
 

 

รหสัทวัร  VCT2000600 
ทัวรโครเอเชีย ซาแกรบ ดูบรอฟนคิ ลองเรอืทะเลสาบอทุยานพรติวิตเซ 8 วัน 5 คืน (EK) 
โอพาเทียร - ซาดาร - ซีเบนิค - โทรกีร - สปลิท - สตอน  
นั่งกระเชาชมววิเมอืงดูรอฟนคิ 

 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง      
วันที่หนึ่งของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ  

21.30 น. พรอมกันที ่สนามบินสวุรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขาที่ 9 
เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่จากบริษัทฯ จะคอยตอนรบัและ
อํานวยความสะดวกใหทานกอนขึ้นเครื่อง 

วันที่สองของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกรบ – โอพาเทียร 
03.30 น.  ออกเดินทางสู เมืองซาแกรบ็ ประเทศโครเอเชยี โดย สายการบินเอมิเรสต (EK) 

เที่ยวบินที ่EK377/ EK2012  
*.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องที่เมืองดูไบ เวลา 0715-1000 น. *.*.*. 

13.15 น. (เวลาทองถิ่น) ถึงสนามบนิซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย…หลงัผานพิธกีารตรวจคน
เขาเมอืงและศุลกากรเรียบรอยแลว 

 นําทานเดินทางสู โอพาเทีย (OPATIJA) อยูในแควนอิสเต
รีย เปนเมอืงทองเที่ยวตัง้อยูทางฝงตะวันตกรมิทะเลอาเดรี
ยติก มบีานพกัตากอากาศสไตสออสเตรียที่เรยีงรายอยูตาม
ชายฝم�ง นําทานเที่ยวชมเมอืงที่เตม็เปم�ยมไปดวยมนตเสนห
ของบานพกัรมิชายฝم�ง แวะถายรูปกับรูปปم�นหญิงสาวกบันกนางนวล (MAIDEN 
WITH THE SEAGULL) เปนรูปปم�นหญงิสาวที่งดงามทีม่ีนกนางนวลเกาะอยูทีม่ือ
มีเวลาใหทานไดเดินเลนถายรูปกับความสวยงามของเมืองและใหซื้อของที่ระลึก
ประจําทองถิ่น 

ที่พัก OPATIJA HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
วันที่สามของการเดินทาง                          ซาดาร - โทรกีร - สปริท - สตอน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ  หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสูเมืองซาดาร (ZADAR) 
(285 กม.) เมืองทาสําคัญซึง่ตัง้อยูบน
คาบสมุทรขนาดใหญของทะเลอาเดรตีกิอดีต
เปนเมืองหลวงของแควนดัลเมเทียที่รํา่รวยไป
ดวยอารยธรรมโรมันทีม่ีประวตัิศาสตร
มากกวา 3,000 ป ใหทานไดเพลดิเพลินกบั
บรรยากาศที่สวยงามของเมอืงนี ้เดินทางถงึเมอืงซาดาร  
นําทานชมเมืองเกาของซาดาร...ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเกาที่แสนโร
แมนตคิรมิทะเลสาบอาเดรียตกิและใหทานถายรูปตามอัธยาศัย … 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองโทรกีร (TROGIR)  (130  กม.) เมืองขนาดเลก็บนเกาะที่
ตั้งอยูเกอืบชดิกบัแผนดินใหญ เปนเมืองตั้งแตยุค
กรกีโรมันและไดรบัการอนรุักษใหเปนเมืองเกา 
ทั้งป�อมปราการจัตรุัสและกําแพงเมือง  ซึง่ยัง
ไดรับการยอกยองจากยูเนสโกใหขึ้นทะเบียนเปน
เมืองมรดกโลกใน ป ค.ศ. 1997  ระหวาง

