
 

ซาแกรบ๊ - โอพาเทยีร ์- ซาดาร ์- ซเีบนคิ - โทรกรี ์- สปลทิ - สตอน  

ดบูรอฟนคิ - ลอ่งเรอืทะเลสาบอทุยานพรติวติเซ่ 

นัง่กระเชา้ชมววิเมอืงดรูอฟนคิ 

กำหนดการเดินทาง     ราคารวมทุกอย่างตามรายการแล้ว ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว  

วันที่หนึ่งของการเดินทาง                       สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าท่ี 9 เคาน์เตอร์

สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 

วันทีส่องของการเดนิทาง                       สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - ซาแกร๊บ - โอพาเทียร์ 

01.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย สายการบินเอมิเรสต์ (EK) เที่ยวบินท่ี 

EK385/ EK2012 (สายการบินฟลายดูไบ) *.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องท่ีเมืองดูไบ เวลา 

0445-1000 น. *.*.*. 



14.15 น. (เวลาท้องถิ่น ) ถึงสนามบินซาแกร็บ (ZAGREB) ประเทศ

โครเอเชีย…หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย (OPATIJA) อยู่ในแคว้นอิสเต

รียเป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางฝังตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก มีบ้านพักตากอากาศสไตส์

ออสเตรียท่ีเรียงรายอยู่ตามชายฝั่ง นําท่านชมเมืองท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของ

บ้านพักริมชายฝั่ง แวะถ่ายรูปกับรูปป้ันหญิงสาวกับนกนางนวล (MAIDEN WITH THE 

SEAGULL) เป็นรูปป้ันหญิงสาวท่ีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยู่ท่ีมือมีเวลาให้ท่านได้เดิน

เล่นถ่ายรูปกับความสวยงามของเมืองและให้ซื้อของท่ีระลึกประจำท้องถิ่น 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก OPATIJA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สามของการเดินทาง                          ซาดาร์ - โทรกีร์ - สปริท - สตอน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (ZADAR) (285 

กม.) เมืองท่าสำคัญซ่ึงตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาด

ใหญ่ของทะเลอาเดรีติกอดีตเป็นเมืองหลวงของ

แคว้นดัลเมเทียท่ีร่ำรวยไปด้วยอารยธรรมโรมันท่ีมี

ประวัติ ศาสต ร์มากกว่ า  3,000 ปี  ให้ ท่ าน ได้

เพลิดเพลินกับบรรยากาศท่ีสวยงามของเมืองนี้ เดินทางถึงเมืองซาดาร์  

นำท่านชมเมืองเก่าของซาดาร์...ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเก่าท่ีแสนโรแมนติค

ริมทะเลสาบอาเดรียติกและให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย … 

น ำ ท่ าน เดิ น ท า ง สู่  เมื อ ง โท ร กี ร์  

(TROGIR)  (130  กม.) เมืองขนาด

เล็ ก บ น เก าะ ท่ี ตั้ งอ ยู่ เกื อ บ ชิ ด กั บ

แผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองตั้งแต่ยุคกรีก

โรมันและได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่า ท้ังป้อมปราการจัตุรัสและกำแพงเมือง  ซ่ึงยัง

ได้รับการยอกย่องจากยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกใน ปี ค.ศ. 1997  ระหว่าง

ทางผ่านชมเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของโครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน เป็นเมืองเล็กท่ี

สวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ ในสมัยก่อนมีคนยกย่องให้ชาวเมืองน้ีเป็นชาวเมืองท่ีมีความ

อดทนมากต่อการใช้ชีวิตเน่ืองจากภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแต่ยังสามารถทำการเพาะปลูก



พืช ผัก ผลไม้ และทำการเกษตรกรรมโดยเฉพาะไวน์แดงท่ีมีชื่อเสียง  ...เดินทางถึง เมือง

โทรเกียร์ 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บ่าย นำท่าน ชมเขตเมืองเก่า ซ่ึงมีบรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน  และยังเป็นเมืองท่ีรวบรวม

เอาสถาปัตยกรรมต่างยุคไว้มากท่ีสุดในยุโรปตะวันออก มีท้ังโรมาเนสก์ เรอเนสซองส์ บา

รอก และกรีกโรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง (KOPNENA VRATA) ท่ีมีการบูรณะขึ้นใหม่ใน

ศตวรรษท่ี 16 หอนาฬิกา (FOGGIA & CLOCK TOWER) สมัยศตวรรษท่ี 14    

  นำท่าน ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ท่ีสร้างขึ้นใน

ศตวรรษท่ี 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก์ โดยมีสิงโต อดัม & อีฟ และรูปสลัก

นักบุญองค์สำคัญต่างๆ  

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (SPLIT) (29 กม.) เมืองใหญ่อันดับท่ีสองรองจาก

