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วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ   

23.30 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) พบเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัท่ีสอง ดไูบ  - ซาเกร็บ – ซาดาร ์ 

03.30 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK377 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

07.15 น.      แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

10.00 น. ออกเดินทางสูเ่มือง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินฟลายดไูบ เท่ียวบินท่ี EK2012  

13.15 น.   เดินทางถึง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ออกเดินทางไปยงั  ซาดาร ์

(Zadar) โดยรถโคช้ ซาดาร ์(Zadar) หน่ึงในเมืองโบราณของสโลวีเนีย อยูติ่ดกบัทะเลเอเดรียติก โดยรอบตวัเมือง

เราจะไดเ้ห็นอาคารบา้นเรือนเกา่แกต่ ัง้แตส่มยัยุคโรมนั 

เย็น รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นสูท่ี่พกั  ณ Bedbank Amadria Park หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม ซาดาร ์– สปลิต – ดบูรอฟนิก  

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นเท่ียวชมเมือง ซาดาร ์ไมว่า่จะเป็นโรมนัฟอรัม วิหาร 

โบสถต์่างๆ และคณะเราก็ไม่พลาดไปเท่ียวชมในตวัเมือง ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารเซนตอ์นาสตาเซีย (St. 

Anastasia’s Cathedral) หรืออีกช่ือคือ มหาวิหารแห่งซาดาร ์(Zadar Cathedral) โบสถโ์บราณสีขาวท่ีสวย

สงา่ดว้ยศิลปะสไตลโ์รมนั โบสถน้ี์สรา้งข้ึนตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 12-13 และเป็นโบสถท่ี์มีขนาดใหญท่ี่สุดในภูมิภาคน้ี แลว้

แวะไปถา่ยรูปกบัอีกหน่ึงโบสถเ์ดน่ท่ีอยูใ่กล ้ๆ  กนัเลยก็คือ โ บสถเ์ซนตแ์มร่ี (St. Mary’s Church) แมจ้ะเป็น

อาคารท่ีดูจะเรียบๆ เม่ือเทียบกบัส่ิงกอ่สรา้งอ่ืนๆ แตโ่บสถเ์ซนตแ์มร่ีนั้นล า้คา่ในดา้นของประวติัศาสตร์ ด ้วยอายุท่ี

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 
 

มากกวา่ 900 ปี และท่ีดา้นในโบสถน์ั้นก็ไดต้กแตง่ดว้ยสไตลบ์ารอกท่ีงดงามไมแ่พโ้บสถอ่ื์นๆ เลย หลงัจากนั้นน า

ทา่นออกเดินทางสู ่สปลิต (Split)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินเลน่และแวะถา่ยรูปกบัวิว

สวยๆ ของเมือง สปลิต เมืองใหญอ่นัดบั 2 ของโครเอเชีย อีกหน่ึงเมืองริม

ทะเลท่ีร ่ ารวยดว้ยวิวสวยๆ ดว้ยความเก่าแก่ของเมืองและศูนย์กลาง

วฒันธรรมมาตัง้แตโ่บราณนั้น ท าใหเ้มืองสปลิตไดข้ึ้นเป็นหน่ึงในมรดกโลกท่ี

ส าคญัในปี 1979 จุดเช็คอินแวะถา่ยรูปสวยๆ ของกรุ๊ปเราในครั้งน้ีคือ 

พระราชวงัดิโอคลีเชียน (Diocletian Palace) พระราชวงัโบราณท่ีสรา้ง

ข้ึนตามรับสั่งของจกัรพรรดิโรมนั ดิโอคลีเชียน ในชว่งศตวรรษท่ี 4 เป็น

พระราชวงัทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ขนาดใหญริ่มทะเล เป็นส่ิงกอ่สรา้งตัง้แตยุ่คโรมนัท่ียงัคงสภาพไวไ้ดดี้มากท่ีสุดแหง่หน่ึง 

มหาวิหารเซนตด์อมนิอุส (Cathedral of Saint Domnius) โดดเดน่ดว้ยหอระฆงัสีขาวท่ีสูงเดน่ท่ีสุดในเมืองสป

ลิตแหง่น้ี โบสถส์วยอายุกวา่ 1600 ปีแหง่น้ีเป็นหน่ึงในโบสถข์องศาสนาคริสตท่ี์เกา่แกท่ี่สุดในโลก หลงัจากนั้นน า

