
 

 
 

 

    8 วัน 5 คืน Grand Croatia  
 

 

 
 

 

ซาเกรบ – พูลา – โรวินจ – โอพาเทีย – อุทยานแหงชาติพริตวิเซ  
ซีบีนิค – โทรเกยีร – ดูบรอฟนกิ – สตอน – สปลิท – ซาดาร 

– ซาเกรบ 
 

ตุลาคม 2561 
ราคาเริ่มตน... 69,900 บาท 

(รวมคาวีซาแลว) 
 

ราคา 69,900 บาท: 16-23 ต.ค. 61, 22-29 ต.ค. 61 

 
 

TOUR CODE: AZOS09 



 

 
 

วันแรก กรุงเทพ  

21.00 น.  พบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่ เคานเตอรสายการบินออสเตรียน แอร(OS)  แถว G 15-19 (Row G 15-19) 

ประตูทางเขาที่ 8 อาคารผูโดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ

23.45 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียดวยเที่ยวบิน OS026 (ใชเวลาบินประมาณ 10.50 ชั่วโมง)                    

ทางสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ํา และอาหารเชา ระหวางเที่ยวบินสูกรุงเวียนนา  
 

วันที่สอง เวียนนา – ซาเกรบ – พูลา – โรวินจ – โอพาเทีย 

05.35 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องไปยังกรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย 

07.00 น. ออกเดินทางสู กรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย เที่ยวบินที่ OS681 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 

นาท)ี 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบิน Franjo Tudjman Airport นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  

 นําทานเดินทางสูเมืองพูลา (Pula) (ระยะทางประมาณ 268 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมือง

พูลาเคยเปนศูนยกลางของแหลมอิสเตรีย และเคยตกอยูภายใตการปกครองอาณาจักรโรมัน ปจจุบันเมือง

แหงนี้เปนเมืองทีใหญเปนอันดับ 8 ของประเทศโครเอเชีย และเปนเมืองที่มีชื่อเสียงทางดานการทองเที่ยว นํา

ทาน   เขาชม พูลา อารีนา (Pula Arena หรือ Amphitheater) สนามกีฬากลางแจงที่สรางขึ้นในสมัยโรมัน 

และเปนสนามที่ใหญที่สุดเปนอันดับที่ 6 ในยุคอาณาจักรโรมัน ปจจุบันมักใชเปนสถานที่จัดงานกิจกรรม

กลางแจง เทศกาลดนตร ีรวมทั้งสถานที่จัดงานภาพยนตประจําป (International Film Festival) ดวย 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 

บาย           นําทานเดินทางสูเมืองโรวินจ (Rovinj) (ระยะทางประมาณ 49 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  

เมืองสวยชายทะเลที่ตั้งอยูบนแหลมอีสเตรีย ดวยความที่ดินแดนแหงนี้ถูกปกครองโดยเวเนเชี่ยน และอยู

ภายใตการปกครองของอิตาลีมากอน จึงทําใหสถาปตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองมีกลิ่นอายและความ

คลายคลึงกับอิตาลีเปนอยางมาก จึงไดสมญาวา "เวนิสแหงโครเอเชีย" นําทานถายรูปคูกับ โบสถเซนตอาเฟ

เหมี่ย           (St. Euphemia) โบสถสไตลบารอกที่ตั้งอยูใจกลางเขตเมืองเกาของเมืองโรวินจ ถูกสรางขึ้นในป

ค.ศ. 1736 และเปนแลนดมารกสําคัญของเมืองนี้ จากนั้นอิสระใหทานเดินเก็บภาพความประทับใจ ตาม

อัธยาศัย นําทานเดินทางสูเมืองโอพาเทีย (Opatija) (ระยะทางประมาณ 83 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง) เปนเมืองที่มีสมญานามวา “ไขมุกแหงทะเลอาเดรียติก” ดวยธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์

ติดริมทะเล ทําใหเมืองนี้เปนเมืองทองเที่ยวและพักผอนที่สําคัญที่สุดเมืองหนึ่งของโครเอเชีย มาตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน 
             

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น  
 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Hotel Grand Ariatic **** หรือเทียบเทา  



 

 
 

 

 

วันที่สาม  โอพาเทีย – อุทยานแหงชาติพริตวิเซ – ลองเรือทะเลสาบ Kozjak 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานถายรูปคูกับรูปปน นางแหงนกนางนวล (Maiden with the Seagull) เปนรูปปนที่แกะโดย Zvonko 

