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ซาแกรบ๊ - ซาดาร ์- ซีเบนิค - โทรกีร ์- สปลิท - สตอน - ดบูรอฟ
นิค  
ก าหนดการเดินทาง      
วนัท่ีหน่ึงของการเดินทาง                       กรงุเทพ ฯ  

20.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ที ่9 เคาน์เตอรส์ายการบนิเอ
มเิรตส ์(EK) เจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้า่นก่อนขึน้เครือ่ง 

วนัท่ีสองของการเดินทาง                       กรงุเทพ ฯ - ดไูบ - ซาแกรบ๊ - ซาดาร ์
01.05 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงซาแกรบ็ ประเทศโครเอเชยี โดย สายการบนิเอมเิรสต ์(EK)  

เทีย่วบนิที ่EK385 / EK129 (แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ เวลา 06.05 – 08.15 น.)  
11.30 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิซาแกรบ็ ประเทศโครเอเชยี…หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้.....น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาดาร ์(ZADAR) (285 
กม.) เมอืงทา่ส าคญัซึง่ตัง้อยูบ่นคาบสมทุรขนาดใหญ่ของทะเลอาเดรตีกิอ
ดตีเป็นเมอืงหลวงของแควน้ดลัเมเทยีทีร่ ่ารวยไปดว้ยอารยธรรมโรมนัทีม่ี
ประวตัศิาสตรม์ากกวา่ 3,000 ปี ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศที่
สวยงามของเมอืงน้ี เดนิทางถงึเมอืงซาดาร ์ 
น าทา่นชมเมอืงเก่าของซาดาร.์..ชมบรรยากาศความงดงามของเมอืงเก่า
ทีแ่สนโรแมนตคิรมิทะเลสาบอาเดรยีตกิและใหท้า่นถ่ายรปูตามอธัยาศยั … 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
ทีพ่กั  PINIJA หรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีสามของการเดินทาง                          ซาดาร ์- สปริท - สตอน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทรกรี ์(TROGIR)  (130  กม.) เมอืง
ขนาดเลก็บนเกาะที่
ตัง้อยูเ่กอืบชดิกบั
แผน่ดนิใหญ่ เป็น
เมอืงตัง้แต่ยคุกรกี
โรมนัและไดร้บัการ

อนุรกัษ์ใหเ้ป็นเมอืงเก่า ทัง้ป้อมปราการจตุัรสัและก าแพงเมอืง  ซึง่ยงัไดร้บัการยอกยอ่งจากยเูนสโก
ใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกใน ปี ค.ศ. 1997  ระหวา่งทางผา่นชมเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง
ของโครเอเชยี คอื เมอืงพรโีมสเตน เป็นเมอืงเลก็ทีส่วยงามและเป็นเกาะเลก็ๆ ในสมยัก่อนมคีนยก
ยอ่งใหช้าวเมอืงน้ีเป็นชาวเมอืงทีม่คีวามอดทนมากต่อการใชช้วีติเน่ืองจากภูมปิระเทศเป็นภูเขาหนิ
แต่ยงัสามารถท าการเพาะปลกูพชื ผกั ผลไม ้และท าการเกษตรกรรมโดยเฉพาะไวน์แดงทีม่ชีื่อเสยีง  
...เดนิทางถงึเมอืงโทรเกยีร ์
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  น าทา่น ชมเขตเมอืงเก่า ซึง่มบีรรยากาศแบบเมดเิตอรเ์รเนียน  และยงัเป็นเมอืงทีร่วบรวมเอา
สถาปัตยกรรมต่างยุคไวม้ากทีส่ดุในยโุรปตะวนัออก มทีัง้โรมาเนสก ์เรอเนสซองส ์บารอก และกรกี
โรมนัโบราณ เชน่ ประตูเมอืง (KOPNENA VRATA) ทีม่กีารบรูณะขึน้ใหมใ่นศตวรรษที ่16 หอ
นาฬกิา (FOGGIA & CLOCK TOWER) สมยัศตวรรษที ่14    

