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แกรนดโ์ครเอเชีย  วนั 
ซาเกรบ ซาดาร ์ดบูรอฟนิก ซิเบนิก 

อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 
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วนัแรก  สนามบินสวุรรณภูมิ – ดูไบ   

22.00 น.    พรอ้มกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชนั 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) พบเจา้หนา้ทีใหก้ารตอ้นรบั
พรอ้มอาํนวยความสะดวก 

 
วนัทีสอง ดไูบ  - ซาเกร็บ – ซาดาร ์ 

01.35 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK385 
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 

04.45 น.      แวะเปลียนเครืองทีเมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์
08.30 น. ออกเดินทางสู่เมือง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เทียวบินที EK129 (บริการ

อาหารและเครืองดืมบนเครือง) 
12.35 น.   เดินทางถึง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ออกเดินทางไปยงั ซาดาร ์

(Zadar) โดยรถโคช้ ซาดาร ์(Zadar) หนึงในเมืองโบราณของสโลวีเนีย อยูติ่ดกบัทะเลเอเดรียติก โดยรอบตวัเมือง
เราจะไดเ้ห็นอาคารบา้นเรือนเกา่แกต่งัแตส่มยัยุคโรมนั 

เย็น รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร จากนนันําทา่นสูที่พกั  ณ Bedbank Amadria Park หรือระดบัเดียวกนั 
วนัทีสาม ซาดาร ์– สปลิต – ดูบรอฟนิก  

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนันเทียวชมเมือง ซาดาร ์ไมว่า่จะเป็นโรมนัฟอรัม วิหาร 
โบสถต์่างๆ และคณะเราก็ไม่พลาดไปเทียวชมในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย (St. 

Anastasia’s Cathedral) หรืออีกชือคือ มหาวิหารแห่งซาดาร ์(Zadar Cathedral) โบสถโ์บราณสีขาวทีสวยสงา่
ดว้ยศิลปะสไตลโ์รมนั โบสถนี์สรา้งขึนตงัแตศ่ตวรรษที 12-13 และเป็นโบสถที์มีขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคนี แลว้แวะ
ไปถา่ยรูปกบัอกีหนึงโบสถเ์ดน่ทีอยูใ่กล ้ๆ  กนัเลยก็คือ โ บสถเ์ซนตแ์มรี (St. Mary’s Church) แมจ้ะเป็นอาคารทีดู
จะเรียบๆ เมือเทียบกบัสิงกอ่สรา้งอืนๆ แตโ่บสถเ์ซนตแ์มรีนนัลาํคา่ในดา้นของประวติัศาสตร ์ดว้ยอายุทีมากกวา่ 900 
ปี และทีดา้นในโบสถนั์นก็ไดต้กแตง่ดว้ยสไตลบ์ารอกทีงดงามไมแ่พโ้บสถอื์นๆ เลย หลงัจากนันนําทา่นออกเดินทางสู ่
สปลิต (Split)  

เทียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินเลน่และแวะถา่ยรูปกบัวิว
สวยๆ ของเมือง สปลิต เมืองใหญอ่นัดบั 2 ของโครเอเชีย อีกหนึงเมืองริม
ทะเลทีรํารวยดว้ยวิวสวยๆ ดว้ยความเก ่าแก่ของเมืองและศูนย ์กลาง
วฒันธรรมมาตงัแตโ่บราณนัน ทาํใหเ้มืองสปลิตไดขึ้นเป็นหนึงในมรดกโลกที
สําคัญในปี 1979 จุดเช็คอินแวะถ่ายรูปสวยๆ ของกรุ๊ปเราในครังนีคือ 
พระราชวงัดิโอคลีเชียน (Diocletian Palace) พระราชวงัโบราณทีสรา้ง
ขึนตามรับสังของจกัรพรรดิโรมนั ดิโอคลีเชียน ในชว่งศตวรรษที 4 เป็น
พระราชวงัทรงสีเหลียมผืนผา้ขนาดใหญริ่มทะเล เป็นสิงกอ่สรา้งตงัแตยุ่คโรมนัทียงัคงสภาพไวไ้ดดี้มากทีสุดแห่งหนึง 
มหาวิหารเซนตด์อมนิอุส (Cathedral of Saint Domnius) โดดเดน่ดว้ยหอระฆงัสีขาวทีสูงเดน่ทีสุดในเมืองสป
ลิตแหง่นี โบสถส์วยอายุกวา่ 1600 ปีแหง่นีเป็นหนึงในโบสถข์องศาสนาคริสตที์เกา่แกที่สุดในโลก  