ทางผานชมเมืองทองเที่ยวทีม่ีชื่อเสียงของโครเอเชีย คอื เมอืงพรีโมสเตน เปน
เมืองเล็กที่สวยงามและเปนเกาะเล็กๆ ในสมัยกอนมคีนยกยองใหชาวเมืองนี้เปน
ชาวเมืองทีม่คีวามอดทนมากตอการใชชีวติเนือ่งจากภมูิประเทศเปนภูเขาหินแตยัง
สามารถทําการเพาะปลูกพชื ผกั ผลไม และทาํการเกษตรกรรมโดยเฉพาะไวนแดง
ที่มีชือ่เสียง  ...เดนิทางถึงเมืองโทรเกียร 

บาย นําทาน ชมเขตเมืองเกา ซึง่มบีรรยากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน  และยังเปนเมืองที่
รวบรวมเอาสถาปตยกรรมตางยคุไวมากที่สดุในยุโรปตะวันออก มีทัง้โรมาเนสก 
เรอเนสซองส บารอก และกรีกโรมันโบราณ เชน ประตูเมือง (KOPNENA 
VRATA) ทีม่กีารบูรณะขึ้นใหมในศตวรรษที่ 16 หอนาฬกิา (FOGGIA & 
CLOCK TOWER) สมัยศตวรรษที่ 14    

  นําทาน ชมมหาวิหารเซนตลอวเรนซ (CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ที่
สรางขึ้นในศตวรรษที่ 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก โดยมีสงิโต อดมั & 
อีฟ และรูปสลักนักบญุองคสาํคญัตางๆ  
จากนั้นนาํทานเดินทางสู เมืองสปลิท (SPLIT) (29 กม.) เมอืงใหญอันดับที่สอง
รองจากเมืองซาเกรบ เปนเมืองศูนยกลางการพาณิชย  ศูนยกลางทางธรุกิจ  การ
คมนาคมของแควนดัลเมเชี่ยน โดยเปนอีกเมืองหนึง่ที่องคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนและประกาศใหเปนเมอืงมรดกโลก     
นําทานชมเมืองสปลิท ชมศาลาวาการเมืองสไตลเรอเนซองสที่สรางในศตวรรษ
ที1่5 อาคารบานเรือนเกาแกตางๆ  ...ชมยาน PEOPLE SQUARE ศูนยกลาง
ทางธุรกิจและการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 และชมสิ่งกอสรางทีม่ีชือ่เสียง 
เชน รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ 
RENAISSANCE TOWN HALL ที่สรางขึ้นในชวงแรกของศตวรรษที่ 15 และนํา
ทานชมบริเวณตลาดคาผลไมและอาหารโดยรอบ  

จากนั้นนาํทานชมดานหนาพระราชวงัดโิอคลีเธี่ยน 
(DIOCLETIAN PALACE) ที่สรางขึ้นจากพระประสงคของ
จักรพรรดิ์ดิโอคลเีธี่ยนทีต่องการสรางพระราชวังสําหรับบั้นปลาย



 

 

ชีวติของพระองคในป 295 ซึ่งใชเวลาในการกอสรางถึง 10 ป นาํทานชมหองโถง
กลางซึ่งมีทางเดินที่เชือ่มตอสูหองอื่นๆ ชมลานกวาง (PERISTYLE) ซึง่ลอมไว
ดวยเสาหินแกรนติ 3 ดาน และเชื่อมตอดวยโคงเสาที่ตกแตงดวยชอดอกไมสลัก
อยางวิจติรสวยงาม ชมยอดระฆงัแหงวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แทน
บูชาของเซนตโดมินัสและเซนตสตาซิอุส ซึ่งอยูภายในวหิารชมจัตรุัสประชาชน 
(PEOPLE’S SQUARE) ชมรปูปم�นของ GREGORY OF NIN ผูนําศาสนาคน
สําคัญของโครเอเชียในยคุศตวรรษที่ 10 ซึง่เปนฝมอืของ IVAN MESTROVIC 
ชางปم�นทีม่ีชื่อเสียงของโครเอเชีย… 
จากนั้นนาํทานเดินทางสู เมืองสตอน (STON) (187 กม.) เมืองทีต่ัง้อยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟนคิเปนเมอืงทีม่ีชือ่เสียงในเรื่องหอยนางรม
และผลติภัณฑจากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียตกิและตื่นตาตื่นใจกับ
บรรยากาศรมิชายฝم�งทะเลทีม่ีบานเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝم�ง
เปนระยะทางสูสตอนและหมูบานี่สงบตัง้อยูริมฝم�งบริเวณโคงอาวกวาง ซึง่ในอดตี
เคยตกอยูใตการปกครองของโรมันจนกระทั่งถกูทําลายโดยพวกมองโกล 

