
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    8 วนั 5 คืน Grand Croatia  
 

 

 
 

 

ซาเกรบ – พูล่า – โรวนิจ์ – โอพาเทยี – อุทยานแห่งชาติพริตวเิซ่  
ซีบนิีค – โทรเกยีร์ – ดูบรอฟนิก – สตอน – สปลทิ – ซาดาร์ – ซาเกรบ 

 

ตุลาคม 2561 
ราคาเร่ิมต้น... 69,900 บาท 

(รวมค่าวซ่ีาแล้ว) 
 
ราคา 69,900 บาท: 16-23 ต.ค. 61, 22-29 ต.ค. 61 

อพัเดทล่าสุด 30 พ.ค. 61 

TOUR CODE: AZOS09 



 
 

วนัแรก กรุงเทพ  

21.00 น.  พบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์(OS)  แถว G 15-19 (Row G 15-19) 
ประตูทางเขา้ท่ี 8 อาคารผูโ้ดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียดว้ยเท่ียวบิน OS026 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.50 ชัว่โมง)                    
ทางสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงเวยีนนา  

 

วนัทีส่อง เวยีนนา – ซาเกรบ – พูล่า – โรวนิจ์ – โอพาเทยี 

05.35 น. เดินทางถึงกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองไปยงักรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย เท่ียวบินท่ี OS681 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 
07.50 น. เดินทางถึงสนามบิน Franjo Tudjman Airport น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองพูล่า (Pula) (ระยะทางประมาณ 268 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองพู

ล่าเคยเป็นศูนยก์ลางของแหลมอิสเตรีย และเคยตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองอาณาจกัรโรมนั ปัจจุบนัเมืองแห่งน้ี
เป็นเมืองทีใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของประเทศโครเอเชีย และเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการท่องเท่ียว น าท่าน   
เขา้ชม พูล่า อารีน่า (Pula Arena หรือ Amphitheater) สนามกีฬากลางแจง้ท่ีสร้างข้ึนในสมยัโรมนั และเป็น
สนามท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 6 ในยุคอาณาจกัรโรมนั ปัจจุบนัมกัใช้เป็นสถานท่ีจดังานกิจกรรมกลางแจง้ 
เทศกาลดนตรี รวมทั้งสถานท่ีจดังานภาพยนตป์ระจ าปี (International Film Festival) ดว้ย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย           น าท่านเดินทางสู่เมืองโรวินจ์ (Rovinj) (ระยะทางประมาณ 49 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  
เมืองสวยชายทะเลท่ีตั้งอยูบ่นแหลมอีสเตรีย ดว้ยความท่ีดินแดนแห่งน้ีถูกปกครองโดยเวเนเช่ียน และอยูภ่ายใต้
การปกครองของอิตาลีมาก่อน จึงท าให้สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมของเมืองมีกล่ินอายและความคลา้ยคลึง
กบัอิตาลีเป็นอย่างมาก จึงได้สมญาว่า "เวนิสแห่งโครเอเชีย" น าท่านถ่ายรูปคู่กบั โบสถ์เซนต์อาเฟเหม่ีย           
(St. Euphemia) โบสถ์สไตล์บารอกท่ีตั้งอยู่ใจกลางเขตเมืองเก่าของเมืองโรวินจ์ ถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1736 
และเป็นแลนด์มาร์กส าคญัของเมืองน้ี จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเก็บภาพความประทบัใจ ตามอธัยาศยั น าท่าน
เดินทางสู่เมืองโอพาเทีย (Opatija) (ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็น
เมืองท่ีมีสมญานามวา่ “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” ดว้ยธรรมชาติท่ียงับริสุทธ์ิติดริมทะเล ท าให้เมืองน้ีเป็น
เมืองท่องเท่ียวและพกัผอ่นท่ีส าคญัท่ีสุดเมืองหน่ึงของโครเอเชีย มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

             
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Grand Ariatic **** หรือเทยีบเท่า  
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัทีส่าม  โอพาเทยี – อุทยานแห่งชาติพริตวเิซ่ – ล่องเรือทะเลสาบ Kozjak 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปคู่กบัรูปป้ัน นางแห่งนกนางนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปป้ันท่ีแกะโดย Zvonko Car 

