
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ซาแกร�บ - ซาดาร� - ซีเบนิค - โทรกีร� - สปลิท - สตอน - ดูบรอฟนิค  
กําหนดการเดินทาง      
วันท่ีหนึ่งของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ  

20.00 น. พร�อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู�โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข�าท่ี 9 เคาน%เตอร%สายการบินเอมิเรตส% 
(EK) เจ�าหน�าท่ีจากบริษัทฯ จะคอยต�อนรับและอํานวยความสะดวกให�ท4านก4อนข้ึนเครื่อง 

วันท่ีสองของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกร�บ - ซาดาร� 
01.05 น.  ออกเดินทางสู4 เมืองซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย สายการบินเอมิเรสต% (EK)  

เท่ียวบินท่ี EK385 / EK129 (แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ เวลา 06.05 – 08.15 น.)  
11.30 น. (เวลาท�องถ่ิน) ถึงสนามบินซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย…หลังผ4านพิธีการตรวจคนเข�าเมืองและศุลกากร

เรียบร�อยแล�ว.....นําท4านเดินทางสู4เมืองซาดาร% (ZADAR) (285 กม.) เมืองท4า
สําคัญซ่ึงต้ังอยู4บนคาบสมุทรขนาดใหญ4ของทะเลอาเดรีติกอดีตเปKนเมืองหลวง
ของแคว�นดัลเมเทียท่ีร่ํารวยไปด�วยอารยธรรมโรมันท่ีมีประวัติศาสตร%มากกว4า 
3,000 ปM ให�ท4านได�เพลิดเพลินกับบรรยากาศท่ีสวยงามของเมืองนี้ เดินทางถึง
เมืองซาดาร%  
นําท4านชมเมืองเก4าของซาดาร%...ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเก4าท่ีแสน
โรแมนติคริมทะเลสาบอาเดรียติกและให�ท4านถ4ายรูปตามอัธยาศัย … 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก  PINIJA หรือเทียบเท4า 
วันท่ีสามของการเดินทาง                          ซาดาร� - สปริท - สตอน 

เช�า  รับประทานอาหารเช�า ณ  ห�องอาหารของโรงแรม 
นําท4านเดินทางสู4 เมืองโทรกีร% (TROGIR)  (130  กม.) เมือง
ขนาดเล็กบนเกาะท่ีตั้งอยู4เกือบชิดกับแผ4นดินใหญ4 เปKนเมือง
ต้ังแต4ยุคกรีกโรมันและได�รับการอนุรักษ%ให�เปKนเมืองเก4า ท้ัง
ปUอมปราการจัตุรัสและกําแพงเมือง  ซ่ึงยังได�รับการยอกย4อง
จากยูเนสโกให�ข้ึนทะเบียนเปKนเมืองมรดกโลกใน ปM ค.ศ. 1997  
ระหว4างทางผ4านชมเมืองท4องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของโครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน เปKนเมืองเล็กท่ีสวยงาม

และเปKนเกาะเล็กๆ ในสมัยก4อนมีคนยกย4องให�ชาวเมืองนี้เปKน
ชาวเมืองท่ีมีความอดทนมากต4อการใช�ชีวิตเนื่องจากภูมิประเทศ
เปKนภูเขาหินแต4ยังสามารถทําการเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม� และ
ทําการเกษตรกรรมโดยเฉพาะไวน%แดงท่ีมีชื่อเสียง  ...เดินทางถึง
เมืองโทรเกียร% 

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 



บ4าย นําท4าน ชมเขตเมืองเก4า ซ่ึงมีบรรยากาศแบบเมดิเตอร%เรเนียน  และยังเปKนเมืองท่ีรวบรวมเอา
สถาปYตยกรรมต4างยุคไว�มากท่ีสุดในยุโรปตะวันออก มีท้ังโรมาเนสก% เรอเนสซองส% บารอก และกรีกโรมัน
โบราณ เช4น ประตูเมือง (KOPNENA VRATA) ท่ีมีการบูรณะข้ึนใหม4ในศตวรรษท่ี 16 หอนาฬิกา (FOGGIA 
& CLOCK TOWER) สมัยศตวรรษท่ี 14    