Car นักประติมากรที่มีชื่อเสียง หญิงสาวที่นกนางนวลเกาะอยูที่มือยืนเดนเปนสัญลักษณของเมืองนี้ และ

มักจะมีนกนางนวลจริงๆบินมาเกาะที่รูปปนนี้เปนประจํา นําทานเดินทางสูอุทยานแหงชาติพริตวิเซ (Plitvice 

National Park) (ระยะทางประมาณ 185 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  อุทยานแหงนี้

ตั้งอยูในเมืองพลิตวิเซ (Plitvice) ในแควน Istria & Kvarner ประเทศโครเอเชีย มีพื้นที่ถึงกวา 29,482 เฮค

เตอร หรือประมาณ 184,262 ไร และเปนอุทยานแหงชาติที่มีความอุดมสมบูรณมาก จนไดรับการขึ้นทะเบียน

เปนมรดกโลกโดยองคการ UNESCO เมื่อป 1979 
 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 

บาย นําทานชมความงามของอุทยานแหงชาติพริตวิเซ (Plitvice National Park) ที่เต็มไปดวยธรรมชาติอัน                  

อุดมสมบูรณ ความสวยงามของทะเลสาบนอยใหญที่รวมกันกวา 16 แหง ที่เชื่อมตอกันดวยภูมิประเทศอัน

เปนภูเขาที่มีระดับความสูงที่ไมเทากัน จึงทําใหน้ําตกใหญนอยนี้มีความสวยงามเปนอยางมาก นอกจากนี้สี

ของน้ําในทะเลสาบของอุทยานแหงนี้ ยังแปรเปลี่ยนไปตามชวงเวลา และพื้นที่อีกดวย นําทานลองเรือขาม

ทะเลสาบ Kozjak อันเปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดในอุทยานแหงชาติแหงนี้ ทานจะไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนอัน

งดงามของธรมมชาติของอุทยานแหงชาติพลิตวิเซแหงนี ้
    

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Hotel Jezero *** หรือเทียบเทา   
 

วันที่สี ่ ซีบีนิค – โทรเกียร – ดูบรอฟนิก 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองซีบีนิค (Sibenik) (ระยะทางประมาณ 200 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)              

เปนเมืองเการิมฝงทะเลอาเดรียติค ซึ่งเปนทะเลที่คั่นกลางระหวางคาบสมุทรอิตาลี และคาบสมุทรบอลขาน 

เมืองแหงนี้มีอาคารบานเรือนสไตลเรอเนสซองส อันมีหลังคาสีแสดอันเปนเอกลักษณ อีกทั้งยังเปนเมืองแหง

แรกในยุโรปและเปนแหงที่สองของโลกที่มีไฟฟาสองถนน โดยใชไฟฟาจากพลังน้ํา นําทานเขาชมมหาวิหาร 

เซนตจาคอป (St. Jacob Cathedral) มหาวิหารหินปูนที่ถูกสรางในปค.ศ. 1431 ดวยการผสมผสาน สถาปตย

กกรมโกธิก และเรเนซองก นอกจากนี้องคกรยูเนสโกยังยกใหมหาวิหารแหงนี้เปนมรดกโลกในปค.ศ. 2000  
 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 



 

 
 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองโทรเกียร (Trogir) (ระยะทาง 60 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆที่

อัดแนนไปดวยความงดงามของอารยธรรมของยุคกรีกและโรมัน ที่มีความสวยงามของบานเรือน อาคาร อัน

รวมไปถึงสิ่งปลูกสรางในยุคสมัยกรีก และโรมันที่ยังถูกอนุรักษไวเปนอยางดี นอกจากเมืองแหงนี้ยังไดรับการ

ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโก ในปค.ศ. 1997 นําทานชมประตูเมืองโทรเกียร ซึ่งไดรับการ

บูรณะขึ้นมาใหมในชวงศตวรรษที่ 1 นําทานเขาชมมหาวิหารเซนตลอเรนซ (St. Lawrence Cathedral) มหา

วิหารสไตลโรมาเนสก และโกธิก ซึ่งสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ซึ่งมีบานประตูหินแกะสลักสไตลโรมาเนสก