เมืองซาเกรบ เป็นเมืองศูนย์กลางการพาณิชย์  ศูนย์กลางทางธุรกิจ  การคมนาคมของ

แคว้นดัลเมเชี่ยน โดยเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนและประกาศให้เป็น

เมอืงมรดกโลก     

นำท่านชมเมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเน

ซองส์ท่ีสร้างในศตวรรษท่ี15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ  

...ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนย์กลางทางธุรกิจและ

การบริหาร เม่ือสมัยศตวรรษท่ี 15 และชมสิ่งก่อสร้างท่ีมี

ชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC 

CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ท่ี ส ร้ างขึ้ น ในช่ วงแรกขอ ง

ศตวรรษท่ี 15 และนำท่านชมบริเวณตลาดค้าผลไม้และอาหารโดยรอบ  

จากน้ันนำท่านชมด้านหน้าพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ท่ีสร้างขึ้น

จากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนท่ีต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบ้ันปลาย

ชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซ่ึงใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี นำท่านชมห้องโถงกลางซ่ึง

มีทางเดินท่ีเชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้าง (PERISTYLE) ซ่ึงล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 

3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาท่ีตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอด

ระฆังแห่งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนต์โดมินัสและเซนต์สตาซิ

อุส ซ่ึงอยู่ภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปป้ันของ 

GREGORY OF NIN ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชียในยุคศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงเป็นฝีมือ

ของ IVAN MESTROVIC ช่างปั้นท่ีมีชื่อเสียงของโครเอเชีย… 



จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (STON) (187 กม.) เมืองท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟนิคเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องหอยนางรมและผลิตภัณฑ์จาก

หอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติกและตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลท่ีมี

บ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะทางสู่สตอนและหมู่บ้าน่ีสงบ

ตั้งอยู่ริมฝั่งบริเวณโค้งอ่าวกว้าง ซ่ึงในอดีตเคยตกอยู่ใต้การปกครองของโรมันจนกระท่ัง

ถูกทำลายโดยพวกมองโกล 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

ท่ีพัก ASTAREA  หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง                  สตอน - ดบูรอฟนคิ - ซเีบนคิ  

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่  เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 กม.) เมืองทางตอนใต้ของ

สาธารณรัฐโครเอเชีย ท่ีมีข้ามพรมแดนติด 

ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า  …..นำ

ท่านเดินทางสู่  สถานีเพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า 

(CABLE CAR RIDE) ท่ีความสูง 400 เมตร

เพื่อชมวิวและทิวทัศน์ท่ีคงความเป็นเอกลักษณ์ของ

บ้านเมืองหลังคาสีส้มและความงดงามของทะเลอาเดรี

ยติก 

  จากน้ันนำท่าน ชมเมืองเก่า (OLD TOWN) ซ่ึงโอบ

ล้อมด้วยกำแพงโบราณสูงตระหง่านในศตวรรษท่ี 13  

เพื่อป้องกันภัยจากศัตรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิร์บและในเขตเมือง

เก่าประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างโบราณ  ซ่ึงได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็น

มรดกโลก และเป็นเขตชุมชนเริ่มแรกท่ีบรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้างบ้านเมืองไว้ตั้งแต่

ศตวรรษท่ี 7     

  นำท่าน ชมประตูเมือง (PILE GATE) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ซ่ึงเป็นทางเข้าหลักของเมือง

เก่าและพื้นทางเดินถูกสร้างขึ้นจากหินในปี 1537   

ชมน้ำพุ โบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เป็น

น้ำพุ ท่ีใช้หล่อเล้ียงประชากรในยามมีศึกสงคราม   …

จากน้ันนำท่านชมสถานท่ีสำคัญต่างๆ เช่น Franciscan 

Monastery วิหารในสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ร้านขายยา



ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของยุโรปซ่ึงดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1391  ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป

บริเวณจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเป็นสถานท่ีนัดพบประกอบกิจกรรมต่างๆ ของเมืองในอดีต    

  อิสระให้ ท่านได้ถ่ายรูปกับ เสาหินอัศวิน  (ORLANDO COLUMN) หอนาฬิกา (BELL 

TOWER) ท่ีตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลักสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444  หน้าปัดทำด้วย

เหล็กมีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซ่ึงเป็นแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมใน

สมัยก่อนและรูปป้ันของนักบุญ ST.BLAISE ซ่ึงมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรก

ของเมืองเป็นฉากหลังและโบสถ์ THE CATHEDRAL TREASURY  สถานท่ีเก็บอัฐิของ

นักบุญ ST. BLAISE รวมถึงภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะวัตถุล้ำค่าจำนวนมากและผลิต

เหรียญกษาปณ์และทองท่ีมีชื่อเสียงของเมืองดูบรอฟนืกอีกด้วย...จนกระท่ังได้เวลาอัน

สมควร  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่  เมืองซีเบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ท่ี

