ซาแกร๊บ - ซาดาร์ - ซีเบนิ ค - โทรกีร ์ - สปลิท - สตอน – ดูบรอฟนิ ค
กาหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ งของการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ
21.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ จะคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่สองของการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกร๊บ - ซาดาร์
01.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย สายการบินเอมิเรสต์ (EK)
เทีย่ วบินที่ EK385 / EK129 (แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ เวลา 1000-1315น.)
13.15น.
(เวลาท้องถิน่ ) ถึงสนามบินซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย…หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
.....นาท่านเดินทางสู่เมืองซาดาร์ (ZADAR) (285 กม.) เมืองท่าสาคัญซึง่ ตัง้ อยู่บน
คาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลอาเดรีติกอดีตเป็ นเมืองหลวงของแคว้นดัลเมเทียที่
รา่ รวยไปด้วยอารยธรรมโรมันที่มปี ระวัตศิ าสตร์มากกว่า 3,000 ปี ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับบรรยากาศทีส่ วยงามของเมืองนี้ เดินทางถึงเมืองซาดาร์
นาท่านชมเมืองเก่าของซาดาร์...ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเก่าทีแ่ สนโรแมน
ติคริมทะเลสาบอาเดรียติกและให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย …
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ทีพ่ กั PINIJA หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
ซาดาร์ - โทรกีร ์ - สปริท - สตอน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทรกีร ์ (TROGIR) (130 กม.) เมืองขนาดเล็ก
บนเกาะที่ตงั้ อยู่เกือบ
ชิดกับแผ่นดินใหญ่
เป็ นเมืองตัง้ แต่ยุคกรีก
โรมันและได้รบั การ
อนุรกั ษ์ให้เป็ นเมืองเก่า
ทัง้ ป้ อมปราการจัตรุ สั และกาแพงเมือง ซึง่ ยังได้รบั การยอกย่องจากยูเนสโกให้ข้นึ ทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกใน ปี
ค.ศ. 1997 ระหว่างทางผ่านชมเมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงของโครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน เป็ นเมืองเล็กที่
สวยงามและเป็ นเกาะเล็กๆ ในสมัยก่อนมีคนยกย่องให้ชาวเมืองนี้เป็ นชาวเมืองทีม่ คี วามอดทนมากต่อการใช้ชวี ติ
เนื่องจากภูมปิ ระเทศเป็ นภูเขาหินแต่ยงั สามารถทาการเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม้ และทาการเกษตรกรรมโดยเฉพาะ
ไวน์แดงทีม่ ชี ่อื เสียง ...เดินทางถึงเมืองโทรเกียร์
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย

นาท่าน ชมเขตเมืองเก่า ซึง่ มีบรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็ นเมืองทีร่ วบรวมเอาสถาปัตยกรรมต่างยุค
ไว้มากทีส่ ุดในยุโรปตะวันออก มีทงั้ โรมาเนสก์ เรอเนสซองส์ บารอก และกรีกโรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง
(KOPNENA VRATA) ทีม่ กี ารบูรณะขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 16 หอนาฬกิ า (FOGGIA & CLOCK TOWER) สมัย
ศตวรรษที่ 14
นาท่าน ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ทีส่ ร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใน
รูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก์ โดยมีสงิ โต อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองค์สาคัญต่างๆ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (SPLIT) (29 กม.) เมืองใหญ่อนั ดับทีส่ องรองจากเมืองซาเกรบ เป็ นเมือง
ศูนย์กลางการพาณิชย์ ศูนย์กลางทางธุรกิจ การคมนาคมของแคว้นดัลเมเชี่ยน โดยเป็ นอีกเมืองหนึ่งทีอ่ งค์การ
ยูเนสโกได้ข้นึ ทะเบียนและประกาศให้เป็ นเมืองมรดกโลก
นาท่านชมเมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ท่สี ร้างในศตวรรษที่15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ ...
ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหาร เมือ่ สมัยศตวรรษที่ 15 และชมสิง่ ก่อสร้างทีม่ ี
ชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN
HALL ทีส่ ร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 และนาท่านชมบริเวณตลาดค้าผลไม้และอาหารโดยรอบ
จากนัน้ นาท่านชมด้านหน้าพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ทีส่ ร้างขึ้น
จากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดโิ อคลีเธี่ยนทีต่ อ้ งการสร้างพระราชวังสาหรับบัน้ ปลายชีวติ
ของพระองค์ในปี 295 ซึง่ ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี นาท่านชมห้องโถงกลางซึง่ มี
ทางเดินทีเ่ ชื่อมต่อสู่หอ้ งอื่นๆ ชมลานกว้าง (PERISTYLE) ซึง่ ล้อมไว้ดว้ ยเสาหินแกรนิต 3
ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจติ รสวยงาม ชมยอด
ระฆังแห่งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนต์โดมินสั และเซนต์สตาซิ
อุส ซึง่ อยู่ภายในวิหารชมจัตุรสั ประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปัน้ ของ GREGORY OF NIN ผูน้ า
ศาสนาคนสาคัญของโครเอเชียในยุคศตวรรษที่ 10 ซึง่ เป็ นฝี มอื ของ IVAN MESTROVIC ช่างปัน้ ทีม่ ชี ่อื เสียงของ
โครเอเชีย…
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (STON) (187 กม.) เมืองทีต่ งั้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟ
นิคเป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในเรื่องหอยนางรมและผลิตภัณฑ์จากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติกและตื่นตาตื่นใจ
กับบรรยากาศริมชายฝัง่ ทะเลที่มบี า้ นเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝัง่ เป็ นระยะทางสู่สตอนและหมู่
บ้านี่สงบตัง้ อยู่รมิ ฝัง่ บริเวณโค้งอ่าวกว้าง ซึง่ ในอดีตเคยตกอยู่ใต้การปกครองของโรมันจนกระทัง่ ถูกทาลายโดยพวก
มองโกล
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ทีพ่ กั ASTAREA หรือเทียบเท่า
วันที่สข่ี องการเดินทาง
สตอน - ดูบรอฟนิ ค - ซีเบนิ ค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 กม.) เมืองทางตอนใต้
ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ทีม่ ขี า้ มพรมแดนติด ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวี
น่า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่