ที่พัก ASTAREA  หรือเทียบเทา 
วันทีส่ี่ของการเดินทาง                  สตอน - ดบูรอฟนคิ - ซีเบนิค  
เชา               รับประทานอาหารเชา ณ  หองอาหารของโรงแรม 

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

สมและความงดงามของทะเลอาเดรียตกิ 
จากนั้นนาํทาน ชมเมอืงเกา (OLD TOWN) ซึง่โอบลอมดวยกาํแพงโบราณสูงตระหงานใน

ศตวรรษที ่13  เพื่อป�องกันภัยจากศตัรู เชน พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียน
และเซิรบและในเขตเมอืงเกาประกอบดวยสิ่งกอสรางโบราณ ซึง่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก และเปนเขตชมุชนเริม่แรกทีบ่รรพ
บุรุษชาวดูบรอฟนกิมาสรางบานเมืองไวตัง้แตศตวรรษที ่7     



 

 

  นําทาน ชมประตูเมือง (PILE GATE) ตั้งอยูทาง
ทิศตะวันตก ซึง่เปนทางเขาหลักของเมอืงเกาและ
พื้นทางเดินถกูสรางขึ้นจากหินในป 1537   

ชมนํ้าพุโบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เปนนํ้าพุทีใ่ช
หลอเล้ียงประชากรในยามมศีกึสงคราม  …จากนั้นนําทานชมสถานที่
สําคัญตางๆ เชน Franciscan Monastery วิหารใน
สถาปตยกรรมแบบโกธิก รานขายยาที่เกาแกที่สุดของยุโรปซึง่
ดําเนินกิจการมาตัง้แตป ค.ศ. 1391  ใหทานไดอิสระถายรูปบริเวณ

จัตุรัสกลางเมือง ซึง่เปนสถานที่นดัพบประกอบกิจกรรมตางๆ ของเมอืงในอดตี    
  อิสระใหทานไดถายรูปกับเสาหินอศัวิน (ORLANDO COLUMN) หอนาฬกิา 

(BELL TOWER) ทีต่ัง้อยูปลายสุดของถนนสายหลักสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1444  
หนาปดทาํดวยเหล็กมคีวามพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตหนาปดซึง่เปนแทนพระจันทร
บอกขางขึ้นขางแรมในสมัยกอนและรูปปم�นของนักบุญ ST.BLAISE ซึ่งมีโบสถ
ประจําเมืองสไตลโรมาเนสกแหงแรกของเมืองเปนฉากหลงัและโบสถ THE 
CATHEDRAL TREASURY  สถานที่เก็บอฐัิของนกับุญ ST. BLAISE รวมถงึ
ภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะวตัถุลํ้าคาจาํนวนมากและผลติเหรียญกษาปณและทองที่
มีชื่อเสียงของเมืองดบูรอฟนกือกีดวย...จนกระทั่งไดเวลาอันสมควร  

บาย นําทานเดินทางสู เมืองซีเบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เปนเมอืงทาง
ประวัตศิาสตรที่สําคัญอกีเมอืงหนึ่งของประเทศโคเอเซีย  ... ชมตวัเมืองเการิมฝم�ง
ทะเลอาเดรียตคิทีม่ีหลงัคาอาคารบานเรือนทาํดวยกระเบือ้งสีสม สไตลเรอเนอ
ซองส ที่ไดรับอิทธพิลจากทางประเทศอติาลี  

