
 

 
 

 

 

ซาแกรบ๊ - โอพาเทียร ์- ซาดาร ์- ซเีบนิค - โทรกรี ์- สปลทิ - สตอน  

ดูบรอฟนิค - ล่องเรือทะเลสาบอทุยานพริตวิตเซ่ 

นัง่กระเชา้ชมวิวเมืองดูรอฟนิค 



ก าหนดการเดินทาง      

วนัที่หน่ึงของการเดินทาง                       สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ที่ 9 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เจา้หนา้ทีจ่ากบริษทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ้นเครื่อง 

วนัที่สองของการเดินทาง                       สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - ซาแกรบ๊ - โอพาเทียร ์

01.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมอืงซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย สายการบนิเอมเิรสต ์(EK) เที่ยวบนิที่ EK385/ EK2012 (สาย

การบนิฟลายดูไบ) *.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งที่เมอืงดูไบ เวลา 0445-1000 น. *.*.*. 

14.15 น. (เวลาทอ้งถิ่น) ถงึสนามบนิซาแกร็บ (ZAGREB) ประเทศโครเอเชีย…หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโอพาเทยี (OPATIJA) อยู่ในแควน้อิสเตรยีเป็นเมอืง

ท่องเที่ยวตัง้อยู่ทางฝงัตะวนัตกริมทะเลอาเดรยีติก มบีา้นพกัตากอากาศสไตส์

ออสเตรียทีเ่รียงรายอยู่ตามชายฝัง่ น าทา่นชมเมอืงที่เต็มเป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่หข์อง

บา้นพกัริมชายฝัง่ แวะถา่ยรูปกบัรูปปัน้หญิงสาวกบันกนางนวล (MAIDEN WITH 

THE SEAGULL) เป็นรูปปัน้หญิงสาวที่งดงามที่มนีกนางนวลเกาะอยู่ที่มอืมเีวลาให ้

ท่านไดเ้ดินเล่นถา่ยรูปกบัความสวยงามของเมอืงและใหซ้ื้อของทีร่ะลกึประจ าทอ้งถิ่น 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั OPATIJA HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง                          ซาดาร ์- โทรกีร ์- สปริท - สตอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมอืงซาดาร ์(ZADAR) (285 กม.) เมอืงท่าส าคญัซึ่ง

ต ัง้อยู่บนคาบสมทุรขนาดใหญ่ของทะเลอาเดรีติกอดีตเป็นเมอืงหลวง

ของแควน้ดลัเมเทยีที่ร  า่รวยไปดว้ยอารยธรรมโรมนัที่มปีระวตัิศาสตร์

มากกวา่ 3,000 ปี ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศที่สวยงามของ

เมอืงนี้ เดินทางถงึเมอืงซาดาร ์ 

น าท่านชมเมอืงเกา่ของซาดาร.์..ชมบรรยากาศความงดงามของเมอืงเก่า

ที่แสนโรแมนติคริมทะเลสาบอาเดรียตกิและใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั … 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโทรกีร ์(TROGIR)  (130  กม.) เมอืงขนาดเลก็บนเกาะทีต่ ัง้อยู่เกือบชิดกบัแผ่นดินใหญ ่เป็น

เมอืงตัง้แต่ยุคกรกีโรมนัและไดร้บัการอนุรกัษใ์หเ้ป็นเมอืงเก่า ท ัง้ป้อม

ปราการจตัุรสัและก าแพงเมอืง  ซึ่งยงัไดร้บัการยอกย่องจากยูเนสโก

ใหข้ึ้นทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกใน ปี ค.ศ. 1997  ระหว่างทางผ่าน

ชมเมอืงท่องเทีย่วที่มช่ืีอเสยีงของโครเอเชีย คอื เมอืงพรีโมสเตน เป็น

เมอืงเลก็ที่สวยงามและเป็นเกาะเลก็ๆ ในสมยักอ่นมคีนยกย่องให ้

ชาวเมอืงนี้เป็นชาวเมอืงที่มคีวามอดทนมากต่อการใชชี้วติเนื่องจากภูมปิระเทศเป็นภูเขาหนิแต่ยงัสามารถท าการ

เพาะปลูกพชื ผกั ผลไม ้และท าการเกษตรกรรมโดยเฉพาะไวนแ์ดงที่มช่ืีอเสยีง  ...เดินทางถงึเมอืงโทรเกียร ์