ทา่นเดินทางสูเ่มือง Dugopolje 

เย็น รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hotel Katarina หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ี ดบูรอฟนิก – เมืองเก่าดบูรอฟนิก – Srd Hill 

เชา้         รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิก  เมืองศูนยก์ลาง

การทา่โบราณ ท่ีกลายเป็นเมืองทอ่งเท่ียวช่ือดงัของโครเอเชีย ไมว่า่จะเป็นตวัเมืองสวยมากเสน่หแ์ละวิวทะเล  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชม ย่านเมืองเก่า 

ท่ีน่าดึงดูดดว้ยความงามท่ีมีมาตัง้แตโ่บราณของเมือง แถมดว้ยการไดก้า

รันตีเป็นมรดกโลกแลว้ท าใหเ้มืองดูบรอฟนิกไมค่วรพลาดเลยเม่ือมาเท่ียว

โครเอเชีย ภายในบริเวณเมืองเกา่นั้นมีไฮไลทม์ากมายท่ีเราก็ไมพ่ลาดชม 

ไมว่า่จะเป็น พระราชวงัสปอนซา (Sponza Palace) พระราชวงัเกา่

อายุกวา่ 500 ปี ผสมผสานระหวา่งศิลปะสไตลโ์กธิคและเรเนสซองส ์

ปัจจุบันเป็นสถานท่ีทางราชการ เก็บรักษาเอกสารเก่าแก่กว่า 100,000 ช้ิน และท่ีตั้งอยู ่ติดกันก็คืออีก 

พระราชวงัเรคเตอร ์(Rector’s Palace) เป็นพระราชวงัท่ีสมยักอ่นเป็นท่ีอยูข่องขุนนางและเป็นเหมือนศาลาว่า

การ ทัง้ยงัเป็นคลงัอาวุธ และคุก พระราชวงัน้ีมีการผสมผสานศิลปะจากหลายยุคหลายสมยัแตเ่ขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั

และสวยงาม และแวะไปอีกหน่ึงแลนดม์าร์กของเมือง น ้าพุโอโนฟริโอ (Onofrio’s Fountain) น ้าพุขนาดใหญ่

กลางเมืองท่ีไดส้รา้งข้ึนเมือปี 1430 เพ่ือเป็นหน่ึงในจุดกระจายน ้าจากทอ่สง่น ้าของเมือง  นั่งกระเชา้สู ่Hill Srd เนิน

เขาเหนือเมืองดูบรอฟนิกท่ีเราจะไดช้มวิวสวยๆ ของเมืองแบบเต็มท่ีจากมุมสูง แลว้ก็ไดเ้วลาท่ีหลายๆ คนรอคอย 

อิสระชอ้ปป้ิง ท่ีสามารถเดินชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจุใจไปกบัรา้นคา้มากมายตามซอกซอยมากมายของเมือง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Grand Hotel Park หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีหา้ ดบูรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ่  

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางจากเมืองดูบรอฟนิกไปยงัจุดหมายถดัไป ซิเบนิก 

(Sibenik) เมืองโบราณริมทะเลมากประวติัศาสตร์ และเป็นเมืองของชาวโครเอเชียริมฝั่งทะเลท่ีเกา่แกท่ี่สุด พรอ้ม

ดว้ยบรรยากาศริมทะเลชิลล์ๆ  แสนเชิญชวน ภายในเมืองท่ีตัง้ของมรดกโลก น าทา่นเท่ียวชมยา่นเมืองเกา่บริเวณ 

จตัุรสัเมืองเก่า ศูนยก์ลางยา่นเมืองเกา่ท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารเกา่แก ่และมากมายไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร แตก็่



  

 
 

ยงัไดบ้รรยากาศของยา่นเมืองเกา่อยา่งครบถว้น มหาวิหารแห่งเซนตเ์จมส ์(Cathedral of Saint James) ตวั

อาคารสีขาวหลงัใหญน้ี่ไดถู้กสรา้งข้ึนจากหินปูนทัง้หลงั แลว้ออกแบบอยา่งดีในสไตลเ์รอเนสซองสแ์ละโกธิค โดด

เดน่ดว้ยโดมสีขาวและรูปปั้นท่ีตกแตง่อยูโ่ดยรอบตวัโบสถ ์

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ผา่นชมธรรมชาติ

และความงามของทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีรายลอ้มดว้ยป่าเขาสลบั ทุง่หญา้ ฟาร์มเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ ์ถทา่นทางเขา้สู ่

