
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั 
เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์                               
                (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมี
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์
ใหคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

20.25 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบิน 
Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR835 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 8 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 
23.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเคร ือ่ง ** 
 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ 

เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี - เมอืงซาเกร็บ - ย่านอพัเปอรท์าวน ์- มหาวหิารแห่งเมอืง
ซาเกร็บ - มหาวหิารเซนตม์ารค์ - น ัง่รถรางทอ้งถิน่ ชมทศันยีภ์าพโดยรอบของเมอืงซาเกร็บ - 
เนินเขากอร์นจิกราด  - โบสถ์เซนต์แคทเทอรนี  - อาคารพิพิธภณัฑ์ศิลปะภาพเขียน  - 
พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรแ์หง่ประเทศโครเอเชยี - พระราชวงั - ยา่นโลเวอรท์าวน ์- จตัุรสัเจลา
ซคิ - อนุสาวรยีพ์ระเจา้โจเซปเจลาซคิ - สุสานทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศโครเอเชยี - เมอืงซาดาร ์
             (-/-/D) 

02.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี โดยสายการ
บนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR215 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 
07.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี  

นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 
ช ัว่โมง ** 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาเกร็บ (Zagreb) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ที่สดุในประเทศโครเอเชยี เป็น
ศนูยก์ลางของการปกครอง อุตสาหกรรม ธุรกจิ และศลิปวฒันธรรม ตัง้อยู่บรเิวณตะวันตกตอนเหนือของ
ประเทศโครเอเชยี โดยมีแม่น้ําซาวาไหลผ่านเชือ่มโยงไปยังบรเิวณเทือกเขาแอลป์ เทือกเขาไดนารกิ
แอลป์ ทะเลอาเดรยีตกิ และภูมภิาคแพนโนเนีย ทําใหส้ามารถตดิตอ่และคมนาคมขนสง่กบัภูมภิาคยุโรป
กลางไดเ้ป็นอย่างด ีนําท่านเที่ยวชมเมอืงซาเกร็บโดยรอบ โดยตวัเมอืงจะแบ่งออกเป็น 2 สว่นหลกัๆ คอื 
ย่านอพัเปอรท์าวน ์(Upper Town) และ ย่านโลเวอรท์าวน ์(Lower Town) เริม่จาก ยา่นอพัเปอรท์าวน ์
(Upper Town) นําท่ าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  กับ  มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ (Zagreb 
Cathedral) ที่มีชื่อเดมิว่า มหาวหิารเบลสซดึ เวอรจ์ิน แมรี่ (Cathedral of the Assumption of the 
Blessed Virgin Mary) หรือ มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน (St. Stephen’s Cathedral) มหีอคอยคูโ่ดดเด่นอยู่
ดา้นบน เริม่แรกสรา้งมาตัง้แตยุ่คโรมันเรืองอํานาจ แต่มาถูกทําลายดว้ยกองทัพมองโกลทีเ่ขา้มารุกราน 
ตอ่มาประมาณกลางครสิตศ์ตวรรษที่ 13 เกดิการบูรณะครัง้ใหญ่ในรูปแบบของศลิปะกอธคิ ตกแต่งใหม่
อยู่หลายครัง้ จงึสวยสง่างามดั่งปัจจุบัน มหาวหิารแห่งน้ีถอืเป็นสัญลักษณส์ําคญั ทีส่ามารถมองเห็นได ้
จากทุกมมุของเมอืงซาเกร็บ  
นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารเซนตม์ารค์ (St. Mark’s Cathedral) ทีโ่ดดเดน่สวยงาม
ดว้ยหลังคาที่ใชศ้ลิปะการปูกระเบื้องเป็นสสีัน ลวดลายตารางหมากรุกแดงขาว ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศโครเอเชยี  

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 นําท่าน น ัง่รถรางทอ้งถิน่ ชมทศันยีภ์าพโดยรอบของเมอืงซาเกร็บ (Local Tram) บรเิวณ เนนิ