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 



บ่าย น าท่าน ชมเขตเมอืงเก่า ซึ่งมบีรรยากาศแบบเมดิเตอรเ์รเนียน  และยงัเป็นเมอืงที่รวบรวมเอาสถาปตัยกรรมตา่งยุค

ไวม้ากที่สุดในยุโรปตะวนัออก มที ัง้โรมาเนสก ์เรอเนสซองส ์บารอก และกรีกโรมนัโบราณ เช่น ประตเูมอืง 

(KOPNENA VRATA) ที่มกีารบูรณะขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 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 าท่านเดินทางสู่ เมอืงสปลทิ (SPLIT) (29 กม.) เมอืงใหญ่อนัดบัที่สองรองจากเมอืงซาเกรบ เป็นเมอืง

ศูนยก์ลางการพาณิชย ์ ศูนยก์ลางทางธุรกจิ  การคมนาคมของแควน้ดลัเมเชี่ยน โดยเป็นอีกเมอืงหนึ่งที่องคก์าร

ยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนและประกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก     

น าท่านชมเมอืงสปลทิ ชมศาลาวา่การเมอืงสไตลเ์รอเนซองสท์ี่สรา้งในศตวรรษที่15 อาคาร

บา้นเรอืนเก่าแก่ตา่งๆ  ...ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนยก์ลางทางธุรกิจและการบริหาร 

เมื่อสมยัศตวรรษที ่15 และชมสิ่งกอ่สรา้งที่มช่ืีอเสยีง เช่น รูปภาพแกะสลกัสมยั 

VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ที่สรา้ง

ขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 และน าท่านชมบรเิวณตลาดคา้ผลไมแ้ละอาหารโดยรอบ  

จากนัน้น าท่านชมดา้นหนา้พระราชวงัดิโอคลเีธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ที่สรา้งขึ้นจาก

พระประสงคข์องจกัรพรรด์ิดิโอคลเีธี่ยนที่ตอ้งการสรา้งพระราชวงัส าหรบับ ัน้ปลายชีวติของพระองคใ์นปี 295 ซึ่งใช ้

เวลาในการกอ่สรา้งถงึ 10 ปี น าท่านชมหอ้งโถงกลางซึ่งมทีางเดินที่เช่ือมตอ่สู่หอ้งอื่นๆ ชมลานกวา้ง (PERISTYLE) 

ซึ่งลอ้มไวด้ว้ยเสาหนิแกรนติ 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาที่ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวจิิตรสวยงาม ชม

ยอดระฆงัแห่งวหิาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนตโ์ดมนิสัและเซนตส์ตาซอิุส ซึ่งอยู่ภายใน

วหิารชมจตัุรสัประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปัน้ของ GREGORY OF NIN ผูน้ าศาสนาคนส าคญัของ

โครเอเชียในยุคศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็นฝีมอืของ IVAN MESTROVIC ช่างปัน้ที่มช่ืีอเสยีงของโครเอเชีย… 

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

นิคเป็นเมอืงที่มช่ืีอเสยีงในเรือ่งหอยนางรมและผลติภณัฑจ์ากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรยีติกและตื่นตาตื่นใจ

กบับรรยากาศริมชายฝัง่ทะเลที่มบีา้นเรอืนหลงัคากระเบื้องสแีสดสลบัตามแนวชายฝัง่เป็นระยะทางสู่สตอนและหมู่

บา้นี่สงบตัง้อยู่ริมฝัง่บริเวณโคง้อ่าวกวา้ง ซึ่งในอดีตเคยตกอยู่ใตก้ารปกครองของโรมนัจนกระท ัง่ถกูท าลายโดยพวก

มองโกล 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ที่พกั ASTAREA  หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สี่ของการเดินทาง                  สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค  

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

ของสาธารณรฐัโครเอเชีย ที่มขีา้มพรมแดนติด ประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวี

น่า …..น าทา่นเดินทางสู่ สถานีเพื่อขึ้นกระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR RIDE) ที่

ความสูง 400 เมตรเพือ่ชมววิและทวิทศันท์ี่คงความเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเมอืง

หลงัคาสสีม้และความงดงามของทะเลอาเดรียติก 



  จากนัน้น าท่าน ชมเมอืงเกา่ (OLD TOWN) ซึ่งโอบลอ้มดว้ยก าแพงโบราณสูงตระหง่านในศตวรรษที่ 13  เพื่อ