  นําท4าน ชมมหาวิหารเซนต%ลอว%เรนซ% (CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ท่ีสร�างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ใน
รูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก% โดยมีสิงโต อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองค%สําคัญต4างๆ  
จากนั้นนําท4านเดินทางสู4 เมืองสปลิท (SPLIT) (29 กม.) เมืองใหญ4อันดับท่ีสองรองจากเมืองซาเกรบ เปKน
เมืองศูนย%กลางการพาณิชย%  ศูนย%กลางทางธุรกิจ  การคมนาคมของแคว�นดัลเมเชี่ยน โดยเปKนอีกเมืองหนึ่ง
ท่ีองค%การยูเนสโกได�ข้ึนทะเบียนและประกาศให�เปKนเมืองมรดกโลก     
นําท4านชมเมืองสปลิท ชมศาลาว4าการเมืองสไตล%เรอเนซองส%ท่ีสร�างในศตวรรษท่ี15 อาคารบ�านเรือนเก4าแก4
ต4างๆ  ...ชมย4าน PEOPLE SQUARE ศูนย%กลางทางธุรกิจและการบริหาร เม่ือสมัยศตวรรษท่ี 15 และชม
สิ่งก4อสร�างท่ีมีชื่อเสียง เช4น รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ 
RENAISSANCE TOWN HALL ท่ีสร�างข้ึนในช4วงแรกของศตวรรษท่ี 15 และนําท4านชมบริเวณตลาดค�า
ผลไม�และอาหารโดยรอบ  

จากนั้นนําท4านชมด�านหน�าพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ท่ีสร�าง
ข้ึนจากพระประสงค%ของจักรพรรด์ิดิโอคลีเธี่ยนท่ีต�องการสร�างพระราชวังสําหรับบ้ัน
ปลายชีวิตของพระองค%ในปM 295 ซ่ึงใช�เวลาในการก4อสร�างถึง 10 ปM นําท4านชมห�อง
โถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเชื่อมต4อสู4ห�องอ่ืนๆ ชมลานกว�าง (PERISTYLE) ซ่ึงล�อมไว�
ด�วยเสาหินแกรนิต 3 ด�าน และเชื่อมต4อด�วยโค�งเสาท่ีตกแต4งด�วยช4อดอกไม�สลัก
อย4างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห4งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท4นบูชา

ของเซนต%โดมินัสและเซนต%สตาซิอุส ซ่ึงอยู4ภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูป
ปYmนของ GREGORY OF NIN ผู�นําศาสนาคนสําคัญของโครเอเชียในยุคศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงเปKนฝMมือของ IVAN 
MESTROVIC ช4างปYmนท่ีมีชื่อเสียงของโครเอเชีย… 
จากนั้นนําท4านเดินทางสู4 เมืองสตอน (STON) (187 กม.) เมืองท่ีต้ังอยู4ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง
ดูบรอฟนิคเปKนเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องหอยนางรมและผลิตภัณฑ%จากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก
และต่ืนตาต่ืนใจกับบรรยากาศริมชายฝYpงทะเลท่ีมีบ�านเรือนหลังคากระเบ้ืองสีแสดสลับตามแนวชายฝYpงเปKน
ระยะทางสู4สตอนและหมู4บ�านี่สงบต้ังอยู4ริมฝYpงบริเวณโค�งอ4าวกว�าง ซ่ึงในอดีตเคยตกอยู4ใต�การปกครองของ
โรมันจนกระท่ังถูกทําลายโดยพวกมองโกล 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก ASTAREA  หรือเทียบเท4า 
วันท่ีส่ีของการเดินทาง                  สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค  
เช�า               รับประทานอาหารเช�า ณ  ห�องอาหารของโรงแรม 



นําท4านเดินทางสู4 เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 กม.) เมืองทาง
ตอนใต�ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ท่ีมีข�ามพรมแดนติด ประเทศบอสเนีย
และเฮอร%เซโกวีน4า  
  นําท4านเดินทางสู4 สถานีเพ่ือข้ึนกระเช�าไฟฟUา (CABLE 
CAR RIDE) ท่ีความสูง 400 เมตรเพ่ือชมวิวและทิวทัศน%ท่ีคงความเปKน

เอกลักษณ%ของบ�านเมืองหลังคาสีส�มและความงดงามของทะเลอาเด
รียติก 

  จากนั้นนําท4าน ชมเมืองเก4า (OLD TOWN) ซ่ึงโอบล�อมด�วยกําแพง
โบราณสูงตระหง4านในศตวรรษท่ี 13  เพ่ือปUองกันภัยจากศัตรู เช4น 
พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิร%บและในเขตเมืองเก4า
ประกอบด�วยสิ่งก4อสร�างโบราณ ซ่ึงได�รับการข้ึนทะเบียนจากองค%การ
ยูเนสโกให�เปKนมรดกโลก และเปKนเขตชุมชนเริ่มแรกท่ีบรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร�างบ�านเมืองไว�ตั้งแต4
ศตวรรษท่ี 7     

