
 

 
 

 
 

 

 

 
โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน 



 

 
 

 

ซาแกร๊บ - ซาดาร์ - ซีเบนิค - โทรกีร ์- สปลิท - สตอน - ดูบรอฟนิค 

ก าหนดการเดินทาง      

วันที่หนึ่งของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ  

21.30 น. พร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที ่9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ 

(EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 

 

วันที่สองของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกร๊บ - ซาดาร์ 

03.30 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย สายการบินเอมิเรสต์ (EK) เที่ยวบินที่ EK377/ EK2012  

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ เวลา 0715-1000 น. *.*.*. 

13.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย…หลังผ่าน

พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว.....น าทา่น

เดินทางสู่เมืองซาดาร์ (ZADAR) (285 กม.) เมืองท่าส าคัญซึ่งตั้งอยู่

บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลอาเดรีติกอดีตเป็นเมืองหลวงของ

แคว้นดัลเมเทียท่ีร่ ารวยไปด้วยอารยธรรมโรมันที่มีประวัติศาสตร์

มากกว่า 3,000 ปี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศท่ีสวยงาม

ของเมืองนี้ เดินทางถึงเมืองซาดาร์  

น าท่านชมเมืองเก่าของซาดาร์...ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเก่าท่ีแสนโรแมนติคริมทะเลสาบอาเดรียติก

และให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย … 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ที่พัก  PINIJA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สามของการเดินทาง                          ซาดาร์ - โทรกีร์ - สปริท - สตอน 

 



 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรกีร์ (TROGIR)  (130  กม.) เมืองขนาด

เล็กบนเกาะที่ตั้งอยู่เกือบชิดกับแผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองตั้งแต่ยุค

กรีกโรมันและได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่า ทั้งป้อมปราการ

จัตุรัสและก าแพงเมือง  ซึ่งยังได้รับการยอกย่องจากยูเนสโกให้ขึ้น

ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกใน ปี ค.ศ. 1997  ระหว่างทางผ่านชม

เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน เป็น

เมืองเล็กท่ีสวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ ในสมัยก่อนมีคนยกย่องให้

ชาวเมืองนี้เป็นชาวเมืองที่มีความอดทนมากต่อการใช้ชีวิตเนื่องจาก

ภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแต่ยังสามารถท าการเพาะปลูกพืช ผัก 

ผลไม้ และท าการเกษตรกรรมโดยเฉพาะไวน์แดงที่มีชื่อเสียง  ...

เดินทางถึงเมืองโทรเกียร์ 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่าน ชมเขตเมืองเก่า ซึ่งมีบรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน  และยังเป็นเมืองที่รวบรวมเอาสถาปัตยกรรม

ต่างยุคไว้มากท่ีสุดในยุโรปตะวันออก มีทั้งโรมาเนสก์ เรอเนสซองส์ บารอก และกรีกโรมันโบราณ เช่น ประตู

เมือง (KOPNENA VRATA) ที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในศตวรรษท่ี 16 หอนาฬิกา (FOGGIA & CLOCK TOWER) 

สมัยศตวรรษที่ 14    

  น าท่าน ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใน

รูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก์ โดยมีสิงโต อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองค์ส าคัญต่างๆ  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (SPLIT) (29 กม.) เมืองใหญ่อันดับที่สองรองจากเมืองซาเกรบ เป็นเมือง

ศูนย์กลางการพาณิชย์  ศูนย์กลางทางธุรกิจ  การคมนาคมของแคว้นดัลเมเชี่ยน โดยเป็นอีกเมืองหนึ่งที่องค์การ

ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนและประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก     

น าท่านชมเมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างในศตวรรษท่ี15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่

ต่างๆ  ...ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษท่ี 15 และชม

สิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE 

TOWN HALL ที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 และน าท่านชมบริเวณตลาดค้าผลไม้และอาหารโดยรอบ  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Trogir_cathedral_007.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Trogir_cathedral_007.jpg


 

 
 

 

จากนั้นน าท่านชมด้านหน้าพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ที่

สร้างข้ึนจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนที่ต้องการสร้างพระราชวัง

ส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี น า

ท่านชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอ่ืนๆ ชมลานกว้าง (PERISTYLE) 

ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อ

ดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร THE CATHEDRAL 

BELFRY แท่นบูชาของเซนต์โดมินัสและเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (PEOPLE’S 

SQUARE) ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN ผู้น าศาสนาคนส าคัญของโครเอเชียในยุคศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็น

ฝีมือของ IVAN MESTROVIC ช่างปั้นที่มีชื่อเสียงของโครเอเชีย… 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (STON) (187 กม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองดูบ

รอฟนิคเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องหอยนางรมและผลิตภัณฑ์จากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติกและตื่น

ตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะทางสู่

สตอนและหมู่บ้านี่สงบตั้งอยู่ริมฝั่งบริเวณโค้งอ่าวกว้าง ซึ่งในอดีตเคยตกอยู่ใต้การปกครองของโรมันจนกระทั่ง