นกัประติมากรท่ีมีช่ือเสียง หญิงสาวท่ีนกนางนวลเกาะอยูท่ี่มือยนืเด่นเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน้ี และมกัจะมีนก
นางนวลจริงๆบินมาเกาะท่ีรูปป้ันน้ีเป็นประจ า น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice National 
Park) (ระยะทางประมาณ 185 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  อุทยานแห่งน้ีตั้งอยูใ่นเมือง
พลิตวเิซ่ (Plitvice) ในแควน้ Istria & Kvarner ประเทศโครเอเชีย มีพื้นท่ีถึงกวา่ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 
184,262 ไร่ และเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาก จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์าร UNESCO เม่ือปี 1979 

 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านชมความงามของอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice National Park) ท่ีเต็มไปด้วยธรรมชาติอนั                  
อุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทะเลสาบนอ้ยใหญ่ท่ีรวมกนักวา่ 16 แห่ง ท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ยภูมิประเทศอนัเป็น
ภูเขาท่ีมีระดบัความสูงท่ีไม่เท่ากนั จึงท าให้น ้ าตกใหญ่นอ้ยน้ีมีความสวยงามเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ีสีของน ้ า
ในทะเลสาบของอุทยานแห่งน้ี ยงัแปรเปล่ียนไปตามช่วงเวลา และพื้นท่ีอีกดว้ย น าท่านล่องเรือขา้มทะเลสาบ 
Kozjak อนัเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานแห่งชาติแห่งน้ี ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของ
ธรมมชาติของอุทยานแห่งชาติพลิตวเิซ่แห่งน้ี 

    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Jezero *** หรือเทียบเท่า   
 

วนัทีส่ี่ ซีบีนิค – โทรเกยีร์ – ดูบรอฟนิก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองซีบีนิค (Sibenik) (ระยะทางประมาณ 200 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง)              

เป็นเมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอาเดรียติค ซ่ึงเป็นทะเลท่ีคัน่กลางระหว่างคาบสมุทรอิตาลี และคาบสมุทรบอลข่าน 
เมืองแห่งน้ีมีอาคารบา้นเรือนสไตล์เรอเนสซองส์ อนัมีหลงัคาสีแสดอนัเป็นเอกลกัษณ์ อีกทั้งยงัเป็นเมืองแห่ง
แรกในยโุรปและเป็นแห่งท่ีสองของโลกท่ีมีไฟฟ้าส่องถนน โดยใชไ้ฟฟ้าจากพลงัน ้ า น าท่านเขา้ชมมหาวิหาร 
เซนตจ์าคอป (St. Jacob Cathedral) มหาวหิารหินปูนท่ีถูกสร้างในปีค.ศ. 1431 ดว้ยการผสมผสาน สถาปัตยกก
รมโกธิก และเรเนซองก ์นอกจากน้ีองคก์รยเูนสโกย้งัยกใหม้หาวหิารแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2000  

 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโทรเกียร์ (Trogir) (ระยะทาง 60 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองเล็กๆท่ีอดั
แน่นไปดว้ยความงดงามของอารยธรรมของยุคกรีกและโรมนั ท่ีมีความสวยงามของบา้นเรือน อาคาร อนัรวม
ไปถึงส่ิงปลูกสร้างในยคุสมยักรีก และโรมนัท่ียงัถูกอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี นอกจากเมืองแห่งน้ียงัไดรั้บการข้ึน



 
 

ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโก ้ในปีค.ศ. 1997 น าท่านชมประตูเมืองโทรเกียร์ ซ่ึงไดรั้บการบูรณะ
ข้ึนมาใหม่ในช่วงศตวรรษท่ี 1 น าท่านเขา้ชมมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) มหาวิหาร
สไตลโ์รมาเนสก ์และโกธิก ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 12 ซ่ึงมีบานประตูหินแกะสลกัสไตล์โรมาเนสก์อนั
วิจิตร และสวยงามเป็นอยา่งมาก น าท่านเดินทางสู่เมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik) (ระยะทาง 256 ก.ม. ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 3.10 ชัว่โมง) เมืองเก่าท่ีอยูท่างตอนใตข้องประเทศโครเอเชีย และเป็นเมืองท่าคา้ขายในแถบ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาตั้ งแต่อดีต และยงัเป็นคู่แข่งทางการค้าของเมืองเวนิส ประเทศอิตาลีอีกด้วย 
นอกจากน้ีเมืองดูบรอฟนิกยงัเต็มไปด้วยกล่ินอายของประวติัศาสตร์ อีกทั้ งยงัมีความสวยงามทางด้าน
สถาปัตยกรรม จนไดรั้บสมญาว่า “ไข่มุกแห่งเอเดรียติค” และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 
1979 