นาท่านเดินทางสู่ สถานีเพือ่ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้ า (CABLE CAR RIDE) ทีค่ วามสูง 400 เมตรเพือ่ ชมวิวและทิวทัศน์ทค่ี ง
ความเป็ นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีสม้ และความงดงามของทะเล
อาเดรียติก
จากนัน้ นาท่าน ชมเมืองเก่า (OLD TOWN) ซึง่ โอบล้อมด้วยกาแพง
โบราณสูงตระหง่านในศตวรรษที่ 13 เพือ่ ป้ องกันภัยจากศัตรู เช่น พวก
อาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิรบ์ และในเขตเมืองเก่าประกอบด้วย
สิง่ ก่อสร้างโบราณ ซึง่ ได้รบั การขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ น
มรดกโลก และเป็ นเขตชุมชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้างบ้านเมืองไว้ตงั้ แต่ศตวรรษที่ 7
นาท่าน ชมประตูเมือง (PILE GATE) ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็ นทางเข้าหลักของเมืองเก่าและพื้นทางเดินถูก
สร้างขึ้นจากหินในปี 1537
ชมนา้ พุโบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เป็ นนา้ พุทใ่ี ช้หล่อเลี้ยงประชากรในยามมีศึก
สงคราม …จากนัน้ นาท่านชมสถานทีส่ าคัญต่างๆ เช่น Franciscan Monastery วิหารใน
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ร้านขายยาที่เก่าแก่ท่สี ุดของยุโรปซึง่ ดาเนินกิจการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1391
ให้ท่านได้อสิ ระถ่ายรูปบริเวณจัตรุ สั กลางเมือง ซึง่ เป็ นสถานทีน่ ดั พบประกอบกิจกรรมต่างๆ ของ
เมืองในอดีต
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับเสาหินอัศวิน (ORLANDO COLUMN) หอนาฬกิ า (BELL TOWER)
ทีต่ งั้ อยู่ปลายสุดของถนนสายหลักสร้างขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทาด้วยเหล็กมีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้
หน้าปัดซึง่ เป็ นแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อนและรูปปัน้ ของนักบุญ ST.BLAISE ซึง่ มีโบสถ์ประจา
เมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็ นฉากหลังและโบสถ์ THE CATHEDRAL TREASURY สถานทีเ่ ก็บอัฐิ
ของนักบุญ ST. BLAISE รวมถึงภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะวัตถุลา้ ค่าจานวนมากและผลิตเหรียญกษาปณ์และทองที่
มีช่อื เสียงของเมืองดูบรอฟนืกอีกด้วย...จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซีเบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เป็ นเมืองทางประวัตศิ าสตร์ท่สี าคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศ
โคเอเซีย ... ชมตัวเมืองเก่าริมฝัง่ ทะเลอาเดรียติคทีม่ หี ลังคาอาคารบ้านเรือนทาด้วยกระเบื้องสีสม้ สไตล์เรอเนอ
ซองส์ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากทางประเทศอิตาลี
ชมสภาว่าการเมืองเก่า (THE OLD LOGGIA) ทีส่ ร้างขึ้นราว
ค.ศ.15 …ชมมหาวิหารเซนต์จาคอบ (CATHEDRAL OF
ST.JACOV) สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535 เป็ น
สถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศิลปกรรม คือ ดาลมา
เชีย (ท้องถิน่ ) ศิลปะทางเหนือของอิตาลีและทัสคานีทงั้ วิหารล้วน