เย็น รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร จากนนันําทา่นเขา้สูที่พกั  ณ Hotel Katarina หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีสี ดบูรอฟนิก – เมืองเก่าดูบรอฟนิก – Srd Hill 
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เชา้         รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนันนําทา่นเดินทางสู ่เมืองดบูรอฟนิก  เมืองศูนยก์ลาง
การทา่โบราณ ทีกลายเป็นเมืองทอ่งเทียวชือดงัของโครเอเชีย ไมว่า่จะเป็นตวัเมืองสวยมากเสน่หแ์ละวิวทะเล  

เทียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นชม ย่านเมือง

เก่า ทีน่าดึงดูดดว้ยความงามทีมีมาตงัแตโ่บราณของเมือง แถมดว้ยการ
ไดก้ารนัตีเป็นมรดกโลกแลว้ทาํใหเ้มืองดบูรอฟนิกไมค่วรพลาดเลยเมือ
มาเทียวโครเอเชีย ภายในบริเวณเมืองเกา่นันมีไฮไลทม์ากมายทีเราก็ไม่
พลาดชม ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังสปอนซา (Sponza Palace) 

พระราชวงัเกา่อายุกวา่ 500 ปี ผสมผสานระหวา่งศิลปะสไตลโ์กธิค
และเรเนสซองส ์ปัจจุบนัเป็นสถานทีทางราชการ เก็บรกัษาเอกสารเกา่แกก่วา่ 100,000 ชิน และทีตงัอยูติ่ดกนัก็คือ
อกี พระราชวงัเรคเตอร ์(Rector’s Palace) เป็นพระราชวงัทีสมยักอ่นเป็นทีอยูข่องขุนนางและเป็นเหมือนศาลาวา่
การ ทงัยงัเป็นคลงัอาวุธ และคุก พระราชวงันีมีการผสมผสานศิลปะจากหลายยุคหลายสมยัแตเ่ขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั
และสวยงาม และแวะไปอีกหนึงแลนดม์าร์กของเมือง นําพุโอโนฟริโอ (Onofrio’s Fountain) นําพุขนาดใหญ่
กลางเมืองทีไดส้รา้งขึนเมือปี 1430 เพือเป็นหนึงในจุดกระจายนําจากทอ่สง่นําของเมือง  นังกระเชา้สู ่Hill Srd เนิน
เขาเหนือเมืองดูบรอฟนิกทีเราจะไดช้มวิวสวยๆ ของเมืองแบบเต็มทีจากมุมสูง แลว้ก็ไดเ้วลาทีหลายๆ คนรอคอย 
อิสระชอ้ปปิง ทีสามารถเดินชอ้ปปิงไดอ้ยา่งจุใจไปกบัรา้นคา้มากมายตามซอกซอยมากมายของเมือง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร จากนันนําทา่นเขา้สูที่พกั  ณ Grand Hotel Park หรือระดบัเดียวกนั  
วนัทีหา้ ดบูรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ่  

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางจากเมืองดูบรอฟนิกไปยงัจุดหมายถัดไป ซิเบนิก 

