
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ซาแกรบ๊ - ซาดาร ์- ซีเบนิค - โทรกรี ์- สปลทิ - สตอน - ดูบรอฟนิค  

ก าหนดการเดินทาง      



วนัแรกของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ  

20.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที ่9 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์ (EK) 

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเครื่อง  

วนัที่สองของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกรบ๊ - ซาดาร ์

01.05 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงซาแกรบ็ ประเทศโครเอเชยี โดย สายการบนิเอมเิรสต ์(EK) เทีย่วบนิที่ EK385 / EK129  

(แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ เวลา 06.05 – 08.15 น.)  

11.30 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิซาแกรบ็ ประเทศโครเอเชยี…..หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ย

แลว้.....นาํท่านเดนิทางสู่เมอืงซาดาร ์(ZADAR) (285 กม.) เมอืงท่าสาํคญัซึง่ต ัง้อยู่

บนคาบสมทุรขนาดใหญ่ของทะเลอาเดรตีกิอดตีเป็นเมอืงหลวงของแควน้ดลัเมเทยีที่

ร ํา่รวยไปดว้ยอารยธรรมโรมนัทีม่ปีระวตัศิาสตรม์ากกว่า 3,000 ปี ใหท่้านได ้

เพลดิเพลนิกบับรรยากาศทีส่วยงามของเมอืงน้ี เดนิทางถงึเมอืงซาดาร ์ 

นาํท่านชมเมอืงเก่าของซาดาร.์..ชมบรรยากาศความงดงามของเมอืงเก่าทีแ่สนโรแมน

ตคิรมิทะเลสาบอาเดรยีตกิและใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั … 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั  PINIJA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง                          ซาดาร ์- สปรทิ - สตอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทรกรี ์(TROGIR)  (130  กม.) เมอืงขนาดเลก็

บนเกาะทีต่ ัง้อยู่เกอืบ

ชดิกบัแผ่นดนิใหญ่ 

เป็นเมอืงตัง้แต่ยุคกรกี

โรมนัและไดร้บัการ

อนุรกัษใ์หเ้ป็นเมอืงเก่า 

ท ัง้ป้อมปราการจตัรุสัและกาํแพงเมอืง  ซึง่ยงัไดร้บัการยอกย่องจากยูเนสโกใหข้ึ้นทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกใน ปี 

ค.ศ. 1997  ระหว่างทางผ่านชมเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของโครเอเชยี คือ เมอืงพรโีมสเตน เป็นเมอืงเลก็ที่

สวยงามและเป็นเกาะเลก็ๆ ในสมยัก่อนมคีนยกย่องใหช้าวเมอืงน้ีเป็นชาวเมอืงทีม่คีวามอดทนมากต่อการใชช้วีติ

เน่ืองจากภมูปิระเทศเป็นภเูขาหนิแต่ยงัสามารถทาํการเพาะปลูกพชื ผกั ผลไม ้และทาํการเกษตรกรรมโดยเฉพาะ

ไวนแ์ดงทีม่ชีื่อเสยีง  ...เดนิทางถงึเมอืงโทรเกยีร ์

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั   ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย นาํท่าน  ชมเขตเมอืงเก่า ซึง่มบีรรยากาศแบบเมดเิตอรเ์รเนียน   และยงัเป็นเมอืงทีร่วบรวมเอาสถาปตัยกรรมต่างยุค

ไวม้ากทีสุ่ดในยุโรปตะวนัออก มที ัง้โรมาเนสก ์เรอเนสซองส ์บารอก และกรกีโรมนัโบราณ เช่น ประตูเมอืง 

(KOPNENA VRATA) ทีม่กีารบูรณะขึ้นใหมใ่นศตวรรษที ่16 หอนาฬกิา (FOGGIA & CLOCK TOWER) สมยั

ศตวรรษที ่14    

  นาํท่าน ชมมหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์(CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ทีส่รา้งขึ้นในศตวรรษที ่12 ใน

รูปแบบของศิลปะแบบโรมนัเนสก ์โดยมสีงิโต  อดมั & อฟี และรูปสลกันกับญุองคส์าํคญัต่างๆ  



จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงสปลทิ (SPLIT) (29 กม.) เมอืงใหญ่อนัดบัทีส่องรองจากเมอืงซาเกรบ เป็นเมอืง

ศูนยก์ลางการพาณิชย ์ ศูนยก์ลางทางธุรกจิ  การคมนาคมของแควน้ดลัเมเชี่ยน โดยเป็นอกีเมอืงหน่ึงทีอ่งคก์าร

ยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนและประกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก     

นาํท่านชมเมอืงสปลทิ ชมศาลาว่าการเมอืงสไตลเ์รอเนซองสท์ีส่รา้งในศตวรรษที่15 อาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ต่างๆ  ...

ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนยก์ลางทางธุรกจิและการบรหิาร เมือ่สมยัศตวรรษที ่15 และชมสิง่ก่อสรา้งทีม่ี

ชื่อเสยีง เช่น รูปภาพแกะสลกัสมยั VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN 

HALL ทีส่รา้งขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที ่15 และนาํท่านชมบรเิวณตลาดคา้ผลไมแ้ละอาหารโดยรอบ  

จากนัน้นาํท่านชมดา้นหนา้พระราชวงัดโิอคลเีธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ทีส่รา้งขึ้น

จากพระประสงคข์องจกัรพรรดิ์ดโิอคลเีธี่ยนทีต่อ้งการสรา้งพระราชวงัสาํหรบับ ัน้ปลายชวีติ

ของพระองคใ์นปี 295 ซึง่ใชเ้วลาในการก่อสรา้งถงึ 10 ปี นาํท่านชมหอ้งโถงกลางซึง่มี

ทางเดนิทีเ่ชื่อมต่อสู่หอ้งอื่นๆ ชมลานกวา้ง (PERISTYLE) ซึง่ลอ้มไวด้ว้ยเสาหนิแกรนิต 3 

ดา้น และเชื่อมต่อดว้ยโคง้เสาทีต่กแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอย่างวจิติรสวยงาม ชมยอด

ระฆงัแห่งวหิาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนตโ์ดมนิสัและเซนตส์ตาซิ

อสุ ซึง่อยู่ภายในวหิารชมจตัรุสัประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปัน้ของ GREGORY OF NIN ผูน้าํ

ศาสนาคนสาํคญัของโครเอเชยีในยุคศตวรรษที่ 10 ซึง่เป็นฝีมอืของ IVAN MESTROVIC ช่างปัน้ทีม่ชีื่อเสยีงของ

โครเอเชยี… 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงสตอน (STON) (187 กม.) เมอืงทีต่ ัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของเมอืงดูบรอฟ

นิคเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องหอยนางรมและผลติภณัฑจ์ากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรยีตกิและตื่นตาตื่นใจ

กบับรรยากาศรมิชายฝัง่ทะเลทีม่บีา้นเรอืนหลงัคากระเบื้องสแีสดสลบัตามแนวชายฝัง่เป็นระยะทางสู่สตอนและหมู่

บา้น่ีสงบตัง้อยู่รมิฝัง่บรเิวณโคง้อ่าวกวา้ง ซึง่ในอดตีเคยตกอยู่ใตก้ารปกครองของโรมนัจนกระท ัง่ถกูทาํลายโดยพวก

มองโกล 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั ASTAREA  หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี่ของการเดินทาง                  สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค  

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 กม.) เมอืงทางตอน

ใตข้องสาธารณรฐัโครเอเชยี ทีม่ขีา้มพรมแดนตดิ ประเทศบอสเนียและเฮอร์

เซโกวน่ีา  

นาํท่านเดนิทางสู่ สถานีเพือ่ขึ้นกระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR RIDE) ทีค่วาม

สูง 400 เมตรเพือ่ชมววิและทวิทศันท์ีค่งความเป็นเอกลกัษณข์องบา้นเมอืง

หลงัคาสสีม้และความงดงามของทะเลอาเดรยีตกิ 

  จากนัน้นาํท่าน  ชมเมอืงเก่า (OLD TOWN) ซึง่โอบลอ้มดว้ยกาํแพง

โบราณสูงตระหงา่นในศตวรรษที่ 13  เพือ่ป้องกนัภยัจากศตัรู เช่น 

พวกอาหรบั เวเนเชยีน มาชโีดเนียนและเซริบ์และในเขตเมอืงเก่า

ประกอบดว้ยสิง่ก่อสรา้งโบราณ ซึง่ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนจากองคก์าร

ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นเขตชมุชนเริ่มแรกทีบ่รรพบรุุษชาวดูบ



รอฟนิกมาสรา้งบา้นเมอืงไวต้ ัง้แต่ศตวรรษที่ 7     

  นาํท่าน  ชมประตูเมอืง (PILE GATE) ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตก ซึง่เป็นทางเขา้หลกัของเมอืงเก่าและพื้นทางเดนิถกู

สรา้งขึ้นจากหนิในปี 1537   

ชมนํา้พโุบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เป็นนํา้พทุีใ่ชห้ลอ่เลี้ยงประชากรในยามมศึีก

สงคราม  …จากนัน้นาํท่านชมสถานทีส่าํคญัต่างๆ เช่น Franciscan Monastery วหิารใน

สถาปตัยกรรมแบบโกธกิ รา้นขายยาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของยุโรปซึง่ดาํเนินกจิการมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1391  

ใหท่้านไดอ้สิระถ่ายรูปบรเิวณจตัรุสักลางเมอืง ซึง่เป็นสถานทีน่ดัพบประกอบกจิกรรมต่างๆ ของ

เมอืงในอดตี    

อสิระใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัเสาหนิอศัวนิ (ORLANDO COLUMN) หอนาฬกิา (BELL TOWER) 

ทีต่ ัง้อยู่ปลายสุดของถนนสายหลกัสรา้งขึ้นเมือ่ปี ค.ศ. 1444  หนา้ปดัทาํดว้ยเหลก็มคีวามพเิศษตรงลูกกลมๆ ใต ้

หนา้ปดัซึง่เป็นแทนพระจนัทรบ์อกขา้งขึ้นขา้งแรมในสมยัก่อนและ รูปปัน้ของนกับญุ ST.BLAISE ซึง่มโีบสถป์ระจาํ

เมอืงสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่งแรกของเมอืงเป็นฉากหลงัและโบสถ ์THE CATHEDRAL TREASURY  สถานทีเ่กบ็อฐัิ

ของนกับญุ ST. BLAISE รวมถงึภาพเขยีนและชิ้นงานศิลปะวตัถลุ ํา้ค่าจาํนวนมากและผลติเหรยีญกษาปณแ์ละทองที่

มชีื่อเสยีงของเมอืงดูบรอฟนืกอกีดว้ย...จนกระท ัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงซเีบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เป็นเมอืงทางประวตัศิาสตรท์ีส่าํคญัอกีเมอืงหน่ึงของประเทศ

โคเอเซยี  ... ชมตวัเมอืงเก่ารมิฝัง่ทะเลอาเดรยีตคิทีม่หีลงัคาอาคารบา้นเรอืนทาํดว้ยกระเบื้องสสีม้ สไตลเ์รอเนอ

ซองส ์ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากทางประเทศอติาล ี  

ชมสภาว่าการเมอืงเก่า (THE OLD LOGGIA) ทีส่รา้งขึ้นราว 

ค.ศ.15 …ชมมหาวหิารเซนตจ์าคอบ  (CATHEDRAL OF 

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

สถาปตัยกรรมผสมผสานกนัระหว่าง 3  ศิลปกรรม คือ ดาลมา

เชยี (ทอ้งถิน่) ศิลปะทางเหนือของอติาลแีละทสัคานีท ัง้วหิารลว้น

สรา้งดว้ยหนิท ัง้หมดไมม่ซีเีมนตบ์วัใตช้ายคาเป็นรูปศีรษะคน 71 ชิ้น ท ัง้ผูช้าย ผูห้ญงิ และเดก็ เป็นการสะทอ้นให ้

เหน็ถงึอทิธพิลของศิลปะกอธคิและเรอเนซองส ์ซึง่ผสมผสานเขา้กนัไดอ้ย่างงดงามแสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นผ่าน

งานศิลปะจากยุคกอธคิสู่ยุคเรอ เนซองส ์ซึง่องคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 

คํา่      รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั SOLARIS หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง                         ซีเบนิค - พลติวิเซ่ - ซาแกรบ๊ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงพลติวเิซ่ (PLITVICE) 