สร้างด้วยหินทัง้ หมดไม่มซี เี มนต์บวั ใต้ชายคาเป็ นรูปศีรษะคน 71 ชิ้น ทัง้ ผูช้ าย ผูห้ ญิง และเด็ก เป็ นการสะท้อนให้
เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะกอธิคและเรอเนซองส์ ซึง่ ผสมผสานเข้ากันได้อย่างงดงามแสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นผ่าน
งานศิลปะจากยุคกอธิคสู่ยุคเรอ เนซองส์ ซึง่ องค์การยูเนสโกได้ข้นึ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ทีพ่ กั SOLARIS หรือเทียบเท่า
วันที่หา้ ของการเดินทาง
ซีเบนิ ค - พลิตวิเซ่ - ซาแกร๊บ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองพลิตวิเซ่ (PLITVICE)
(172 กม.) แห่งแคว้น ISTRIA & KVARNER
ระหว่างทางให้ท่านอิสระชมธรรมชาติและความงามของ
ทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่ าเขาสลับ ทุ่งหญ้า
ฟาร์มการเกษตรทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ นาท่านเข้าชมอุทยายาน
แห่งชาติพริตวิตเซ่ พร้อมล่องเรือ....
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่เมืองซาแกร๊บ (ZAGREB) (130 กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ซึง่ ตัง้ อยู่รมิ ฝัง่ แม่นา้ ซาวา
(SAVA) และภูเขาเขาเมดเวดนีตซา (MEDVEDNICA) เป็ นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานมากว่า 1,000 ปี ทัง้
ยังเป็ นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจ การค้าและการศึกษา
นาท่าน ชมย่านเมืองเก่า ซึง่ จัดแบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ Lower & Upper Town อย่างลงตัว ผ่านชมโรงละคร
แห่งชาติ ทีส่ ร้างขึ้นในสไตล์นีโอบาร็อค มีลกั ษณะเป็ นรูปตัว U และรายรอบไปด้วยสวนสาธารณะจนได้รบั สมญา
นามว่า “The Green Horse shoe” ชมบริเวณที่เป็ นสถานทีท่ าการรัฐบาล (SABOR) และแกลเลอรี่ ทีบ่ อกเล่าถึง
ความเป็ นมาของคนชาติโครแอตทีแ่ ยกตัวออกจากยูโกสลาเวียในอดีต
นาท่านชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่ น (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) มี
ยอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่าง
งดงาม เป็ นสถาปัตยกรรมทีม่ อี ายุเก่าแก่กว่า 800 ปี
ซึง่ ได้รบั การบูรณะปฏิสงั ขรณ์ในสไตล์นีโอโกธิค งดงาม
ด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สาคัญต่างๆ เช่น
นักบุญเซนต์ปีเตอร์, เซนต์ปอลล์
ชมกาแพงหินโบราณ ยุคศตวรรษที่ 13 ทีส่ ร้างรายล้อมเมืองเก่าซึง่ ยังคงความอัศจรรย์ของ
ภาพพระแม่มารีทไ่ี ม่ถกู เผาทาลายเมือ่ ไฟไหม้ครัง้ ใหญ่ในปี ค.ศ. 1731
ชมตลาดกลางเมือง (DOLAC MARKET) ตลาดกลางแจ้งทีเ่ ก่าแก่ท่สี ุดของยุโรปและยังมีสสี นั สุดๆ โดยตลอดแนว
ถนนจะมีรา้ นอาหารคาเฟ่ ตน์ ่ารักๆ ใต้ร่มสีสดใส ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย ….
คา่
*.*.*. อิสระอาหารคา่ เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง *.*.*.
ทีพ่ กั ARISTOS หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
ซาแกร๊บ - ดูไบ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร...นาท่านเดินทางสู่สนามบินเพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
14.30 น.
(เวลาท้องถิน่ ) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK130 /EK384

