
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ก าหนดการเดินทาง      

วนัที่หน่ึงของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ  

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

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเครื่อง 

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

.....น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซาดาร ์(ZADAR) (285 กม.) เมอืงท่าส าคญัซึง่ต ัง้อยู่บน

คาบสมทุรขนาดใหญ่ของทะเลอาเดรีติกอดตีเป็นเมอืงหลวงของแควน้ดลัเมเทยีที่

ร  า่รวยไปดว้ยอารยธรรมโรมนัที่มปีระวตัศิาสตรม์ากกว่า 3,000 ปี ใหท่้านได ้

เพลดิเพลนิกบับรรยากาศทีส่วยงามของเมอืงน้ี เดนิทางถงึเมอืงซาดาร ์ 

น าท่านชมเมอืงเก่าของซาดาร.์..ชมบรรยากาศความงดงามของเมอืงเก่าทีแ่สนโรแมน

ตคิรมิทะเลสาบอาเดรยีตกิและใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั … 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั PINIJA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง                          ซาดาร ์- โทรกรี ์- สปรทิ - สตอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทรกรี ์(TROGIR)  (130  กม.) เมอืงขนาดเลก็

บนเกาะที่ต ัง้อยู่เกอืบ

ชดิกบัแผ่นดนิใหญ่ 

เป็นเมอืงตัง้แต่ยุคกรกี

โรมนัและไดร้บัการ

อนุรกัษใ์หเ้ป็นเมอืงเก่า 

ท ัง้ป้อมปราการจตัรุสัและก าแพงเมอืง  ซึง่ยงัไดร้บัการยอกย่องจากยูเนสโกใหข้ึ้นทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกใน ปี 

ค.ศ. 1997  ระหว่างทางผ่านชมเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของโครเอเชยี คือ เมอืงพรีโมสเตน เป็นเมอืงเลก็ที่

สวยงามและเป็นเกาะเลก็ๆ ในสมยัก่อนมคีนยกย่องใหช้าวเมอืงน้ีเป็นชาวเมอืงทีม่คีวามอดทนมากต่อการใชช้วีติ

เน่ืองจากภมูปิระเทศเป็นภเูขาหนิแต่ยงัสามารถท าการเพาะปลูกพชื ผกั ผลไม ้และท าการเกษตรกรรมโดยเฉพาะ

ไวนแ์ดงทีม่ชีื่อเสยีง  ...เดนิทางถงึเมอืงโทรเกียร ์

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 



บา่ย น าท่าน ชมเขตเมอืงเก่า ซึง่มบีรรยากาศแบบเมดิเตอรเ์รเนียน  และยงัเป็นเมอืงทีร่วบรวมเอาสถาปตัยกรรมต่างยุค

ไวม้ากทีสุ่ดในยุโรปตะวนัออก มที ัง้โรมาเนสก ์เรอเนสซองส ์บารอก และกรีกโรมนัโบราณ เช่น ประตูเมอืง 

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

ศตวรรษที ่14    

  น าท่าน ชมมหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์(CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ทีส่รา้งขึ้นในศตวรรษที ่12 ใน

รูปแบบของศิลปะแบบโรมนัเนสก ์โดยมสีงิโต อดมั & อฟี และรูปสลกันกับุญองคส์  าคญัต่างๆ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสปลทิ (SPLIT) (29 กม.) เมอืงใหญ่อนัดบัทีส่องรองจากเมอืงซาเกรบ เป็นเมอืง

ศูนยก์ลางการพาณิชย ์ ศูนยก์ลางทางธุรกจิ  การคมนาคมของแควน้ดลัเมเชี่ยน โดยเป็นอกีเมอืงหน่ึงทีอ่งคก์าร

ยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนและประกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก     

น าท่านชมเมอืงสปลทิ ชมศาลาว่าการเมอืงสไตลเ์รอเนซองสท์ี่สรา้งในศตวรรษที่15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่ต่างๆ  ...

ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนยก์ลางทางธุรกจิและการบรหิาร เมือ่สมยัศตวรรษที ่15 และชมสิง่ก่อสรา้งทีม่ี

ชื่อเสยีง เช่น รูปภาพแกะสลกัสมยั VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN 

HALL ทีส่รา้งขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที ่15 และน าท่านชมบรเิวณตลาดคา้ผลไมแ้ละอาหารโดยรอบ  

จากนัน้น าท่านชมดา้นหนา้พระราชวงัดโิอคลเีธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ทีส่รา้งขึ้น

จากพระประสงคข์องจกัรพรรดิ์ดโิอคลเีธี่ยนทีต่อ้งการสรา้งพระราชวงัส  าหรบับ ัน้ปลายชวีติ

ของพระองคใ์นปี 295 ซึง่ใชเ้วลาในการก่อสรา้งถงึ 10 ปี น าท่านชมหอ้งโถงกลางซึง่มี

ทางเดนิทีเ่ชื่อมต่อสู่หอ้งอื่นๆ ชมลานกวา้ง (PERISTYLE) ซึง่ลอ้มไวด้ว้ยเสาหนิแกรนิต 3 