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
และทัสคานีทัง้วิหารลวนสรางดวยหินทัง้หมดไมมีซีเมนตบวัใตชายคาเปนรูปศีรษะ
คน 71 ชิ้น ทัง้ผูชาย ผูหญิง และเดก็ เปนการสะทอนใหเห็นถงึอทิธิพลของศิลปะ
กอธคิและเรอเนซองส ซึ่งผสมผสานเขากันไดอยางงดงามแสดงใหเห็นถงึการ



 

 

เปล่ียนผานงานศิลปะจากยคุกอธคิสูยคุเรอ เนซองส ซึง่องคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.2000 

ที่พัก SOLARIS หรือเทียบเทา 
วันทีห่าของการเดินทาง                         ซีเบนคิ - พลิตวิเซ - ซาแกรบ 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นนาํทานเดินทางสู เมืองพลติวิเซ 

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

บาย นําทานเดินทางสูเมืองซาแกรบ (ZAGREB) (130 กม.) เมืองหลวงของประเทศ
โครเอเชีย ซึ่งตัง้อยูรมิฝم�งแมนํ้าซาวา (SAVA) และภูเขาเขาเมดเวดนตีซา 
(MEDVEDNICA) เปนเมืองทีม่ีประวตัศิาสตรอันยาวนานมากวา 1,000 ป ทัง้ยงั
เปนศูนยกลางทางการเมืองเศรษฐกิจ การคาและการศกึษา  

ที่พัก ARISTOS หรอืเทียบเทา 
วันทีห่กของการเดินทาง                      ซาแกรบ  

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

ของคนชาติโครแอตทีแ่ยกตวัออกจาก
ยูโกสลาเวียในอดีต  
นําทานชมมหาวหิารเซนตสตีเฟ�น (ST. 
STEPHEN'S CATHEDRAL) มียอดแหลมทรงกลวยคูบนยอด
วิหารตกแตงอยางงดงาม เปนสถาปตยกรรมทีม่ีอายุเกาแกกวา 
800 ป ซึ่งไดรบัการบูรณะปฏิสังขรณในสไตลนีโอโกธิค งดงาม

ดวยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอราม ภายในประดิษฐานรปูนักบญุองคสาํคญั
ตางๆ เชน นกับุญเซนตปเตอร, เซนตปอลล  



 

 

ชมกําแพงหินโบราณ  ยคุศตวรรษที ่13 ที่สรางรายลอมเมืองเกาซึ่งยงัคงความ
อัศจรรยของภาพพระแมมารทีี่ไมถกูเผาทําลายเมื่อไฟไหมครัง้ใหญในปค.ศ. 1731  
ชมตลาดกลางเมือง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจงที่เกาแกที่สดุของยุโรป
และยังมีสีสันสุดๆ โดยตลอดแนวถนนจะมีรานอาหารคาเฟ�ตนารักๆ ใตรมสีสดใส 
ใหทานไดเพลดิเพลินกบัการเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย…. 

ที่พัก ARISTOS หรอืเทียบเทา 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง                         ซาแกรบ-กรงุเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 
อิสระพกัผอนตามอัธยาศัย จนไดเวลาอันสมควร...นําทานเดินทางสูสนามบินเพื่อ
เดินทางกลับสูประเทศไทย 

14.30 น.  (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่
EK2013 /EK384 

วันทีแ่ปดของการเดินทาง                        กรงุเทพฯ 
 *.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องที่เมืองดูไบ เวลา 2300-0305 น. *.*.*. 
12.05 น.       (เวลาทองถิ่น) เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรงุเทพฯ …. 
 