ป้องกนัภยัจากศตัรู เช่น พวกอาหรบั เวเนเชยีน มาชีโดเนยีนและเซริบ์และในเขตเมอืงเกา่ประกอบดว้ยสิ่งก่อสรา้ง

โบราณ ซึ่งไดร้บัการขึ้นทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นเขตชุมชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบ

รอฟนกิมาสรา้งบา้นเมอืงไวต้ ัง้แต่ศตวรรษที่ 7     

  น าท่าน ชมประตูเมอืง (PILE GATE) ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตก ซึ่งเป็น

ทางเขา้หลกัของเมอืงเก่าและพื้นทางเดินถกูสรา้งขึ้นจากหนิในปี 1537   

ชมน า้พโุบราณทรงกลม (ONFRIO 

FOUNTAIN) เป็นน า้พทุี่ใชห้ล่อเลี้ยงประชากร

ในยามมศีึกสงคราม  …จากนัน้น าทา่นชมสถานที่

ส าคญัต่างๆ เช่น Franciscan Monastery 

วหิารในสถาปตัยกรรมแบบโกธิก รา้นขายยาที่เกา่แก่ที่สุดของยุโรปซึ่งด าเนินกิจการมาตัง้แต่ปี 

ค.ศ. 1391  ใหท้่านไดอ้ิสระถา่ยรูปบรเิวณจตัุรสักลางเมอืง ซึ่งเป็นสถานที่นดัพบประกอบ

กิจกรรมต่างๆ ของเมอืงในอดีต    

  อิสระใหท้า่นไดถ้่ายรูปกบัเสาหนิอศัวนิ (ORLANDO COLUMN) หอนาฬกิา (BELL TOWER) ที่ต ัง้อยู่ปลายสุดของ

ถนนสายหลกัสรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444  หนา้ปดัท าดว้ยเหลก็มคีวามพเิศษตรงลูกกลมๆ ใตห้นา้ปดัซึ่งเป็นแทน

พระจนัทรบ์อกขา้งขึ้นขา้งแรมในสมยักอ่นและรูปปัน้ของนกับุญ ST.BLAISE ซึ่งมโีบสถป์ระจ าเมอืงสไตลโ์รมาเนสก์

แห่งแรกของเมอืงเป็นฉากหลงัและโบสถ ์THE CATHEDRAL TREASURY  สถานที่เก็บอฐัขิองนกับุญ ST. 

BLAISE รวมถงึภาพเขยีนและชิ้นงานศิลปะวตัถลุ  า้ค่าจ านวนมากและผลติเหรียญกษาปณ์และทองที่มช่ืีอเสยีงของ

เมอืงดูบรอฟนืกอีกดว้ย...จนกระท ัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

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

โคเอเซยี  ... ชมตวัเมอืงเกา่ริมฝัง่ทะเลอาเดรียติคที่มหีลงัคาอาคารบา้นเรอืนท าดว้ยกระเบื้องสสีม้ สไตลเ์รอเนอ

ซองส ์ที่ไดร้บัอิทธพิลจากทางประเทศอติาล ี 

ชมสภาว่าการเมอืงเก่า (THE OLD LOGGIA) ที่สรา้งขึ้นราว 

ค.ศ.15 …ชมมหาวหิารเซนตจ์าคอบ  (CATHEDRAL OF 

ST.JACOV) สรา้งขึ้นในระหวา่งปี ค.ศ. 1431-1535  เป็น

สถาปตัยกรรมผสมผสานกนัระหว่าง 3  ศิลปกรรม คือ ดาลมา

เชีย (ทอ้งถิ่น) ศิลปะทางเหนอืของอิตาลแีละทสัคานีท ัง้วหิารลว้น

สรา้งดว้ยหนิท ัง้หมดไม่มซีเีมนตบ์วัใตช้ายคาเป็นรูปศีรษะคน 71 ช้ิน ท ัง้ผูช้าย ผูห้ญิง และเด็ก เป็นการสะทอ้นให ้

เห็นถงึอิทธพิลของศิลปะกอธิคและเรอเนซองส ์ซึ่งผสมผสานเขา้กนัไดอ้ย่างงดงามแสดงใหเ้ห็นถงึการเปลีย่นผ่าน

งานศิลปะจากยุคกอธิคสู่ยุคเรอ เนซองส ์ซึ่งองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ที่พกั SOLARIS หรอืเทยีบเท่า 

 

 



วนัที่หา้ของการเดินทาง                         ซเีบนิค - พลติวิเซ่ - ซาแกรบ๊ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมอืงพลติวเิซ่ (PLITVICE) (172 กม.) แห่งแควน้  

