
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
ก าหนดการเดนิทาง      

วนัทีห่นึง่ของการเดนิทาง                       กรงุเทพ ฯ  

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

วนัทีส่องของการเดนิทาง                       กรงุเทพ ฯ - ดไูบ - ซาแกรบ๊ - ซาดาร ์

01.05 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงซาแกร็บ ประเทศโครเอเชยี โดย สายการบนิเอมเิรสต ์
(EK)  
เทีย่วบนิที ่EK385 / EK129 (แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ เวลา 1000-1315
น.)  

13.15น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิซาแกร็บ ประเทศโครเอเชยี…หลงัผา่นพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้.....น าทา่นเดนิทาง
สูเ่มอืงซาดาร ์(ZADAR) (285 กม.) เมอืงทา่ส าคญัซึง่
ตัง้อยูบ่นคาบสมทุรขนาดใหญข่องทะเลอาเดรตีกิอดตี
เป็นเมอืงหลวงของแควน้ดลัเมเทยีทีร่ า่รวยไปดว้ยอารย
ธรรมโรมนัทีม่ปีระวตัศิาสตรม์ากกวา่ 3,000 ปี ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกบับรรยากาศทีส่วยงามของเมอืงนี ้เดนิทาง
ถงึเมอืงซาดาร ์ 
น าทา่นชมเมอืงเกา่ของซาดาร.์..ชมบรรยากาศความงดงามของเมอืงเกา่ทีแ่สน
โรแมนตคิรมิทะเลสาบอาเดรยีตกิและใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศยั … 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
ทีพ่ัก  PINIJA หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง                          ซาดาร ์- สปรทิ - สตอน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทรกรี ์(TROGIR)  

(130  กม.) 
เมอืงขนาดเล็ก
บนเกาะทีต่ัง้อยู่
เกอืบชดิกบั
แผน่ดนิใหญ ่
เป็นเมอืงตัง้แต่

ยคุกรกีโรมนัและไดร้บัการอนุรักษ์ใหเ้ป็นเมอืงเกา่ ทัง้ป้อมปราการจัตรุัสและ
ก าแพงเมอืง  ซึง่ยงัไดร้ับการยอกยอ่งจากยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดก
โลกใน ปี ค.ศ. 1997  ระหวา่งทางผา่นชมเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของ
โครเอเชยี คอื เมอืงพรโีมสเตน เป็นเมอืงเลก็ทีส่วยงามและเป็นเกาะเล็กๆ ใน



สมยักอ่นมคีนยกยอ่งใหช้าวเมอืงนีเ้ป็นชาวเมอืงทีม่คีวามอดทนมากตอ่การใช ้

ชวีติเนือ่งจากภมูปิระเทศเป็นภเูขาหนิแตย่ังสามารถท าการเพาะปลกูพชื ผัก 
ผลไม ้และท าการเกษตรกรรมโดยเฉพาะไวนแ์ดงทีม่ชี ือ่เสยีง  ...เดนิทางถงึ
เมอืงโทรเกยีร ์

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าทา่น ชมเขตเมอืงเกา่ ซึง่มบีรรยากาศแบบเมดเิตอรเ์รเนยีน  และยังเป็นเมอืง

ทีร่วบรวมเอาสถาปัตยกรรมตา่งยคุไวม้ากทีส่ดุในยโุรปตะวนัออก มทีัง้โร
มาเนสก ์เรอเนสซองส ์บารอก และกรกีโรมนัโบราณ เชน่ ประตเูมอืง 
(KOPNENA VRATA) ทีม่กีารบรูณะขึน้ใหมใ่นศตวรรษที ่16 หอนาฬกิา 
(FOGGIA & CLOCK TOWER) สมยัศตวรรษที ่14    

  น าทา่น ชมมหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์(CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ที่
สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 ในรปูแบบของศลิปะแบบโรมนัเนสก ์โดยมสีงิโต อดมั 
& อฟี และรปูสลกันักบญุองคส์ าคญัตา่งๆ  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสปลทิ (SPLIT) (29 กม.) เมอืงใหญอ่นัดบัทีส่อง
รองจากเมอืงซาเกรบ เป็นเมอืงศนูยก์ลางการพาณชิย ์ ศนูยก์ลางทางธรุกจิ  
การคมนาคมของแควน้ดลัเมเชีย่น โดยเป็นอกีเมอืงหนึง่ทีอ่งคก์ารยเูนสโกได ้
ขึน้ทะเบยีนและประกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก     
น าทา่นชมเมอืงสปลทิ ชมศาลาวา่การเมอืงสไตลเ์รอเนซองสท์ีส่รา้งในศตวรรษ
ที1่5 อาคารบา้นเรอืนเกา่แกต่า่งๆ  ...ชมยา่น PEOPLE SQUARE ศนูยก์ลาง
ทางธรุกจิและการบรหิาร เมือ่สมยัศตวรรษที ่15 และชมสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีง 
เชน่ รปูภาพแกะสลกัสมยั VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ 
RENAISSANCE TOWN HALL ทีส่รา้งขึน้ในชว่งแรกของศตวรรษที ่15 และน า
ทา่นชมบรเิวณตลาดคา้ผลไมแ้ละอาหารโดยรอบ  