(172 กม.) แห่งแควน้  ISTRIA & KVARNER 

ระหว่างทางใหท่้านอสิระชมธรรมชาตแิละความงามของ

ทวิทศันส์องขา้งทางทีร่ายลอ้มดว้ยป่าเขาสลบั ทุ่งหญา้ 

ฟารม์การเกษตรทีอ่ดุมสมบูรณ์ 



หมายเหต ุ: หากท่านใดตอ้งการเขา้อทุยานแห่งชาตพิลติวเิซ  เจเซร่า (NATIONAL PARK PLITVICE JEZERA) กรุณาตดิต่อหวัหนา้ 

ค่าใชจ่้ายท่านละ 500.- บาท ต่อท่าน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่เมอืงซาแกรบ๊ (ZAGREB) (130 กม.) เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ซึง่ต ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ํา้ซาวา 

(SAVA) และภเูขาเขาเมดเวดนีตซา (MEDVEDNICA) เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมากว่า 1,000 ปี ท ัง้

ยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเมอืงเศรษฐกจิ การคา้และการศึกษา  

นาํท่าน ชมย่านเมอืงเก่า ซึง่จดัแบง่ออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town อย่างลงตวั ผ่านชมโรงละคร

แห่งชาติ ทีส่รา้งขึ้นในสไตลนี์โอบารอ็ค มลีกัษณะเป็นรูปตวั  U และรายรอบไปดว้ยสวนสาธารณะจนไดร้บัสมญา

นามว่า “The Green Horse shoe” ชมบรเิวณทีเ่ป็นสถานทีท่าํการรฐับาล (SABOR) และแกลเลอรี่ ทีบ่อกเลา่ถงึ

ความเป็นมาของคนชาตโิครแอตทีแ่ยกตวัออกจากยูโกสลาเวยีในอดตี   

นาํท่านชมมหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) มี

ยอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวหิารตกแต่งอย่างงดงาม เป็นสถาปตัยกรรมที่

มอีายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ซึง่ไดร้บัการบูรณะปฏสิงัขรณใ์นสไตลนี์โอโกธคิ 

งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสทีองอร่าม ภายในประดษิฐานรูปนกับญุ

องคส์าํคญัต่างๆ เช่น นกับญุเซนตปี์เตอร์, เซนตป์อลล ์ 

ชมกาํแพงหนิโบราณ  ยุคศตวรรษที่ 13 ทีส่รา้งรายลอ้มเมอืงเก่าซึง่ยงัคงความอศัจรรยข์อง

ภาพพระแมม่ารทีีไ่มถ่กูเผาทาํลายเมือ่ไฟไหมค้ร ัง้ใหญ่ในปีค.ศ.  1731  

ชมตลาดกลางเมอืง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจง้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของยุโรปและยงัมี

สสีนัสุดๆ โดยตลอดแนวถนนจะมรีา้นอาหารคาเฟ่ตน่์ารกัๆ ใตร่้มสสีดใส  ใหท่้านได ้

เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงตามอธัยาศยั…. 

คํา่      อสิระอาหารคํา่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  

ทีพ่กั ARISTOS  หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง                      ซาแกรบ๊ - ดูไบ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร...นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย.. 

14.40 น.   ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK130 /EK376 

 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง                       ดูไบ - กรุงเทพฯ 

 (แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ เวลา 23.05 - 03.30+1 น.) 

12.35 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ …. 

 

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

 

อตัราค่าใชจ้า่ย  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว เพิม่ 



10-16 ต.ค. / 17-23 ต.ค. 

15-21 พ.ย.   

01-07 ธ.ค. / 06-12 ธ.ค. 