   
ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Kompas Hotel Dubrovnik **** หรือเทยีบเท่า   
 

วนัทีห้่า ดูบรอฟนิก – สตอน – สปลทิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านข้ึนกระเชา้ เพื่อชมววิแบบพาโนรามาของเมืองดูบรอฟนิก อนัเต็มไปดว้ยมนตส์เน่ห์ของเมืองและทะเล

เอเดรียติก ซ่ึงมีน ้ าทะเลสีฟ้าใส และรายลอ้มไปดว้ยหมู่เกาะมากมายจนท าให้น่าหลงใหล น าท่านเดินทางสู่
เมืองเก่าดูบรอฟนิก (Old Town) ท่ีถูกโอบล้อมด้วยก าแพงโบราณท่ีสูงตระหง่าน และมีความยาวถึง 2 
กิโลเมตร อยู่ตรงบริเวณพื้นท่ีริมทะเลอาเดรียติก แนวหลงัคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า เป็นเขตชุมชน
เร่ิมแรกท่ีบรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้างบา้นเมืองไวใ้นศตวรรษท่ี 7 และสร้างก าแพงเมืองท่ีแข็งแรงลอ้ม
เมืองไวใ้นศตวรรษท่ี 13 น าท่านเดินลอดประตู Pile Gate ท่ีมีรูปป้ันของนกับุญเซนตเ์บลส นกับุญประจ าเมือง  
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กบั น ้ าพุ Onofrio น ้ าพุอนัเป็นสัญลกัษณ์แห่งนึงของเมืองดูบรอฟนิก ซ่ึงเป็นน ้ าพุ          
ท่ีแสดงถึงการประปาในสมยัศตวรรษท่ี 15 อีกดว้ย  ผา่นชม โบสถ์ The Cathedral Treasury อนัเก่าแก่ ซ่ึงเป็น
โบสถ์สไตล์โรมาเนสก์ซ่ึงถูกใชเ้ป็นท่ีเก็บสมบติัของ St. Blaise น าท่านถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาโบราณ (Clock 
Tower) หอนาฬิกาท่ีมีความสูงถึง 31 เมตร ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 15 และเป็นแลนด์มาร์กของ              
ยา่นเมืองเก่าอีกดว้ย น าท่านถ่ายรูปกบั พระราชวงัเรคเตอร์ (Rector’s Palace) พระราชวงัสไตล์โกธิก ท่ีมีการ
ต่อเติมสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองก์ และบารอกเขา้ดว้ยกนั น าท่านเดินทางสู่เมืองสตอน (Ston) (ระยะทาง          
55 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมืองขนาดเล็กท่ีตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเมือง                 
ดูบรอฟนิก อนัมีช่ือเสียงทางดา้นการท าฟาร์มหอยนางรม ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบับรรยากาศ
ริมชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก  

 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน ล้ิมลองหอยนางรมสด 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองสปลิท (Split) (ระยะทาง 186 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  เมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นศูนยก์ลางทางการคมนาคมแห่งแควน้ดลัเมเชีย และเมืองท่า           
ท่ีส าคญัของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นเมืองชายฝ่ังทะเลเอเดรียติกท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศโครเอเชีย  น าท่านเขา้ชม



 
 

พระราชวงัดิโอคลีเธียน (Diocletian Palace) พระราชวงัท่ีสร้างข้ึนโดยพระบญัชาของจกัรพรรดิดิโอคลีเธียน 
เพื่อใช้เป็นท่ีประทบัหลงัเกษียณ พระราชวงัแห่งน้ีใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 12 ปี ตั้งแต่ปีค.ศ. 293 – 305              
โดยใช้หินจากเกาะBrac และมีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 31,000 ตารางเมตร  พระราชวงัแห่งน้ีตกแต่งไดอ้ยา่ง
วิจิครสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัอ่ืนๆเลยท่ีเดียว ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั และ
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกใ้นปีค.ศ. 1979 อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจ 
 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Katarina **** หรือเทยีบเท่า   
 