ISTRIA & KVARNER ระหว่างทางใหท้่านอิสระชมธรรมชาติและความ

งามของทวิทศันส์องขา้งทางที่รายลอ้มดว้ยป่าเขาสลบั ทุ่งหญา้ ฟารม์

การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ น าทา่นเขา้ชมอุทยายานแห่งชาติพริตวติเซ่ พรอ้ม

ล่องเรือ.... 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมอืงซาแกรบ๊ (ZAGREB) (130 กม.) เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชีย ซึ่งต ัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้ซาวา 

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

ยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเมอืงเศรษฐกิจ การคา้และการศึกษา  

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั ARISTOS หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่หกของการเดินทาง                      ซาแกรบ๊  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

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 ที่บอกเล่าถงึ

ความเป็นมาของคนชาติโครแอตที่แยกตวัออกจากยูโกสลาเวยีในอดีต  

น าท่านชมมหาวหิารเซนตส์ตีเฟ่น (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) มี

ยอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวหิารตกแต่งอยา่ง

งดงาม เป็นสถาปตัยกรรมที่มอีายุเก่าแกก่ว่า 800 ปี 

ซึ่งไดร้บัการบูรณะปฏสิงัขรณ์ในสไตลน์ีโอโกธิค งดงาม

ดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสทีองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนกับุญองคส์ าคญัต่างๆ เช่น 

นกับุญเซนตปี์เตอร,์ เซนตป์อลล ์ 

ชมก าแพงหนิโบราณ  ยุคศตวรรษที่ 13 ที่สรา้งรายลอ้มเมอืงเก่าซึ่งยงัคงความอศัจรรยข์อง

ภาพพระแม่มารทีี่ไม่ถูกเผาท าลายเมือ่ไฟไหมค้รัง้ใหญ่ในปีค.ศ. 1731  

ชมตลาดกลางเมอืง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจง้ทีเ่ก่าแก่ที่สุดของยุโรปและยงัมสีสีนัสุดๆ โดยตลอดแนว

ถนนจะมรีา้นอาหารคาเฟ่ตน่์ารกัๆ ใตร้่มสสีดใส ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสินคา้พื้นเมอืงตามอธัยาศยั…. 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั ARISTOS หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง                         ซาแกรบ๊ - ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร...น าทา่นเดินทางสู่สนามบนิเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

15.15 น.  (เวลาทอ้งถิ่น) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK2013 /EK384 



วนัที่แปดของการเดินทาง                        ประเทศไทย 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งที่เมอืงดูไบ เวลา 2255-0250 น. *.*.*. 

12.15 น.       (เวลาทอ้งถิ่น) เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ …. 

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

 

 อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

26 มิ.ย.-3 ก.ค. / 3-10 ก.ค. 17-24 ก.ค.  

24-31 ก.ค. / 7-14 ก.ค. / 21-28 ส.ค.  

28 ส.ค.-4 ก.ย. / 4-11 ส.ค. / 18-25 ก.ย. 

25 ก.ย.-2 ต.ค. / 2-9 ต.ค. / 9-16 ต.ค.    

64,900.- 

9,900.- 16-23 ต.ค. / 23-30 ต.ค. 69,900.- 

6-13 พ.ย. / 20-27 พ.ย. / 27 พ.ย.-4 ธ.ค. 64,900.- 

4-11 ธ.ค.  69,900.- 

11-18 ธ.ค. 64,900.- 

25 ธ.ค.-1 ม.ค. / 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 74,900.- 12,900.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมีการ ขึ้นราคาของภาษีน า้มนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า ***  
 

อตัราน้ีรวม  

1. ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั(Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

9. ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 



10. ค่าทปิ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง 

สายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทาง

หรือของมค่ีาที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบริการพเิศษ 

ต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

 

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีการจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที่ใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขและหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท่ี์ท่านไดร้บัถือเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกคา้*** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายตอ่ไป  

เงื่อนไขการช าระคา่ทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนที่เหลอื 15 วนักอ่นการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดินทางโดยเหตุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กิดขึ้นจริง 
 

เงื่อนไข  

กรณียกเลิกการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดินทางเก็บค่ามดัจ าเต็มจ านวนทุกกรณี 

- ยกเลกิการเดินทางและหรอืไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็ 

เฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดขึ้นจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืค่าตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิ

แลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษทัฯอีกครัง้นึง) 

- กรณีผูเ้ดินทางทีเ่กิดอบุตัิเหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชีวติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไขสายการ 

บนินัน้ ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบริษทั

ต่างประเทศ) ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ หรอืค่าตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋

เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการยื่นวซ่ีากรณีที่ท่านยื่นวซ่ีาแลว้  

หมายเหต ุ 



- บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรอืกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ทา่นจะใชห้นงัสอืเดินทางราชการ (เล่มสนี า้เงนิ) เดินทางหาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เมื่อทา่นท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ 

ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทาง

เป็นส าคญั…. 

