่

ตา่งๆ  ...ชมยา่น PEOPLE SQUARE ศนูยก์ลางทางธรุกจิและการบรหิาร เมือ่สมัยศตวรรษที ่15 และชม
สิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE 

TOWN HALL ทีส่รา้งขึน้ในชว่งแรกของศตวรรษที ่15 และน าทา่นชมบรเิวณตลาดคา้ผลไมแ้ละอาหารโดยรอบ  
จากนัน้น าทา่นชมดา้นหนา้พระราชวงัดโิอคลเีธีย่น (DIOCLETIAN PALACE) ทีส่รา้งขึน้

จากพระประสงคข์องจักรพรรดิด์โิอคลเีธีย่นทีต่อ้งการสรา้งพระราชวงัส าหรับบัน้ปลาย

ชวีติของพระองคใ์นปี 295 ซึง่ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งถงึ 10 ปี น าทา่นชมหอ้งโถงกลาง
ซึง่มทีางเดนิทีเ่ชือ่มตอ่สูห่อ้งอืน่ๆ ชมลานกวา้ง (PERISTYLE) ซึง่ลอ้มไวด้ว้ยเสา

หนิแกรนติ 3 ดา้น และเชือ่มตอ่ดว้ยโคง้เสาทีต่กแตง่ดว้ยชอ่ดอกไมส้ลักอย่างวจิติร
สวยงาม ชมยอดระฆังแหง่วหิาร THE CATHEDRAL BELFRY แทน่บชูาของเซนตโ์ด

มนัิสและเซนตส์ตาซอิสุ ซึง่อยู่ภายในวหิารชมจัตรัุสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) 

ชมรูปปัน้ของ GREGORY OF NIN ผูน้ าศาสนาคนส าคญัของโครเอเชยีในยคุศตวรรษที ่
10 ซึง่เป็นฝีมอืของ IVAN MESTROVIC ชา่งปัน้ทีม่ชี ือ่เสยีงของโครเอเชยี… 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสตอน (STON) (187 กม.) เมอืงทีต่ัง้อยู่ทางทศิตะวนัตก
เฉยีงเหนอืของเมอืงดบูรอฟนคิเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งหอยนางรมและผลติภัณฑจ์ากหอนนางรมสดๆ จาก

ทะเลอาเดรยีตกิและตืน่ตาตืน่ใจกบับรรยากาศรมิชายฝ่ังทะเลทีม่บีา้นเรอืนหลงัคากระเบือ้งสแีสดสลับตามแนว
ชายฝ่ังเป็นระยะทางสูส่ตอนและหมูบ่า้นี่สงบตัง้อยูร่มิฝ่ังบรเิวณโคง้อา่วกวา้ง ซึง่ในอดตีเคยตกอยูใ่ตก้าร

ปกครองของโรมันจนกระทัง่ถกูท าลายโดยพวกมองโกล 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
ทีพั่ก ASTAREA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง                  สตอน - ดบูรอฟนคิ - ซเีบนคิ  

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดบูรอฟนคิ (DUBROVNIK) (55 กม.) เมอืงทางตอน
ใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชยี ทีม่ขีา้มพรมแดนตดิ ประเทศบอสเนยีและเฮอร์

เซโกวน่ีา  

น าทา่นเดนิทางสู ่สถานเีพือ่ขึน้กระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR RIDE) ทีค่วาม
สงู 400 เมตรเพือ่ชมววิและทวิทศัน์ทีค่งความเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเมอืง

หลงัคาสสีม้และความงดงามของทะเลอาเด
รยีตกิ 

  จากนัน้น าทา่น ชมเมอืง

เกา่ (OLD TOWN) ซึง่โอบลอ้มดว้ยก าแพงโบราณสงูตระหงา่นในศตวรรษที ่
13  เพือ่ป้องกนัภัยจากศตัรู เชน่ พวกอาหรับ เวเนเชยีน มาชโีดเนยีนและเซริบ์