วนัทีห่ก ซาดาร์ – ออร์แกนทะเล - ซาเกรบ   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
                      น าท่านเดินทางสู่เมืองซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 159 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เมืองหลวง

เก่าของภูมิภาคดลัเมเชีย (Dalmatia) และเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขายมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบนัไเป็นเมืองท่องเท่ียว
ท่ีมีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัโรมนั จึงท าให้มีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมาเท่ียวจ านวน
มาก น าท่านเขา้ชม มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย (St. Anastasia Cathedral) มหาวิหารประจ าเมืองซาดาร์ท่ี         
ถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 4 – 5 ก่อนมีการต่อเติมสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ในช่วงศตวรรษท่ี 12          
น าท่านชม ออร์แกนทะเล หรือท่ีชาวโครแอตเรียกวา่ “Morske Orgulje” ออกแบบโดย Nikola Basic สถาปนิก
ชาวซาดาร์ เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมให้เป็นสีสันและแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของเมือง แทนท่ีโบราณสถานท่ี
ถูกท าลายลงในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ตามจุดประสงคข์องเทศบาลเมืองซาดาร์  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซาเกรบ (Zagreb) (ระยะทาง 286 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองหลวง 
และเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศโครเอเชีย  ท่ีมีความโดดเด่นทางด้านวฒันธรรมและส่ิงปลูกสร้างทาง
ประวติัศาสตร์ อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครอง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของประเทศ  

 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Panorama **** หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัทีเ่จ็ด ซาเกรบ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
                      น าท่านเดินทางสู่จตุรัสBan Josip Jelačić  จตุรัสใจกลางเมืองซาเกรบ อนัมีอนุเสาวรีย์ Josip Jelačić  Von 

Buzim ขุนนางคนส าคญัของประเทศโครเอเชียตั้งอยู่ น าท่านเขา้ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen 
Cathedral) มหาวิหารสังกดัโรมนัคาทอลิกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองซาเกร็บ สร้างข้ึนในแบบสไตล์นีโอโกธิค 
ในช่วงศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงถือวา่เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโครเอเชีย และยงัเป็นศูนยก์ลางของคริสตจ์กัรในประเทศ
โครเอเชียอีกดว้ย น าท่านเดินทางสู่ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดเก่าแก่ท่ีมีสินคา้จ าหน่ายมากมาย 
อาทิ ดอกไม ้ผลไม ้และส้ินคา้อ่ืนๆ อิสระใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านสู่เดินสู่ประตูหิน (Stone Gate) ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 ปัจจุบนัเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองซาเกรบ 
ตอนบน น าท่านถ่ายรูปคู่กบัโบสถ์นกับุญมาร์ค (St. Mark’s Church) โบสถ์ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 อนัมี
จุดเด่นคือกระเบ้ืองหลงัคาโมเสก อนัมีลวดลายเป็นตราประจ าเมืองซาเกรบ และตราสัญลกัษณ์ของประเทศ
โครเอเชีย – สโลเวเนีย – ดลัเมเชีย 

 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซาเกรบ เพื่อท าการเช็คอินและขอคืนภาษี (Tax Refund) 
18.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบิน OS678 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)   
19.40 น. เดินทางถึงกรุงเวยีนนา แวะเปล่ียนเคร่ืองเพื่อกลบัสู่กรุงเทพฯ 
23.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี OS25 (ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 10.10 ชัว่โมง) 
 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ 

14.20 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 วนั 5 คืน แกรนด์โครเอเชีย 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) 16-23 ต.ค., 22-29 ต.ค. 

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 7 - 11 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 66,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 63,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) โปรดสอบถาม 

พกัเดี่ยวท่านละ 8,500 

ราคาทีน่ั่งช้ันธุรกจิ (Business Class) ช าระเพิม่จากราคาทวัร์   เร่ิมต้นที่ท่านละ 
(BKK-ZAG//ZAG-BKK) 

90,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตั๋ว (Land Only) 
(BKK-ZAG//ZAG-BKK) 

44.900 

หากมีวซ่ีาเชงเก้น ลดราคาท่านละ 3,000 

หมายเหตุ: (คิด ณ วนัที ่30 พ.ค. 2561) 

 ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน า้มันทีป่รับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีส่ายการบิน ประกาศปรับ 
และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน  
 หากคณะเดินทาไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทวัร์เพิม่ท่านละ 3,000 บาท 

   

