
 

 

รหสัทวัร  VCT2000393 
ทัวรโครเอเชีย  ซาแกรบ โอพาเทียร  ซาดาร  8 วัน 5 คนื (EK) 
ซีเบนิค  โทรกีร  สปลิท สตอน  ดูบรอฟนิค ลองเรือทะเลสาบอุทยานพริตวติเซ  
น่ังกระเชาชมววิเมอืงดูรอฟนิค 

 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง      
วันทีห่นึง่ของการเดนิทาง                       กรงุเทพ ฯ  

23.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสวุรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทางเขาที่ 9 
เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่จากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกใหทานกอนขึ้นเคร่ือง 

วันทีส่องของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ - ดไูบ - ซาแกรบ – โอพาเทียร 
03.30 น.  ออกเดินทางสู เมืองซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย สายการบินเอมิเรสต (EK) 

เที่ยวบินที ่EK377/ EK129  
*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองดูไบ เวลา 0655-0830 น. *.*.*. 

12.35 น. (เวลาทองถิ่น) ถึงสนามบินซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย…หลงัผานพิธกีารตรวจคน
เขาเมอืงและศุลกากรเรียบรอยแลว 

 นําทานเดินทางสู “โอพาเทีย” (OPATIJA) อยูในแควน
อิสเตรีย เปนเมืองทองเที่ยวต้ังอยูทางฝงตะวันตกริมทะเล
อาเดรียติก มีบานพกัตากอากาศสไตสออสเตรียที่เรียงราย
อยูตามชายฝم�ง นําทานเที่ยวชมเมืองที่เต็มเปم�ยมไปดวยมนต
เสนหของบานพกัริมชายฝم�ง แวะถายรูปกับรูปปم�นหญงิสาวกับนกนางนวล 
(MAIDEN WITH THE SEAGULL) เปนรูปปم�นหญงิสาวที่งดงามทีม่ีนกนางนวล
เกาะอยูทีม่ือมีเวลาใหทานไดเดินเลนถายรูปกบัความสวยงามของเมืองและใหซื้อ
ของที่ระลกึประจําทองถิ่น 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก OPATIJA HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
วันทีส่ามของการเดินทาง                          ซาดาร - โทรกีร - สปรทิ - สตอน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ  หองอาหารของ
โรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองซาดาร (ZADAR) (285 
กม.) เมืองทาสําคัญซึ่งต้ังอยูบนคาบสมทุรขนาด
ใหญของทะเลอาเดรีติกอดีตเปนเมืองหลวงของ
แควนดัลเมเทียทีร่ํ่ารวยไปดวยอารยธรรมโรมนัที่
มีประวติัศาสตรมากกวา 3,000 ป ใหทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงาม
ของเมืองน้ี เดินทางถงึเมืองซาดาร  
นําทานชมเมืองเกาของซาดาร...ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเกาที่แสนโร
แมนติคริมทะเลสาบอาเดรียติกและใหทานถายรูปตามอัธยาศัย … 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองโทรกีร (TROGIR)  (130  กม.) เมืองขนาดเลก็บนเกาะที่
ต้ังอยูเกอืบชิดกบัแผนดินใหญ เปนเมืองต้ังแตยุค
กรีกโรมันและไดรับการอนุรักษใหเปนเมืองเกา 
ทั้งป�อมปราการจัตุรัสและกําแพงเมือง  ซึง่ยัง
ไดรับการยอกยองจากยูเนสโกใหขึ้นทะเบียนเปน
เมืองมรดกโลกใน ป ค.ศ. 1997  ระหวาง

ทางผานชมเมืองทองเที่ยวทีม่ีช่ือเสียงของโครเอเชีย คือ เมอืงพรีโมสเตน เปน
เมืองเล็กที่สวยงามและเปนเกาะเล็กๆ ในสมัยกอนมคีนยกยองใหชาวเมืองน้ีเปน
ชาวเมืองทีม่คีวามอดทนมากตอการใชชีวติเน่ืองจากภมูิประเทศเปนภูเขาหินแตยัง
สามารถทําการเพาะปลูกพชื ผกั ผลไม และทาํการเกษตรกรรมโดยเฉพาะไวนแดง
ที่มีช่ือเสียง  ...เดินทางถึงเมืองโทรเกียร 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทาน ชมเขตเมืองเกา ซึง่มบีรรยากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน  และยังเปนเมืองที่