จากนัน้น าทา่นชมดา้นหนา้พระราชวังดโิอคลเีธีย่น 
(DIOCLETIAN PALACE) ทีส่รา้งขึน้จากพระประสงคข์อง
จักรพรรดิด์โิอคลเีธีย่นทีต่อ้งการสรา้งพระราชวังส าหรับบัน้
ปลายชวีติของพระองคใ์นปี 295 ซึง่ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งถงึ 
10 ปี น าทา่นชมหอ้งโถงกลางซึง่มทีางเดนิทีเ่ชือ่มตอ่สูห่อ้ง
อืน่ๆ ชมลานกวา้ง (PERISTYLE) ซึง่ลอ้มไวด้ว้ยเสาหนิแกรนติ 
3 ดา้น และเชือ่มตอ่ดว้ยโคง้เสาทีต่กแตง่ดว้ยชอ่ดอกไมส้ลกั
อยา่งวจิติรสวยงาม ชมยอดระฆงัแหง่วหิาร THE CATHEDRAL 

BELFRY แทน่บชูาของเซนตโ์ดมนัิสและเซนตส์ตาซอิสุ ซึง่อยูภ่ายในวหิารชม
จัตรุัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรปูปัน้ของ GREGORY OF NIN ผูน้ า
ศาสนาคนส าคญัของโครเอเชยีในยคุศตวรรษที ่10 ซึง่เป็นฝีมอืของ IVAN 
MESTROVIC ชา่งปัน้ทีม่ชี ือ่เสยีงของโครเอเชยี… 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสตอน (STON) (187 กม.) เมอืงทีต่ัง้อยูท่างทศิ
ตะวันตกเฉียงเหนอืของเมอืงดบูรอฟนคิเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งหอยนางรม
และผลติภัณฑจ์ากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรยีตกิและตืน่ตาตืน่ใจกบั
บรรยากาศรมิชายฝ่ังทะเลทีม่บีา้นเรอืนหลงัคากระเบือ้งสแีสดสลบัตามแนว
ชายฝ่ังเป็นระยะทางสูส่ตอนและหมูบ่า้นีส่งบตัง้อยูร่มิฝ่ังบรเิวณโคง้อา่วกวา้ง ซึง่
ในอดตีเคยตกอยูใ่ตก้ารปกครองของโรมนัจนกระทัง่ถกูท าลายโดยพวกมอง
โกล 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 



ทีพ่ัก ASTAREA  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง                  สตอน - ดบูรอฟนคิ - ซเีบนคิ  

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดบูรอฟนคิ (DUBROVNIK) 
(55 กม.) เมอืงทางตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชยี 
ทีม่ขีา้มพรมแดนตดิ ประเทศบอสเนยีและเฮอรเ์ซโกวี
น่า  
น าทา่นเดนิทางสู ่สถานเีพือ่ขึน้กระเชา้ไฟฟ้า (CABLE 
CAR RIDE) ทีค่วามสงู 400 เมตรเพือ่ชมววิและ

ทวิทศันท์ีค่งความเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเมอืงหลงัคาสสีม้และความงดงาม
ของทะเลอาเดรยีตกิ 

  จากนัน้น าทา่น ชมเมอืงเกา่ (OLD TOWN) ซึง่
โอบลอ้มดว้ยก าแพงโบราณสงูตระหงา่นใน
ศตวรรษที ่13  เพือ่ป้องกนัภัยจากศตัร ูเชน่ พวก
อาหรบั เวเนเชยีน มาชโีดเนยีนและเซริบ์และใน
เขตเมอืงเกา่ประกอบดว้ยสิง่กอ่สรา้งโบราณ ซึง่
ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็น
มรดกโลก และเป็นเขตชมุชนเริม่แรกทีบ่รรพบรุษุชาวดบูรอฟนกิมาสรา้ง
บา้นเมอืงไวต้ัง้แตศ่ตวรรษที ่7     