- หลงัจากที่มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รือท ัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบั

ทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษทั ที่ไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที่ Long Leg โดยปกตอิยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู ้

ที่มรี่างกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 

20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ี่นัง่ Long leg ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอินสายการ

บนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทา่นัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรือ ผูร้่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนยีมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพื่อใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซ่ีาของท่าน เนือ่งจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ า

หรือท ัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า 

ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก

ครัง้  



• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ 

โปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร

เพิ่มเติม ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซ่ีา จะอยู่ในดุลพนิิจของ 

ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ที่นี้ 

• เมื่อทา่นท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ใน 

กรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯก่อนทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุดวสิยัต่าง 

ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดินทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นที่รกัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืวา่มากลุ่ม

ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ื่นใหก้่อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์กท่่านที่มคีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ทา่นที่มเีด็กทารกอายุต า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บริษทัฯ กอ่น 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื่อขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดินทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ั้นยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายนัน้

ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่าน

ยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนือ่งจาก

การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 



ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษ ัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้นี้ทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยั

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

ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีา

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

แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้

ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร้่วมเดินทาง

ถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความ

ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ

เดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

จ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึง

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้นี้ ” 

 



เอกสารประกอบการขอวซี่าโครเอเชีย 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัิวีซา่ประมาณ 20 วนัท าการ ในระหว่างยื่นวีซ่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเล่มออกมาก่อนได ้

1. หนงัสอืเดินทาง (Passport) หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซ่ีาอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า  

6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั และหนงัสอืเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด(หนงัสอืเดินทางเล่มเกา่ กรณุาน ามา

ประกอบการยื่นวซ่ีาดว้ย)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พื้นหลงัขาวเทา่นัน้  

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดินทาง ออกค่าใชจ้า่ยเอง  

** Statement รายการเดินบญัชีออมทรพัยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6เดอืน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี ยอดเงนิใน

บญัชีขัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชีไม่เกิน 7 วนั ก่อนวนัยื่นวซ่ีา  

**หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร (แบงค ์การนัต)ี ตอ้งเป็นบญัชีเดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชื่อ-นามสกุลภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ (ออกไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัที่ยื่น) (ใชท้ ัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได)้ 

3.2 กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง (บุคคลที่สามารถรบัรองค่าใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พี่นอ้ง ที่มสีายเลอืดเดียวกนั หรอื 

สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นัน้ 

3.2.2. Statement รายการเดินบญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ี่ถูกรบัรองค่าใชจ้่ายให ้เช่น ส าเนาทะเบยีนสมรส สูติบตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีฝากประจ า และบญัชียอดติดลบ** 

4. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกิจการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้ (พค.0403) 

- เป็นพนกังาน หนงัสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดือน, วนัเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ

สถานทูตทีย่ื่น) 

- นกัเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรยีนที่ออกจากสถาบนัที่ก าลงัศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ

สถานทูตทีย่ื่น) 

5. เอกสารส่วนตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สูติบตัร (กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 



6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเดก็เดินทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ท ัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัใคร 

มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเดก็ที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี  านาจปกครองบตุร

แต่เพยีงผูเ้ดียว 

*** กรณีที่บดิาหรือมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายช้ีแจงว่าท าไมไม่ม ีpassport *** 

- กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซ่ีา  

7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซ่ีาเท่านัน้ 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพ่ิมเตมิ 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซา่และการย่ืนขอวีซ่า  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูต

ง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้

เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหวา่งการ

พจิารณาอนุมตัิวซ่ีาได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเทา่นัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศกึษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไป

ยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนือ่งจากประวตัิการเดินทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัติดวซ่ีาไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ทา่นที่ใส่ปกหนงัสอืเดินทางกรณุาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 

ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

 