ดา้น และเชื่อมต่อดว้ยโคง้เสาที่ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอย่างวจิติรสวยงาม ชมยอด

ระฆงัแห่งวหิาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนตโ์ดมนิสัและเซนตส์ตาซิ

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

ศาสนาคนส าคญัของโครเอเชยีในยุคศตวรรษที ่10 ซึง่เป็นฝีมอืของ IVAN MESTROVIC ช่างปัน้ทีม่ชีื่อเสยีงของ

โครเอเชยี… 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสตอน (STON) (187 กม.) เมอืงทีต่ ัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของเมอืงดูบรอฟ

นิคเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องหอยนางรมและผลติภณัฑจ์ากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียตกิและตื่นตาตื่นใจ

กบับรรยากาศรมิชายฝัง่ทะเลที่มบีา้นเรอืนหลงัคากระเบื้องสแีสดสลบัตามแนวชายฝัง่เป็นระยะทางสู่สตอนและหมู่

บา้น่ีสงบตัง้อยู่รมิฝัง่บรเิวณโคง้อ่าวกวา้ง ซึง่ในอดีตเคยตกอยู่ใตก้ารปกครองของโรมนัจนกระท ัง่ถกูท าลายโดยพวก

มองโกล 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

  ทีพ่กั ASTAREA  หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดินทาง                  สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค  

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 กม.) เมอืงทางตอนใต ้

ของสาธารณรฐัโครเอเชีย ทีม่ขีา้มพรมแดนตดิ ประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวี

น่า  



  น าท่านเดนิทางสู่ สถานีเพือ่ขึ้นกระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR RIDE) ทีค่วามสูง 400 เมตรเพือ่ชมววิและทวิทศันท์ีค่ง

ความเป็นเอกลกัษณข์องบา้นเมอืงหลงัคาสสีม้และความงดงามของทะเล

อาเดรยีตกิ 

  จากนัน้น าท่าน ชมเมอืงเก่า (OLD TOWN) ซึง่โอบลอ้มดว้ยก าแพง

โบราณสูงตระหงา่นในศตวรรษที่ 13  เพือ่ป้องกนัภยัจากศตัรู เช่น พวก

อาหรบั เวเนเชยีน มาชโีดเนียนและเซริบ์และในเขตเมอืงเก่าประกอบดว้ย

สิง่ก่อสรา้งโบราณ ซึง่ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น

มรดกโลก และเป็นเขตชมุชนเริ่มแรกที่บรรพบรุุษชาวดูบรอฟนิกมาสรา้งบา้นเมอืงไวต้ ัง้แต่ศตวรรษที่ 7     

  น าท่าน ชมประตูเมอืง (PILE GATE) ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตก ซึ่งเป็นทางเขา้หลกัของเมอืงเก่าและพื้นทางเดนิถกู

สรา้งขึ้นจากหนิในปี 1537   

ชมน า้พโุบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เป็นน า้พทุีใ่ชห้ลอ่เลี้ยงประชากรในยามมศึีก

สงคราม  …จากนัน้น าท่านชมสถานทีส่  าคญัต่างๆ เช่น Franciscan Monastery วหิารใน

สถาปตัยกรรมแบบโกธกิ รา้นขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปซึง่ด าเนินกจิการมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1391  

ใหท่้านไดอ้สิระถ่ายรูปบรเิวณจตัรุสักลางเมอืง ซึง่เป็นสถานทีน่ดัพบประกอบกจิกรรมต่างๆ ของ

เมอืงในอดตี    

อสิระใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัเสาหนิอศัวนิ (ORLANDO COLUMN) หอนาฬกิา (BELL TOWER) 

ทีต่ ัง้อยู่ปลายสุดของถนนสายหลกัสรา้งขึ้นเมือ่ปี ค.ศ. 1444  หนา้ปดัท าดว้ยเหลก็มคีวามพเิศษตรงลูกกลมๆ ใต ้

หนา้ปดัซึง่เป็นแทนพระจนัทรบ์อกขา้งขึ้นขา้งแรมในสมยัก่อนและรูปปัน้ของนกับุญ ST.BLAISE ซึง่มโีบสถป์ระจ า

เมอืงสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่งแรกของเมอืงเป็นฉากหลงัและโบสถ ์THE CATHEDRAL TREASURY  สถานทีเ่ก็บอฐัิ

ของนกับุญ ST. BLAISE รวมถงึภาพเขยีนและชิ้นงานศิลปะวตัถลุ  า้ค่าจ านวนมากและผลติเหรยีญกษาปณ์และทองที่

มชีื่อเสยีงของเมอืงดูบรอฟนืกอีกดว้ย...จนกระท ัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซเีบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เป็นเมอืงทางประวตัศิาสตรท์ี่ส  าคญัอกีเมอืงหน่ึงของประเทศ

โคเอเซยี  ... ชมตวัเมอืงเก่ารมิฝัง่ทะเลอาเดรยีตคิทีม่หีลงัคาอาคารบา้นเรอืนท าดว้ยกระเบื้องสสีม้ สไตลเ์รอเนอ