สำคัญอีกเมืองหน่ึงของประเทศโคเอเซีย  ... ชมตัวเมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติคท่ีมี

หลังคาอาคารบ้านเรือนทำด้วยกระเบื้องสีส้ม สไตล์เรอเนอซองส์ ที่ได้รับอิทธิพลจากทาง

ประเทศอิตาลี  

ชมสภาว่าการเมืองเก่า (THE OLD 

LOGGIA) ท่ีสร้างขึ้นราว ค.ศ.15 

…ช ม ม ห าวิ ห าร เซ น ต์ จ าค อ บ  

(CATHEDRAL OF ST.JACOV) 

สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535  เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3  

ศิลปกรรม คือ ดาลมาเชีย (ท้องถิ่น) ศิลปะทางเหนือของอิตาลีและทัสคานีท้ังวิหารล้วน

สร้างด้วยหินท้ังหมดไม่มีซีเมนต์บัวใต้ชายคาเป็นรูปศีรษะคน 71 ชิ้น ท้ังผู้ชาย ผู้หญิง และ

เด็ก เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะกอธิคและเรอเนซองส์ ซึ่งผสมผสานเข้ากัน

ได้อย่างงดงามแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนผ่านงานศิลปะจากยุคกอธิคสู่ยุคเรอ เนซองส์ ซ่ึง

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

ท่ีพัก SOLARIS หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง                         ซเีบนคิ - พลติวเิซ ่- ซาแกรบ๊ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของ

โรงแรม 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองพลิตวิเซ่ 

(PLITVICE) (172 กม.) แห่งแคว้น  



ISTRIA & KVARNER ระหว่างทางใหท่้านอิสระชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์

สองข้างทางท่ีรายล้อมด้วยป่าเขาสลับ ทุ่งหญ้า ฟาร์มการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ นำท่าน

เข้าชมอุทยายานแห่งชาติพริตวิตเซ่ พร้อมล่องเรือ.... 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองซาแกร๊บ (ZAGREB) (130 กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย 

ซ่ึงตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาวา (SAVA) และภูเขาเขาเมดเวดนีตซา (MEDVEDNICA) เป็น

เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากว่า 1,000 ปี ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเมือง

เศรษฐกิจ การค้าและการศึกษา  

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก ARISTOS หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่กของการเดนิทาง                      ซาแกรบ๊  

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ชมย่านเมืองเก่า ซ่ึงจัดแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ 

Lower & Upper Town อย่างลงตัว ผ่านชมโรงละคร

แห่งชาติ ท่ีสร้างขึ้นในสไตล์นีโอบาร็อค มีลักษณะเป็นรูป

ตัว U และรายรอบไปด้วยสวนสาธารณะจนได้รับสมญา

นามว่า “The Green Horse shoe” ชมบริเวณ ท่ีเป็น

สถานท่ีทำการรัฐบาล (SABOR) และแกลเลอรี่ ท่ีบอก

เล่าถึงความเป็นมาของคนชาติโครแอตที่แยกตัวออกจาก

ยูโกสลาเวียในอดีต  

นำท่านชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (ST. STEPHEN'S 

CATHEDRAL) มียอดแหลมทรงกลวยคู่ บนยอดวิหารตกแต่ งอย่างงดงาม  เป็น

สถาปัตยกรรมท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอโกธิค 

งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญ

ต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์, เซนต์ปอลล์  

ชมกำแพงหินโบราณ  ยุคศตวรรษท่ี 13 ท่ีสร้างรายล้อมเมืองเก่าซ่ึงยังคงความอัศจรรย์

ของภาพพระแม่มารีท่ีไม่ถูกเผาทำลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปีค.ศ. 1731  

ชมตลาดกลางเมือง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจ้งท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของยุโรปและยังมี

สีสันสุดๆ โดยตลอดแนวถนนจะมีร้านอาหารคาเฟ่ต์น่ารักๆ  ใต้ร่มสีสดใส ให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย…. 

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 



ท่ีพัก ARISTOS หรือเทียบเท่า 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง                         ซาแกรบ๊ - ประเทศไทย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร...นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทาง

กลับสู่ประเทศไทย 

15.15 น.  (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK2013 

/EK384 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง                        ประเทศไทย 

 *.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องท่ีเมืองดูไบ เวลา 2255-0250 น. *.*.*. 

12.15 น.       (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ …. 

 

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

 

อตัราคา่ใชจ้า่ย 

วนัทีเ่ดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งคู ่

เดก็ต่ำกวา่ 

12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เดก็ต่ำกวา่ 

12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไมม่เีตยีง

เสรมิ 

พักเดีย่ว

เพิม่ 

ป ี2021 

2-9 ต.ค. 

59,900.- 

9,900.- 

16-23 ต.ค. // 23-30 ต.ค. 69,900.- 

6-13 พ.ย. // 20-27 พ.ย. 59,900.- 

4-11 ธ.ค. 