อุทยานแหง่ชาติพลิตวิเซ ่ท่ีต ัง้อยูใ่จกลางของ อุทยานแหง่ชาติพลิตวิเซ ่เป็นอุทยานแหง่ชาติ ท่ีไดร้ับการข้ึนทะเบียน

เป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยานแหง่น้ีมีเน้ือท่ีกวา่ 29,482 เฮคเตอร์ พ้ืนท่ีสว่นใหญป่ก

คลุมดว้ยน ้ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกนัถึง 16 ทะเลสาบ เช่ือมตอ่กนัดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดัเลาะ

ระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hotel Mirjana Rastoke หรือระดบั

เดียวกนั 

วนัท่ีหก พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกร็บ  

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมจากนั้นเขา้ชม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes 

National Park) อุทยานแหง่ชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชีย ยงัเป็นหน่ึง

ในอุทยานท่ีเกา่แกท่ี่สุดและใหญท่ี่สุดของโครเอเชียดว้ยพ้ืนท่ีกวา้งถึง 296.85 

ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งน้ีมีช่ือเสียงท่ีโดง่ดงัและสวยงามดว้ยธรรมชาติท่ี

อุดมสมบูรณแ์ละทะเลสาบท่ีอยูโ่ดยรอบ ปัจจุบนัมีทะเลสาบรวมแลว้ถึง 16 แหง่

กระจายอยูโ่ดยรอบอุทยาน นอกจากน้ีอุทยานพลิตวิเซย่งัเป็นท่ีเล่ืองช่ือลือชาวา่

ทศันียภาพสวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยสีสนัอนัสดใสของใบไมไ้มว่า่จะ

เป็นสีเขียว สม้ แดง เหลือง และโดยเฉพาะเม่ือสะทอ้นลงบนผิวทะเลสาบแลว้ย่ิงงดงามอยา่งท่ีสุด อุทยานพลิตวิเซย่งั

ไดข้ึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติท่ีส าคญัในปี 1979 และถือเป็นเขตอนุรักษ์ท่ีส าคญัย่ิงของโครเอเชีย แลว้น าทา่น 

ล่องเรือ เพ่ือชมวิวสวยๆ ของทะเลสาบกวา้ง Jezero Kozjak ทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดภายในอุทยานพลิตวิเซ ่  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ (Zagreb) ท่ีมีฐานะเป็นทัง้เมืองหลวงและ

เมืองท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดของโครเอเชีย ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมืองเกา่แกต่ ัง้แตยุ่คโรมนักอ่น

จะคอ่ยๆ ขยายใหญข้ึ่นเร่ือยๆ ปัจจุบนัเป็นเมืองศูนยก์ลางการทอ่งเท่ียวของโครเอเชีย ดว้ยเสน่หท่ี์มากลน้ มุง่หนา้สู่

จตุัรัสดงัในเขตเมืองเกา่ท่ีตอ้งไปพลาดไปเย่ียมเยือนก็คือ จตัุรสัเจลาซิค (Jelacic Square) ศูนยก์ลางเมืองเกา่

ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 จุดเดน่ของจตุัรัสแหง่น้ีก็คือรูปปั้นของโจเซฟ เจลาซิค ท่ีนั่งอยูบ่นหลงัมา้ หน่ึงในบุคคลส าคญั

ของโครเอเชีย ในเขตเมืองเกา่น้ีเองท่ีเราจะไดเ้ห็นโบสถป์ระจ าเมือง มหาวิหารซาเกรบ (Zagreb Cathedral) 

หน่ึงในแลนดม์าร์กของเมือง สูงเดน่ดว้ยหอคอยท่ีสูงถึง 108 เมตร จดัเป็นหอคอยท่ีสูงท่ีสุดของโครเอเชียเลยทีเดียว 

ตวัวิหารสรา้งข้ึนครั้งแรกเม่ือศตวรรษท่ี 13 ในสไตลนี์โอโกธิค งดงามและประณีตไมแ่พม้หาวิหารท่ีไหน    

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Hotel Aritos หรือระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 

 



  

 
 