โปรแกรมท่องเทีย่วแกรนด์โครเอเชีย (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ (OS) (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
กรมธรรมน์ั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซ้ือประกนัเพื่อเพิ่มความคุม้ครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความ
ล่าชา้ของสัมภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารท่ีเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายขายไดจ้ดัส่งให ้ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2ท่าน หรือ 3 ท่าน 
  ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว (หมายเหตุ *รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วนั), ค่าเขา้ชม
สถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 เจา้หนา้ท่ี (ผูน้ าเท่ียวไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าวซ่ีาประเทศโครเอเชีย 

 
 



 
 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจ าโรงแรม (เพื่อป้องกนัการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 
 น ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปคนพนกังานขบัรถวนัละ 2 ยโูร  (6 วนั 12 ยโูร) 
 ค่าทิปผูน้ าเท่ียวไทยวนัละ 3 ยโูร (7 วนั 21 ยโูร)  

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ า งวดท่ี 1: ส ารองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัมีการ

ยนืยนักรุ๊ปเดินทาง 
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ งวดท่ี 2: ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฎิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

 
 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้การ
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง 
จะตอ้งส่งแฟกซ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ืนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 



 
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีา
ล่วงหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ืนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกการปฏิเสธการเขา้ – ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่
ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ี
จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางไดท้างเรายนิดีท่ีจะ
ใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า น าหนา้ ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส่้งหนา้หนงัสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า หรือกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีเป็นฝ่ายส่งขอ้มูลมาผดิพลาดเอง
ใหก้บัทางบริษทัเรา 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กบั สถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึง ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของบริษทั เช่นภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย หรือ
ความเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการเปล่ียนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  



 
 

8. มคัคุเทศก ์ พนกังาน หรือตวัแทนของบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด
หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 8 กก.  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านมีขอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย              
การบิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึง
และรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณี ท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิท ธ์ิ  ในการใช้บ ริการ ท่ีทางทัว ร์จัดให้  ยก เว้นท่ านได้ท าการตกลง                                
หรือแจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทางล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           
เขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ             
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดงัต่อไปน้ีร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะตอ้งดูแลและช่วยเหลือดว้ยตนเอง 
1. บุคคลท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
2.  ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์ ไมเ้ทา้ หรือ เคร่ืองมือต่างๆในการพยงุตวั 
3. เด็กท่ีม่ีอายไุม่ระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์ อาจจะดูแลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถึง) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 



 
 

หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจงัหวดัและมีการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ไดรั้บเอกสารยนืยนัวา่กรุ๊ปทวัร์นั้น สามารถออกเดินทางได ้ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมล์ของกลุ่มพนัธมิตรสตาร์อลัไลแอนซ์ (Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมล์กบัสายการบิน
ออสเตรียนแอร์ได ้อาทิเช่น รอยลั ออคิดพลสั และไมลส์แอนดส์ไมล์ เป็นตน้  ส่วน Miles and More สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 
 

โรงแรมและห้อง  

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั  ซ่ึง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน  

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 
เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถึงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 
 



 
 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตราฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

สถานทีเ่ข้าชม 

 โปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้นปิดท าการ 
หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะคืนเงินค่าเข้าชมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น หรือสลับ
โปรแกรมเพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าว แต่เหตุมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผล
ท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเน่ืองจากไดช้ าระค่าเขา้ชมไป
แลว้ 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนกักระเป๋า 
คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมัดจ า ทางบริษัทถือว่าท่านได้
ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไขที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว 

 
 



 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาเชงเก้น ประเทศโครเอเชีย 

         (ระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 15-30 วนัท าการ) 
1. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนขึน้ไป 
2. รูปถ่ายขนาด 45 มม x 35 มม ความยาวของใบหน้าเล็กสุด 32 มม. และใหญ่ที่สุด 36 มม จ านวน 2 ใบ พื้นฉากหลัง           

สีขาว ห้ามมีเงา ห้ามสวมแว่นสายตา และจ้อต้องมีความคมชัด และถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน 
 