รวบรวมเอาสถาปตยกรรมตางยคุไวมากที่สดุในยุโรปตะวันออก มีทัง้โรมาเนสก 
เรอเนสซองส บารอก และกรีกโรมันโบราณ เชน ประตูเมือง (KOPNENA 
VRATA) ทีม่กีารบูรณะขึ้นใหมในศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกา (FOGGIA & 
CLOCK TOWER) สมัยศตวรรษที่ 14    

  นําทาน ชมมหาวิหารเซนตลอวเรนซ (CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ที่
สรางขึ้นในศตวรรษที่ 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก โดยมีสงิโต อดัม & 
อีฟ และรูปสลักนักบุญองคสาํคญัตางๆ  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองสปลิท (SPLIT) (29 กม.) เมอืงใหญอันดับที่สอง
รองจากเมืองซาเกรบ เปนเมืองศูนยกลางการพาณิชย  ศูนยกลางทางธรุกิจ  การ
คมนาคมของแควนดัลเมเช่ียน โดยเปนอีกเมืองหน่ึงที่องคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนและประกาศใหเปนเมอืงมรดกโลก     
นําทานชมเมืองสปลิท ชมศาลาวาการเมืองสไตลเรอเนซองสที่สรางในศตวรรษ
ที่15 อาคารบานเรือนเกาแกตางๆ  ...ชมยาน PEOPLE SQUARE ศูนยกลาง
ทางธุรกิจและการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 และชมสิ่งกอสรางทีม่ีช่ือเสียง 
เชน รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ 
RENAISSANCE TOWN HALL ที่สรางขึ้นใน
ชวงแรกของศตวรรษที่ 15 และนําทานชมบริเวณ
ตลาดคาผลไมและอาหารโดยรอบ  



 

 

จากน้ันนําทานชมดานหนาพระราชวงัดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ที่
สรางขึ้นจากพระประสงคของจกัรพรรด์ิดิโอคลเีธี่ยนที่ตองการสรางพระราชวงั
สําหรับบ้ันปลายชีวติของพระองคในป 295 ซึ่งใชเวลาในการกอสรางถึง 10 ป นํา
ทานชมหองโถงกลางซึง่มทีางเดินที่เช่ือมตอสูหองอ่ืนๆ ชมลานกวาง 
(PERISTYLE) ซึ่งลอมไวดวยเสาหินแกรนิต 3 ดาน และเช่ือมตอดวยโคงเสาที่
ตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจติรสวยงาม ชมยอดระฆังแหงวิหาร THE 
CATHEDRAL BELFRY แทนบูชาของเซนตโดมินัสและเซนตสตาซิอุส ซึง่อยู
ภายในวหิารชมจัตุรัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปم�นของ 
GREGORY OF NIN ผูนําศาสนาคนสําคัญของโครเอเชียในยคุศตวรรษที่ 10 ซึง่
เปนฝมอืของ IVAN MESTROVIC ชางปم�นทีม่ีช่ือเสียงของโครเอเชีย… 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองสตอน (STON) (187 กม.) เมืองทีต้ั่งอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟนิคเปนเมอืงทีม่ีช่ือเสียงในเร่ืองหอยนางรม
และผลติภัณฑจากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติกและตื่นตาตื่นใจกับ
บรรยากาศริมชายฝم�งทะเลทีม่ีบานเรือนหลังคากระเบ้ืองสีแสดสลับตามแนวชายฝم�ง
เปนระยะทางสูสตอนและหมูบาน่ีสงบต้ังอยูริมฝم�งบริเวณโคงอาวกวาง ซึง่ในอดีต
เคยตกอยูใตการปกครองของโรมันจนกระทั่งถกูทําลายโดยพวกมองโกล 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก ASTAREA  หรือเทียบเทา 
วันทีส่ี่ของการเดินทาง                  สตอน - ดบูรอฟนิค - ซีเบนิค  
เชา               รับประทานอาหารเชา ณ  หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 กม.) เมอืงทางตอนใต
ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ทีม่ีขามพรมแดนติด ประเทศ
บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา  
นําทานเดินทางสู สถานีเพือ่ขึ้นกระเชาไฟฟ�า (CABLE 
CAR RIDE) ทีค่วามสูง 400 เมตรเพือ่ชมววิและ
ทิวทศันทีค่งความเปนเอกลกัษณของบานเมืองหลงัคาสี