ซองส ์ทีไ่ดร้บัอิทธิพลจากทางประเทศอิตาล ี 

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 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 



  ทีพ่กั SOLARIS หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง                         ซีเบนิค - พลติวเิซ่ - ซาแกรบ๊ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงพลติวเิซ่ (PLITVICE) 

(172 กม.) แห่งแควน้  ISTRIA & KVARNER 

ระหว่างทางใหท่้านอสิระชมธรรมชาตแิละความงามของ

ทวิทศันส์องขา้งทางที่รายลอ้มดว้ยป่าเขาสลบั ทุ่งหญา้ 

ฟารม์การเกษตรทีอ่ดุมสมบูรณ์ น าท่านเขา้ชมอทุยายาน

แห่งชาตพิริตวติเซ่ พรอ้มลอ่งเรือ.... 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซาแกรบ๊ (ZAGREB) (130 กม.) เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ซึง่ต ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ า้ซาวา 

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

ยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเมอืงเศรษฐกจิ การคา้และการศึกษา  

น าท่าน ชมย่านเมอืงเก่า ซึง่จดัแบง่ออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town อย่างลงตวั ผ่านชมโรงละคร

แห่งชาต ิทีส่รา้งขึ้นในสไตลนี์โอบารอ็ค มลีกัษณะเป็นรูปตวั U และรายรอบไปดว้ยสวนสาธารณะจนไดร้บัสมญา

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

ความเป็นมาของคนชาติโครแอตทีแ่ยกตวัออกจากยูโกสลาเวยีในอดตี  

น าท่านชมมหาวหิารเซนตส์ตีเฟ่น (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) มี

ยอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวหิารตกแต่งอย่าง

งดงาม เป็นสถาปตัยกรรมทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 800 ปี 

ซึง่ไดร้บัการบูรณะปฏสิงัขรณใ์นสไตลนี์โอโกธคิ งดงาม

ดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสทีองอร่าม ภายในประดษิฐานรูปนกับุญองคส์  าคญัต่างๆ เช่น 

นกับุญเซนตปี์เตอร,์ เซนตป์อลล ์ 

ชมก าแพงหนิโบราณ  ยุคศตวรรษที่ 13 ทีส่รา้งรายลอ้มเมอืงเก่าซึง่ยงัคงความอศัจรรยข์อง

ภาพพระแมม่ารีทีไ่ม่ถกูเผาท าลายเมือ่ไฟไหมค้ร ัง้ใหญ่ในปีค.ศ. 1731  

ชมตลาดกลางเมอืง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจง้ทีเ่ก่าแก่ที่สุดของยุโรปและยงัมสีสีนัสุดๆ โดยตลอดแนว

ถนนจะมรีา้นอาหารคาเฟ่ตน่์ารกัๆ ใตร่้มสสีดใส ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงตามอธัยาศยั…. 

ค า่      *.*.*. อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 

  ทีพ่กั ARISTOS หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง                      ซาแกรบ๊ - ดูไบ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร...น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

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 

17 – 23 ก.ย. / 8 – 14 ต.ค.    

16 – 22 ต.ค. 
39,999.- 9,500.- 

12 – 18 กค. / 6 – 12 ส.ค. 41,999.- 9,500.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการ

เดนิทาง และค่าวซี่า ***  

หมายเหตุ บริษทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิ์ในการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงราคา   

*.*.*. อตัราน้ีรวม *.*.*. 

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

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

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

อยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน

แฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสม

และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

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

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ 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. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรอืศึกษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไป

ยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่กว่า 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)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น 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. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิจากทาง 

สายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋าเดินทาง

หรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษ 

ต่างๆ 



6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

8. ค่าวซี่าโคเอเซยี ท่านละ 6,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณี 

ถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นตอ้งจ่ายค่า DHL เริ่มตน้ท่านละ 4,000.- ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 35,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย

เหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคา 

ทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งใน

นัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ  
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋ว

เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 
-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข 

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและ

บรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 
(กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหตุ  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง

ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
14 วนักอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่

ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรง

กบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้ง

เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด
หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  



 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระ

เงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีม

ใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯก่อนทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา

กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
นัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้
หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

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

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้

ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุัตเิหตรุวมถงึ
ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซี่าจากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศ
ไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 
ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อ

เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ
เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอ

สงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 

 

 



เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (โครเอเชยี) 
ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 20 วนัท าการ ยืน่วซีา่ไมต่อ้งแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีม
คอมเพล็กซ)์เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวั
จรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุดในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้าน
เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ
(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พืน้หลัง
ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไม่
เลอะหมกึ) 

 
3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**ส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการ
เดนิบญัช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 
วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้ง
ตรงตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืด
เดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิตัร 
ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน บญัชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 
 
4. หลกัฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 
เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 
5. เอกสารสว่นตวั 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอื
ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม
ระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี



อ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่  
 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 