  นําท4าน ชมประตูเมือง (PILE GATE) ต้ังอยู4ทางทิศตะวันตก ซ่ึงเปKนทางเข�าหลักของเมืองเก4าและพ้ืน
ทางเดินถูกสร�างข้ึนจากหินในปM 1537   

ชมน้ําพุโบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เปKนน้ําพุท่ีใช�หล4อเลี้ยงประชากรในยามมี
ศึกสงคราม  …จากนั้นนําท4านชมสถานท่ีสําคัญต4างๆ เช4น Franciscan Monastery วิหาร
ในสถาปYตยกรรมแบบโกธิก ร�านขายยาท่ีเก4าแก4ท่ีสุดของยุโรปซ่ึงดําเนินกิจการมาต้ังแต4ปM 
ค.ศ. 1391  ให�ท4านได�อิสระถ4ายรูปบริเวณจัตุรัสกลางเมือง ซ่ึงเปKนสถานท่ีนัดพบประกอบ
กิจกรรมต4างๆ ของเมืองในอดีต    
อิสระให�ท4านได�ถ4ายรูปกับเสาหินอัศวิน (ORLANDO COLUMN) หอนาฬิกา (BELL 

TOWER) ท่ีต้ังอยู4ปลายสุดของถนนสายหลักสร�างข้ึนเม่ือปM ค.ศ. 1444  หน�าปYดทําด�วยเหล็กมีความพิเศษตรง
ลูกกลมๆ ใต�หน�าปYดซ่ึงเปKนแทนพระจันทร%บอกข�างข้ึนข�างแรมในสมัยก4อนและรูปปYmนของนักบุญ ST.BLAISE 
ซ่ึงมีโบสถ%ประจําเมืองสไตล%โรมาเนสก%แห4งแรกของเมืองเปKนฉากหลังและโบสถ% THE CATHEDRAL 
TREASURY  สถานท่ีเก็บอัฐิของนักบุญ ST. BLAISE รวมถึงภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะวัตถุล้ําค4าจํานวนมาก
และผลิตเหรียญกษาปณ%และทองท่ีมีชื่อเสียงของเมืองดูบรอฟนืกอีกด�วย...จนกระท่ังได�เวลาอันสมควร  

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บ4าย นําท4านเดินทางสู4 เมืองซีเบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เปKนเมืองทางประวัติศาสตร%ท่ีสําคัญอีกเมืองหนึ่งของ

ประเทศโคเอเซีย  ... ชมตัวเมืองเก4าริมฝYpงทะเลอาเดรียติคท่ีมีหลังคาอาคารบ�านเรือนทําด�วยกระเบ้ืองสีส�ม 
สไตล%เรอเนอซองส% ท่ีได�รับอิทธิพลจากทางประเทศอิตาลี  
ชมสภาว4าการเมืองเก4า (THE OLD LOGGIA) ท่ีสร�างข้ึนราว 
ค.ศ.15 …ชมมหาวิหารเซนต%จาคอบ  (CATHEDRAL OF 
ST.JACOV) สร�างข้ึนในระหว4างปM ค.ศ. 1431-1535  เปKน



สถาปYตยกรรมผสมผสานกันระหว4าง 3  ศิลปกรรม คือ ดาลมาเชีย (ท�องถ่ิน) ศิลปะทางเหนือของอิตาลี
และทัสคานีท้ังวิหารล�วนสร�างด�วยหินท้ังหมดไม4มีซีเมนต%บัวใต�ชายคาเปKนรูปศีรษะคน 71 ชิ้น ท้ังผู�ชาย 
ผู�หญิง และเด็ก เปKนการสะท�อนให�เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะกอธิคและเรอเนซองส% ซ่ึงผสมผสานเข�ากันได�
อย4างงดงามแสดงให�เห็นถึงการเปลี่ยนผ4านงานศิลปะจากยุคกอธิคสู4ยุคเรอ เนซองส% ซ่ึงองค%การยูเนสโกได�
ข้ึนทะเบียนให�เปKนมรดกโลกในปM ค.ศ.2000 