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
ดูไบ - กรุงเทพฯ
(แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ เวลา 1430-2300น.)
12.05 น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ….
***@@..@@***

อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง

17 – 23 ก.ย. / 8 – 14 ต.ค.
16 – 22 ต.ค.
12 – 18 กค. / 6 – 12 ส.ค.

ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว เพิม่

39,999.-

9,500.-

41,999.-

9,500.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนา้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการ
เดินทาง และค่าวีซ่า ***
หมายเหตุ บริษทั ฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงราคา

*.*.*. อัตรานี้ รวม *.*.*.
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ(Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่
ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน
แฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหา
ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณี ท่อี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ า่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้ ซึง่
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้า
เพือ่ วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่ ่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการ
พิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าได้ (กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่ กว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไป
ยืน่ คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนัง สือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษทั ด้วย เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต
ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
-ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
-ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5
ล้านบาท]เท่านัน้
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทาง
สายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษค่าบริการพิเศษ
ต่างๆ

6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร
8. ค่าวีซ่าโคเอเซีย ท่านละ 6,500.- บาท (หากสถานทูตได้กาหนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณี
ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นต้องจ่ายค่า DHL เริ่มต้นท่านละ 4,000.- ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
ั
**กรุณาอ่านเงือ
่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท
ี่ า่ นได้ร ับถือเป็นสญญา
การเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**
เงือ
่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 35,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
่ นทีเ่ หลือ
เงือ
่ นไขการชาระค่าท ัวร์สว
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 15 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ซ
ี า่ หรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจาเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้ การ
จ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจานวนตามราคา
ทัวร์ (หมายเหตุ – ผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบต
ั เิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษัทระบุข ้อความบางอย่างใน
นัน
้ ด ้วย เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบินและบริษัท
ต่างประเทศ))
- กรณียน
ื่ วีซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้วทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กดขึน
้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ / ค่ามัดจาตัว๋ เครือ
่ งบิน หรือค่าตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋ว
เครือ
่ งบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก
ี่ รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถามเพิม
่ เติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท
่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ
่ นไข
สายการบินนัน
้ ๆ เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ดุลพินจ
ิ ของสายการบินและ
บริษัทต่างประเทศ) ทัง้ นี้ทา่ นจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ หรือค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน
(กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ กรณีทท
ี่ า่ นยืน
่ วีซา่ แล ้ว
หมายเหตุ
ั ทีท
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี
น้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า
14 วันก่อนการเดินทาง
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ในกรณีท ี่
ลูกค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วม
และเหตุสด
ุ วิสย
เดินทางเป็ นสาคัญ….
- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวร์และได ้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด เช่น ต ้อง
เป็ นผู ้ทีม
่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (น้ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้ทีน
่ ั่ง Long leg ขึน
้ อยู่กบ
ั ทางเจ ้าหน ้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้



ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
กรณีทรัพย์สน
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
ี้ างบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมด
หักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนือ
่ งจากรายการทัวร์นเี้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชาระ
เงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่ก็ต ้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทก
ุ ครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
 หากสถานทูตมีการสุม
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นีท
้ างบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
ทางสถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอ
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั สภาวะอากาศ
ั
และเหตุดวิสยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วม
เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา
กลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่าย
นัน
้ ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนือ
่ งจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ข ้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู ้มีเกียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษั ทฯ เป็ นตัวแทนในการจั ด น าสัม มนา และการเดิน ทางทีม
่ ีค วามช านาญ โดยจั ด หาโรงแรมทีพ
่ ั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทัง้ นี้
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบต
ั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ
่ ัก ยานพาหนะ, อันเนือ
่ งจากอุบัตเิ หตุรวมถึง
ภัย ธรรมชาติ, โจรกรรม, วิน าศกรรม, อัค คีภั ย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือ ง, การผั น ผวนของอัต ราแลกเปลีย
่ น
เงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ , ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู ้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศ
ไทย (โดยไม่จ าต ้องแสดงเหตุผ ล เนื่อ งจากเป็ นสิท ธิพ ิเศษทางการทูต ) ซึง่ อยู่เหนือ การควบคุม ของบริษั ทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ
ทีร่ ับประกันในกรณีทผ
ี่ ู ้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทาง
ออก หรือ เข ้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อ
เฉพาะพืน
้ ทีม
่ ก
ี ารปลอมแปลงเอกสารเพือ
่ การเดินทาง รวมถึงมีสงิ่ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้การขอ
สงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด ้มอบความไว ้วางใจ ให ้ทางบริษัท เป็ นผู ้นาพาการเดินทางในครัง้ นี้”

่ เชงเก้น (โครเอเชย
ี )
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประมาณ 20 ว ันทาการ ยืน
่ ไม่ตอ
่ VFS Global (สล
ี ม
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ วีซา
้ งแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
คอมเพล็ กซ)์ เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัว
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
จริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุดในระหว่างยืน
่ วีซา
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งาน
เหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด
(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จานวน 3 ใบ (พืน
้ หลัง
ขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่
เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง
**สาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการ
ี นต
เดินบัญชี ยอดเงินในบ ัญชข
ั้ า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7
วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
้ )
่ -นามสกุลภาษาอังกฤษต ้อง
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต ้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม ้น และชือ
ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
้ งั้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได้)
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีย
่ น
ื่ ) (ใชท
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือด
เดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านัน
้
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ต
ั ร
ทะเบียนบ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ**
4. หล ักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3
- เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN”
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
แทนชือ
่ น
ื่ )
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต) ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
5. เอกสารสว่ นต ัว
- สาเนาทะเบียนบ ้าน
- บัตรประชาชน
- สูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
- ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มี

อานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
้ จงว่าทาไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทาจดหมายชีแ
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
- กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

