
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

ก าหนดการเดินทาง      

วนัที่หน่ึงของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ  

21.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที่ 9 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เจา้หนา้ทีจ่ากบริษทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ้นเครื่อง 

วนัที่สองของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกรบ๊ - ซาดาร ์

01.05 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงซาแกร็บ ประเทศโครเอเชยี โดย สายการบนิเอมเิรสต ์(EK)  

เที่ยวบนิที ่EK385 / EK129 (แวะเปลีย่นเครื่องที่เมอืงดูไบ เวลา 1000-1315น.)  

13.15น. (เวลาทอ้งถิ่น) ถงึสนามบนิซาแกร็บ ประเทศโครเอเชยี…หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้

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

คาบสมทุรขนาดใหญ่ของทะเลอาเดรีติกอดตีเป็นเมอืงหลวงของแควน้ดลัเมเทยีที่

ร  า่รวยไปดว้ยอารยธรรมโรมนัที่มปีระวตัิศาสตรม์ากกวา่ 3,000 ปี ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกบับรรยากาศที่สวยงามของเมอืงนี้ เดนิทางถงึเมอืงซาดาร ์ 

น าท่านชมเมอืงเก่าของซาดาร.์..ชมบรรยากาศความงดงามของเมอืงเก่าที่แสนโรแมน

ติคริมทะเลสาบอาเดรยีติกและใหท้า่นถา่ยรูปตามอธัยาศยั … 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ที่พกั  PINIJA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สามของการเดินทาง                          ซาดาร ์- โทรกรี ์- สปริท - สตอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

บนเกาะที่ต ัง้อยู่เกอืบ

ชดิกบัแผ่นดนิใหญ่ 

เป็นเมอืงตัง้แต่ยุคกรีก

โรมนัและไดร้บัการ

อนุรกัษใ์หเ้ป็นเมอืงเก่า 

ท ัง้ป้อมปราการจตัรุสัและก าแพงเมอืง  ซึ่งยงัไดร้บัการยอกยอ่งจากยูเนสโกใหข้ึ้นทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกใน ปี 

ค.ศ. 1997  ระหว่างทางผา่นชมเมอืงท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงของโครเอเชยี คือ เมอืงพรีโมสเตน เป็นเมอืงเลก็ที่

สวยงามและเป็นเกาะเลก็ๆ ในสมยัก่อนมคีนยกยอ่งใหช้าวเมอืงนี้ เป็นชาวเมอืงที่มคีวามอดทนมากต่อการใชช้วีติ

เนื่องจากภูมปิระเทศเป็นภูเขาหนิแต่ยงัสามารถท าการเพาะปลูกพชื ผกั ผลไม ้และท าการเกษตรกรรมโดยเฉพาะ

ไวนแ์ดงที่มชีื่อเสยีง  ...เดนิทางถงึเมอืงโทรเกียร ์

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บ่าย น าท่าน ชมเขตเมอืงเก่า ซึ่งมบีรรยากาศแบบเมดเิตอรเ์รเนียน  และยงัเป็นเมอืงที่รวบรวมเอาสถาปตัยกรรมต่างยุค

ไวม้ากที่สุดในยุโรปตะวนัออก มที ัง้โรมาเนสก ์เรอเนสซองส ์บารอก และกรีกโรมนัโบราณ เช่น ประตูเมอืง 



 

 

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

ศตวรรษที ่14    

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

รูปแบบของศิลปะแบบโรมนัเนสก ์โดยมสีงิโต อดมั & อีฟ และรูปสลกันกับุญองคส์  าคญัต่างๆ  

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

ศูนยก์ลางการพาณิชย ์ ศูนยก์ลางทางธุรกจิ  การคมนาคมของแควน้ดลัเมเชี่ยน โดยเป็นอีกเมอืงหนึ่งที่องคก์าร

ยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนและประกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก     

น าท่านชมเมอืงสปลทิ ชมศาลาวา่การเมอืงสไตลเ์รอเนซองสท์ี่สรา้งในศตวรรษที่15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่ต่างๆ  ...

ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนยก์ลางทางธุรกจิและการบริหาร เมือ่สมยัศตวรรษที่ 15 และชมสิ่งก่อสรา้งที่มี

ชื่อเสยีง เช่น รูปภาพแกะสลกัสมยั VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN 

HALL ที่สรา้งขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 และน าทา่นชมบรเิวณตลาดคา้ผลไมแ้ละอาหารโดยรอบ  

จากนัน้น าท่านชมดา้นหนา้พระราชวงัดโิอคลเีธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ที่สรา้งขึ้น

จากพระประสงคข์องจกัรพรรดิ์ดโิอคลเีธี่ยนที่ตอ้งการสรา้งพระราชวงัส าหรบับ ัน้ปลายชวีติ

ของพระองคใ์นปี 295 ซึ่งใชเ้วลาในการก่อสรา้งถงึ 10 ปี น าท่านชมหอ้งโถงกลางซึ่งมี

ทางเดนิที่เชือ่มต่อสู่หอ้งอื่นๆ ชมลานกวา้ง (PERISTYLE) ซึ่งลอ้มไวด้ว้ยเสาหนิแกรนิต 3 

ดา้น และเชื่อมต่อดว้ยโคง้เสาที่ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวจิิตรสวยงาม ชมยอด

ระฆงัแห่งวหิาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนตโ์ดมนิสัและเซนตส์ตาซิ

อุส ซึ่งอยู่ภายในวหิารชมจตัุรสัประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปัน้ของ GREGORY OF NIN ผูน้ า

ศาสนาคนส าคญัของโครเอเชยีในยุคศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็นฝีมอืของ IVAN MESTROVIC ช่างปัน้ที่มชีื่อเสยีงของ

โครเอเชยี… 

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

นิคเป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงในเรื่องหอยนางรมและผลติภณัฑจ์ากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรยีติกและตื่นตาตื่นใจ

กบับรรยากาศริมชายฝัง่ทะเลที่มบีา้นเรอืนหลงัคากระเบื้องสแีสดสลบัตามแนวชายฝัง่เป็นระยะทางสู่สตอนและหมู่

บา้นี่สงบตัง้อยู่ริมฝัง่บริเวณโคง้อ่าวกวา้ง ซึ่งในอดตีเคยตกอยู่ใตก้ารปกครองของโรมนัจนกระท ัง่ถกูท าลายโดยพวก

มองโกล 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ที่พกั ASTAREA  หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที่สี่ของการเดินทาง                  สตอน - ดูบรอฟนิค - ซเีบนิค  

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

ของสาธารณรฐัโครเอเชยี ที่มขีา้มพรมแดนติด ประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวี

น่า  

  น าท่านเดนิทางสู่ สถานเีพือ่ขึ้นกระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR 

RIDE) ที่ความสูง 400 เมตรเพือ่ชมววิและทวิทศันท์ี่คงความเป็นเอกลกัษณ์

ของบา้นเมอืงหลงัคาสสีม้และความงดงามของทะเลอาเดรยีติก 

  จากนัน้น าท่าน ชมเมอืงเก่า (OLD TOWN) ซึ่งโอบลอ้มดว้ยก าแพง

โบราณสูงตระหงา่นในศตวรรษที ่13  เพื่อป้องกนัภยัจากศตัรู เช่น พวก

อาหรบั เวเนเชยีน มาชโีดเนียนและเซริบ์และในเขตเมอืงเก่าประกอบดว้ย

สิ่งก่อสรา้งโบราณ ซึ่งไดร้บัการขึ้นทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น

มรดกโลก และเป็นเขตชมุชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสรา้ง

บา้นเมอืงไวต้ ัง้แต่ศตวรรษที่ 7     

  น าท่าน ชมประตูเมอืง (PILE GATE) ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตก ซึ่งเป็นทางเขา้หลกัของเมอืงเก่าและพื้นทางเดนิถูก

สรา้งขึ้นจากหนิในปี 1537   

ชมน า้พุโบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เป็นน า้พทุี่ใชห้ลอ่เลี้ยงประชากรในยามมศีึก

สงคราม  …จากนัน้น าท่านชมสถานที่ส  าคญัต่างๆ เช่น Franciscan Monastery วหิารใน

สถาปตัยกรรมแบบโกธิก รา้นขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปซึ่งด าเนินกิจการมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1391  

ใหท้่านไดอ้ิสระถ่ายรูปบริเวณจตัุรสักลางเมอืง ซึ่งเป็นสถานที่นดัพบประกอบกิจกรรมต่างๆ ของ

เมอืงในอดตี    

อิสระใหท้า่นไดถ้่ายรูปกบัเสาหนิอศัวนิ (ORLANDO COLUMN) หอนาฬกิา (BELL TOWER) 

ที่ต ัง้อยู่ปลายสุดของถนนสายหลกัสรา้งขึ้นเมือ่ปี ค.ศ. 1444  หนา้ปดัท าดว้ยเหลก็มคีวามพเิศษตรงลูกกลมๆ ใต ้

หนา้ปดัซึ่งเป็นแทนพระจนัทรบ์อกขา้งขึ้นขา้งแรมในสมยัก่อนและรูปปัน้ของนกับญุ ST.BLAISE ซึ่งมโีบสถป์ระจ า

เมอืงสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่งแรกของเมอืงเป็นฉากหลงัและโบสถ ์THE CATHEDRAL TREASURY  สถานทีเ่ก็บอฐัิ

ของนกับุญ ST. BLAISE รวมถงึภาพเขยีนและชิ้นงานศิลปะวตัถลุ  า้ค่าจ านวนมากและผลติเหรยีญกษาปณ์และทองที่

มชีื่อเสยีงของเมอืงดูบรอฟนืกอกีดว้ย...จนกระท ัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซเีบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เป็นเมอืงทางประวตัิศาสตรท์ี่ส  าคญัอีกเมอืงหนึ่งของประเทศ

โคเอเซยี  ... ชมตวัเมอืงเก่าริมฝัง่ทะเลอาเดรียติคที่มหีลงัคาอาคารบา้นเรอืนท าดว้ยกระเบื้องสสีม้ สไตลเ์รอเนอ

ซองส ์ที่ไดร้บัอิทธพิลจากทางประเทศอติาล ี 

ชมสภาว่าการเมอืงเก่า (THE OLD LOGGIA) ที่สรา้งขึ้นราว ค.ศ.15 …ชมมหาวหิารเซนตจ์าคอบ  

(CATHEDRAL OF ST.JACOV) สรา้งขึ้นในระหวา่งปี ค.ศ. 1431-1535  เป็นสถาปตัยกรรมผสมผสานกนั



 

 

ระหว่าง 3  ศิลปกรรม คือ ดาลมาเชยี (ทอ้งถิ่น) ศิลปะทางเหนือของอิตาลแีละทสัคานีท ัง้วหิารลว้นสรา้งดว้ยหนิ

ท ัง้หมดไมม่ซีเีมนตบ์วัใตช้ายคาเป็นรูปศรีษะคน 71 ชิ้น ท ัง้ผูช้าย ผูห้ญิง และเดก็ เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถงึอทิธิพล

ของศิลปะกอธิคและเรอเนซองส ์ซึ่งผสมผสานเขา้กนัไดอ้ยา่งงดงามแสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นผ่านงานศิลปะจากยุค

กอธิคสู่ยุคเรอ เนซองส ์ซึ่งองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ที่พกั SOLARIS หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง                         ซเีบนิค - พลติวเิซ่ - ซาแกรบ๊ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงพลติวเิซ่ (PLITVICE) 

(172 กม.) แห่งแควน้  ISTRIA & KVARNER 

ระหว่างทางใหท้่านอิสระชมธรรมชาติและความงามของ

ทวิทศันส์องขา้งทางที่รายลอ้มดว้ยป่าเขาสลบั ทุ่งหญา้ 

ฟารม์การเกษตรทีอุ่ดมสมบูรณ์ น าท่านเขา้ชมอุทยายาน

แห่งชาติพริตวติเซ่ พรอ้มลอ่งเรือ.... 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซาแกรบ๊ (ZAGREB) (130 กม.) เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ซึ่งต ัง้อยู่ริมฝัง่แมน่ า้ซาวา 

(SAVA) และภูเขาเขาเมดเวดนีตซา (MEDVEDNICA) เป็นเมอืงที่มปีระวตัิศาสตรอ์นัยาวนานมากวา่ 1,000 ปี ท ัง้

ยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเมอืงเศรษฐกิจ การคา้และการศึกษา  

น าท่าน ชมยา่นเมอืงเก่า ซึ่งจดัแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town อยา่งลงตวั ผ่านชมโรงละคร

แห่งชาติ ที่สรา้งขึ้นในสไตลน์ีโอบารอ็ค มลีกัษณะเป็นรูปตวั U และรายรอบไปดว้ยสวนสาธารณะจนไดร้บัสมญา

นามว่า “The Green Horse shoe” ชมบริเวณที่เป็นสถานที่ท  าการรฐับาล (SABOR) และแกลเลอรี่ ที่บอกเลา่ถงึ

ความเป็นมาของคนชาติโครแอตที่แยกตวัออกจากยูโกสลาเวยีในอดตี  

น าท่านชมมหาวหิารเซนตส์ตีเฟ่น (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) มี

ยอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวหิารตกแต่งอยา่งงดงาม เป็นสถาปตัยกรรมที่

มอีายุเก่าแก่กวา่ 800 ปี ซึ่งไดร้บัการบูรณะปฏสิงัขรณ์ในสไตลน์ีโอโกธิค 

งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสทีองอร่าม ภายในประดษิฐานรูปนกับญุ

องคส์  าคญัต่างๆ เช่น นกับญุเซนตปี์เตอร,์ เซนตป์อลล ์ 

ชมก าแพงหนิโบราณ  ยุคศตวรรษที่ 13 ที่สรา้งรายลอ้มเมอืงเก่าซึ่งยงัคงความอศัจรรยข์องภาพพระแมม่ารีที่ไมถู่ก

เผาท าลายเมือ่ไฟไหมค้รัง้ใหญ่ในปีค.ศ. 1731  

ชมตลาดกลางเมอืง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจง้ทีเ่ก่าแก่ที่สุดของยุโรปและยงัมสีสีนัสุดๆ โดยตลอดแนว

ถนนจะมรีา้นอาหารคาเฟ่ตน่์ารกัๆ ใตร่้มสสีดใส ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงตามอธัยาศยั…. 