  น าทา่น ชมมหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์(CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่
12 ในรปูแบบของศลิปะแบบโรมนัเนสก ์โดยมสีงิโต อดมั & อฟี และรปูสลกันกับุญองคส์ าคญัต่างๆ  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสปลทิ (SPLIT) (29 กม.) เมอืงใหญ่อนัดบัทีส่องรองจากเมอืงซาเกรบ 
เป็นเมอืงศูนยก์ลางการพาณิชย ์ ศนูยก์ลางทางธุรกจิ  การคมนาคมของแควน้ดลัเมเชีย่น โดยเป็นอกี
เมอืงหน่ึงทีอ่งคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนและประกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก     
น าทา่นชมเมอืงสปลทิ ชมศาลาวา่การเมอืงสไตลเ์รอเนซองสท์ีส่รา้งในศตวรรษที1่5 อาคารบา้นเรอืน
เก่าแก่ต่างๆ  ...ชมยา่น PEOPLE SQUARE ศนูยก์ลางทางธุรกจิและการบรหิาร เมือ่สมยัศตวรรษที ่
15 และชมสิง่ก่อสรา้งทีม่ชีื่อเสยีง เชน่ รปูภาพแกะสลกัสมยั VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE 
และ RENAISSANCE TOWN HALL ทีส่รา้งขึน้ในชว่งแรกของศตวรรษที ่15 และน าทา่นชมบรเิวณ
ตลาดคา้ผลไมแ้ละอาหารโดยรอบ  

จากนัน้น าทา่นชมดา้นหน้าพระราชวงัดโิอคลเีธีย่น (DIOCLETIAN PALACE) 
ทีส่รา้งขึน้จากพระประสงคข์องจกัรพรรดิด์โิอคลเีธีย่นทีต่อ้งการสรา้งพระราชวงั
ส าหรบับัน้ปลายชวีติของพระองคใ์นปี 295 ซึง่ใชเ้วลาในการก่อสรา้งถงึ 10 ปี 
น าทา่นชมหอ้งโถงกลางซึง่มทีางเดนิทีเ่ชือ่มต่อสูห่อ้งอื่นๆ ชมลานกวา้ง 
(PERISTYLE) ซึง่ลอ้มไวด้ว้ยเสาหนิแกรนิต 3 ดา้น และเชื่อมต่อดว้ยโคง้เสาที่
ตกแต่งดว้ยชอ่ดอกไมส้ลกัอยา่งวจิติรสวยงาม ชมยอดระฆงัแหง่วหิาร THE 

CATHEDRAL BELFRY แทน่บชูาของเซนตโ์ดมนิสัและเซนตส์ตาซอิุส ซึง่อยูภ่ายในวหิารชมจตุัรสั
ประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรปูปัน้ของ GREGORY OF NIN ผูน้ าศาสนาคนส าคญัของ
โครเอเชยีในยคุศตวรรษที ่10 ซึง่เป็นฝีมอืของ IVAN MESTROVIC ชา่งปัน้ทีม่ชีื่อเสยีงของ
โครเอเชยี… 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสตอน (STON) (187 กม.) เมอืงทีต่ ัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของเมอืงดบูรอฟนิคเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในเรือ่งหอยนางรมและผลติภณัฑจ์ากหอนนางรมสดๆ จาก
ทะเลอาเดรยีตกิและตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศรมิชายฝัง่ทะเลทีม่บีา้นเรอืนหลงัคากระเบือ้งสแีสดสลบั
ตามแนวชายฝัง่เป็นระยะทางสูส่ตอนและหมูบ่า้น่ีสงบตัง้อยูร่มิฝัง่บรเิวณโคง้อ่าวกวา้ง ซึง่ในอดตีเคย
ตกอยูใ่ตก้ารปกครองของโรมนัจนกระทัง่ถูกท าลายโดยพวกมองโกล 