***@@..@@*** 
อัตราคาใชจาย 

วันที่เดนิทาง ผูใหญ พักเดี่ยวเพิ่ม 
27-5 ม.ีค.  29,999.- 9,500.- 

 
 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ขึ้นราคาของ
ภาษีนํ้ามันและ/หรือภาษปีระกันภัยการเดินทาง ** 

อัตรานี้รวม 
1. คาตัว๋เครือ่งบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบวุันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

กรณมีีความประสงคอยู 
ตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมคีาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทยีบเทา  



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพกัแบบหอง
เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมหีองพกัแบบ 3 
ทาน ซึง่ถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรอื อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพกัเนื่องจาก
โรงแรมนั้นไมสามารถจดัหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เติมในกรณทีีอ่าจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภมูิตํา่  
** กรณทีี่มงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทดัรตั และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหอง
แตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 
5. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  
คาประกันอุบตัิเหตกุารเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
คารกัษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบตัิเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพื่อการรกัษาพยาบาลฉกุเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรอือัฐ
กลับประเทศ (เทานัน้) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษทัได 
**  
- เบี้ยประกันเริม่ตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบี้ยประกันเริม่ตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายตุั้งแตแรกเกิด ถงึ 85 ป ** [รกัษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอบุัติเหต ุ1.5 ลานบาท]เทานั้น 
7. คามคัคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดนิทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถอืหนังสือเดินทางของ

ไทย 



 

 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คา 

นํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล 
กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวาง
การเดินทาง เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษ ี
4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง  
7. คาทปิทานละ 50.- ยูโร 
8. คาวีซาเชงเกน ( ทานใดยงัไมมวีีซาเชง็เกน ทางบริษทัสามารถบรกิารจัดทําให และ/หรือทาน

จะทําเองเพื่อความ 
ประหยดัขึ้นอยูกับความสะดวกของทาน ทางบริษัทก็จะจดัสงเอกสารให (ตั๋วเครือ่งบิน,โรงแรม,
โปรแกรมทวัรประกันอุบตัิเหตุ) ) 
เงื่อนไขการจอง 

เพื่อไมใหเกิดการกัก๊ที่นัง่ จอง พรอมชําระคาทัวรเตม็ตามรายการ  
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่  
***รานคาในยโุรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทติย, ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขา
พัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน 
และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดนิทางทกุกรณี เก็บ

คาบริการทวัรเตม็จํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบตัิเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวติ จะตองมีใบรบัรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย เพือ่จะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตวัแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทัง้นี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบรษิัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนมุตัวิีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมดัจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กดขึ้นจรงิ เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามดัจําตัว๋เครือ่งบิน หรือคาตัว๋เครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว) / 



 

 

คาสวนตางกรณทีี่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิัทฯอกี
ครัง้นึง) 
- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบตัิเหต,ุเจ็บป�วย,เสียชีวติ จะตองมีใบรบัรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเงือ่นไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะไดยืนยันกบัสายการบนิและตวัแทน
บริษัททีต่างประเทศ (ทัง้นีข้ึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทัง้นี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคอื คาธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ หรอืคาตั๋ว
เครื่องบิน (กรณอีอกตัว๋เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบรกิารย่ืนวีซากรณทีี่
ทานยื่นวีซาแลว  

หมายเหต ุ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรบัผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัย
ที่ทาง บรษิัทฯ ไมสามารถควบคมุได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรอืยกเลิกของ
เที่ยวบิน รวมถึงกรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีทีท่านจะใชหนงัสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึง่  
- บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอตัราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- เมือ่ทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตทุุกขอแลว ในกรณทีี่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ
เจาหนาทีข่องบริษทัฯ กอนทกุครัง้ มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทัง้นีข้ึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคญั…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทัวรและไดชําระคามดัจาํทัวรหรอืทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชาํระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบรษิัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรบัทราบและ
ยอมรบัในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบตัติรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอืน่ไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 



 

 

ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่นัง่ Long leg ขึ้นอยูกบัทาง
เจาหนาที่เชค็อนิสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อนิเทานั้น 
  กรณีทรัพยสินสวนตวัของลกูคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม

รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึง่ในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดคีืนเงนิใหทัง้หมดหกัคาธรรมเนียมวีซา หรอืจดัหาคณะทวัรอื่นใหถาตองการ 
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
  บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอตัราคาบรกิาร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
  เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  
  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถาน

ฑูต เพือ่ใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑตู เรือ่งวีซาของทาน เนื่องจากการขอวซีาในแตละประเทศ จะถกูบันทกึไวเปนสถติิใน
นามของบริษทัฯ เมือ่ทานไดชาํระเงินมัดจาํหรอืทั้งหมด ไมวาจะเปนการชาํระผานตวัแทนของ 
บริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรบัทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
  การบิดเบอืนขอเท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และ 
ถึงแมวาทานจะถกูปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมกต็องชาํระคาธรรมเนียมใหมทกุครั้ง  
  หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนดัหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอาํนวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดงักลาวเชนกัน 



 

 

  ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณา
อนุมตัวิีซา จะอยูในดุลพินิจ 

ของทางสถานทตูฯเทานั้น ซึง่อาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษทัฯ จึงตองขออภยัมา 
ณ ที่น้ี 
  เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตทุุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลกูคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครัง้
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรบัผดิชอบคาใชจายใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ทัง้นี้ขึ้นอยูกบัสภาวะอากาศ และเหตดุวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกลกูคาที่เคยเดินทางแลวมคีวามประพฤติไมนารกัหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รกัเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ กอเสียงราํคาญรบกวน
ผูอื่น เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอื่นชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกทานทีม่คีรรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่

ความปลอดภัย / เวนม ี
ใบรับรองแพทย) 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรอืไมขายทวัรแกทานทีม่ีเดก็ทารกอายตุํ่ากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทวัรเพือ่หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอื่น 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรอืไมขายแกทานทีต่องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 
  ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเกต็ หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรบัการยืนยันจากพนกังานแลวทวัรนั้นยกเลิก บริษทั
ฯ ไมสามารถรบัผดิชอบคาใชจายน้ันได 
  ใน 1 วัน คนขบัรถจะทํางานและพกัผอนระหวางขบัรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริม่งาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  



 

 

20.00 น. หากมกีารเสียเวลาระหวางวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมื่อทาน
จองทวัรและชําระมดัจําแลวหมายถงึทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค
ประจําตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครวัตองใหการดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดแูลคณะทัวรทัง้หมด 
 

ขอความซึง่ถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรตซิึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธดิังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคณุทุกทานทีไ่ดมอบความไววางใจ ใหทางบริษทั เปนผูนําพาการเดินทาง
ในครัง้นี้” 

 
เอกสารประกอบการการยื่นวีซาโคเอเชีย 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซาประมาณ 15 วนัทาํการ 



 

 

ยื่นวีซาแสดงตนทีศู่นยย่ืนวซีา  
เอกสารกรณุาเตรียม 1 ชดุ ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจรงิ 1 ชดุ และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดนิทางตองนําสงเขาสถานทตูและระหวางรอผลการอนุมตัิวีซา ไม
สามารถดึงหนงัสือเดินทางออกมาได 
หมายเหต:ุ การย่ืนวีซาแตละครัง้กบับริษทัทวัร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทานั้น 
โดยการยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับยืน่ จะเปนผูกําหนดวันยืน่วี
ซาเทานั้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวซีาในวันทีก่ําหนดได อาจมคีาใชจายเพิม่เตมิ 
(Premium) ดงันี้  
•ในกรณทีี่เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มี
คาใชจายเพิม่ ทานละ 2,600 บาท  
 
**ทั้งนี้ คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูเดนิทางตองชําระกับทางศูนยรบัยื่น
โดยตรง* 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซาอยางนอย 

2 หนา อายกุารใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดอืน นับจากวันเดินทางกลบั และหนงัสือเดินทาง
จะตองไมชาํรดุ(หนงัสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 

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

 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**สําเนาสมดุบัญชี หรือ Statement บญัชีออมทรัพยสวนตวัของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดอืน 
(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงนิในบัญชีขั้นตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน 
กอน แลวคอยปรับยอดเงนิในบัญชีไมเกิน 7 วนั กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชกีระโดดเดือนตอง
ขอเปน Statement เทานั้น) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกนักับสเตทเมน และชื่อ-
นามสกุลภาษาองักฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต  