ค า่      *.*.*. อิสระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 

ที่พกั ARISTOS หรือเทยีบเทา่ 



 

 

วนัที่หกของการเดินทาง                      ซาแกรบ๊ - ดูไบ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร...น าทา่นเดนิทางสู่สนามบนิเพื่อเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

14.30 น.  (เวลาทอ้งถิ่น) ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK130 /EK384 

 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง                       ดูไบ - กรุงเทพฯ 

 (แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ เวลา 1430-2300น.) 

12.05 น.       (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ …. 

 

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

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ พกัเดี่ยว เพิ่ม 

17 – 23 ก.ย. / 8 – 14 ต.ค.    

16 – 22 ต.ค. 
39,999.- 9,500.- 

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

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการ

เดนิทาง และค่าวซ่ีา ***  

หมายเหต ุบริษทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิ์ในการยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงราคา   

*.*.*. อตัราน้ีรวม *.*.*. 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ที่ระบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

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

อยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน

แฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิ่มค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสม

และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

 

 



 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ิดกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็เงนิเพิ่มเติมในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ า่  

** กรณีที่มงีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบน า้ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการ 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรียมเอกสารยื่นวซีา่และการยื่นขอวซี่า  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูต

งา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้

เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาที่ค่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการ

พจิารณาอนุมตัิวซ่ีาได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเทา่นัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศกึษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไป

ยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดินทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัติดวซ่ีาไมต่ า่กว่า 3 หนา้  

5. ทา่นที่ใส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 

ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเติมใดๆ ในเลม่  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

-ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

-ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอุบตัเิหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  



 

 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มอีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะจากอุบตัิเหต ุ1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง 

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

หรือของมค่ีาที่สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบริการพเิศษ 

ต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

8. ค่าวซ่ีาโคเอเซยี ทา่นละ 6,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ทา่นใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณี 

ถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นตอ้งจ่ายค่า DHL เริ่มตน้ทา่นละ 4,000.- ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเทา่นัน้) 

 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 
กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย
เหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ ิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร
จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทัวรเ์ต็มจ านวนตามราคา 
ทัวร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งใน
นัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ)) 
- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ  
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋ว

เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 
-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข 
สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและ
บรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ 
(กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนียมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  
หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  



 

 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
14 วันกอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นส าคัญ…. 
- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรง
กับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ที่
เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

• กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณนีี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด
หักคา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระ
เงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่

ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีม
ใหมท่กุครัง้  
• หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
• ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี ้
• เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯก่อนทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร่้วม
เดนิทางเป็นส าคัญ  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญ่เชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา
กลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ่) 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีดก็ทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 
• ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
นัน้ได ้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณโีปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้

หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 



 

 

• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่ร่วมเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้
ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบัุตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบัุตเิหตรุวมถงึ
ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูก
ปฏเิสธออกวซี่าจากกงสลุ และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศ
ไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถึงใน
ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบัุตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 
ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อ
เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการ
เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอ
สงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคณุทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (โครเอเชยี) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่าประมาณ 20 วนัท าการ ยืน่วซีา่ไมต่อ้งแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีม
คอมเพล็กซ)์เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวั
จรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุดในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้าน

เหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด
(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พืน้หลงั
ขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่
เลอะหมกึ) 

 
3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง  

**ส าเนาสมุดบัญช ีหรอื Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6เดอืน (รบกวนลูกคา้ท ารายการ
เดนิบัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีม่เกนิ 7 
วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่านัน้) 

**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้ง
ตรงตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไม่เกนิ 15 วนั นับจากวนัทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืด
เดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เท่านัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเท่านัน้ 

3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถู่กรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิัตร 
ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไมร่ับพจิารณาบัญชกีระแสรายวนั บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ** 
 



 

 

4. หลกัฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 

เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 

แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 
 

5. เอกสารสว่นตวั 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร (กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม
ระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี
อ านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  
 
7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ 

 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 