ทีพ่กั ASTAREA  หรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีส่ีของการเดินทาง                  สตอน - ดบูรอฟนิค - ซีเบนิค  
เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดบูรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 กม.) เมอืง
ทางตอนใตข้องสาธารณรฐัโครเอเชยี ทีม่ขีา้มพรมแดนตดิ ประเทศ
บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวน่ีา  
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  น าทา่นเดนิทางสู ่สถานีเพือ่ขึน้กระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR RIDE) ทีค่วามสงู 400 เมตรเพือ่ชมววิ
และทวิทศัน์ทีค่งความเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเมอืงหลงัคาสสีม้และความงดงามของทะเลอาเดรยีตกิ 
(คา่กระเชา้ไมร่วมในรายการทวัร)์ 

  จากนัน้น าทา่น ชมเมอืงเก่า (OLD TOWN) ซึง่โอบลอ้มดว้ย
ก าแพงโบราณสงูตระหงา่นในศตวรรษที ่13  เพือ่ป้องกนัภยัจาก
ศตัร ูเชน่ พวกอาหรบั เวเนเชยีน มาชโีดเนียนและเซริบ์และใน
เขตเมอืงเก่าประกอบดว้ยสิง่ก่อสรา้งโบราณ ซึง่ไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นเขต
ชุมชนเริม่แรกทีบ่รรพบุรุษชาวดบูรอฟนิกมาสรา้งบา้นเมอืงไวต้ัง้แต่ศตวรรษที ่7     

  น าทา่น ชมประตูเมอืง (PILE GATE) ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตก ซึง่เป็นทางเขา้หลกัของเมอืงเก่าและพืน้
ทางเดนิถูกสรา้งขึน้จากหนิในปี 1537   

ชมน ้าพุโบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เป็นน ้าพุทีใ่ชห้ล่อเลีย้งประชากรใน
ยามมศีกึสงคราม  …จากนัน้น าทา่นชมสถานทีส่ าคญัต่างๆ เชน่ Franciscan 
Monastery วหิารในสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ รา้นขายยาทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุของยุโรปซึง่
ด าเนินกจิการมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1391  ใหท้า่นไดอ้สิระถ่ายรปูบรเิวณจตุัรสักลางเมอืง 
ซึง่เป็นสถานทีน่ดัพบประกอบกจิกรรมต่างๆ ของเมอืงในอดตี    
อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรปูกบัเสาหนิอศัวนิ (ORLANDO COLUMN) หอนาฬกิา (BELL 
TOWER) ทีต่ัง้อยูป่ลายสดุของถนนสายหลกัสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1444  หน้าปัดท า

ดว้ยเหลก็มคีวามพเิศษตรงลูกกลมๆ ใตห้น้าปัดซึง่เป็นแทนพระจนัทรบ์อกขา้งขึน้ขา้งแรมในสมยัก่อน
และรปูปัน้ของนกับุญ ST.BLAISE ซึง่มโีบสถป์ระจ าเมอืงสไตลโ์รมาเนสกแ์หง่แรกของเมอืงเป็นฉาก
หลงัและโบสถ ์THE CATHEDRAL TREASURY  สถานทีเ่กบ็อฐัขิองนกับุญ ST. BLAISE รวมถงึ
ภาพเขยีนและชิน้งานศลิปะวตัถุล ้าคา่จ านวนมากและผลติเหรยีญกษาปณ์และทองทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืง
ดบูรอฟนืกอกีดว้ย...จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซเีบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เป็นเมอืงทางประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัอกีเมอืง
หน่ึงของประเทศโคเอเซยี  ... ชมตวัเมอืงเก่ารมิฝัง่ทะเลอาเดรยีตคิทีม่หีลงัคาอาคารบา้นเรอืนท าดว้ย
กระเบือ้งสสีม้ สไตลเ์รอเนอซองส ์ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากทางประเทศอติาล ี 

ชมสภาวา่การเมอืงเก่า (THE OLD LOGGIA) ทีส่รา้งขึน้
ราว ค.ศ.15 …ชมมหาวหิารเซนตจ์าคอบ  
(CATHEDRAL OF ST.JACOV) สรา้งขึน้ในระหวา่งปี 
ค.ศ. 1431-1535  เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกนั
ระหวา่ง 3  ศลิปกรรม คอื ดาลมาเชยี (ทอ้งถิน่) ศลิปะ