อันวิจิตร และสวยงามเปนอยางมาก นําทานเดินทางสูเมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik) (ระยะทาง 256 ก.ม. ใช

เวลาเดินทางประมาณ 3.10 ชั่วโมง) เมืองเกาที่อยูทางตอนใตของประเทศโครเอเชีย และเปนเมืองทาคาขาย

ในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนมาต้ังแตอดีต และยังเปนคูแขงทางการคาของเมืองเวนิส ประเทศอิตาลีอีกดวย 

นอกจากนี้เมืองดูบรอฟนิกยังเต็มไปดวยกลิ่นอายของประวัติศาสตร อีกทั้งยังมีความสวยงามทางดาน

สถาปตยกรรม จนไดรับสมญาวา “ไขมุกแหงเอเดรียติค” และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป

ค.ศ. 1979 

   

ค่ํา         รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Kompas Hotel Dubrovnik **** หรือเทียบเทา   
 

วันที่หา ดูบรอฟนิก – สตอน – สปลิท 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานขึ้นกระเชา เพื่อชมวิวแบบพาโนรามาของเมืองดูบรอฟนิก อันเต็มไปดวยมนตสเนหของเมืองและทะเล

เอเดรียติก ซึ่งมีน้ําทะเลสีฟาใส และรายลอมไปดวยหมูเกาะมากมายจนทําใหนาหลงใหล นําทานเดินทางสู

เมืองเกาดูบรอฟนิก (Old Town) ที่ถูกโอบลอมดวยกําแพงโบราณที่สูงตระหงาน และมีความยาวถึง 2 

กิโลเมตร อยูตรงบริเวณพื้นที่ริมทะเลอาเดรียติก แนวหลังคาสีสมตระหงานไปทั้งเมืองเกา เปนเขตชุมชน

เริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสรางบานเมืองไวในศตวรรษที่ 7 และสรางกําแพงเมืองที่แข็งแรงลอม

เมืองไวในศตวรรษที่ 13 นําทานเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปนของนักบุญเซนตเบลส นักบุญประจํา

เมือง  จากนั้นนําทานถายรูปคูกับ น้ําพุ Onofrio น้ําพุอันเปนสัญลักษณแหงนึงของเมืองดูบรอฟนิก ซึ่งเปน

น้ําพุ          ที่แสดงถึงการประปาในสมัยศตวรรษที่ 15 อีกดวย ผานชม โบสถ The Cathedral Treasury อัน

เกาแก ซึ่งเปนโบสถสไตลโรมาเนสกซึ่งถูกใชเปนที่เก็บสมบัติของ St. Blaise นําทานถายรูปกับหอนาฬิกา

โบราณ (Clock Tower) หอนาฬิกาที่มีความสูงถึง 31 เมตร ซึ่งถูกสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15 และเปน

แลนดมารกของ              ยานเมืองเกาอีกดวย นําทานถายรูปกับ พระราชวังเรคเตอร (Rector’s Palace) 

พระราชวังสไตลโกธิก ที่มีการตอเติมสถาปตยกรรมแบบเรเนซองก และบารอกเขาดวยกัน นําทานเดินทางสู

เมืองสตอน (Ston) (ระยะทาง          55 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยูทาง



 

 
 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง                 ดูบรอฟนิก อันมีชื่อเสียงทางดานการทําฟารมหอยนางรม ระหวาง

ทางทานจะไดเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศริมชายฝงทะเลเอเดรียติก  
 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น ลิ้มลองหอยนางรมสด 
 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองสปลิท (Split) (ระยะทาง 186 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  เมืองที่ใหญ

ที่สุดเปนอันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เปนศูนยกลางทางการคมนาคมแหงแควนดัลเมเชีย และเมืองทา           

ที่สําคัญของประเทศ อีกทั้งยังเปนเมืองชายฝงทะเลเอเดรียติกที่ใหญที่สุดของประเทศโครเอเชีย  นําทานเขา

ชมพระราชวังดิโอคลีเธียน (Diocletian Palace) พระราชวังที่สรางขึ้นโดยพระบัญชาของจักรพรรดิดิโอคลี

เธียน เพื่อใชเปนที่ประทับหลังเกษียณ พระราชวังแหงนี้ใชเวลากอสรางประมาณ 12 ป ตั้งแตปค.ศ. 293 – 