  น าทา่น ชมประตเูมอืง (PILE GATE) ตัง้อยูท่างทศิตะวันตก ซึง่เป็นทางเขา้
หลกัของเมอืงเกา่และพืน้ทางเดนิถกูสรา้งขึน้จากหนิในปี 1537   

ชมน ้าพโุบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เป็นน ้าพทุีใ่ช ้

หลอ่เลีย้งประชากรในยามมศีกึสงคราม  …จากนัน้น าทา่นชม
สถานทีส่ าคญัตา่งๆ เชน่ Franciscan Monastery วหิารใน
สถาปัตยกรรมแบบโกธกิ รา้นขายยาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของยโุรปซึง่
ด าเนนิกจิการมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1391  ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยรปูบรเิวณ
จัตรัุสกลางเมอืง ซึง่เป็นสถานทีนั่ดพบประกอบกจิกรรมตา่งๆ ของ
เมอืงในอดตี    
อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัเสาหนิอศัวนิ (ORLANDO COLUMN) หอ

นาฬกิา (BELL TOWER) ทีต่ัง้อยูป่ลายสดุของถนนสายหลกัสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 
1444  หนา้ปัดท าดว้ยเหล็กมคีวามพเิศษตรงลกูกลมๆ ใตห้นา้ปัดซึง่เป็นแทน
พระจันทรบ์อกขา้งขึน้ขา้งแรมในสมยักอ่นและรปูปั้นของนักบญุ ST.BLAISE ซึง่มี
โบสถป์ระจ าเมอืงสไตลโ์รมาเนสกแ์หง่แรกของเมอืงเป็นฉากหลงัและโบสถ ์THE 
CATHEDRAL TREASURY  สถานทีเ่ก็บอฐัขิองนักบญุ ST. BLAISE รวมถงึ
ภาพเขยีนและชิน้งานศลิปะวัตถลุ ้าคา่จ านวนมากและผลติเหรยีญกษาปณ์และ
ทองทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงดบูรอฟนกือกีดว้ย...จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร  

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

ประวัตศิาสตรท์ีส่ าคญัอกีเมอืงหนึง่ของประเทศโคเอเซยี  ... ชมตวัเมอืงเกา่รมิ
ฝ่ังทะเลอาเดรยีตคิทีม่หีลงัคาอาคารบา้นเรอืนท าดว้ยกระเบือ้งสสีม้ สไตลเ์รอ
เนอซองส ์ทีไ่ดรั้บอทิธพิลจากทางประเทศอติาล ี 



ชมสภาวา่การเมอืงเกา่ (THE OLD 
LOGGIA) ทีส่รา้งขึน้ราว ค.ศ.15 …ชมมหา
วหิารเซนตจ์าคอบ  (CATHEDRAL OF 
ST.JACOV) สรา้งขึน้ในระหวา่งปี ค.ศ. 
1431-1535  เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสาน
กนัระหวา่ง 3  ศลิปกรรม คอื ดาลมาเชยี 

(ทอ้งถิน่) ศลิปะทางเหนอืของอติาลแีละทสัคานทีัง้วหิารลว้นสรา้งดว้ยหนิ
ทัง้หมดไมม่ซีเีมนตบ์วัใตช้ายคาเป็นรปูศรีษะคน 71 ชิน้ ทัง้ผูช้าย ผูห้ญงิ และ
เด็ก เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถงึอทิธพิลของศลิปะกอธคิและเรอเนซองส ์ซึง่
ผสมผสานเขา้กนัไดอ้ยา่งงดงามแสดงใหเ้ห็นถงึการเปลีย่นผา่นงานศลิปะจาก
ยคุกอธคิสูย่คุเรอ เนซองส ์ซึง่องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ.2000 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
ทีพ่ัก SOLARIS หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง                         ซเีบนคิ - พลติวเิซ ่- ซาแกรบ๊ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหาร

ของโรงแรม 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพลติวิ
เซ ่(PLITVICE) (172 กม.) แหง่แควน้  
ISTRIA & KVARNER ระหวา่งทางให ้
ทา่นอสิระชมธรรมชาตแิละความงาม
ของทวิทัศนส์องขา้งทางทีร่ายลอ้ม
ดว้ยป่าเขาสลบั ทุง่หญา้ ฟารม์การเกษตรทีอ่ดุมสมบรูณ์ น าทา่นเขา้ชมอทุยา
ยานแหง่ชาตพิรติวติเซ ่พรอ้มลอ่งเรอื.... 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาแกรบ๊ (ZAGREB) (130 กม.) เมอืงหลวงของประเทศ