ทางเหนือของอติาลแีละทสัคานีทัง้วหิารลว้นสรา้งดว้ยหนิทัง้หมดไมม่ซีเีมนตบ์วัใตช้ายคาเป็นรปู
ศรีษะคน 71 ชิน้ ทัง้ผูช้าย ผูห้ญงิ และเดก็ เป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึอทิธพิลของศลิปะกอธคิและ
เรอเนซองส ์ซึง่ผสมผสานเขา้กนัไดอ้ยา่งงดงามแสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นผา่นงานศลิปะจากยคุ
กอธคิสูย่คุเรอ เนซองส ์ซึง่องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 

ทีพ่กั SOLARIS หรอืเทยีบเท่า 
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วนัท่ีห้าของการเดินทาง                         ซีเบนิค - พลิตวิเซ่ - ซาแกรบ๊ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของ
โรงแรม 
  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพลติวเิซ่ 

(PLITVICE) (172 กม.) แหง่แควน้  ISTRIA & 
KVARNER ระหวา่งทางใหท้า่นอสิระชม
ธรรมชาตแิละความงามของทวิทศัน์สองขา้งทาง
ทีร่ายลอ้มดว้ยป่าเขาสลบั ทุง่หญา้ ฟารม์การเกษตรทีอุ่ดมสมบูรณ์ น าทา่นเขา้ชมอุทยายาน
แหง่ชาตพิรติวติเซ่ พรอ้มล่องเรอื.... 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาแกร๊บ (ZAGREB) (130 กม.) เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ซึง่ตัง้อยูร่มิ
ฝัง่แมน่ ้าซาวา (SAVA) และภเูขาเขาเมดเวดนีตซา (MEDVEDNICA) เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นั
ยาวนานมากวา่ 1,000 ปี ทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางทางการเมอืงเศรษฐกจิ การคา้และการศกึษา  
น าทา่น ชมยา่นเมอืงเก่า ซึง่จดัแบ่งออกเป็น 2 เขต คอื Lower & Upper Town อยา่งลงตวั ผา่นชม
โรงละครแหง่ชาต ิทีส่รา้งขึน้ในสไตลนี์โอบารอ็ค มลีกัษณะเป็นรปูตวั U และรายรอบไปดว้ย
สวนสาธารณะจนไดร้บัสมญานามวา่ “The Green Horse shoe” ชมบรเิวณทีเ่ป็นสถานทีท่ าการ
รฐับาล (SABOR) และแกลเลอรี ่ทีบ่อกเล่าถงึความเป็นมาของคน
ชาตโิครแอตทีแ่ยกตวัออกจากยโูกสลาเวยีในอดตี  
น าทา่นชมมหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น (ST. STEPHEN'S 
CATHEDRAL) มยีอดแหลมทรงกลวยคูบ่นยอดวหิารตกแต่งอยา่ง
งดงาม เป็นสถาปัตยกรรมทีม่อีายุเก่าแก่กวา่ 800 ปี ซึง่ไดร้บัการ
บรูณะปฏสิงัขรณ์ในสไตลนี์โอโกธคิ งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลาย

แหลมสทีองอรา่ม ภายในประดษิฐานรปูนกับุญองคส์ าคญัต่างๆ เชน่ นกับุญเซนต์
ปีเตอร,์ เซนตป์อลล ์ 
ชมก าแพงหนิโบราณ  ยคุศตวรรษที ่13 ทีส่รา้งรายลอ้มเมอืงเก่าซึง่ยงัคงความ
อศัจรรยข์องภาพพระแมม่ารทีีไ่มถู่กเผาท าลายเมือ่ไฟไหมค้รัง้ใหญ่ในปีค.ศ. 1731  
ชมตลาดกลางเมอืง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจง้ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของยุโรป
และยงัมสีสีนัสุดๆ โดยตลอดแนวถนนจะมรีา้นอาหารคาเฟ่ตน่์ารกัๆ ใตร้ม่สสีดใส 

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั…. 
ทีพ่กั ARISTOS หรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีหกของการเดินทาง                      ซาแกรบ๊ - ดไูบ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร...น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่
ประเทศไทย 

14.40 น.  (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK130 /EK376 
 
วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง                       ดไูบ - กรงุเทพฯ 
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 (แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ เวลา 23.05 - 03.30+1 น.) 
12.35 น.       (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ …. 
 