39,999.- 8,500.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนีํา้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และค่าวซ่ีา *** 

หมายเหต ุ  :  ราคาเดก็ตอ้งมอีายุระหว่าง 2-12 ปี  

หมายเหตุ บรษิทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิ์ในการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงราคา    
 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั  (Economy Class) ไป-กลบัตามกรุป๊ เท่านัน้ (ช ัน้ธุรกจิเพิม่ท่านละ 100,000 บาท) 
2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าอาหารตามรายการทวัร ์
5. ค่าหวัหนา้ทวัรอ์าํนวยการทวัรต์ลอดการเดนิทาง 
6. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่ี

อากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ 

อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น 

จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบั  

 ประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้)  
 

อตัราน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 
2. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี
3. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ,บรกิารพเิศษต่าง ๆ 
4. ค่าทปิคนขบัรถในยุโรป ท่านละ 15 ยูโร 

5. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 20 ยูโร 

6. ค่าวซี่าโคเอเซยี ท่านละ 6,500.- บาท  
 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป ... 

ช าระสว่นที่เหลอื 14 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นถอืวา่เป็นการยกเลกิโดยอตัโนมตั ิและขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมด 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก 30,000.- บาท  



 กรณีวซี่าไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานฑตูๆ จะไมค่ืนค่าวซี่า 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจาํท ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เกบ็ค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั   ไมค่ืนเงนิมดัจาํไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 

หมายเหตุ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่) และ/

หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ   แกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์นิสูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุุดวสิยั

บางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ

ไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของสถาน

ฑตู เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํ

หรอืท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบ

และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมท่กุคร ัง้   

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจ ของทางสถานทูต

เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ชาํระเงนิมดัจาํหรอื

ท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  
 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซ่ีา  แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง

สถานทูตฯ เท่านั้น ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านได ้ทางบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่  
 

หมายเหตขุอ้ส าคญั 

1. บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้  

2. กรณีทีเ่กดิเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจากการลา่ชา้ (ดเีลย)์ ของทางสายการบนิ ทาํใหไ้มส่ามารถกนิ-เทีย่วและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตาม

โปรแกรมทวัรท์ีร่ะบ ุทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมคื่นค่าใชจ่้ายใด ๆ ท ัง้สิ้น เพราะถอืเป็นเหตสุุดวสิยัทีเ่กดิขึ้นโดยตรงจาก

ทางสายการบนิ และทางบรษิทัฯ ไมไ่ดร้บัค่าชดเชยใด ๆ ท ัง้สิ้นจากทางสายการบนิ  



3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการทีจ่ะเปลีย่นแปลงการเดนิทาง หรอืยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิารไดต้ามความเหมาะสม โดย

ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ และสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วในกรณีทีม่เีหตจุาํเป็นสุดวสิยั  โดยจะพยายามใหเ้กดิ

ประโยชนสู์งสุดกบัท่าน  

4. หากระหว่างการเดนิทาง ท่านถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง (Immigration) ของประเทศไทย หรอืประเทศปลายทาง ปฏเิสธการเขา้ 

หรอื ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ กต็าม ทาํใหท่้านไมส่ามารถเดนิทางต่อไปได ้ซึง่ถอืเป็นเหตซุึง่อยู่นอกเหนืออาํนาจและความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมคื่นเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด   

5. บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใด ๆ ท ัง้สิ้น ในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ เช่น การยกเลกิเทีย่วบนิ , การลา่ชา้ของสายการบนิ, 

อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, และทรพัยส์นิส่วนตวัสูญหาย หรอืหลงลมืตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิขึ้น ซึง่

เหตกุารณด์งักลา่วอยู่นอกเหนืออาํนาจการควบคุมของบรษิทัฯ  

6. ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใด ๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ให ้  ถอืว่าท่านไดส้ละสทิธิ์ และไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งขอเงนิคืนค่าบรกิารได  ้

7. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคา และเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่งัเกยีจของคนส่วนใหญ่  

เช่น ไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่  

เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัร์ ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่)  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ 4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่หา

ขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)   

- ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนีํา้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบ หากท่านถกู  ปฏเิสธ

การเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตเิราใชห้นงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู  

- ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั  การ

เดนิทาง หากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้   

- ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. 

หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น  - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบัใน

ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร ัง้น้ี” 
 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าโคเอเซีย 
 

  หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนและมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

  รูปถา่ย (พี้นหลงัขาวเท่านั้น) 

- รูปถ่ายปจัจบุนัหนา้ตรงขนาด  3.5*4.5 CM น้ิว จาํนวน 3  ใบ (ใชรู้ปสพีื้นหลงัขาว 

ถา่ยมาตรฐานไม่เกนิ 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิลม์เท่านั้นรูปโพลาลอยด์ /สติ๊กเกอร ์

ใชไ้ม่ได)้ และกรุณาเขยีนชื่อ-นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

  หลกัฐานการเงนิ ประเภทออมทรพัย ์ / สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชี กระแสรายวนั 



-  สเตทเมน้ทร์ายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6เดือน หรอืย่างนอ้ย 4 เดือน (อพัเดทยอด ไม่เกนิ  7 วนันับจากวนัยื่น

เอกสาร) ยอดเงนิในบญัชีขัน้ต า่ 100,000.- 

- หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร (แบงค ์การนัต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชื่อ-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตาม

หนา้พาสปอรต์ (ออกไมเ่กนิ 15 วนั นบัจากวนัทีย่ืน่ ) (ใชท้ ัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได)้ 

 

  หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเท่านัน้) 

กรณีเป็นพนักงาน 

- หนงัสอืรบัรองการทาํงานตวัจรงิ  ระบอุาชพี-ตาํแหน่ง, เงนิเดอืนและระยะเวลาในการทาํงาน (อายุไมเกนิ 1 เดอืนก่อนยืน่ และ

ชื่อ นามสกลุภาษาองักฤษ ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 

- ใชส้าํเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทัทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน พรอ้มท ัง้เซน็ชื่อรบัรองสาํเนาและประทบัตรา

บรษิทัฯ (อายุสาํเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)  

กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศึกษา 

หนงัสอืรบัรองการเป็นนกัเรยีน นกัศึกษาตวัจรงิ เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่าํลงัศึกษาอยู่ (อายุไมเกนิ 1 

เดอืนก่อนยืน่)  

   สาํเนาทะเบยีนบา้น (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   สาํเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาใบสูตบิตัร (กรณีอายุตํา่กว่า 20 ปี) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ – นามสกลุ (ถา้ม)ี (พรอ้มตวัจรงิ) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   สาํเนาใบทะเบยีนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ)  (พรอ้มตวัจรงิ)  พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

** เอกสารทกุอย่างทีเ่ป็นสาํเนา หา้มถ่ายรูปและ้ปริ้น ตอ้งถ่ายเอกสารจากตน้ฉบบั หรอืสแกนเท่านัน้ค่ะ 

** ส าหรบัผูเ้ยาวอ์ายุต า่กว่า 18 ปี ที่เดินทางคนเดียวหรอืเดินทางกบับดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดียวจาํเป็นตอ้งยืน่หนงัสอืยนิยอมจาก

บดิาหรอืมารดาอกีคนทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ยและจะตอ้งออกมาจากทางอาํเภอเท่านัน้ พรอ้มท ัง้สูตบิตัรทะเบยีนบา้นและใบเปลีย่น

นามสกลุ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ) ในใบคาํรอ้งขอ    วซี่า ขอ้ 37 จะตอ้งมลีายเซน็ตข์องบดิามารดาพรอ้มท ัง้ถ่ายสาํเนา 

หนงัสอืเดนิทางของบดิามารดาดว้ยในกรณีทีบ่ดิามารดาไมม่หีนงัสอืเดนิทางผูส้มคัรตอ้งเขยีนหนงัสอือธบิายพรอ้มแนบสาํเนาบตัร

ประชาชนของบดิามารดาดว้ย 

 

หมายเหต ุ : กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถออกค่าใชจ้า่ยเองได  ้

- ผูท้ีอ่อกค่าใช่จ่ายใหจ้ะตอ้งเป็นพ่อ แม ่พี ่นอ้งสามแีละภรรยาเท่านัน้และจะตอ้งมหีลกัฐานเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่แสดงว่าเป็น

บคุคลทีอ่อกค่าใช่จ่ายใหท้ ัง้หมดพรอ้มท ัง้ถ่ายสาํเนาทะเบยีนบา้น  

- ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอยู่ดว้ยกนัโดยไมจ่ดทะเบยีนจะตอ้งมหีนงัสอืชี้แจง้เป็นภาษาองักฤษ ใหท้างสถานทูตทราบ  

 

 

 

 