สมและความงดงามของทะเลอาเดรียติก 
  จากน้ันนําทาน ชมเมอืงเกา (OLD TOWN) ซึง่โอบลอมดวยกาํแพงโบราณสูง

ตระหงานในศตวรรษที ่13  เพื่อป�องกันภัยจากศตัรู เชน พวกอาหรับ เวเนเชียน 
มาชีโดเนียนและเซิรบและในเขตเมอืงเกาประกอบดวยสิ่งกอสรางโบราณ ซึง่ไดรับ
การขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก และเปนเขตชุมชนเร่ิมแรกที่
บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสรางบานเมืองไวต้ังแตศตวรรษที ่7     



 

 

  นําทาน ชมประตูเมือง (PILE GATE) ต้ังอยูทาง
ทิศตะวันตก ซึง่เปนทางเขาหลักของเมอืงเกาและ
พื้นทางเดินถกูสรางขึ้นจากหินในป 1537   

ชมน้ําพุโบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เปนน้ําพุทีใ่ช
หลอเลี้ยงประชากรในยามมศึีกสงคราม  …จากน้ันนําทานชมสถานที่
สําคัญตางๆ เชน Franciscan Monastery วิหารใน
สถาปตยกรรมแบบโกธิก รานขายยาที่เกาแกที่สุดของยุโรปซึง่
ดําเนินกิจการมาต้ังแตป ค.ศ. 1391  ใหทานไดอิสระถายรูปบริเวณ

จัตุรัสกลางเมือง ซึง่เปนสถานที่นัดพบประกอบกิจกรรมตางๆ ของเมอืงในอดตี    
  อิสระใหทานไดถายรูปกับเสาหินอัศวิน (ORLANDO COLUMN) หอนาฬกิา 

(BELL TOWER) ทีต้ั่งอยูปลายสุดของถนนสายหลักสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1444  
หนาปดทาํดวยเหล็กมคีวามพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตหนาปดซึง่เปนแทนพระจันทร
บอกขางขึ้นขางแรมในสมัยกอนและรูปปم�นของนักบุญ ST.BLAISE ซึ่งมีโบสถ
ประจําเมืองสไตลโรมาเนสกแหงแรกของเมืองเปนฉากหลงัและโบสถ THE 
CATHEDRAL TREASURY  สถานที่เก็บอัฐิของนักบุญ ST. BLAISE รวมถงึ
ภาพเขียนและช้ินงานศิลปะวตัถุลํ้าคาจาํนวนมากและผลติเหรียญกษาปณและทองที่
มีช่ือเสียงของเมืองดบูรอฟนืกอีกดวย...จนกระทั่งไดเวลาอันสมควร  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองซีเบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เปนเมอืงทาง

ประวัตศิาสตรที่สําคัญอีกเมอืงหน่ึงของประเทศโคเอเซีย  ... ชมตวัเมืองเการิมฝم�ง
ทะเลอาเดรียติคทีม่ีหลงัคาอาคารบานเรือนทาํดวยกระเบ้ืองสีสม สไตลเรอเนอ
ซองส ที่ไดรับอิทธพิลจากทางประเทศอิตาลี  

ชมสภาวาการเมืองเกา (THE OLD 
LOGGIA) ที่สรางขึ้นราว ค.ศ.15 …ชมมหา
วิหารเซนตจาคอบ  (CATHEDRAL OF 
ST.JACOV) สรางขึ้นในระหวางป ค.ศ. 
1431-1535  เปนสถาปตยกรรมผสมผสาน