305              โดยใชหินจากเกาะBrac และมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 31,000 ตารางเมตร  พระราชวังแหงนี้

ตกแตงไดอยางวิจิครสวยงามไมแพพระราชวังอื่นๆเลยที่เดียว ปจจุบันพระราชวังแหงนี้เปนสถานที่ทองเที่ยว

ที่สําคัญ และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโกในปค.ศ. 1979 อิสระใหทานเก็บภาพ

ความประทับใจ 
 

ค่ํา         รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Katarina **** หรือเทียบเทา   
 

วันที่หก ซาดาร – ออรแกนทะเล - ซาเกรบ   
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

                      นําทานเดินทางสูเมืองซาดาร (Zadar) (ระยะทาง 159 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมือง

หลวงเกาของภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) และเปนศูนยกลางทางการคาขายมาตั้งแตอดีต ปจจุบันไเปน

เมืองทองเที่ยวที่มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกมาตั้งแตสมัยโรมัน จึงทําใหมีนักทองเที่ยวแวะเวียน

มาเที่ยวจํานวนมาก นําทานเขาชม มหาวิหารเซนตอนาตาเซีย (St. Anastasia Cathedral) มหาวิหารประจํา

เมืองซาดารที่         ถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 4 – 5 กอนมีการตอเติมสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก

ในชวงศตวรรษที่ 12          นําทานชม ออรแกนทะเล หรือที่ชาวโครแอตเรียกวา “Morske Orgulje” 

ออกแบบโดย Nikola Basic สถาปนิกชาวซาดาร เพื่อสรางสถาปตยกรรมใหเปนสีสันและแหลงทองเที่ยวแหง

ใหมของเมือง แทนที่โบราณสถานที่ถูกทําลายลงในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตามจุดประสงคของเทศบาล

เมืองซาดาร  
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 



 

 
 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองซาเกรบ (Zagreb) (ระยะทาง 286 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวง 

และเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศโครเอเชีย  ที่มีความโดดเดนทางดานวัฒนธรรมและสิ่งปลูกสรางทาง

ประวัติศาสตร อีกทั้งยังเปนศูนยกลางของการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ  
 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Panorama **** หรือเทียบเทา  
 

วันที่เจ็ด ซาเกรบ  

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

                      นําทานเดินทางสูจตุรัสBan Josip Jelačić  จตุรัสใจกลางเมืองซาเกรบ อันมีอนุเสาวรีย Josip Jelačić  

Von Buzim ขุนนางคนสําคัญของประเทศโครเอเชียต้ังอยู นําทานเขาชมมหาวิหารเซนตสตีเฟน (St. Stephen 

Cathedral) มหาวิหารสังกัดโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซาเกร็บ สรางขึ้นในแบบสไตลนีโอโกธิค 

ในชวงศตวรรษที่ 11 ซึ่งถือวาเปนอาคารที่สูงที่สุดในโครเอเชีย และยังเปนศูนยกลางของคริสตจักรในประเทศ

โครเอเชียอีกดวย นําทานเดินทางสูตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดเกาแกที่มีสินคาจําหนายมากมาย 

อาทิ ดอกไม ผลไม และสิ้นคาอ่ืนๆ อิสระใหทานเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศยั  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 

บาย นําทานสูเดินสูประตูหิน (Stone Gate) ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 13 ปจจุบันเปนสัญลักษณประจําเมืองซาเกรบ 

ตอนบน นําทานถายรูปคูกับโบสถนักบุญมารค (St. Mark’s Church) โบสถที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 13 อันมี

จุดเดนคือกระเบื้องหลังคาโมเสก อันมีลวดลายเปนตราประจําเมืองซาเกรบ และตราสัญลักษณของประเทศ

โครเอเชีย – สโลเวเนีย – ดัลเมเชีย 

 

16.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติซาเกรบ เพื่อทําการเช็คอินและขอคืนภาษี (Tax Refund) 

18.50 น. ออกเดินทางสู กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบิน OS678 (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง)   

19.40 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อกลับสูกรุงเทพฯ 

23.20 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ OS25 (ใชเวลาการเดินทางประมาณ 10.10 ชั่วโมง) 
 

วันที่แปด กรุงเทพฯ 

14.20 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 
 



 

 
 

8 วัน 5 คนื แกรนดโครเอเชีย 
 

อัตราคาบริการ  (บาท) 16-23 ต.ค., 22-29 ต.ค. 