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก SOLARIS หรือเทียบเท4า 

วันท่ีห'าของการเดินทาง                         ซีเบนิค - พลิตวิเซ( - ซาแกร�บ 
เช�า  รับประทานอาหารเช�า  ณ  ห�องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นนําท4านเดินทางสู4 เมืองพลิตวิเซ4 (PLITVICE) 

(172 กม.) แห4งแคว�น  ISTRIA & KVARNER 
ระหว4างทางให�ท4านอิสระชมธรรมชาติและความงาม
ของทิวทัศน%สองข�างทางท่ีรายล�อมด�วยป}าเขาสลับ 
ทุ4งหญ�า ฟาร%มการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ% นําท4านเข�า
ชมอุทยายานแห4งชาติพริตวิตเซ4 พร�อมล4องเรือ.... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บ4าย นําท4านเดินทางสู4เมืองซาแกร~บ (ZAGREB) (130 กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ซ่ึงต้ังอยู4ริมฝYpง

แม4น้ําซาวา (SAVA) และภูเขาเขาเมดเวดนีตซา (MEDVEDNICA) เปKนเมืองท่ีมีประวัติศาสตร%อันยาวนานมา
กว4า 1,000 ปM ท้ังยังเปKนศูนย%กลางทางการเมืองเศรษฐกิจ การค�าและการศึกษา  
นําท4าน ชมย4านเมืองเก4า ซ่ึงจัดแบ4งออกเปKน 2 เขต คือ Lower & Upper Town อย4างลงตัว ผ4านชมโรง
ละครแห4งชาติ ท่ีสร�างข้ึนในสไตล%นีโอบาร็อค มีลักษณะเปKนรูปตัว U และรายรอบไปด�วยสวนสาธารณะจน
ได�รับสมญานามว4า “The Green Horse shoe” ชมบริเวณท่ีเปKนสถานท่ีทําการรัฐบาล (SABOR) และแกล
เลอรี่ ท่ีบอกเล4าถึงความเปKนมาของคนชาติโครแอตท่ีแยกตัวออกจาก
ยูโกสลาเวียในอดีต  
นําท4านชมมหาวิหารเซนต%สตีเฟ}น (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) มี
ยอดแหลมทรงกลวยคู4บนยอดวิหารตกแต4งอย4างงดงาม เปKน
สถาปYตยกรรมท่ีมีอายุเก4าแก4กว4า 800 ปM ซ่ึงได�รับการบูรณะปฏิสังขรณ%
ในสไตล%นีโอโกธิค งดงามด�วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร4าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค%สําคัญ

ต4างๆ เช4น นักบุญเซนต%ปMเตอร%, เซนต%ปอลล%  
ชมกําแพงหินโบราณ  ยุคศตวรรษท่ี 13 ท่ีสร�างรายล�อมเมืองเก4าซ่ึงยังคงความอัศจรรย%
ของภาพพระแม4มารีท่ีไม4ถูกเผาทําลายเม่ือไฟไหม�ครั้งใหญ4ในปMค.ศ. 1731  
ชมตลาดกลางเมือง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจ�งท่ีเก4าแก4ท่ีสุดของยุโรปและยัง
มีสีสันสุดๆ โดยตลอดแนวถนนจะมีร�านอาหารคาเฟ}ต%น4ารักๆ ใต�ร4มสีสดใส ให�ท4านได�



เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค�าพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย…. 
คํ่า      *.*.*. อิสระอาหารคํ่าเพ่ือความสะดวกในการช�อปป�mง *.*.*. 
ท่ีพัก ARISTOS หรือเทียบเท4า 
วันท่ีหกของการเดินทาง                      ซาแกร�บ - ดูไบ  

เช�า รับประทานอาหารเช�า  ณ  ห�องอาหารของโรงแรม 
อิสระพักผ4อนตามอัธยาศัย จนได�เวลาอันสมควร...นําท4านเดินทางสู4สนามบินเพ่ือเดินทางกลับสู4ประเทศไทย 

14.40 น.   (เวลาท�องถ่ิน) ออกเดินทางสู4 ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส% เท่ียวบินท่ี EK130 /EK376 
 
วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง                       ดไูบ - กรุงเทพฯ 

 (แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ เวลา 23.05 - 03.30+1 น.) 
12.35 น.       (เวลาท�องถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ …. 
 