ตัวอย่างรูปทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีา 
 

 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน/ ส าเนาทะเบียนสมรส/ ส าเนาใบมรณะบัตร 
4. ส าเนาการเปลีย่นช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) 
5. หลกัฐานการท างาน 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ – ส าเนาจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายช่ือของท่านในคณะกรรมการบริษัท 
(หนังสือต้องออกไม่เกนิ 3 เดือน ก่อนวนัไปย่ืนวซ่ีา) 
 หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า – ส าเนาจดทะเบียนพาณชิย์ทีม่ีช่ือท่านเป็นเจ้าของร้านค้า 
 หากท่านเป็นพนักงานบริษัท – ต้องให้ทางนายจ้างหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการท างาน ที่ระบุ
ต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้างงาน และเงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน 
ก่อนวนัย่ืนวซ่ีา) 
 หากท่านเป็นข้าราชการ – ต้องขอหนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานของท่าน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
(จะต้องออกหนังสืออไม่เกนิ 30 วนั ก่อนวนัย่ืนวซ่ีา) 
 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่การจดทะเบียน – จะต้องท าหนังสือรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเช่น ส าเนาการเช่าพื้นที่ เป็นต้น (บางกรณีกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ่
แผนกวซ่ีา เพ่ือขอค าปรีกษาก่อนการย่ืนวซ่ีา) 
 



 
 

 
กรณเีด็กทีม่ีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารเพิม่เติมดังนี ้

1. ส าเนาสูติบัตร 
2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าขณะน้ันก าลงัศีกษาอยู่ช้ันใด 
3. ขอหนังสือยนิยอมจากเขต (กรณทีีไ่ม่ได้เดินทางทั้งครอบครัว) 

 หากเดินทางกับผู้อ่ืนที่มิใช่บิดามารดา จะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอ
เท่าน้ัน และให้ระบุว่าเดินทางกบัใคร และมีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
 หากเดินทางกบับิดา มารดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และ
ระบุว่ามารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา) 
 หากเดินทางกบัมารดา บิดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และ
ระบุว่าบิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 
 

 
6. หลกัฐานการเงิน ต้องเป็นบัญชีเดียวกนักบัจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ 

 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซ่ึงไม่ระบุสถานทูต)
พร้อมช่ือเจ้าของบัญชี ทีอ่อกจากธนาคารและใช้ฉบับจริงในการย่ืนเท่าน้ัน ซ่ึงต้องท าก่อนการย่ืนวีซ่าอย่าง
น้อย 15 วนั 
 ส าเนาบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน  
ที่มีการปรับสมุดก่อนหน้าวันนัดย่ืนวีซ่าอย่างน้อย 15 วัน สมมุติว่าท่านมีคิวย่ืนวีซ่า 7 ธันวาคม ท่าน
จะต้องมียอดการปรับสมุดคร้ังล่าสุด ในวนัที ่23 พฤศจิกายนเป็นคร้ังสุดท้าย 

กรณบีัญชีฝากประจ า 
 ส าเนาบัญชีฝากประจ า จะต้องมีวันครบก าหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แต่ท่านต้องแนบบัญชี                
ออมทรัพย์มาด้วย 

การรับรองการเงิน 
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอยีดด้านบน ต้องระบุช่ือเจ้าเของบัญชี และต้องระบุช่ือผู้ถูก
รับรองในจดหมายด้วย  

 หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่านจะต้องแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีและตัวท่าน 
อาท ิส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาสูติบัตร เป็นต้น 
 หากเป็นนายจ้างรับรองการเงินให้ลูกจ้าง กรุณาให้ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุช่ือนายจ้าง และช่ือ
ลูกจ้างทีน่ายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ 

หมายเหตุ:  
 ยอดเงินจะต้องมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการย่ืนวซ่ีา 1 ท่าน ส าหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมีการเดินบัญชี
อย่างสม ่าเสมอ 



 
 

 หากบัญชีของท่านมีการเดินบัญชีไม่ต่อเน่ืองจะต้องใช้  ส าเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่ออกโดย
ธนาคารทุกกรณ ี
 สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี

 

7. ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านไปสัมภาษณ์ และสแกนนิ้วตามวันและเวลานัดหมาย ซ่ึงทางบริษัทจะ                       
ส่งเจ้าหน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการย่ืนวซ่ีา  

8. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต เพ่ือท าการยกเลิกวีซ่า                                      
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะมีการบันทกึในนามบริษัทเพ่ือเป็นการเกบ็สถิติ 

9. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาให้กบัผู้สมัครทุกกรณ ี 

 
 