ถูกท าลายโดยพวกมองโกล 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ที่พัก ASTAREA  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สีข่องการเดินทาง                  สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค  

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 กม.) เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ที่มีข้าม

พรมแดนติด ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า  

น าท่านเดินทางสู่ สถานีเพ่ือขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR RIDE) ที่ความสูง 

400 เมตรเพ่ือชมวิวและทิวทัศน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมือง

หลังคาสีส้มและความงดงามของทะเลอาเดรียติก 

   



 

 
 

   

  จากนั้นน าท่าน ชมเมืองเก่า (OLD TOWN) ซึ่งโอบล้อมด้วย

ก าแพงโบราณสูงตระหง่านในศตวรรษท่ี 13  เพ่ือป้องกันภัย

จากศัตรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิร์บ

และในเขตเมืองเก่าประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างโบราณ ซึ่งได้รับ

การข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และเป็น

เขตชุมชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้าง

บ้านเมืองไว้ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 7     

  น าท่าน ชมประตูเมือง (PILE GATE) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ซ่ึงเป็นทางเข้าหลักของเมืองเก่าและพ้ืนทางเดินถูก

สร้างข้ึนจากหินในปี 1537   

  ชมน้ าพุโบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เป็นน้ าพุที่ใช้หล่อเลี้ยงประชากรในยามมีศึกสงคราม  …

จากนั้นน าท่านชมสถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น Franciscan Monastery วิหารในสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ร้าน

ขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปซึ่งด าเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1391  ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสกลาง

เมือง ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบประกอบกิจกรรมต่างๆ ของเมืองในอดีต    

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับเสาหินอัศวิน (ORLANDO COLUMN) หอนาฬิกา 

(BELL TOWER) ที่ตัง้อยู่ปลายสุดของถนนสายหลักสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444  

หน้าปัดท าด้วยเหล็กมีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งเป็นแทนพระจันทร์

บอกข้างข้ึนข้างแรมในสมัยก่อนและรูปปั้นของนักบุญ ST.BLAISE ซ่ึงมีโบสถ์

ประจ าเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังและโบสถ์ THE 

CATHEDRAL TREASURY  สถานที่เก็บอัฐิของนักบุญ ST. BLAISE รวมถึง

ภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะวัตถุล้ าค่าจ านวนมากและผลิตเหรียญกษาปณ์และ

ทองที่มีชื่อเสียงของเมืองดูบรอฟนืกอีกด้วย...จนกระท่ังได้เวลาอันสมควร  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซีเบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญอีกเมืองหนึ่งของ

ประเทศโคเอเซีย  ... ชมตัวเมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติคที่มีหลังคาอาคารบ้านเรือนท าด้วยกระเบื้องสีส้ม 

สไตล์เรอเนอซองส์ ที่ได้รับอิทธิพลจากทางประเทศอิตาลี  

 



 

 
 

 

ชมสภาว่าการเมืองเก่า (THE OLD LOGGIA) ที่สร้างขึ้น

ราว ค.ศ.15 …ชมมหาวิหารเซนต์จาคอบ  (CATHEDRAL 

OF ST.JACOV) สร้างข้ึนในระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535  

เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3  ศิลปกรรม 

คือ ดาลมาเชีย (ท้องถิ่น) ศิลปะทางเหนือของอิตาลี

และทัสคานีทั้งวิหารล้วนสร้างด้วยหินทั้งหมดไม่มีซีเมนต์บัวใต้ชายคาเป็นรูปศีรษะคน 71 ชิ้น ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง 

และเด็ก เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะกอธิคและเรอเนซองส์ ซึ่งผสมผสานเข้ากันได้อย่างงดงาม

แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านงานศิลปะจากยุคกอธิคสู่ยุคเรอ เนซองส์ ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 

ค่ า      รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ที่พัก SOLARIS หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง                         ซีเบนิค - พลิตวิเซ ่- ซาแกร๊บ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองพลิตวิเซ่ (PLITVICE) 

(172 กม.) แห่งแคว้น  ISTRIA & KVARNER ระหว่าง

ทางให้ท่านอิสระชมธรรมชาติและความงามของ

ทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับ ทุ่ง

หญ้า ฟาร์มการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ น าท่านเข้าชม

อุทยายานแห่งชาติพริตวิตเซ่ พร้อมล่องเรือ.... 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซาแกร๊บ (ZAGREB) (130 กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าซา

วา (SAVA) และภูเขาเขาเมดเวดนีตซา (MEDVEDNICA) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากว่า 1,000 