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

 

อตัราค่าใชจ้า่ย  

วนัที�เดินทาง ผูใ้หญ่ พกัเดี�ยว เพิ�ม 

�� ธ.ค. – 2 ม.ค. 49,999 9,500 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ�นราคาของภาษนีํ �ามนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และค่าวซ่ีา ***  

หมายเหต ุบริษทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิ�ในการยกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงราคา   
 

อตัรานี� รวม 
1. ค่าต ั ,วเครื�องบนิไป-กลบั(Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั�น (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 
ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ�นสาํหรบัการเปลี�ยนแปลง) 
2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที�ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที�ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื�องปรบัอากาศเนื�องจาก 
อยู่ในภมูปิระเทศที�มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ�นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน
แฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลี�ยนยา้ยเมอืง หรอืเพิ�มค่าทวัรใ์นกรณีพกัที�เมอืงเดมิ โดยบรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสม
และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 
ขอ้มลูเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั  
** เนื�องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 
หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ั�นกนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี
หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ�งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื�องจากโรงแรมนั�นไมส่ามารถจดัหา
ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ�มเตมิในกรณีที�อาจมกีารแยกหอ้งพกั 



** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มอีุณหภูมติํ �า  
** กรณีที�มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ�นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการ
ปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบนํ�า ซึ�ง
ขึ�นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 
ขอ้มลูเบื�องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซ่ีาและการยื�นขอวซ่ีา  
1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ�น 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื�นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้เพื�อวางแผนในการ

ขอวซ่ีาของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาได ้(กรณีถา้มี
ค่าใชจ่้ายเกดิขึ�นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านั�น) 
3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ศึกษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื�องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนกัหรอืศึกษาอยู่เท่านั�น  
4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํ �ากว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํ �ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�นคาํรอ้งขอทาํ
หนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เนื�องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ�งในการ
ยื�นคาํรอ้งขอวซ่ีา และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัตดิวซ่ีาไม่ตํ �ากว่า 3 หนา้  
5. ท่านที�ใส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนั�นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของ
ทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  
7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�)  
-ค่าประกนัอุบตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงื�อนไขตามกรมธรรม)์  
-ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ g ชม.) / การเคลื�อนยา้ยเพื�อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลื�อนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านั�น) 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายุต ั�งแต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านั�น 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  
 

อตัรานี� ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี�ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื�องดื�มที�ส ั �งพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํ�าหนกัเกนิจากทาง 
สายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ�น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรอืของมค่ีาที�สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ�ม 7 % ในกรณีที�ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี



4. ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรบัขึ�นราคา  
5. ค่าใชจ่้ายสว่นตวัอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �งพเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าทปิท่านละ 55.- ยูโร 
8. ค่าวซ่ีาโคเอเซยี ท่านละ 6,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยื�นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามกาํหนดได ้กรณี 
ถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ�นตอ้งจ่ายค่า DHL เริ�มตน้ท่านละ 4,000.- ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านั�น) 
 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิค่ามดัจาํ ท่านละ ,-,---.- บาท 
ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั�นทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ7ที�จะขอรบัลูกคา้รายตอ่ไป  

ชําระสว่นที�เหลอื 9: วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั�นขอสงวนสทิธิ7ในการคนืเงนิคา่มดัจาํท ั�งหมด 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก 30,000.-บาท  
ขอ้มูลเพิ�มเตมิเรื�องต ั <วเครื�องบนิและที�นั �งบนเครื�องบนิ 

1. ทางบรษิทัฯ ไดส้าํรองที�น ั �งพรอ้มชาํระเงนิมดัจาํค่าต ั ,วเครื�องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ�การเรยีกเก็บค่ามดัจาํต ั ,วเครื�องบนิ ซึ�งมค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง  
2. หากตั ,วเครื�องบนิทาํการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ�เรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที�เกดิขึ�นจริง  
3. นั �งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี�จะนั �งตอ้งมคุีณสมบตัิตรงตามที�สายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็น
ผูท้ี�มร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื�นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีที�เครื�องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ �าหนกัประมาณ 
20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี�มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหท้ี�น ั �ง Long leg ขึ�นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที�เชค็อนิสายการ
บนิ ตอนเวลาที�เชค็อินเท่านั�น 
 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ�นไป  เก็บค่าใชจ่้าย p,qqq-rq,qqq บาท (ค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นจรงิ) 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วนั  เกบ็มดัจาํท ั�งจาํนวน 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า pq วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ั�งหมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 14 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ั�งหมด 