 

 

(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยืน่) (ใชทั้ง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหนึง่ไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บคุคลที่สามารถรบัรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พี่นอง ทีม่ีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามภีรรยา เทานัน้) 
3.2.1. ตองทาํเปนหนังสือรบัรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาองักฤษ
เทานั้น 
3.2.2. ถายสําเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอนหลัง 3 เดอืนของบคุคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธระหวางผูทีอ่อกให และผูทีถ่กูรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูตบิตัร ทะเบียนบาน 
**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชีฝากประจาํ และบัญชียอดตดิลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มชีื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดอืน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนกังาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดอืน, วันเริม่ทํางาน  
(ขอเปนภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ยืน่) 
-นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนงัสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศกึษาอยู  
(ขอเปนภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ยืน่) 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาองักฤษ 
-บตัรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สูติบตัร (กรณีเดก็อายุตํา่กวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาองักฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบตัร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาองักฤษ 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) กรณุาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบดิา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตนสงักดั (โดย
มารดาจะตองคดัหนังสือยนิยอมระบุใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศกับบดิา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนงัสือยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตนสังกดั (โดยบดิา
จะตองคดัหนงัสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบตัร



 

 

ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเดก็ไมไดเดินทางพรอมกบับดิาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนงัสือระบุ
ยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเดก็ จากอาํเภอตน
สังกดั พรอมแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเดก็ที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมีรายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูมีอาํนาจปกครองบตุรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณทีี่บดิาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทาํจดหมายชีแ้จงวา
ทําไมไมมี passport *** 
-กรณีเดก็อายุตํา่กวา 18 ป บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน (เฉพาะควิเดี่ยวเทานั้น) 
 
7. ทานไมจาํเปนตองเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคาํรองขอวีซา

เทานั้น 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออพัเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา  
หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเตมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มัดจํา 



 

 

ทางบริษทัจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 
รายละเอียด ประวัตสิวนตัวของแตละทานที่ตองกรอกใหครบทั้งหมดทุกชองตามความเปนจริง 

(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 
 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 
............................................................................................................................................................................ 
 
เบอรโทรศัพทมือถือ(จําเปนมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตตองการติดตอในกรณีเรงดวน) 
............................................................................................................................................................................ 
 
พาสปอรต เลมเกา เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ 
............................................................................................................................................................................ 
 
ที่อยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด) 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
ที่อยูตามทะเบียนบาน  /  เบอรบาน  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 
อาชีพปจจุบนั / ชื่อและที่อยูบริษทั / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทที่ทํางาน / วันเริ่มงาน /  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ช่ือ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / สัญชาต ิ / 
สถานที่เกิด  
............................................................................................................................................................................ 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ช่ือ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ  
/ สถานที่เกิด 
............................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร 
 
รายการทัวร................................................................................วันเดินทาง.................................................................... 
ชื่อผูติดตอ...........................................................โทร............................................แฟกซ................................................ 
ที่อยูเพื่อติดตอรับเอกสาร................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
จํานวนผูเดินทางท้ังหมด......................................คน  (ผูใหญ.......................ทาน / เด็กอายตุํ่ากวา 12 ป................ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชท้ังหมด..............................หอง  (หองพกัคู.................หองพักเดี่ยว.............หองพัก 3 เตียง...........) 
                รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 

 
**หมายเหตุ กรุณแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร    ไมทานเนื้อววั             ไมทานเนื้อหมู                ไมทานสัตวปก            ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่น ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ยืนยันราคา ผูใหญ............................เด็ก.........................คาต๋ัวเพิ่ม / ลด......................... 
 
ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว ลงชื่อ..................................................ผูจอง 

(.......................................................)      
   

ลําดั
บ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) 
วันเกิด(ว/ด/ป) ป 

ค.ศ. 

1    
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