กันระหวาง 3  ศิลปกรรม คือ ดาลมาเชีย (ทองถิ่น) ศิลปะทางเหนือของอิตาลี
และทัสคานีทัง้วิหารลวนสรางดวยหินทัง้หมดไมมีซีเมนตบัวใตชายคาเปนรูปศีรษะ
คน 71 ช้ิน ทัง้ผูชาย ผูหญิง และเด็ก เปนการสะทอนใหเห็นถงึอิทธิพลของศิลปะ
กอธคิและเรอเนซองส ซึ่งผสมผสานเขากันไดอยางงดงามแสดงใหเห็นถงึการ



 

 

เปล่ียนผานงานศิลปะจากยคุกอธคิสูยคุเรอ เนซองส ซึง่องคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.2000 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก SOLARIS หรือเทียบเทา 
วันทีห่าของการเดินทาง                         ซีเบนิค - พลิตวิเซ - ซาแกรบ 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองพลติวิเซ 

(PLITVICE) (172 กม.) แหงแควน  
ISTRIA & KVARNER ระหวางทาง
ใหทานอิสระชมธรรมชาติและความ
งามของทวิทศันสองขางทางที่รายลอม
ดวยป�าเขาสลับ ทุงหญา ฟารมการเกษตรที่อุดมสมบูรณ นําทานเขาชมอุทยายาน
แหงชาติพริตวิตเซ พรอมลองเรือ.... 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองซาแกรบ (ZAGREB) (130 กม.) เมืองหลวงของประเทศ

โครเอเชีย ซึ่งต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําซาวา (SAVA) และภูเขาเขาเมดเวดนีตซา 
(MEDVEDNICA) เปนเมืองทีม่ีประวติัศาสตรอันยาวนานมากวา 1,000 ป ทัง้ยงั
เปนศูนยกลางทางการเมืองเศรษฐกิจ การคาและการศึกษา  

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก ARISTOS หรือเทียบเทา 
วันทีห่กของการเดินทาง                      ซาแกรบ  

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ชมยานเมืองเกา ซึ่งจดัแบงออกเปน 2 เขต คอื Lower & Upper Town 
อยางลงตัว ผานชมโรงละครแหงชาต ิที่สรางขึน้ในสไตลนีโอบาร็อค มีลกัษณะเปน
รูปตัว U และรายรอบไปดวยสวนสาธารณะจนไดรับสมญานามวา “The Green 
Horse shoe” ชมบริเวณที่เปนสถานทีท่ําการรัฐบาล 
(SABOR) และแกลเลอร่ี ที่บอกเลาถึงความเปนมา

ของคนชาติโครแอตทีแ่ยกตัวออกจาก
ยูโกสลาเวียในอดีต  
นําทานชมมหาวหิารเซนตสตีเฟ�น (ST. 
STEPHEN'S CATHEDRAL) มียอดแหลมทรงกลวยคูบนยอด
วิหารตกแตงอยางงดงาม เปนสถาปตยกรรมทีม่ีอายุเกาแกกวา 



 

 

800 ป ซึ่งไดรับการบูรณะปฏิสังขรณในสไตลนีโอโกธิค งดงามดวยหอคอยแฝด
ปลายแหลมสีทองอราม ภายในประดษิฐานรูปนักบุญองคสําคัญตางๆ เชน นักบุญ
เซนตปเตอร, เซนตปอลล  
ชมกําแพงหินโบราณ  ยคุศตวรรษที ่13 ที่สรางรายลอมเมืองเกาซึ่งยงัคงความ
อัศจรรยของภาพพระแมมารีที่ไมถกูเผาทําลายเมื่อไฟไหมคร้ังใหญในปค.ศ. 1731  
ชมตลาดกลางเมือง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจงที่เกาแกที่สดุของยุโรป
และยังมีสีสันสุดๆ โดยตลอดแนวถนนจะมีรานอาหารคาเฟ�ตนารักๆ ใตรมสีสดใส 
ใหทานไดเพลดิเพลินกบัการเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย…. 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก ARISTOS หรือเทียบเทา 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง                         ซาแกรบ-กรงุเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 
อิสระพกัผอนตามอัธยาศัย จนไดเวลาอันสมควร...นําทานเดินทางสูสนามบินเพื่อ
เดินทางกลับสูประเทศไทย 