(Sibenik) เมืองโบราณริมทะเลมากประวติัศาสตร์ และเป็นเมืองของชาวโครเอเชียริมฝังทะเลทีเกา่แกที่สุด พรอ้ม
ดว้ยบรรยากาศริมทะเลชิลล ์ๆ  แสนเชิญชวน ภายในเมืองทีตงัของมรดกโลก นําทา่นเทียวชมยา่นเมืองเกา่บริเวณ 
จตัุรสัเมืองเก่า ศูนยก์ลางยา่นเมืองเกา่ทีรายลอ้มไปดว้ยอาคารเกา่แก ่และมากมายไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร แตก็่
ยงัไดบ้รรยากาศของยา่นเมืองเกา่อยา่งครบถว้น มหาวิหารแห่งเซนต์เจมส ์(Cathedral of Saint James) ตวั
อาคารสีขาวหลงัใหญนี่ไดถู้กสร้างขึนจากหินปูนทงัหลงั แลว้ออกแบบอยา่งดีในสไตลเ์รอเนสซองสแ์ละโกธิค โดด
เดน่ดว้ยโดมสีขาวและรูปปันทีตกแตง่อยูโ่ดยรอบตวัโบสถ ์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  นําทา่นเดินทางสู ่เขตอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ผา่นชมธรรมชาติ
และความงามของทิวทศัน์สองขา้งทางทีรายลอ้มดว้ยป่าเขาสลบั ทุง่หญา้ ฟารม์เกษตรทีอุดมสมบูรณ ์ถทา่นทางเขา้สู ่
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ ่ทีตงัอยูใ่จกลางของ อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ ่เป็นอทุยานแหง่ชาติ ทีไดรั้บการขึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO เมือปี 1979 อุทยานแห่งนีมีเนือทีกวา่ 29,482 เฮคเตอร์ พืนทีส่วนใหญป่ก
คลุมดว้ยนํามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกนัถึง 16 ทะเลสาบ เชือมตอ่กนัดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดัเลาะ
ระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร จากนันนําทา่นเขา้สู่ทีพกั  ณ Hotel Mirjana Rastoke หรือระดับ
เดียวกนั 

วนัทีหก พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกร็บ  
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เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมจากนันเขา้ชม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes 

National Park) อทุยานแหง่ชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชีย ยงัเป็นหนึง
ในอุทยานทีเกา่แกที่สุดและใหญที่สุดของโครเอเชียดว้ยพืนทีกวา้งถึง 296.85 
ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งนีมีชือเสียงทีโดง่ดงัและสวยงามดว้ยธรรมชาติที
อดุมสมบูรณ์และทะเลสาบทีอยูโ่ดยรอบ ปัจจุบนัมีทะเลสาบรวมแลว้ถึง 16 แหง่
กระจายอยูโ่ดยรอบอุทยาน นอกจากนีอุทยานพลิตวิเซย่งัเป็นทีเลืองชือลือชาวา่
ทศันียภาพสวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยสีสนัอนัสดใสของใบไมไ้มว่า่จะ
เป็นสีเขียว สม้ แดง เหลือง และโดยเฉพาะเมือสะทอ้นลงบนผิวทะเลสาบแลว้ยิงงดงามอยา่งทีสุด อุทยานพลิตวิเซย่งั
ไดขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติทีสําคญัในปี 1979 และถือเป็นเขตอนุรักษ์ทีสําคญัยิงของโครเอเชีย แลว้นําทา่น 
ล่องเรือ เพือชมวิวสวยๆ ของทะเลสาบกวา้ง Jezero Kozjak ทะเลสาบทีมีขนาดใหญที่สุดภายในอุทยานพลิตวิเซ ่  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ (Zagreb) ทีมีฐานะเป็นทงัเมืองหลวงและ
เมืองทีมีขนาดใหญที่สุดของโครเอเชีย ตงัอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมืองเกา่แกต่งัแตยุ่คโรมนักอ่น
จะคอ่ยๆ ขยายใหญขึ่นเรือยๆ ปัจจบุนัเป็นเมืองศูนยก์ลางการทอ่งเทียวของโครเอเชีย ดว้ยเสน่หที์มากลน้ มุง่หนา้สู่
จตุัรัสดงัในเขตเมืองเกา่ทีตอ้งไปพลาดไปเยียมเยือนก็คือ จตุัรสัเจลาซิค (Jelacic Square) ศูนยก์ลางเมืองเกา่
ตงัแตศ่ตวรรษที 17 จุดเดน่ของจตุัรัสแห่งนีก็คือรูปปันของโจเซฟ เจลาซิค ทีนังอยูบ่นหลงัมา้ หนึงในบุคคลสําคญั
ของโครเอเชีย ในเขตเมืองเกา่นีเองทีเราจะไดเ้ห็นโบสถป์ระจาํเมือง มหาวิหารซาเกรบ (Zagreb Cathedral) หนึง
ในแลนดม์าร์กของเมือง สูงเดน่ดว้ยหอคอยทีสูงถึง 108 เมตร จดัเป็นหอคอยทีสูงทีสุดของโครเอเชียเลยทีเดียว ตวั
วิหารสรา้งขึนครังแรกเมือศตวรรษที 13 ในสไตลนี์โอโกธิค งดงามและประณีตไมแ่พม้หาวิหารทีไหน    