เขากอรน์จกิราด (Gornji Grad) จากมุมสูงนีม้องไปทศิใดก็เจอแต่ยอดโบสถเ์กา่แกส่วยงาม 
ไดแ้ก่ โบสถ์เซนต์แคทเทอรนี (Church of St. Catherine) โบสถ์สีขาวแบบบาโรค, อาคาร
พพิิธภณัฑ์ศลิปะภาพเขยีน (Naive Art), พพิิธภณัฑ์ประวตัศิาสตรแ์ห่งประเทศโครเอเชีย 
(Museum of Croatia), พระราชวงั (The Palace) รวมไปถึง มหาวหิารเซนตม์าร์ค (St. Mark’s 
Cathedral) ความสวยงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรือนไล่ลดหลั่นกันไปตามไหล่เขา และ 
ยา่นโลเวอรท์าวน ์(Lower Town) ย่านเศรษฐกจิอนัทันสมัย หรอืทีเ่รยีกอกีอย่างวา่เป็นย่านเมอืงใหม่ 
ดูทันสมัยกว่าย่านอัพเปอรท์าวน์ ผ่านชม จตัุรสัเจลาซิค (Jelacic Square) ย่านเศรษฐกจิธุรกจิ
การคา้และจุดนัดพบของชาวเมือง บริเวณน้ียังเป็นที่ตัง้ของ อนุสาวรยี ์พระเจา้โจเซปเจลาซิค 
(Joseph Jelacic Square Monument) กษัตรยิผู์ท้รงกอบกูเ้อกราชยดึดนิแดนคนืมาจากอาณาจักร
ออสเตรยีในยุคก่อน ** กรณีรถรางทอ้งถิน่งดใหบ้รกิาร ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ ์ไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยได ้ไม่วา่ส่วนใดสว่นหนึง่ก็ตาม เนือ่งจากเป็นการชําระแบบเหมา
จา่ยกบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ สุสานทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศโครเอเชยี (Mirogoj Cemetery) 
สสุานน้ีสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1876 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 สสุานแห่งน้ีเป็นที่สถานทีฝั่งศพของ
บุคคลที่มีชือ่เสยีงมากมายของประเทศโครเอเชยี จงึมีการตกแต่งประดับประดาสวนไวอ้ย่างสมเกยีรติ
สวยงามตามฤดกูาล   