ราคาผูใหญ พักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน 69,900 

ราคาเด็กอายุไมเกิน 7 - 11 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน (เสริมเตียง) 66,900 

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 - 6 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมเสริมเตียง) 63,900 

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมเสริมเตียง) โปรดสอบถาม 

พักเดี่ยวทานละ 8,500 

ราคาที่นั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) ชําระเพิ่มจากราคาทัวร   เริ่มตนที่ทานละ 

(BKK-ZAG//ZAG-BKK) 

90,000 

ราคาทัวรไมรวมตั๋ว (Land Only) 

(BKK-ZAG//ZAG-BKK) 

44.900 

หากมีวีซาเชงเกน ลดราคาทานละ 3,000 

หมายเหตุ: (คิด ณ วันที่ 30 พ.ค. 2561) 

 ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยืนยันเทานั้น  

 หากคณะเดินทาไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเพิ่มทานละ 3,000 บาท 
   

โปรแกรมทองเที่ยวแกรนดโครเอเชีย (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนกัทองเที่ยวโดยสายการบินออสเตรียนแอร (OS) (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 23 กก./ทาน) 

 คาภาษีสนามบิน,คาภาษีน้ํามัน,คาประกันภัยทางอากาศ 

 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 

บาท กรมธรรมนั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป) 

หมายเหตุ: หากทานตองการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุมครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความ

ลาชาของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารที่เจาหนาที่

ฝายขายไดจัดสงให  

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2ทาน หรอื 3 ทาน 

  คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว (หมายเหตุ *รถใชได 12 ชั่วโมง/วัน), คาเขาชม

สถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 เจาหนาที่ (ผูนําเที่ยวไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คาวีซาประเทศโครเอเชีย 

อัตรานี้ไมรวมถึง 



 

 
 

 คาทิปพนักงานยกกระเปาเดินทางและสัมภาระประจําโรงแรม (เพื่อปองกันการสูญหาย ควรดูแลกระเปาดวยตัวทาน

เอง) 

 น้ําด่ืมบนรถ 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ คาเคร่ืองดื่มมินิบาร และคาใชจายอื่นๆท่ีไมไดระบุ 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาทิปคนพนักงานขับรถวันละ 2 ยูโร  (6 วัน 12 ยูโร) 

 คาทิปผูนําเที่ยวไทยวันละ 3 ยูโร (7 วัน 21 ยูโร)  
 

เงือ่นไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจํา งวดท่ี 1: สํารองที่นั่งจาย 30,000 บาท/ทาน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนั

กรุปเดินทาง 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระคาบริการสวนที่เหลือ งวดที่ 2: ชําระสวนที่เหลือ 30 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง 

กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฎิเสธการ

จายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง จะตองสงแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงการ

ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ ผูมีชื่อในเอกสารการจอง 

จะตองสงแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน

คาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการ

ตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่นไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว (หากไมไดมีการยื่นวีซา

ลวงหนา) (สงกรานต-ปใหม 60 วัน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท + คาวีซา (ถามี)  (สงกรานต-ปใหม 44-59 วัน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-30 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท + คาใชจายอ่ืน (ถามี) (สงกรานต-ปใหม 20-43 วัน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 4-9 วัน หักคาใชจาย 50-75% ของคาทัวร (สงกรานต-ปใหม 4-19วัน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-3 วัน หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร 

 ผูเดินทางที่ไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากการย่ืนเอกสารปลอม หักคาใชจาย 100%  

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 ทาน 
 



 

 
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด 

หรือถูกการปฏิเสธการเขา – ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด

ใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจง

ใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนการเดินทาง แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่

จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางไดทางเรายินดีท่ีจะ

ใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา นําหนา ชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบนิ ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิไดสงหนาหนังสือเดินทาง

ใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา หรือกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่เปนฝายสงขอมูลมาผิดพลาดเองใหกับ

ทางบริษัทเรา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลอง กับ สถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว

สวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว ที่มิไดเกิดจาก

ความผิดของบริษัท เชนภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหาย 

หรือความเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว

เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวน แตมีเอกสารลงนามโดย

ผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 
 

ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน เปด

หองพัก เปน 2 หองจะสะดวกกับทานมากกวา 

 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได 

 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 8 

กก.  