ปี ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจ การค้าและการศึกษา  

ค่ า      รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.panoramio.com/photos/original/6614522.jpg&imgrefurl=http://www.panoramio.com/photo/6614522&usg=__gpk-l74ZdN9QnLPJGh0mBnw94xY=&h=1712&w=2288&sz=766&hl=th&start=15&um=1&tbnid=sLQSsA833LpwmM:&tbnh=112&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DCATHEDRAL%2BOF%2BST.JACOB%2Bcroatia%26hl%3Dth%26sa%3DN%26um%3D1


 

 
 

 

ที่พัก ARISTOS หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หกของการเดินทาง                      ซาแกร๊บ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมย่านเมืองเก่า ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ Lower & 

Upper Town อย่างลงตัว ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ ที่สร้างขึ้นใน

สไตล์นีโอบาร็อค มีลักษณะเป็นรูปตัว U และรายรอบไปด้วย

สวนสาธารณะจนได้รับสมญานามว่า “The Green Horse shoe” ชม

บริเวณท่ีเป็นสถานที่ท าการรัฐบาล (SABOR) และแกลเลอรี่ ที่บอกเล่า

ถึงความเป็นมาของคนชาติโครแอตที่แยกตัวออกจากยูโกสลาเวียในอดีต  

น าท่านชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) มียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหาร

ตกแต่งอย่างงดงาม เป็นสถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอ

โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์ส าคัญต่างๆ เช่น นักบุญ

เซนต์ปีเตอร,์ เซนต์ปอลล์  

ชมก าแพงหินโบราณ  ยุคศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่าซึ่งยังคงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารีที่ไม่

ถูกเผาท าลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปีค.ศ. 1731  

ชมตลาดกลางเมือง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปและยังมี

สีสันสุดๆ โดยตลอดแนวถนนจะมีร้านอาหารคาเฟ่ต์น่ารักๆ ใต้ร่มสีสดใส ให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย…. 

ค่ า      รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก ARISTOS หรือเทียบเท่า 

 

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง                         ซาแกร๊บ-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 
 

 

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร...น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

14.30 น.   (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK2013 /EK384 

 

วันทีแ่ปดของการเดินทาง                        กรุงเทพฯ 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ เวลา 2300-0305 น. *.*.*. 

12.05 น.       (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ …. 

 

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

 

อัตราค่าใช้จ่าย 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม 

28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 

13-20 ก.พ. //  27 ก.พ.-5 มี.ค. 

12-19 มี.ค. // 21-28 มี.ค. 

43,999.- 9,500.- 

 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ ามันและ/หรือภาษีประกันภัย
การเดินทาง และค่าวีซ่า ***  
 
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคา   
 
*.*.*. อัตรานี้รวม *.*.*. 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้อง

อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นส าหรับการเปลี่ยนแปลง) 



 

 
 

 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลท าให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพ่ิมค่าทัวร์ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดย
บริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 
Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจาก
โรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพัก 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ (กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 
3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษา
อยู่เท่านั้น  
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทาง
ต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติ
การเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวี
ซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า  



 

 
 

 
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
-ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษ ี
4. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการ

พิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
7. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร 
8. ค่าวีซ่าโคเอเซีย ท่านละ 6,500.- บาท (หากสถานทูตได้ก าหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได้ 

กรณถี้ามีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนต้องจ่ายค่า DHL เริ่มต้นท่านละ 4,000.- ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 
 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา 

การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 



 

 
 

 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดย

เหตุจ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัด

งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจ านวนตามราคา 
ทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามท่ีทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างใน

นั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท

ต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้วทางบริษัทฯ  
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว

เครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชวีิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไข 
สายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและ

บริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน 

(กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

 

หมายเหตุ  



 

 
 

 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง

ราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

- เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่

ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ

อากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วม

เดินทางเป็นส าคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระ

โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้อง
เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

- กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 

- บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )  

- และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 



 

 
 

 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 

- ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 

- สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้
ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า 

- ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

- โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต
ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

- ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของ 

- ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

- เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 

- กรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 

- ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ
ว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 

- ใบรับรองแพทย์) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 

- จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 
 



 

 
 

 

- ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  

- ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

- ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  

- 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

- หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

-  
 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุ

รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้ องถิ่น,  

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทน

ประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย

รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ

ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืน

ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้

มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 



 

 
 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (โครเอเชีย) 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่าประมาณ 20 วันท าการ ยื่นวีซ่าไม่ต้องแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ์)

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุดใน

ระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่
ช ารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

2. รปูถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พ้ืนหลังขาว
เท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะ
หมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

**ส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี 
ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และ
หากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตาม
หน้าพาสปอร์ต  
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใช้ทั้ง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้) 
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน 
หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 
3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเท่านั้น 
3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียน
บ้าน 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจ า และบัญชียอดติดลบ** 
4. หลักฐานการท างาน  
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 
ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 



 

 
 

 
- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น) 
5. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและ
มารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู้เดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท าจดหมายชี้แจงว่าท าไมไม่มี passport *** 
- กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  
7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 