และในเขตเมอืงเกา่ประกอบดว้ยสิง่กอ่สรา้งโบราณ ซึง่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดก

โลก และเป็นเขตชมุชนเริม่แรกทีบ่รรพบรุุษชาวดบูรอฟนกิมาสรา้งบา้นเมอืงไวต้ัง้แตศ่ตวรรษที่ 7     

  น าทา่น ชมประตเูมอืง (PILE GATE) ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตก ซึง่เป็นทางเขา้หลกัของเมอืงเกา่และพืน้ทางเดนิ
ถกูสรา้งขึน้จากหนิในปี 1537   

ชมน ้าพุโบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เป็นน ้าพุทีใ่ชห้ลอ่เลีย้งประชากรในยามมศีกึ
สงคราม  …จากนัน้น าทา่นชมสถานทีส่ าคัญตา่งๆ เชน่ Franciscan Monastery วหิารใน

สถาปัตยกรรมแบบโกธกิ รา้นขายยาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของยโุรปซึง่ด าเนนิกจิการมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 

1391  ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยรูปบรเิวณจัตรัุสกลางเมอืง ซึง่เป็นสถานทีนั่ดพบประกอบกจิกรรม
ตา่งๆ ของเมอืงในอดตี    

อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกับเสาหนิอศัวนิ (ORLANDO COLUMN) หอนาฬกิา (BELL TOWER) 
ทีต่ัง้อยูป่ลายสดุของถนนสายหลกัสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1444  หนา้ปัดท าดว้ยเหล็กมคีวาม

พเิศษตรงลกูกลมๆ ใตห้นา้ปัดซึง่เป็นแทนพระจันทรบ์อกขา้งขึน้ขา้งแรมในสมัยกอ่นและรูปปัน้

ของนักบญุ ST.BLAISE ซึง่มโีบสถป์ระจ าเมอืงสไตลโ์รมาเนสกแ์หง่แรกของเมอืงเป็นฉากหลงั
และโบสถ ์THE CATHEDRAL TREASURY  สถานทีเ่ก็บอฐัขิองนักบญุ ST. BLAISE รวมถงึ

ภาพเขยีนและชิน้งานศลิปะวตัถลุ ้าคา่จ านวนมากและผลติเหรยีญกษาปณ์และทองทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงดบูรอ
ฟนกือกีดว้ย...จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซเีบนคิ (SEBINIK) (278 กม.) เป็นเมอืงทางประวตัศิาสตรท์ีส่ าคัญอกีเมอืงหนึง่ของ

ประเทศโคเอเซยี  ... ชมตัวเมอืงเกา่รมิฝ่ังทะเลอาเดรยีตคิทีม่หีลงัคาอาคารบา้นเรอืนท าดว้ยกระเบือ้งสสีม้ 

สไตลเ์รอเนอซองส ์ทีไ่ดรั้บอทิธพิลจากทางประเทศอติาล ี 
ชมสภาวา่การเมอืงเกา่ (THE OLD LOGGIA) ทีส่รา้งขึน้ราว 

ค.ศ.15 …ชมมหาวหิารเซนตจ์าคอบ  (CATHEDRAL OF 
ST.JACOV) สรา้งขึน้ในระหวา่งปี ค.ศ. 1431-1535  เป็น

สถาปัตยกรรมผสมผสานกนัระหวา่ง 3  ศลิปกรรม คอื ดาลมา

เชยี (ทอ้งถิน่) ศลิปะทางเหนอืของอติาลแีละทัสคานีทัง้วหิาร
ลว้นสรา้งดว้ยหนิทัง้หมดไมม่ซีเีมนตบ์วัใตช้ายคาเป็นรูปศรีษะ

คน 71 ชิน้ ทัง้ผูช้าย ผูห้ญงิ และเด็ก เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็น
ถงึอทิธพิลของศลิปะกอธคิและเรอเนซองส ์ซึง่ผสมผสานเขา้