 

 
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ

ลวงหนา อยางนอย 30 วัน กอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานมีขอจํากัดในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนากับเจาหนาที่ฝายขาย 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสาย              

การบิน  การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจลาจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึง

และรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด  

 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไมสามารถที่จะเรียกรอง

เงินคืน ในกรณีที่ทานปฎิ เสธหรือสละสิทธิ์  ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให  ยกเวนทานไดทําการตกลง                              

หรือแจงใหทราบ กอนเดินทางลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ ยกเวนกรณีฉุกเฉิน 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทาน

ชําระมาแลว  หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           

เขาเมือง  

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ             

หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของทานมีบุคคลดังตอไปนี้รวมเดินทาง ทางคณะญาติจะตองดูแลและชวยเหลือดวยตนเอง 

1. บุคคลที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ 

2.  ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร ไมเทา หรือ เครื่องมือตางๆในการพยุงตัว 

3. เด็กที่มี่อายุไมระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ 

(เนื่องจากหัวหนาทัวร อาจจะดูแลบุคคลดังกลาวขางตนไดไมทั่วถึง) 
 

ตั๋วเครื่องบิน  

การเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และ

ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เทานั้น (ในกรณีที่ต๋ัวเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

หมายเหตุ: หากทานเดินทางจากตางจังหวัดและมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจงเจาหนาที่ฝายขายกอน

เพื่อไดรับเอกสารยืนยันวากรุปทัวรนั้น สามารถออกเดินทางได กอนออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล 

หากทานเปนสมาชิกสะสมไมลของกลุมพันธมิตรสตารอัลไลแอนซ (Star Alliance) ทานสามารถสะสมไมลกับสายการบิน

ออสเตรียนแอรได อาทิเชน รอยัล ออคิดพลัส และไมลสแอนดสไมล เปนตน  สวน Miles and More สามารถสะสมไมลได  



 

 
 

 
 

โรงแรมและหอง  

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3ทาน/ 3เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน  ซึ่ง

อาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ

ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน  

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เปนตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยาง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่

เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวาง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถึงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได 

และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ  

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของ

สายการบินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวาง  

( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา

มาตราฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจาย

ในน้ําหนักสวนที่เกิน 



 

 
 

 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครือ่งบิน (Hand carry) 
 

 

 

สถานท่ีเขาชม 

 โปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้นปดทําการ 

หรือปดโดยมิไดแจงลวงหนา ทางบริษัทฯจะคืนเงินคาเขาชมตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น หรือสลับโปรแกรม

เพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาว แตเหตุมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทาน

ไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทานเนื่องจากไดชําระคาเขาชมไปแลว 
 

การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย (Lost) 

 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเปา

จริง ทั้งนี้จะชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดังนั้นจึงไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 

 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการ

เดินทางที่บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ

จะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนัก

กระเปา คูณ ดวยคาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบ

ใหญ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทานั้น 

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังนั้น

ทานตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน 
 

 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจํา ทางบริษัทถือวาทาน

ไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไวขางตนแลว 

 
เอกสารประกอบการยื่นวีซาเชงเกน ประเทศโครเอเชีย 

    



 

 
 

 (ระยะเวลาการพิจารณาวีซาประมาณ 15-30 วันทําการ) 
1. หนังสือเดินทางจะตองมีอายุใชงานเกิน 6 เดือนขึ้นไป 

2. รูปถายขนาด 45 มม x 35 มม ความยาวของใบหนาเล็กสุด 32 มม. และใหญที่สุด 36 มม จํานวน 2 ใบ 
พื้นฉากหลัง           สีขาว หามมีเงา หามสวมแวนสายตา และจอตองมีความคมชัด และถายไวไมเกิน 6 

เดือน 
 

ตัวอยางรูปที่ใชในการยื่นวีซา 
 

 
 

3. สําเนาทะเบียนบาน/ สําเนาทะเบียนสมรส/ สําเนาใบมรณะบัตร 
4. สําเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี) 

5. หลักฐานการทํางาน 

 หากทานเปนเจาของกิจการ – สําเนาจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายชื่อของทานในคณะกรรมการ
บริษัท (หนังสือตองออกไมเกิน 3 เดือน กอนวันไปยื่นวีซา) 