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร จากนันนําทา่นเขา้สูที่พกั  ณ Hotel Aritos หรือระดบัเดียวกนั 
วนัทีเจ็ด สะพานสีเลือด – จตุัรสัเซนตม์ารค์ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเทียวชมภายในเมืองซาเกรบ มุง่หนา้สู ่สะพานสีเลือด 

(Bloody Bridge) แมจ้ะเรียกวา่สะพานแตจ่ริงๆ สถานทีแหง่นีคือถนนสายหนึง ทีเมือสมยักอ่นเคยเป็นสะพานแต่
เมือไดท้าํการถมทีหมดแลว้จึงไดเ้ปลียนเป็นเสน้ทางถนนแทน แตก็่ยงัคงชือวา่ สะพานสีเลือด เอาไวอ้ยู ่ถนนสาย
สนัๆ ทีขนาบขา้งดว้ยอาคารสไตลโ์ครเอเชียแหง่นีจะมีรา้นคา้รา้นอาหารอยูใ่หเ้ดินชมและเลือกซือได ้อาคารรฐัสภา 

(Parliament Building) จากสะพานสีเลือดเดินมาไมไ่กลก็จะไดเ้จอกบัศูนยก์ลางการปกครองของโครเอเชีย ดว้ย
อาคารทีสวยแบบเรียบงา่ยแตส่งา่งาม ประดบัดว้ยธงชาติทาํใหม้องเห็นไดไ้มย่าก เป็นอาคารเกา่แกต่งัแตศ่ตวรรษที 
18 ชม จตัุรสัเซนตม์ารค์ (St. Mark’s Square) ทีนอกจากเป็นจุดนัดพบและทอ่งเทียวสุดฮิตแลว้ ยงัเป็นทีตงัของ 
โบสถเ์ซนต์มารค์ (St. Mark’s Church) โบสถโ์รมนัคาทอลิกเกา่แกต่งัแต่สมยัศตวรรษที 14 ทีแมจ้ะไม่ไดดู้
ยิงใหญห่รูหราเหมือนโบสถใ์หญท่งัหลาย แตโ่บสถเ์ซนตม์าร์คแหง่นีก็งดงามและโดดเดน่ดว้ยหลงัคาทีมุงดว้ยโมเสก
สัสนัสวยงามพรอ้มดว้ยลวดลายของตราสัญลกัษณ์ของเมือง Lotrščak Tower ก็เป็นอีกหนึงไฮไลทที์เราไมพ่ลาด 
หอคอยของป้อมปราการโบราณแห่งนีมีอายุมากกวา่ 700 ปี เป็นป้อมทีคอยดูแลประตูทางดา้นทิศใตข้องเมืองเกา่ 
ภายในมีปืนใหญต่งัอยูที่ชนับนสุด โดยจะยิงทุกๆ เวลาเทียงวนัของทุกวนัเป็นสญัญาณแทนระฆงั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

15.25 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทียวบินที EK130 แวะเปลียนเครือง (บริการอาหาร
และเครืองดืมบนเครืองบิน) 
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23.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลียนเครือง 
วนัทีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ 

03.40 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเทียวบินที EK376  
  (บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 
13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

******************************** 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม 
ทงันีขึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ทีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 
 

 
อตัราค่าบริการ  
  เด็ก (อายุตํากว่า  ปี ไมมี่เตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเดียว     เพิมท่านละ 10,000 บาท 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมือท่านทําการซือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆ ของบริษทั 

อตัราค่าบริการนีรวม 
 คา่ตวัเครืองบินชนัประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  
 คา่ทีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ -  ทา่น) ตามทีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีทีไมส่ามารถเขา้พกัที

เมืองนันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชมุ เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 
 คา่รถปรบัอากาศ และบริการนําเทียวตามทีระบุในรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานที และคา่ธรรมเนียมตามทีระบุในรายการ 
 คา่อาหารตามทีระบุในรายการ 
 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

กรกฎาคม 12-19 ก.ค. 62 53,900 

กนัยายน 13-20 / 27 ก.ย.-4 ต.ค. 62 45,900 

ตุลาคม 10-17 / 11-18 / 17-24 ต.ค. 62 45,900 
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 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นําเทียว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยืนวีซ่าโครเอเชีย 5,500 / ท่าน ทางสถานทตูจะไมคื่นเงินค่าธรรมเนียมทกุ

กรณี (สําหรบัท่านทีมีวีซ่าเชงเกน้แบบMultipleทีวนัเดินทางยงัครอบคลุมและไม่หมดอายุสามารถใชเ้ดินทางเชขา้

ประเทศโครเอชียไดโ้ดยไม่ตอ้งทําวีซ่าโครเอเชียเพิมเติม) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม % ภาษีหกั ณ ทีจ่าย % กรณีตอ้งการใบเสร็จ  
 คา่นําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้  กิโลกรมัตอ่/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เครืองดืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิน  วนัละ 2 ยโูร x 6 วนั = 12 ยูโร    

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน  วนัละ 2 ยโูร x 1 วนั = 2 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย  วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

เงือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาชาํระเงินมดัจาํท่านละ ,  บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน  วนั)  
2. ชาํระยอดสว่นทีเหลือทงัหมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่  วนั   
3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากทา่นทีตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่ ่างจงัหวดั) เพือมายืนวีซ่าหรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดต่อ

เจา้หนา้ที กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ทีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไมรั่บผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเกิดขึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัขึนไป คืนมดัจาํทงัหมด 
2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบืองตน้ ,  บาท 
3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจาํทงัหมด 
4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย % ของราคาคา่ทวัรท์งัหมด 
5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย % ของราคาคา่ทวัรท์งัหมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามทีเกิดขึนจริง  
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเก็บค่าใชจ้า่ยตามทีเกิดขึนจริง เชน่ คา่วีซ่าและ

คา่บริการยืนวีซา่ คา่มดัจาํตวัเครืองบินหรือคา่ตวัเครืองบิน เป็นตน้   
หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีทีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเกิดขึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่บัผิดชอบใดๆ  
ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็น
ตน้ 
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3. เนืองจากรายการทวัรนี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เมือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  
จะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอบรับเงือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

5. สําหรับทีนัง LONG LEG หรือทีนังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีมีคุณสมบติัตามทีสายการบินกาํหนด เชน่ 
ตอ้งสามารถสือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ
อาํนาจในการใหที้นัง LONG LEG ขึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีสายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเทา่นัน 

6. โรงแรมทีพกัในยุโรปส่วนใหญไ่มมี่เครืองปรับอากาศเนืองจากเป็นภูมิประเทศทีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั  ทา่น  (TRIPPLE 
ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น  เตียง และ SOFA BED ซึงขึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

7. กรณีผูเ้ดินทางดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอยืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ 

ระยะเวลาในการยืน 15 วนัทาํการ 
ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้วิมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาทีนัดหมาย 

 

กรณุากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองัฤษ  

ชือ-นามสกุล (ตามหนา้พาสปอรต์)............................................................................................................. 

ทีอยู.่....................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรมื์อถือ...................................................................... 

E-Mail..................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด 

เลขทีพาสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ.................................................................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ................................................................................. 

สถานทีทาํงาน........................................................................................................................................... 

ทีอยูส่ถานทีทาํงาน..................................................................................................................................... 
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เบอรโ์ทรศพัทที์ทาํงาน.................................................EMail……………………………………………………………. 