15.25 น.  (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่
EK130 /EK376 

วันทีแ่ปดของการเดินทาง                        กรงุเทพฯ 
 *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองดูไบ เวลา 2300-0340 น. *.*.*. 
12.50 น.       (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ …. 
 
***@@..@@*** 
อัตราคาใชจาย 

วันที่เดนิทาง ผูใหญ พักเดี่ยวเพ่ิม 
1-8 เม.ย. / 14-21 เม.ย. 
29 เม.ย. – 6 พ.ค. 
5-12 พ.ค. / 29 พ.ค. – 5 มิ.ย. 

43,999.- 9,500.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ขึ้นราคาของ
ภาษีน้ํามันและ/หรือภาษปีระกันภัยการเดินทาง และคาวีซา ***  
หมายเหต ุบริษทัฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงราคา   
*.*.*. อัตราน้ีรวม *.*.*. 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยู 



 

 

ภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมคีาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจาก 
อยูในภมูิประเทศที่มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขา
พักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยาย
เมือง หรือเพิม่คาทวัรในกรณีพกัที่เมืองเดมิ โดยบริษทัจะคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพกัแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมหีองพกัแบบ 3 
ทาน ซึง่ถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพกัเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจดัหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภมูิตํา่  
** กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทดัรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนขอวซีา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพนิิจของสถานทตู มิใชบริษัททวัร การเตรียมเอกสารทีดี่และถกูตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษทั 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพือ่วางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่บางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมติัวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบ
เทาน้ัน) 



 

 

3. สําหรับผูเดินทางทีศึ่กษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศทีต่นพาํนักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไมรับผดิชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด 
หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  
-คาประกนัอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การ
เคลื่อนยายเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสง
ศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษทัได 
**  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
8. คามคัคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  

 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจดัทาํหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสอืเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง 
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วย
จากโรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอืของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  



 

 

3. คาภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่องการใบกํากับภาษ ี
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทวีีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษคาบริการพิเศษ 
ตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง  
7. คาทปิทานละ 60.- ยูโร 
8. คาวีซาโคเอเซีย ทานละ 6,500.- บาท (หากสถานทตูไดกาํหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว 

ทานใดไมสามารถมาตามกาํหนดได กรณี 
ถามคีาใชจายเกิดขึ้นตองจายคา DHL เร่ิมตนทานละ 4,000.- ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบ
เทาน้ัน) 
 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอยีดทุกขอ เพราะรายการทัวรทีท่านไดรบัถือ
เปนสญัญา 
การเดินทางระหวางบริษทัและลกูคา** 
 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมดัจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลกูคารายตอไป  

 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมติัวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทติย, ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขา
พัก เชน กรณีที่เมืองน้ันมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน 
และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทกุกรณี  
เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 



 

 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทกุกรณี เก็บ 
คาบริการทวัรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวติ 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะไดยืนยนักับ
สายการบินและตัวแทนบริษัททีต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึน้อยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา 
ทัวรหรือมดัจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / คา
สวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เติมจากทางบริษทัฯอีก
คร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอบัุติเหต,ุเจ็บป�วย,เสียชีวติ จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ 
บินใหระบุขอความตามเงือ่นไข สายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกบัสายการบินและตัวแทน
บริษัททีต่างประเทศ (ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทัง้น้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบรกิารย่ืนวีซากรณีทีท่าน
ยื่นวีซาแลว  
 
หมายเหต ุ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัย
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมือ่ทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ
เจาหนาทีข่องบริษทัฯ กอนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษทัฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น…