 หากทานเปนเจาของรานคา – สําเนาจดทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อทานเปนเจาของรานคา 

 หากทานเปนพนักงานบริษัท – ตองใหทางนายจางหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการทํางาน 
ที่ระบุตําแหนง ระยะเวลาการจางงาน และเงินเดือน พิมพเปนภาษาอังกฤษ (จะตองออก

หนังสืออไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา) 

 หากทานเปนขาราชการ – ตองขอหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานของทาน พิมพเปน
ภาษาอังกฤษ (จะตองออกหนังสืออไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา) 

 หากทานเปนเจาของกิจการที่ไมการจดทะเบียน – จะตองทําหนังสือรับรองตัวเอง พิมพเปน
ภาษาอังกฤษ พรอมทั้งเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเชน สําเนาการเชาพื้นที่ เปนตน (บางกรณี

กรุณาติดตอเจาหนาที่ แผนกวีซา เพื่อขอคําปรีกษากอนการยื่นวีซา) 

 



 

 
 

 

กรณีเด็กที่มีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ จะตองเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้

1. สําเนาสูติบัตร 
2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาวาขณะน้ันกําลังศีกษาอยูชั้นใด 

3. ขอหนังสือยินยอมจากเขต (กรณีที่ไมไดเดินทางทั้งครอบครัว) 

 หากเดินทางกับผูอื่นที่มิใชบิดามารดา จะตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขต
หรืออําเภอเทานั้น และใหระบุวาเดินทางกับใคร และมีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

 หากเดินทางกับบิดา มารดาจะตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออําเภอ
เทานั้น และระบุวามารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 

 หากเดินทางกับมารดา บิดาจะตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออําเภอ
เทานั้น และระบุวาบิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 

 
6. หลักฐานการเงิน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เปนภาษาอังกฤษ 

 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุวา To whom it may concern (ซึ่งไมระบุ
สถานทูต)พรอมชื่อเจาของบัญชี ที่ออกจากธนาคารและใชฉบับจริงในการยื่นเทานั้น ซึ่งตองทํา

กอนการยื่นวีซาอยางนอย 15 วัน 

 สําเนาบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน  
ที่มีการปรับสมุดกอนหนาวันนัดยื่นวีซาอยางนอย 15 วัน สมมุติวาทานมีคิวยื่นวีซา 7 ธันวาคม 

ทานจะตองมียอดการปรับสมุดครั้งลาสุด ในวันที่ 23 พฤศจิกายนเปนครั้งสุดทาย 

กรณีบัญชีฝากประจํา 

 สําเนาบัญชีฝากประจํา จะตองมีวันครบกําหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แตทานตอง

แนบบัญชี                ออมทรัพยมาดวย 
การรับรองการเงิน 

จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดดานบน ตองระบุชื่อเจาเของบัญชี และตอง

ระบุชื่อผูถูกรับรองในจดหมายดวย  

 หากเปนครอบครัวเดียวกัน ทานจะตองแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธของเจาของบัญชีและ

ตัวทาน อาทิ สําเนาทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาสูติบัตร เปนตน 

 หากเปนนายจางรับรองการเงินใหลูกจาง กรุณาใหธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุชื่อนายจาง 

และชื่อลูกจางท่ีนายจางรับรองคาใชจายให 
หมายเหตุ:  

 ยอดเงินจะตองมีไมต่ํากวา 100,000 บาท ตอการยื่นวีซา 1 ทาน สําหรับบัญชีออมทรัพยตองมี

การเดินบัญชีอยางสม่ําเสมอ 

 หากบัญชีของทานมีการเดินบัญชีไมตอเนื่องจะตองใช สําเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่

ออกโดยธนาคารทุกกรณ ี



 

 
 

 สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี 
 

7. ทางบริษัทขอความรวมมือทุกทานไปสัมภาษณ และสแกนน้ิวตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งทางบริษัทจะ                       
สงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการยื่นวีซา  

8. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต เพื่อทําการ

ยกเลิกวีซา                                      ของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะมีการบันทึก
ในนามบริษัทเพื่อเปนการเก็บสถิติ 

9. ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการยื่นวีซาใหกับผูสมัครทุกกรณี  

 
 