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาดาร ์(Zadar) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาที) เป็นเมืองใหญ่
อนัดับทีห่า้ของประเทศโครเอเชยี ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตต้ดิกับทะเลอาเดรยีตกิในภูมภิาคดลัเมเชยี 
(Dalmatia) มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,800 ปี มีประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันเกา่แกม่าตัง้แตส่มัยโรมัน
อกีดว้ย ในอดตีเป็นเมอืงท่าทางทะเลทีส่ําคัญแห่งหนึ่งของทะเลอาเดรียตกิและเป็นที่ชว่งชงิของหลาย
อาณาจักรเพื่อครองความไดเ้ปรียบการคา้ทางทะเลบริเวณเมืองน้ี ในช่วงสาธารณรัฐสังคมนิยม
ยูโกสลาเวยี เมอืงซาดารไ์ดร้ับการพัฒนาใหก้ลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วที่โดดเด่นแห่งหนึง่ของฝ่ังทะเลอา
เดรยีตกิ และแมปั้จจุบันน้ีหลังประเทศโครเอเชยีไดแ้ยกตวัออกมาเป็นประเทศเอกราชจากยูโกสลาเวยี
เมือ่ตน้ทศวรรษที ่90 เมอืงซาดารก็์ยังคงเป็น 1 ในแหลง่ท่องเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมจากนักท่องเทีย่วทัว่
โลก  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Kolovare, Zadar หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่าม เมอืงซาดาร ์- จตัุรสักลางเมอืง - ศาลาวา่การเมอืงซาดาร ์- โบสถเ์ซนตไ์ซเมยีน - โรมนัฟอรมั 
- โบสถเ์ซนตโ์ดแนท - โบสถเ์ซนตแ์มร ี ่- มหาวหิารเซนตอ์นาตาเซยี - เมอืงสปลทิ - พระราชวงั
ไดโอคลเีชยีน - เมอืงมาล ีสตอน       (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสักลางเมอืง (City Square) เป็นที่ตัง้ของสถานที่สําคัญทางราชการและ
ศาสนาต่างๆมากมาย รวมไปถงึรา้นคา้จําหน่ายของที่ระลกึ ผ่านชมบรรยากาศของเมอืงเกา่แถบรมิทะเล
อาเดรยีตกิ นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั ศาลาวา่การเมอืงซาดาร ์(Zadar City Hall) ทีย่ังคงทํา
การอยู่ในปัจจุบัน นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถเ์ซนตไ์ซเมยีน (St. Simeon Church) 
โบสถ์เก่าที่มีประวัตอิันยาวนานของเมือง นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โรมนัฟอรมั (Roman 
Forum) ลานประชุมกลางเมือง ทีปั่จจุบันหลงเหลอืเพยีงแคซ่ากปรักหักพัง ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งที่มี
ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในฝ่ังตะวันออกของทะเลอาเดรียตกิ นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถเ์ซนต์
โดแนท (St. Donatus Church) ตัง้อยู่บรเิวณเดยีวกันกับโรมันฟอรัม เป็นโบสถไ์บเซนไทน์ที่ใหญ่
ทีส่ดุในแควน้ดลัเมเชยี ถูกสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่9 ตวัอาคารสรา้งแบบหลงัคาทรงกลม ปัจจุบันยังคง
ใชส้ําหรับประกอบพธิกีรรมทางศาสนา เป็นอกีหนึ่งสญัลักษณ์ของเมืองซาดาร ์บรเิวณเดยีวกัน นําท่าน 
ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถเ์ซนต์แมร ี ่(St. Mary's Church) ปัจจุบันไดก้ลายเป็นพิพิธภัณฑ์
สําหรับการเก็บงานศลิปะ วตัถุโบราณทีม่ีความสําคัญทางศาสนา นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหา
วหิารเซนตอ์นาตาเซยี (St. Anastasia Cathedral) เป็นมหาวหิารครสิตจักรนกิายโรมันคาทอลกิที่
ใหญ่ทีส่ดุในแควน้ดลัเมเชยี ถูกสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่4 ถงึ 5 เป็นประจําเมืองซาดาร ์แมว้า่มหาวหิาร
จะผ่านการถูกทําลายในสงครามมาแลว้ก็ตาม แตย่ังคงความสวยงามอยู ่ 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) เป็นเมือง
ชายทะเลที่ใหญ่ที่สุดแถบทะเลอาเดรียตกิ ของประเทศโครเอเชยี มีประวัตคิวามเป็นมากว่า 2,500 ปี 
ตัง้แตส่มัยกรกี ถอืไดว้า่เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุเมอืงหนึง่อกีเชน่กนั 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั พระราชวงัไดโอคลเีชยีน (Diocletian's Palace) เป็นพระราชวงัที่
ตัง้อยู่ที่เมอืงสปลทิ ประเทศโครเอเชยี สรา้งขึน้โดยจักรพรรดไิดโอคลเีชยีน เมือ่ตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 4 
จักรพรรดไิดโอคลเีชยีนทรงสรา้งพระราชวงัขนาดใหญ่โตรโหฐานแห่งน้ี เพื่อเตรียมทีจ่ะใชเ้ป็นสถานที่
สําหรับใชช้วีติช่วงปลดเกษียณ ภายในอาณาเขตอันกวา้งใหญ่ของพระราชวังนัน้ มากมายดว้ยวหิาร ที่
ประทับต่างๆ รวมถงึสุสานของพระองคเ์อง จากโถงทางเดนิเบื้องล่างที่เชือ่มต่อกับหอ้งหับต่างๆ ซึง่มี
บันไดเชือ่มสู่สว่นที่เป็นลานพระราชวัง โดยมเีสาหนิแกรนติทีป่ระดบัประดาลวดลายอย่างงดงามลอ้มไว ้
3 ดา้น สงูขึน้ไปคอืหอคอยแห่งวหิารเซนตโ์ดมโิน วหิารโรมาเนสก ์ที่สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 ภายในมี
แท่นบูชาของเซนตโ์ดมโินและเซนตส์ตาซอิุส รวมถงึภาพเขยีนสทีางศาสนา และซุม้ประตูไมล้วดลาย
ละเอยีดยบิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่
ปี ค.ศ. 1979 ** ยงัไมร่วมค่าบตัรเขา้ชม พระราชวงัไดโอคลเีชยีน ทา่นละ ประมาณ 22 ยูโร 
(EUR) หรอื คํานวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 880 บาท (THB) **  

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมาล ีสตอน (Mali Ston) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืง
เล็กรมิทะเลทางตอนใตข้องประเทศโครเอเชยี ตัง้อยู่ในคาบสมุทรเพลเยแซค ใกลพ้รมแดนเมืองนีอุม 
ประเทศบอสเนีย บรเิวณหุบอ่าวแถบน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ของแพลงตอนและสารอาหารในน้ําทะเล



 