 บริษทัขอสงวนสทิธิ�ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายท ั�งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�บรษิทั 
ฯกาํหนดไว ้(30ท่านขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนับริษทัตอ้งนาํไปชาํระ
ค่าเสยีหายต่างๆที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะทาํการเลื�อนการเดนิทางของ 
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ั�งนี� ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายที�ไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํต ั ,ว และค่าธรรมเนียมวซ่ีา
ตามที�สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

 กรณียื�นวซ่ีาแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอ 
เกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นจรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื�นวซ่ีา / ค่ามดัจาํต ั ,วเครื�องบนิ หรอืค่าต ั ,วเครื�องบนิ (กรณีออกตั ,วเครื�องบนิ
แลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีที�กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจาํนวน  



 กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั ,วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ั�งหมด  

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทางบริษทัของ 
สงวนสทิธิ�ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ั�งหมด  
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่ ) และ/ 
หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษิทัฯ ยนิดคืีนเงนิใหท้ ั�งหมดหกั
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัที�ทาง บริษทัฯ ไมส่ามารถควบคุม 
ได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ั�งในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนีํ �าเงนิ) เดนิทาง 
หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ 
ไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานฑตู เพื�อใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานฑูต  
เรื�องวซ่ีาของท่าน เนื�องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมื�อท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอื
ท ั�งหมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ 
ถกูปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไมคื่นค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคาํรอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ั�ง  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด 
แต่งกายสุภาพ ท ั�งนี�ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที�ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ�มเตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้สถานทูตเพื�อใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 
สถานทูตเรื�องวซ่ีาของท่าน เนื�องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมื�อท่านได ้ชาํระเงนิมดัจาํ
หรอืท ั�งหมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯที�ไดร้ะบไุวโ้ดยท ั�งหมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในขั�นตอนการยื�นวซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง 
สถานทูตฯเท่านั�น ซึ�งอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ที�นี� 

 เมื�อท่านทาํการซื�อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีที�ลูกคา้ 



ตอ้งออกตั ,วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯก่อนทุกคร ั�งมฉิะนั�นทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ
ท ั�งสิ�นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ที�ไม่
สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ที�เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤติกรรมเป็นที�รกัเกียจของคนส่วน 
ใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื�มสุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ื�น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่
เกรงใจผูอ้ื�นชกัชวนผูผ้ื�นใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพื�อความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ทา่นที�มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื�อความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านที�มเีดก็ทารกอายุตํ �ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พื�อ 
หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื�น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านที�ตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื�อทวัร ์เพื�อหาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านที�จะออกตั ,วภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ั�นๆ ยนืยนั 
การเดนิทางหากท่านออกตั ,วโดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ั�นยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนั�นได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เช่น เริ�มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  
น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลี�ยน - เมื�อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบั
ในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นั �งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจาํตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง
ท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ั �วโมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจาก
การเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ั�งหมด 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสาํหรบัท่านผูมี้เกยีรติซึ�งร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันําสมัมนา และการเดินทางที�มีความชํานาญ โดยจดัหาโรงแรมที�พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที�ท่องเที�ยวพรอ้มท ั�งการสมัมนา ดูงาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ั�งนี�ทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที�เกิดจากโรงแรมที�พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื�องจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยั
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา
ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีา
จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้ง
แสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ�งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวท ั�ง
ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงื�อนไขที�บริษทัฯ ที�รบัประกนัในกรณีที�ผูร่้วมเดินทาง
ถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื�นที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อการ
เดินทาง รวมถึงมีสิ�งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
จาํเป็น หรือเพื�อความเหมาะสมท ั�งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั�งนี� การขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกยีรต ิซึ�งร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 
 



“ขอขอบพระคุณทกุท่านที�ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้าํพาการเดนิทางในครั�งนี�” 
เอกสารประกอบการขอวีซ(าเชงเก'น (โครเอเชีย) 
ใช'เวลาทําการอนุมัติวีซ(าประมาณ 20 วันทําการ ย่ืนวีซ(าไม(ต'องแสดงตนท่ีศูนย�ย่ืนวีซ(า VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ�) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว'น เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป@นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหว(างย่ืนวีซ(าเข'าสถานทูตแล'ว ไม(สามารถดึงเล(มออกมาก(อนได' 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต�องมีหน�าเหลือสําหรับประทับวีซ4าอย4างน�อย 2 หน�า 