***@@..@@*** 

 

อตัราคา่ใชจ้า่ย  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ พกัเดี่ยว เพิม่ 

10 – 16 ส.ค. 29,999.- 9,500.- 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และค่าวซี่า ***  

หมายเหต ุบรษิทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิ์ในการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงราคา   
 

อตัราน้ีรวม 

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

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจาก 

อยู่ในภูมปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน

แฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถึงความเหมาะสม

และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

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

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

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ  า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยืน่วซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการ

ขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซี่าได  ้(กรณีถา้มี

ค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 
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3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท า

หนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการ

ยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่กวา่ 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของ

ทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  
5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กิน 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, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

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

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

หรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

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

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

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

ถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นตอ้งจ่ายค่า DHL เริ่มตน้ท่านละ 4,000.- ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิเต็มจ านวน 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

ช าระสว่นที่เหลอื 15 วนั ลว่งหนา้ก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

• ก รุณ าจองล่ ว งหน ้าอย่ างน ้อย  4 ส ัปด าห์ ก่ อนก าร เดิ นท าง ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งต ั ว๋ เค รื่ อ งบิ น และที่ นั ่ งบน เค รื่ อ งบิ น 

1. ทางบริษทัฯ ไดส้  ารองที่น ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าต ัว๋เครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอ
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สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา

เ ดิ น ท า ง   

2. หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเ่กิดขึ้นจรงิ 

แ ล ะ ร อ  Refund จ า ก ท า ง ส า ย ก า ร บิ น  ใ ช ้ เ ว ล า ป ร ะ ม า ณ  3- 6 เ ดื อ น เ ป็ น อ ย่ า ง น ้ อ ย 

3. นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท้ี่มร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมปีญัหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ี่น ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทาง

เจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 
• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คนืมดัจ าท ัง้หมด 

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั   ไมค่นืเงนิมดัจ าไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

• กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทั 

ฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กิดจากการยกเลกิของท่าน  

• กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของ 

ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ และค่าธรรมเนียมวซี่า

ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

• กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอ 

เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิ

แลว้) / ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

• กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษิทัของ 

สงวนสทิธิ์ในการ ไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 

หมายเหต ุ

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ทา่น (ผูใ้หญ่ ) และ/ 

หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคุม 

ได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื

กองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง 

หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
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• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานฑตู  

เรื่องวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอื

ท ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะ 

ถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมท่กุคร ัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด 

แต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ช าระเงนิมดัจ า

หรอืท ัง้หมด จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

• ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตฯเท่านั้น ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

• เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ 

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ

ท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกียจของคนส่วน 

ใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่แลว้ไม่

เกรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่ 

หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั 

การเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  
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น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบั

ในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจาก

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้ีเกยีรตซิึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจาก โรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยั

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่า

จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง

แสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วท ัง้

ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัเิหต ุตามเงือ่นไขที่บรษิทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทาง

ถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความ

ประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การ

เดินทาง รวมถงึมสีิ่งผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

จ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึง

ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี้ ” 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (โครเอเชยี) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 20 วนัท าการ ยืน่วซีา่ไมต่อ้งแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
นับจากวันเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วี
ซา่ดว้ย)  
 

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

 

3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**ส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6เดอืน (รบกวนลกูคา้ท า
รายการเดนิบญัช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีม่
เกนิ 7 วัน กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา 
เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลกัฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีน



                                                                                                                                     ติดต่อ คุณเลก็ 095-364-6580 
การคา้(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 าลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 

5. เอกสารสว่นตวั 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มี
ความสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  
 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
 

 

 

 

 

 

 

 