จํานวนมาก เน่ืองจากสภาพภูมปิระเทศเป็นลักษณะโขดหนิและเกาะเล็กๆ ทําใหเ้มือ่เวลามีฝนตกน้ําชะ
ลา้งแร่ธาตุไหลลงน้ําทะเล จงึทําใหเ้มืองมาล ีสตอน เป็นแหลง่ทําประมงทีด่ทีีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศ
โครเอเชยี  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง หรอื บฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ  
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Grand Hotel Neum, Mali Ston หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมาลี สตอน - ล่องเรอืเขา้เยี่ยมชม ฟารม์เลี้ยงหอยนางรม - ลิ้มลอง รสชาตขิองหอย
นางรมสดๆ จากทะเลอะเดรยีตกิ พรอ้ม จบิแชมเปญ - เมอืงดูบรอฟนกิ - เมอืงเกา่ดูบรอฟนกิ - 
ศาลาวา่การประจําเมอืงดูบรอฟนกิ - หอระฆงัประจําเมอืงดูบรอฟนกิ - ขึน้ชมววิทวิทศันข์อง
เมอืงดูบรอฟนกิ จากมุมสูง โดยกระเชา้ไฟฟ้า - เมอืงโทรเกยีร ์- เขตเมอืงเก่า - จตัุรสัจอหน์
ปอลที ่2 - ประตูเมอืงเกา่ - หอนาฬกิา - มหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์                               
(B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่าน ล่องเรอืเขา้เยีย่มชม ฟารม์เลีย้งหอยนางรม (Oyster Farm) ที่นิยมเลีย้งกันมากที่สุดใน

เมืองมาล ีสตอน หากใครไดม้าเยือนไม่ควรพลาดชมิหอยนางรมสดๆจากที่น่ี ชมขัน้ตอนต่างๆของการ
เลีย้งหอยนางรม และ ใหท้่าน ลิม้ลอง รสชาตขิองหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรยีตกิ พรอ้ม จบิ
แชมเปญ (Tasting Fresh Oyster with Champange) ดืม่ดํา่กบัรสชาตหิอยนางรมสดท่ามกลาง
บรรยากาศสุดโรแมนตคิและสวยงามรมิแถบทะเลอาเดรียตกิ ** กรณีเรอืงดใหบ้รกิาร ไมว่า่กรณีใด
ก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม 
เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงดูบรอฟนกิ (Dubrovnik) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ไดร้ับ
การกลา่วขานว่าเป็นเมอืงเกา่ที่สวยทีส่ดุในทวปียุโรป เป็นเมืองทีไ่ดร้ับฉายาวา่ “ไขมุ่กแหง่ทะเลอาเดร ี
ยตกิ (The Pearl of Adriatic Sea)” ดว้ยความลงตัวของสถาปัตยกรรมและผังเมืองที่เป็นระเบียบ 
เมืองดูบรอฟนิกยังมีประวัตศิาสตรเ์ป็นเมืองพี่เมืองนอ้งกับเมืองสปลทิ เป็นเมืองที่มีความสําคัญทาง
การคา้อย่างมากในแถบทะเลอาเดรยีตกิ และ แถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เคยเป็นเมืองที่มีอํานาจทาง
ทะเลและควบคุมการคา้ทางทะเลมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 เพราะมบีทบาทเป็นเมอืงทีเ่ชือ่มการคา้ระหวา่ง
ฝ่ังตะวันออกและตะวนัตกของทะเลอาเดรียตกิ ความสวยงามทัง้หมดไดห้ล่อหลอมเมืองทัง้เมืองดังที่
ปรากฏในปัจจุบัน ทําให ้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 
ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979 
นําท่าน ผา่นชม ความสวยงามโดยรอบของ เมอืงเกา่ดูบรอฟนกิ (Dubrovnik Old Town) เต็มไป
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบกอธิก เรอเนสซองส ์และบารอก ตัวเมืองเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็น



 

สญัลักษณ์ของเมอืง ชมแนวกําแพงป้อมปราการที่มขีนาดกวา้งขวาง ที่โอบเมอืงเกา่อนังดงามแห่งน้ีไว ้
นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ศาลาวา่การประจําเมอืงดูบรอฟนกิ (City Hall of Dubrovnik) 
และ หอระฆงัประจําเมอืงดูบรอฟนกิ (Bell Tower of Dubrovnik) ถือเป็นสัญลักษณ์สําคัญของ
เมอืงดบูรอฟนกิ ตัง้อยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก มีความพเิศษตรงลูกกลมๆ ใตห้นา้ปัด เป็นสัญลักษณ์
แทนพระจันทรบ์อกขา้งขึน้ขา้งแรมมาตัง้แตส่มัยโบราณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นําท่าน ขึน้ชมววิทวิทศันข์องเมอืงดูบรอฟนกิ จากมุมสูง โดยกระเชา้ไฟฟ้า (Dubrovnik Cable 