วนัท่ีเจ็ด ซาเกร็บ - สะพานสีเลือด – จตัุรสัเซนตม์ารค์ - สนามบิน 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเท่ียวชมภายในเมืองซาเกรบ มุง่หนา้สู ่สะพานสีเลือด 

(Bloody Bridge) แมจ้ะเรียกวา่สะพานแตจ่ริงๆ สถานท่ีแหง่น้ีคือ

ถนนสายหน่ึง ท่ีเม่ือสมยักอ่นเคยเป็นสะพานแตเ่ม่ือไดท้  าการถมท่ี

หมดแลว้จึงไดเ้ปล่ียนเป็นเสน้ทางถนนแทน แตก็่ยงัคงช่ือวา่ สะพาน

สีเลือด เอาไวอ้ยู ่ ถนนสายสั้นๆ ท่ีขนาบขา้งดว้ยอาคารสไตล์

โครเอเชียแหง่น้ีจะมีรา้นคา้รา้นอาหารอยูใ่หเ้ดินชมและเลือกซ้ือได ้

อาคารรฐัสภา (Parliament Building) จากสะพานสีเลือดเดินมา

ไม่ไกลก็จะไดเ้จอกบัศูนยก์ลางการปกครองของโครเอเชีย ดว้ย

อาคารท่ีสวยแบบเรียบงา่ยแตส่งา่งาม ประดบัดว้ยธงชาติท าใหม้องเห็นไดไ้มย่าก เป็นอาคารเกา่แกต่ ัง้แตศ่ตวรรษท่ี 

18 ชม จตัุรสัเซนตม์ารค์ (St. Mark’s Square) ท่ีนอกจากเป็นจุดนัดพบและทอ่งเท่ียวสุดฮิตแลว้ ยงัเป็นท่ีตัง้ของ 

โบสถเ์ซนตม์ารค์ (St. Mark’s Church) โบสถโ์รมนัคาทอลิกเกา่แกต่ ัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 14 ท่ีแมจ้ะไมไ่ดดู้

ย่ิงใหญห่รูหราเหมือนโบสถใ์หญท่ ัง้หลาย แตโ่บสถเ์ซนตม์าร์คแหง่น้ีก็งดงามและโดดเดน่ดว้ยหลงัคาท่ีมุงดว้ยโมเสก

สสันัสวยงามพรอ้มดว้ยลวดลายของตราสญัลกัษณข์องเมือง Lotrščak Tower ก็เป็นอีกหน่ึงไฮไลทท่ี์เราไมพ่ลาด 

หอคอยของป้อมปราการโบราณแห่งน้ีมีอายุมากกวา่ 700 ปี เป็นป้อมท่ีคอยดูแลประตูทางดา้นทิศใตข้องเมืองเกา่ 

ภายในมีปืนใหญต่ัง้อยูท่ี่ช ัน้บนสุด โดยจะยิงทุกๆ เวลาเท่ียงวนัของทุกวนัเป็นสญัญาณแทนระฆงั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

15.25 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินฟลายดไูบ เท่ียวบินท่ี EK2013 แวะเปล่ียนเคร่ือง  

23.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

วนัท่ีแปด ดไูบ – กรุงเทพฯ 

03.05 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK384  

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

12.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000  บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 8,000  บาท 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

กมุภาพนัธ ์ 6-13 / 20-27 ก.พ. 2563 43,900 

มีนาคม 5-12 / 19-26 มี.ค. 2563 43,900 



  

 
 

 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

 
 



  

 
 

 
 

 



  

 
 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์/ ฟลายดไูบ (เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ี

เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอย่ืนวีซ่าโครเอเชีย  

5,500 / ท่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ  

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่/ทา่น 



  

 
 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  วนัละ 2 ยูโร x 6 วนั = 12 ยูโร    

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน  วนัละ 2 ยูโร x 2 วนั = 4 ยูโร 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย  วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 และค่าวีซ่า 5,500 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจอง

ภายใน 1 วนั)  

2. หากทา่นท่ีตอ้งการใหท้างบริษัททวัร์ย่ืนวีซา่ให ้กรุณาช าระคา่ธรรมเนียมและคา่บริการในการขอย่ืน วีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 5,500 

/ ท่าน พรอ้มกบัยอดมดัจ าในขอ้ 1  

3. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

4. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

5. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั)  เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด (ในกรณีท่ีย่ืนวีซา่แลว้ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็น

ตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 



  

 
 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ

อ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ  (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่า 