กนัไดอ้ย่างงดงามแสดงใหเ้ห็นถงึการเปลีย่นผา่นงานศลิปะ
จากยคุกอธคิสูย่คุเรอ เนซองส ์ซึง่องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพั่ก SOLARIS หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง                         ซเีบนคิ - พลติวเิซ่ - ซาแกรบ๊ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพลติวเิซ ่(PLITVICE) 

(172 กม.) แหง่แควน้  ISTRIA & KVARNER ระหวา่ง

ทางใหท้า่นอสิระชมธรรมชาตแิละความงามของ
ทวิทศัน์สองขา้งทางทีร่ายลอ้มดว้ยป่าเขาสลับ ทุง่

หญา้ ฟารม์การเกษตรทีอ่ดุมสมบรูณ์ น าทา่นเขา้ชมอุ
ทยายานแหง่ชาตพิรติวติเซ ่พรอ้มลอ่งเรอื.... 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร อาหาร
พืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาแกร๊บ (ZAGREB) (130 กม.) 

เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าซาวา (SAVA) และภเูขาเขาเมดเวดนีตซา 
(MEDVEDNICA) เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมากวา่ 1,000 ปี ทัง้ยังเป็นศนูยก์ลางทางการเมอืง

เศรษฐกจิ การคา้และการศกึษา  
น าทา่น ชมย่านเมอืงเกา่ ซึง่จัดแบง่ออกเป็น 2 เขต คอื Lower & Upper Town อย่างลงตัว ผา่นชมโรงละคร

แหง่ชาต ิทีส่รา้งขึน้ในสไตลน์โีอบาร็อค มลีักษณะเป็นรูปตัว U และรายรอบไปดว้ยสวนสาธารณะจนไดรั้บสมญา

นามวา่ “The Green Horse shoe” ชมบรเิวณทีเ่ป็นสถานทีท่ าการรัฐบาล (SABOR) และแกลเลอรี ่ทีบ่อกเลา่ถงึ
ความเป็นมาของคนชาตโิครแอตทีแ่ยกตัวออกจากยโูกสลาเวยีในอดตี  

น าทา่นชมมหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) มยีอดแหลมทรงกลวยคูบ่นยอดวหิาร
ตกแตง่อย่างงดงาม เป็นสถาปัตยกรรมทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 800 ปี ซึง่ไดรั้บ

การบรูณะปฏสิงัขรณ์ในสไตลน์ีโอโกธคิ งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลาย
แหลมสทีองอร่าม ภายในประดษิฐานรูปนักบญุองค์

ส าคัญตา่งๆ เชน่ นักบญุเซนตปี์เตอร,์ เซนตป์อลล ์ 

ชมก าแพงหนิโบราณ  ยคุศตวรรษที ่13 ทีส่รา้งราย
ลอ้มเมอืงเกา่ซึง่ยังคงความอศัจรรยข์องภาพพระแม่



มารทีีไ่มถู่กเผาท าลายเมือ่ไฟไหมค้รัง้ใหญใ่นปีค.ศ. 1731  

ชมตลาดกลางเมอืง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจง้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของยโุรปและยังมสีสีนัสดุๆ โดยตลอด

แนวถนนจะมรีา้นอาหารคาเฟ่ตน่์ารักๆ ใตร้่มสสีดใส ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตาม
อธัยาศยั…. 

ค า่      *.*.*. อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 
ทีพั่ก ARISTOS หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง                      ซาแกรบ๊ - ดไูบ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย จนไดเ้วลาอนัสมควร...น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

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

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง                       ดูไบ - กรุงเทพฯ 

 (แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ เวลา 1430-2300น.) 
12.05 น.       (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ …. 