25 ธ.ค. – 1 ม.ค. 

31 ธ.ค. – 7 ม.ค. 

69,900.- 12,900.- 



ป ี2022 

17-24 ม.ค.// 24-31 ม.ค. 

8-15 ก.พ. // 18-25 ก.พ. 

22 ก.พ.-1 ม.ีค.// 5-12 ม.ีค. 

19-26 ม.ีค.// 21-28 ม.ีค.   

3, 17, 24 29 เม.ย. / 1, 15, 29 

พ.ค 

5, 12, 26 ม.ิย. / 3, 17, 24 ก.ค. 

7, 21, 28 ส.ค. 4, 18, 25 ก.ย. 

2, 9, 16, 23 ต.ค. / 6, 20, 27 

พ.ย. 

4, 11 ธ.ค. 

59,900.- 9,900.- 

9-16 เม.ย. // 10-17 เม.ย. 

11-18 เม.ย. // 12-19 เม.ย. 

25, 30 ธ.ค. 

69,900.- 12,900.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน

และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า *** 

 

*.*.*. อัตรานี้รวม *.*.*. 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน (ในกรณีมี

ความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการ

เปล่ียนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี)  

-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

-ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนย้ายเพื่อการ

รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ 

(เท่าน้ัน) 



** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิต

หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่าน้ัน 

8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  

9. ค่าวีซ่าเชงเก้น 

10. ค่าทิป 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่า

รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายใน

ระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบกำกับภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและ

เครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทวัรท์ีท่า่นไดร้บัถอืเปน็สญัญาการ

เดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงนิมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

 

เงือ่นไขการชำระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 



เงือ่นไข  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปดิทำการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณทีี่

เมอืงนัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี 

-  ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็ม

จำนวนตามราคาทัวร์  

- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือ

มัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่า

มัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออก

เดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสายการบินให้

ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ี

ต่างประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก

ตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรณีท่ีท่านย่ืนวีซ่าแล้ว  

 

หมายเหต ุ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่าน

ถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เมื่อท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ

ทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของ

การเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 



และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือท้ังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทน

ของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ

ของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ท้ังหมด 

- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสาย

การบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบิน

มีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้าน

สุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอน

เวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่า

เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 

ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้

ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ 

หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต 

เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูก

บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่าน

ตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ

ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไปแล้วและหากต้องการ

ขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  



• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอำนวยความ

สะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวน

ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า 

จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้อง

ขออภัยมา ณ ที่น้ี 

• เมื่อท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ

ทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อน

ทุกครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ

เดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น

สำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรม

เป็นท่ีรักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญ

รบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่น

วานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความ

ปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณา

แจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไป

รบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซ้ือทัวร์ 

เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ

คำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์

น้ันยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ันได้ 

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. 

ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไข

ปรับเปล่ียน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ 

แจ้งแล้วข้างต้น 



• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจำตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อง

ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ

จำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชำนาญ โดยจัดหา

โรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ

สะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ

หรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภั ยธรรมชาติ, 

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

แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 

พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถาน

เอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจาก

เป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ี

บริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย 

และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้

เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ

การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมี

การเปล่ียนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังน้ี

การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้

มีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

เอกสารประกอบการขอวซี่าโครเอเชยี 

ใชเ้วลาทำการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 20 วนัทำการ ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่

ออกมากอ่นได ้

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับ

ประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับ

จากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด(หนังสือเดินทาง

เล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย)  



2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จำนวน 3 ใบ (พื้นหลังขาว

เท่าน้ัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

** Statement รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าทำ

รายการเดินบัญชี ยอดเงนิในบญัชขีัน้ตำ่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงิน

ในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า  

**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุล

ภาษาอังกฤษต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันท่ีย่ืน) (ใชท้ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด้) 

3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง 

ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่าน้ัน) 

3.2.1. ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเท่าน้ัน 

3.2.2. Statement รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีออกให้ และผู้ท่ีถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สำเนาทะเบียน

สมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจำ และบัญชียอดติดลบ** 

4. หลกัฐานการทำงาน  

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน 

อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) 

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกำลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) ใช้คำว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สำเนาทะเบียนบ้าน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  



- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดา

จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือ

หน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย

ใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทำจดหมายชี้แจงว่าทำไมไม่มี 

passport *** 

- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  

7. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วีซา่และการยืน่ขอวซีา่  

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วย

ให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้อง

แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการ

พิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ (กรณี

ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่าน้ัน) 

3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองใน

ประเทศท่ีตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน  

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำ

กว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปย่ืนคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง

เล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนคำ

ร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า  

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก

หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีด

เขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