อาหาร   ไมร่บัประทานเนือววั      มงัสวิรติ           มุสลิม      
    อืนๆ โปรดระบุ......................................................      
ในช่วงระยะ 3 ปีทีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้หรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีทีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิวมือเพือทําวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  
  ไมเ่คย  
**หากเคยแสกนลายนิวมือแลว้ กรุณาถา่ยรูปหน้าวีซา่เพือใหเ้จา้หนา้ทีตรวจสอบ เพราะหากในหนา้วีซา่มีคําวา่ 
“VIS” จะไดร้ับการยกเวน้ไมต่อ้งสแกนลายนิวมืออีก แตห่ากเป็นคาํวา่ “VIS O” จะตอ้งทาํการสแกนลายนิวมือ
อีกครงั 
เอกสารทีตอ้งใชใ้นการยืนวีซ่า 

1. พาสปอรต์ทียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่า่กวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอรต์เลม่ 
เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 
2. รูปถา่ยสีขนาด 2 นิว (แบบหนา้ใหญ)่ ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จาํนวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นันและมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน) 
3. เอกสาระสาํคญัสว่นบุคคล  
   3.1 ทะเบียนบา้นตวัจริงและสาํเนา พรอ้มแปลภาษาองักฤษ  

3.2 สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 สาํเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลภาษาองักฤษ (ถา้มี)  
3.4 สาํเนาใบเปลียนชือหรือนามสกุล พรอ้มแปลภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

4. กรณีเป็นพนงังานบริษทั 
    ใบรบัรองการทาํงานจากบริษทัทีทา่นทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน โดยระบุตาํแหน่ง อตัราเงินเดือนใน
ปัจจุบนั วนัเดือนปีทีเริมทาํงานกบับริษัทนี และชว่งเวลาทีขอลางาน เพือเดินทางไปยุโรป หลงัจากนันจะกลบัมา
ทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนด 
5. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองทีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐาน
การเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. หลกัฐานทางการเงิน  
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สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัทียืนวีซา่) ควรเลือกเลม่ทีมี
การเขา้ออกของเงินสมา่เสมอ และมีจาํนวนไมต่า่กวา่ 6 หลกั เพือแสดงใหเ้ห็นวา่มี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจะ
ครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถทีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่อืกลบัสูภู่มิลาํเนา  

หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเทา่นัน  
**สถานทูตไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

7. กรณีทีบริษทัของทา่นเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทงัหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึงฉบบัเพือแสดง ความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมา
ทาํงานของทา่น โดยระบุรายชือผูเ้ดินทาง และเหตุผลทีจดัการเดินทางนีในจดหมายดว้ย 
8. กรณีทีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา  

จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้นั  
9. กรณีทีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดาหรือมารดา (คนใดคนหนึง)  

- จดหมาย ยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศจาก อาํเภอ / เขต ทีทา่นอยู ่
- บตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- สาํเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการทาํงาน บิดา / มารดา (ภาษาองักฤษ) 
- หลกัฐานการเงินของ บิดา / มารดา (ภาษาองักฤษ) 
9.2 เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาเพียงคนใดคนหนึง 

- จดหมาย ยินยอม โดยทีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืนเรืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตร 
เดินทางไปกบัอีกทา่นหนึงได ้ณ ทีวา่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขต ลงลายมือชือ
และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเกียวกบัชือ, นามสกุล, วนัเดือนปีเกิด, ญาติพีนอ้ง, สถานทีเกิดและจาํนวนบุตรของผูเ้ดินทาง 
11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ เป็นการถาวร 
และถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืนคาํรอ้ง
ใหมก็่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทงันีบริษทัฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไปอาํนวย
ความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่ง
เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการแจง้สถานทูตเพือใหอ้ยูใ่นดุลย
พินิจของสถานฑูตเรืองวีซา่ของทา่นเนืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของ
บริษทั 
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13. การยืนวีซา่นันผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นันถึงสามารถดาํเนินขนัตอน
การย่นืวีซา่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านนั และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราดําเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ้่ายเพิมเติมฉบบัละ  บาท ** 

 