 

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

อตัราคา่ใชจ้า่ย  

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว เพิม่ 

25 พ.ย.-1 ธ.ค.  // 27 พ.ย.- 3 ธ.ค. 39,999.- 8,500.- 

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึน้ราคาของภาษีน ้ามันและ/หรอืภาษีประกันภัย
การเดนิทาง และคา่วซีา่ ***  

 

หมายเหตุ บรษัิทฯ ขอสงวนลขิสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงราคา   
 

อตัรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้ง

อยู่ 
ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ส าหรับการเปลีย่นแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสว่นใหญจ่ะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจาก 

อยูใ่นภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึน้หลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พักตรงกบัชว่งงานเทศกาลตา่งๆและ

งานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่คา่ทัวรใ์นกรณีพักทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษัิทจะค านงึถงึความ
เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั  
** เนือ่งจากการวางแพลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple 

Room) อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื่องจาก
โรงแรมนัน้ไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพัก 

** โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  
** กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่  

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ
สถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบ

ลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่
ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้(กรณีถา้มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ทา่นละ 500.- บาท ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเทา่นัน้) 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษา
อยูเ่ทา่นัน้  

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวตั ิ



การเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวี

ซา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้  

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่  

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
-คา่รักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอบุัตเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ

และการเคลือ่นยา้ยกลับประเทศ / คา่ใชจ้่ายในการสง่ศพหรอือฐักลบัประเทศ (เทา่นัน้) 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

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

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

1.5 ลา้นบาท]เทา่นัน้ 
8. คา่มัคคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษัิทฯ ดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

 

อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจาก

ทาง 
สายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  
3. คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา  

5. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯคา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษคา่บรกิาร
พเิศษตา่งๆ 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง  
7. คา่ทปิทา่นละ 55.- ยโูร 

8. คา่วซีา่โคเอเซยี ทา่นละ 6,500.- บาท (หากสถานทตูไดก้ าหนดการยืน่วซีา่เป็นคณะแลว้ ทา่นใดไมส่ามารถมาตามก าหนด

ได ้กรณีถา้มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ตอ้งจา่ยคา่ DHL เริม่ตน้ทา่นละ 4,000.- ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเทา่นัน้) 
 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิคา่มดัจ า ทา่นละ 30,000.- บาท 
ภายใน 24 ช ัว่โมง นบัจากวนัจอง มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป  

ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง มฉิะน ัน้ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 4 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.-บาท  
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทฯ ไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลา

เดนิทาง  



2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้

จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป  คนืมัดจ าทัง้หมด (ยกเวน้วนัหยดุนักขตัฤกษ์) 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป  เก็บคา่จา่ยทา่นละ 2,000-10,000 บาท (คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ) 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-24 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-29 วนั   ไมค่นืเงนิมัดจ าไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่
บรษัิท 

ฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไป

ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ
เดนิทางของ 

ทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวี
ซา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

 กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิท
ฯ ขอ 

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋
เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

 กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิท
ของ 

สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  
 

 
 

หมายเหตุ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น (ผูใ้หญ ่) 

และ/ 
หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหัก

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ
ควบคมุ 

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้า
เงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศ 

ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ
สถานฑตู  

เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอื
ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบ

และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่น
จะ 

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุ

ครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรด 

แตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของทาง 



สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯเมือ่ทา่นได ้ช าระเงนิ

มัดจ าหรอืทัง้หมด จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดุลพนิจิ
ของทาง 

สถานทตูฯเทา่น ัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ 

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

ใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ 

ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจของคนสว่น 
ใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้

ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้มใีบรับรอง
แพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทัวร์
เพือ่ 

หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยัน 
การเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  
น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่น
ยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้
ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศ

ไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 

ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ

เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีก้ารขอ
สงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วม

เดนิทางเป็นส าคญั 

 
“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (โครเอเชยี) 
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่าประมาณ 20 วนัท าการ ยืน่วซีา่ไมต่อ้งแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอม

เพล็กซ)์ 
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 

ชุด ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ 
กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ 

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 
3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**ส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6เดอืน (รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ย
ปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักับสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์  
(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 าเนาสมุดบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีน

บา้น 

**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บัญชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลกัฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื 

ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 
 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง

บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  

 

7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 