ระยะเวลาในการย่ืน 20-30 วนัท าการ  

(ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอรต์คืนก่อนก าหนด) 

ส าหรบัท่านท่ีมีวีซ่าเชงเกน้แบบ Multiple และเคยใชใ้นการเขา้ประเทศกลุ่มเชงเกน้มาแลว้ ท่ีวนัเดินทางยงั

ครอบคลุมและไม่หมดอายุ สามารถใชเ้ดินทางเขา้ประเทศโครเอชียไดโ้ดยไม่ตอ้งท าวีซ่าโครเอเชียเพ่ิมเติม 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลย่ืนวีซ่า 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลตอ่การพิจารณาวีซา่ของทา่น) 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 

5. สถานที่ เกิด (จงัหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศท่ีเกิด…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากตา่งจากปจัจุบนั…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

 

9. สถานภาพ           โสด                       แตง่งาน (จดทะเบียน)             แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสียชีวิต) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว์ 

    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 

11. ท่ีอยูป่ัจจุบนั 

………………………………………………………………………………………………………………… 



  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ......................................................อีเมล........................................................ 

12. อาชีพปัจจุบนั........................................................................................................ 

13. ช่ือบริษัทท่ีท างาน ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนกัเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูข่องสถาบนัศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

14. วีซา่เชงเกนท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี........................................ ถึงวนัท่ี.............................................. 

15. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ่ื้นออกให(้ญาติ/บริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุช่ือและความสมัพนัธ.์................................  

ส่ิงท่ีชว่ยในการด ารงชีพ    …………………………………….....……………..…. 

   เงินสด     ส่ิงท่ีชว่ยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ท่ีพกัที่ มีผูจ้ดัหาให ้

   ช าระคา่ที่ พกัลว่งหนา้แลว้     คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดระหวา่งพ านกัมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

 

 

 

 

 



  

 
 

เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการย่ืนวีซ่า 

1. พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่่ํากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ  

2. รูปถา่ยสีขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและถา่ยไวไ้มเ่กิน 6 เดือน) 

3. ไฟลส์แกนรูปถา่ย และ พาสปอรต์ 

4. เอกสาระส าคญัสว่นบุคคล  

   -ส าเนาทะเบียนบา้น พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

-ส าเนาบตัรประชาชน  

-ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลภาษาองักฤษ (ถา้มี)  

-ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล พรอ้มแปลภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

5. กรณีเป็นพนกังานบริษทั 

    ใบรบัรองการท างานจากบริษทัท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษ และช่ือตอ้งตรงกบัพาสปอร์ตเทา่นั้น โดย

 ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากนั้นจะกลบัมา

 ท างานตามปกติหลงัครบก าหนด 

6. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

7. หลกัฐานทางการเงิน  

ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน (อพัเดตยอดเงินลา่สุด 15 วนักอ่นวนัย่ืนวีซา่) ควร

 เลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่่ํากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มี ฐานะการเงิน

 เพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสู่

 ภูมิล าเนา หรือ Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษออกโดยธนาคารเทา่นั้น  

**สถานทูตไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

8. กรณีท่ีบริษัทของท่านเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางให ้ก ับผู เ้ ดินทางทั้งหมด  (SPONSOR) 

 นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-7 แลว้ ทางบริษัทฯ เตรียมเอกสาร Letter Of Sponsor พรอ้ม Bank Certificate 

 จากธนาคาร 

9. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ฉบบัภาษาองักฤษ 

 (ตวัจริง) โดยออกเอกสารไมเ่กิน 30 วนั กอ่นวนัย่ืนวีซา่ 

10. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี  

 ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดาหรือมารดา (คนใดคนหน่ึง)  

 -จดหมาย ยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตให ้

 บุตร เดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขต ลง

 ลายมือช่ือและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

 - บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 



  

 
 

 - ส าเนาพาสปอรต์บิดา / มารดา 

 - หลกัฐานการท างาน บิดา / มารดา (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

 - หลกัฐานการเงินของ บิดา / มารดา (ฉบบัภาษาองักฤษ)   

11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่

 ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้ง

 ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสาร

 ดงักลา่วใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ี 

12. การย่ืนวีซา่นั้นผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 25,500 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้นถึงสามารถด าเนินข ัน้ตอน

 การย่ืนวีซา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 



  

 
 

 