 

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตุสดุวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึ
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดนิทางเปนสาํคญั…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทัวรและไดชําระคามดัจาํทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกบัทาง
เจาหนาที่เช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอนิเทาน้ัน 
  กรณีทรัพยสินสวนตัวของลกูคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม

รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่

ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได 
อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซา
ไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
  เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตาม 
รายการ หรือถกูปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทกุกรณี  
  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถาน 
ฑูต เพือ่ใหอยูในดุลพินิจของสถานฑตู เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ 
จะถกูบันทึกไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ เมือ่ทานไดชําระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไมวาจะเปน
การชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตางๆของเอกสารวีซา 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง 



 

 

เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถกูปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทกุคร้ัง  
  หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป 
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบริษทัฯใคร
ขอรบกวนทานจดัสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
  ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณา 
อนุมติัวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทตูฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานได
ทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
  เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ 
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯกอนทุกคร้ังมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ และเหตุด
วิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึผลประโยชนและ ความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกลกูคาที่เคยเดินทางแลวมคีวามประพฤติไมนารักหรือม ี
พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ 
กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผู
ผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกทานทีม่คีรรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ 
ความปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย) 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทวัรแกทานทีม่ีเดก็ทารกอายต่ํุากวากวา 2 ขวบ  
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานทีต่องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 
  ทานที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเกต็ หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน 
เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยนืยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจาก
พนักงานแลวทวัรน้ันยกเลิก บริษทัฯ ไมสามารถรับผดิชอบคาใชจายน้ันได 
  ใน 1 วัน คนขบัรถจะทํางานและพกัผอนระหวางขบัรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน  



 

 

08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทกุกรณีโปรแกรมอาจ
ตองแกไขปรับเปล่ียน - เมื่อทานจองทวัรและชําระมดัจําแลวหมายถงึทานยอมรับในขอความ
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 
  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มโีรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
 
ขอความซึง่ถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจดันําสมัมนา และการเดินทางทีม่คีวามชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่องเที่ยวพรอมทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสดุในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผดิชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตรุวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยดุงาน, 
ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถกูปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกบัสถานเอกอักคราชฑตู รวมถึงผูมอํีานาจทาํการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตผุล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทตู) ซึง่อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทัง้ใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มคีวามคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถกูปฎิเสธโดยเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิ
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคมุโรคติดตอเฉพาะพื้นทีม่กีาร
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมสีิ่งผดิกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดตามความจาํเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธดัิงกลาว บริษัท จะยดึถอื
และคํานึงถงึผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึง่รวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทกุทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ัง
น้ี” 

 
เอกสารประกอบการขอวซีาเชงเกน (โครเอเชีย) 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซาประมาณ 20 วันทําการ ย่ืนวซีาไมตองแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา 



 

 

VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)เอกสารกรณุาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจาก
ทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในระหวางย่ืนวีซาเขา
สถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ

ประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลบั และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทาง
เลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จาํนวน 3 ใบ (พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไม
เลอะหมึก) 

 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**สําเนาสมดุบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดือน 
(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงนิในบัญชีขั้นตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน 
กอน แลวคอยปรับยอดเงนิในบัญชีไมเกิน 7 วนั กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตอง
ขอเปน Statement เทาน้ัน) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกนักับสเตทเมน และช่ือ-
นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใชทั้ง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหนึง่ไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พี่นอง ทีม่ีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามภีรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทาํเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษ
เทาน้ัน 
3.2.2. ถายสําเนาสมดุบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธระหวางผูทีอ่อกให และผูทีถ่กูรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจาํ และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลกัฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ



 

 

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยืน่) 
- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายต่ํุากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปล่ียน) 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมหีนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมหีนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน
สังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบิ่ดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทาํจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา  
 



 

 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวซีา
เทาน้ัน 
 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทกุเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเตมิ 