โครเอเชยี ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าซาวา (SAVA) และภเูขาเขาเมดเวดนตีซา 
(MEDVEDNICA) เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมากวา่ 1,000 ปี ทัง้ยัง
เป็นศนูยก์ลางทางการเมอืงเศรษฐกจิ การคา้และการศกึษา  
น าทา่น ชมยา่นเมอืงเกา่ ซึง่จัดแบง่ออกเป็น 2 เขต คอื Lower & Upper Town 
อยา่งลงตวั ผา่นชมโรงละครแหง่ชาต ิทีส่รา้งขึน้ในสไตลน์โีอบาร็อค มลีกัษณะ
เป็นรปูตวั U และรายรอบไปดว้ยสวนสาธารณะจนไดร้ับสมญานามวา่ “The 
Green Horse shoe” ชมบรเิวณทีเ่ป็นสถานทีท่ าการ
รัฐบาล (SABOR) และแกลเลอรี ่ทีบ่อกเลา่ถงึความ
เป็นมาของคนชาตโิครแอตทีแ่ยกตวัออกจาก

ยโูกสลาเวยีในอดตี  
น าทา่นชมมหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น 
(ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) มี
ยอดแหลมทรงกลวยคูบ่นยอดวหิาร
ตกแตง่อยา่งงดงาม เป็นสถาปัตยกรรมทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 800 ปี 
ซึง่ไดรั้บการบรูณะปฏสิงัขรณ์ในสไตลน์โีอโกธคิ งดงามดว้ย



หอคอยแฝดปลายแหลมสทีองอรา่ม ภายในประดษิฐานรปูนักบญุองคส์ าคญั
ตา่งๆ เชน่ นักบญุเซนตปี์เตอร,์ เซนตป์อลล ์ 
ชมก าแพงหนิโบราณ  ยคุศตวรรษที ่13 ทีส่รา้งรายลอ้มเมอืงเกา่ซึง่ยังคงความ
อศัจรรยข์องภาพพระแมม่ารทีีไ่มถ่กูเผาท าลายเมือ่ไฟไหมค้รัง้ใหญใ่นปีค.ศ. 
1731  
ชมตลาดกลางเมอืง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจง้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของ
ยโุรปและยังมสีสีนัสดุๆ โดยตลอดแนวถนนจะมรีา้นอาหารคาเฟ่ตน่์ารักๆ ใตร้ม่สี

สดใส ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั…. 
ค า่      *.*.*. อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 
ทีพ่ัก ARISTOS หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่กของการเดนิทาง                      ซาแกรบ๊ - ดไูบ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
อสิระพักผอ่นตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร...น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ
เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

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

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง                       ดไูบ - กรงุเทพฯ 

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

***@@..@@*** 
 
อตัราคา่ใชจ้า่ย  

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว เพิม่ 

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

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึน้ราคาของภาษีน ้ามัน
และ/หรอืภาษีประกันภัยการเดนิทาง และคา่วซีา่ ***  

 
หมายเหต ุบรษัิทฯ ขอสงวนลขิสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงราคา   
 
อตัรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ 

(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งอยู่ 
ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ส าหรับการเปลีย่นแปลง) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสว่น

ใหญจ่ะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจาก 
อยูใ่นภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึน้หลายเทา่ตวั หากวนัเขา้
พักตรงกบัชว่งงานเทศกาลตา่งๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่น



ยา้ยเมอืง หรอืเพิม่คา่ทัวรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษัิทจะค านงึถงึความเหมาะสมและ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั  
** เนือ่งจากการวางแพลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่น
ละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพัก
แบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั
เนือ่งจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ
ในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 
** โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  
** กรณทีีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและ
หอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความ
เหมาะสม 
** โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่
มขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และ
หอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่  
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละ
ถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทาง
บรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่
บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมา
ระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้(กรณีถา้มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ทา่นละ 500.- บาท ลกูคา้
จะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบเทา่นัน้) 
3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ย
ตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้  
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุา
เตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะ
เป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง
ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้  
5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ
ตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีก
ขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่  
7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้าก

เจา้หนา้ที)่  
-คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตาม
กรมธรรม)์  
-คา่รักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การ
เคลือ่นยา้ยเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉนิและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / คา่ใชจ้า่ยในการ
สง่ศพหรอือฐักลบัประเทศ (เทา่นัน้) 



** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทาง
บรษัิทได ้**  
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, 
เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เทา่นัน้ 
8. คา่มคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษัิทฯ ดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  
 
อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทาง

ของไทย 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีม

หนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทาง 
สายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง 
เป็นตน้  
3. คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 
4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา  
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษคา่บรกิารพเิศษตา่งๆ 
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง  
7. คา่ทปิทา่นละ 55.- ยโูร 
8. คา่วซีา่โคเอเซยี ทา่นละ 6,500.- บาท (หากสถานทตูไดก้ าหนดการยืน่วซีา่เป็นคณะแลว้ 

ทา่นใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณี 
ถา้มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ตอ้งจา่ยคา่ DHL เริม่ตน้ทา่นละ 4,000.- ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ
เทา่นัน้) 
 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิคา่มดัจ า ทา่นละ 30,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะขอรบัลกูคา้ราย
ตอ่ไป  

ช าระสว่นทีเ่หลอื 15 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง มฉิะน ัน้ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิคา่มดัจ าท ัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก์่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.-

บาท  
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทฯ ไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวร ์
ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มี
คา่ใชจ้า่ย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  
2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวน



สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลา
ประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 
3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัิ
ตรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่ง
รวดเร็วในกรณทีีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 
กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg 
ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป  คนืมดัจ าทัง้หมด (ยกเวน้วันหยดุนักขตัฤกษ์) 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000-10,000 บาท 

(คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ) 
 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-24 วัน  เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-29 วัน   ไมค่นืเงนิมดัจ าไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วัน  เก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทัวร์

ทัง้หมด 
 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณทีา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท า

ใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษัิท 
ฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่
เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของ 
ทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็  
 กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระ

คา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 
เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณอีอกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่
ครบตามจ านวน  
 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ 

ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของ

เจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 
สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  
 
 
 
หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ป

ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น (ผูใ้หญ ่) และ/ 
หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณนีีท้าง
บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุ
สดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ 



ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณทีีก่องตรวจ
คนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่
อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) 
เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตาม

รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ 
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้

สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของสถานฑตู  
เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของ
บรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บรษัิท
ฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
เงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่

เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ 
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้ง
ใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่น
ไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด 

แตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่
เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้

สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของทาง 
สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใิน
นามของบรษัิทฯเมือ่ทา่นได ้ช าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ
ในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  
 ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการ

พจิารณาอนุมตัวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของทาง 
สถานทตูฯเทา่น ัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ 
ทีน่ี ้
 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไข

ของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณทีีล่กูคา้ 
ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทาง
บรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจ
มกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ
คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่ม
เดนิทางเป็นส าคญั  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอื
มพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจของคนสว่น 



ใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอา
แตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานใน
ทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / 
เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 
ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทัวรเ์พือ่ 

หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ 
กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขาย
กอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยัน 

การเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ 
ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้
 ใน 1 วัน คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เชน่ เริม่งาน 

08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  
น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณโีปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจอง
ทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจว้แลว้
ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มี
โรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมง
ตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจาก
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ 

โดยจัดหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน 
เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ
รับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจาก
อุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน
, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธ
ออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้ ี
อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษ
ทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทาง
ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตาม
เงือ่นไขที่บรษัิทฯ ที่รับประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 
เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความ
คมุโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย 
บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม
ความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ารขอ



สงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยั

ของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทาง

ในครัง้นี”้ 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (โครเอเชยี) 
ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 20 วนัท าการ ยืน่วซีา่ไมต่อ้งแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่ว ี
ซา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
นับจากวันเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) 
จ านวน 3 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตา
หรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 
3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**ส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6เดอืน 
(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอื
ถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดด
เดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชือ่-
นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไมเ่กนิ 15 วนั นับจากวนัทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น 
พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษ
เทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ 
ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 
 
4. หลกัฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท า



งาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) ใชค้ าวา่ “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 
5. เอกสารสว่นตวั 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร (กรณีเดก็อายตุ า่กวา่ 20 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
 
6. กรณีเดก็อายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย
มารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนา
บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา
จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุ
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอ
ตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมี
รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณทีีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่
ท าไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่  
 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวี
ซา่เทา่นัน้ 

 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
 
 
 
 

 
 

 
 