อายุการใช�งานเหลือไม4น�อยกว4า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต�องไม4
ชํารุด(หนังสือเดินทางเล4มเก4า กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซ4าด�วย)  
 

2. รูปถ4าย รูปถ4ายสีหน�าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พ้ืนหลังขาว
เท4านั้น ถ4ายไม4เกิน 6 เดือนห�ามสวมแว4นตาหรือเครื่องประดับ ไม4ใส4คอนแทคเลนส% รูปไม4เลอะหมึก) 

 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผู�เดินทาง ออกค4าใช�จ4ายเอง  
**สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย%ส4วนตัวของผู�เดินทาง ย�อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค�าทํารายการเดิน
บัญชี ยอดเงินในบัญชีข้ันต่ํา 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก4อน แล�วค4อยปรับยอดเงินในบัญชีไม4เกิน 7 วัน ก4อนวันยื่นวี
ซ4า และหากบัญชีกระโดดเดือนต�องขอเปKน Statement เท4านั้น) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค% การันตี) ต�องเปKนบัญชีเดียวกันกับสเตทเม�น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต�องตรงตาม
หน�าพาสปอร%ต  
(ออกไม4เกิน 15 วัน นับจากวันท่ียื่น) (ใช'ท้ัง 2 อย(าง ขาดอย(างใดอย(างหนึ่งไม(ได') 
3.2 กรณีผู�เดินทางไม4ได�ออกค4าใช�จ4ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค4าใช�จ4ายได� ต�องเปKน พ4อ แม4 พ่ีน�อง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน 
หรือ สามีภรรยา เท4านั้น) 
3.2.1. ต�องทําเปKนหนังสือรับรองค4าใช�จ4ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปKนภาอังกฤษเท4านั้น 
3.2.2. ถ4ายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย�อนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค4าใช�จ4าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ%ระหว4างผู�ท่ีออกให� และผู�ท่ีถูกรับรองค4าใช�จ4ายให� เช4น สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร 
ทะเบียนบ�าน 
**สถานทูตไม4รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจ�าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผู�เดินทางเปKนกรรมการหรือหุ�นส4วน อายุไม4เกิน 3 เดือน หรือ 
สําเนาใบทะเบียนการค�า(พค.0403) 
- เปKนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน4ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปKนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต�องตรงตามหน�าพาสปอร%ต ใช�คําว4า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน



ชื่อสถานทูตท่ียื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช�หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู4  
(ขอเปKนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต�องตรงตามหน�าพาสปอร%ต) ใช�คําว4า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
ชื่อสถานทูตท่ียื่น) 
 
5. เอกสารส(วนตัว 
- สําเนาทะเบียนบ�าน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากว4า 20 ปM) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย4า/มรณะบัตร(ถ�ามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ�ามีการเปลี่ยน) 
 
6. กรณีเด็กอายุไม4ถึง 20 ปM ไม4ได�เดินทางไปต4างประเทศพร�อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต�องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต�นสังกัด (โดยมารดาจะต�องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให�บุตรเดินทางไปต4างประเทศกับบิดา) พร�อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน�าพาสปอร%ตมารดามาด�วย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต�องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต�นสังกัด (โดยบิดาจะต�องคัดหนังสือยินยอมระบุให�
บุตรเดินทางไปต4างประเทศกับมารดา) พร�อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน�าพาสปอร%ตบิดามาด�วย 
- หากเด็กไม4ได�เดินทางพร�อมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต�องคัดหนังสือระบุยินยอมให�บุตรเดินทางไป
ต4างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ%เปKนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต�นสังกัด พร�อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน�า
พาสปอร%ตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย4าร�าง จะต�องแนบสําเนาใบหย4า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว4าฝ}ายใดเปKนผู�มีอํานาจ
ปกครองบุตรแต4เพียงผู�เดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม4มี passport แล�วใช� ID Card แทนต�องทําจดหมายชี้แจงว4าทําไมไม4มี passport *** 
- กรณีเด็กอายุต่ํากว4า 18 ปM บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร%มสมัครวีซ4า  
 
7. ท4านไม4จําเปKนต�องเซ็น รับรองสําเนาถูกต�อง ให�ท4านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร%มใบคําร�องขอวีซ4าเท4านั้น 

 
เอกสารย่ืนวีซ(าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได'ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ'งขอเพ่ิมเติม 

 

 
 
 

 