Car / SRD Hill) สู่จุดชมววิทีส่วยทีส่ดุของเมอืงดบูรอฟนกิ ท่านจะไดช้มววิทวิทัศนข์องทะเลสาบและ
ภูเขาสลับซับซอ้น กับ บา้นเรอืนสขีาวหลังคาสสีม้อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองดูบรอฟนิกที่สวยงามอัน
เป็นภาพ และ บรรยากาศที่หาชมไดย้าก ** กรณีกระเชา้ไฟฟ้างดใหบ้รกิาร ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยได ้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึง่ก็ตาม เนือ่งจากเป็น
การชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทรเกยีร ์(Trogir) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมืองท่า
เก่าแก่ในอดตีของประเทศโครเอเชยี เคยเป็นอาณานิคมกรกีโบราณมีตน้กําเนิดยอ้นไปราว 200 กว่าปี
กอ่นครสิตกาล ดนิแดนแห่งน้ีเดมิมีชือ่ว่า “ทรากอส” มาจากภาษากรกีที่แปลว่าแพะตัวผู ้ปัจจุบันไดร้ับ
การอนุรักษ์ใหเ้ป็นเมอืงเกา่และ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ
หรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 นําท่าน ผา่นชม เขตเมอืงเกา่ (Old Town) ชมความสวยงามของ
อาคารบา้นเรือน และป้อมปราการที่สง่างาม โบสถอ์ันสวยงามของยุคโรมาเนสก ์ไดร้ับการสง่เสรมิดว้ย
อาคารทีโ่ดดเดน่แบบเรอเนสซองสแ์ละบารอกจากยุคเวเนเชยีน ผา่นชม จตัุรสัจอหน์ปอลที ่2 (John 
Paul 2 Square) จัตุรัสหลักของเมอืง รองรับชาวเมืองที่ผ่านมาผ่านไปตัง้แตส่มัยกรกีและโรมันจนถงึ
ปัจจุบัน ผ่านชม ประตูเมอืงเก่า (Old Town Gates) ที่ไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 
ผา่นชม หอนาฬกิา (Clock Tower) ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่14  

 นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์(Cathedral of St. Lawrence) ทีส่รา้ง
ในศตวรรษที ่12 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานนับสบิปี งดงามดว้ยกรอบและบานประตูหนิแกะสลัก มีรูปปั้นสงิโต 
อดมัและอฟี และรูปสลกัเซนตล์อวเ์รนซ ์องคส์ําคญั อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามโดยรอบของเมอืง 
หรอื เลอืกซือ้สนิคา้ทอ้งถิน่ ของทีร่ะลกึ  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํา่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Medena, Trogir หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
วนัทีห่า้ เมอืงโทรเกยีร ์- เมอืงซเีบนกิ - จตัุรสัเมอืงเกา่ซเีบนกิ - มหาวหิารเซนตเ์จมส ์- เมอืงพลติวเิซ ่- 

อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่เจเซรา่ - ลอ่งเรอืชมทะเลสาบคารล์โลแวค - เมอืงโอพาเทยี 
                        (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซเีบนกิ (Sibenik) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อดตีเมืองหลวงของ
ประเทศโครเอเชยี เป็นหนึ่งในเมืองท่าสําคญั ตัง้อยู่ตอนกลางของแควน้ดัลมาเชยี (Dalmatia) บรเิวณ
ปากแม่น้ําครักคา ตดิกับทะเลอาเดรียตกิ เมืองซเีบนิกไดร้ับการกล่าวถึงในประวัตศิาสตรค์รัง้แรกในปี 
ค.ศ. 1066 ในแผนผังราชวงศข์องกษัตรยิ์พีทารเ์ครสซเิมียรท์ี่ 4 สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 9 และ 10 
โดยเจา้ชายชาวโครแอต ถอืเป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุเมอืงหนึง่ของประเทศโครเอเชยี 
นําท่าน ผ่านชม จตัุรสัเมอืงเก่าซเีบนกิ (Sibenik Square) ที่ลอ้มรอบไปดว้ยอาคารเก่าแก่ที่ถูก
ดัดแปลงเป็นรา้นขายยา รา้นแว่นตา รา้นเสือ้ผา้บูตกิพื้นเมือง รา้นขายของที่ระลกึต่างๆมากมาย เมือง
ซเีบนิกแตกต่างจากเมืองรมิฝ่ังทะเลอะเดรียตกิทั่วไปเพราะสรา้งโดยชาวกรกี ก่อนที่โรมันจะเขา้มามี
อทิธพิล ต่อมาภายหลงัตกเป็นเมอืงขึน้ของเวเนเชยีน หรอืเวนซิ ทุกวันน้ีจงึยังสามารถพบสถาปัตยกรรม
หลายแห่งทั่วเมอืงจะกรุ่นไปดว้ยกลิน่อายสไตลเ์วเนเชยีนอย่างชดัเจน 
นําท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารเซนตเ์จมส ์(Cathedral of St. James) หรอื มหาวหิาร
ซเีบนกิ (Sibenik Cathedral) สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1431-1535 เพือ่อทุศิแดนั่กบุญเซนตเ์จมส ์หรอืที่
รูจ้ักกันในนาม นักบุญยากอบ เน่ืองจากสถาปนิกที่สรา้งวหิารแห่งน้ีทั ้ง 3 คน ไดแ้ก่ Francesco di 
Giacomo, Georgius Mathei Dalmaticus และ Niccolo di Giovanni Firentino มาจาก 3 ทอ้งถิน่ คือ 
ดัลมาเชีย โคโม และ ฟลอเรนซ ์เกดิเป็นสามประสานรังสรรคผ์ลงานสุดยอดแห่งยุคชิน้หนึ่ง โดยใช ้
เทคนคิชัน้สงูในการสรา้งหอ้งโถงขนาดสงูใหญ่ลกัษณะโดมครึง่วงกลมสวยงามเป็นเอกลกัษณม์ากในยุค
นัน้ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 
2000 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงพลติวเิซ่ (Plitvice) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาท)ี เมืองแห่ง

แควน้อสิเตรยี (Istria) และ คารล์โลแวค (Kozjak) ประเทศโครเอเชยี ระหวา่งทางมากไปดว้ยธรรมชาติ
และความสวยงามของทวิทัศนท์ีร่ายลอ้มดว้ยป่าเขาสลบัทุ่งหญา้และฟารม์เกษตรกรทีอ่ดุมสมบูรณ ์

 นําท่าน เขา้ชม อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ่ เจเซรา่ (Plitvice Jezera National Park) ซึง่เกดิขึน้
จากน้ําภูเขามาลา คาเปลา (Mala Kapela) ไหลผ่านหนิปูนหลายพันปี ทําใหห้นิปูนถูกกัดเซาะ ไหลไป
กองรวมกนัเป็นระยะ เกดิเป็นเขือ่นธรรมชาต ิมคีวามสงูลดหลัน่กนัลงไปทัง้สิน้ 16 แห่ง อุทยานแห่งน้ีมี
เน้ือที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ เป็นอุทยานแห่งชาตทิี่ถือไดว้่าเก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก ติดกับ
พรมแดนของประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา พื้นทีส่่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยน้ํา มทีะเลสาบสเีขยีวมรกต 



 

และสฟ้ีา รวมกันถงึ 16 ทะเลสาบ เชือ่มตอ่กันดว้ยทางเดนิสะพานไมล้ัดเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนิน
เขา ความงดงามของทะเลสาบและน้ําตกที่ไหลรวยรนิ ลงสูท่ะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวก
วา่ยในสระน้ําใสราวกระจกสะทอ้นสคีรามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มไปดว้ยหุบเขา ตน้ไมใ้หญ่ทีร่่มรืน่ สงบสุข 
รวมเป็นความสวยงามที่ธรรมชาตมิอบใหอ้ย่างลงตัว ทําใหส้ถานที่น้ี ไดร้ับการแต่งตัง้ใหเ้ป็นอุทยาน
แห่งชาต ิและ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 
เมือ่ปี 1979   

 นําท่าน ล่องเรอืชมทะเลสาบคารล์โลแวค (Kozjak Cruise) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุในอทุยานฯ 
ผา่นชม ความสวยงามของอทุยานตอนล่างและชมความงดงามของ น้ําตกขนาดใหญ่ (Big Waterfalls) 
สัมผัสถึงบรรยากาศของสายน้ําอันชุ่มฉ่ํา บนพื้นน้ําสีคราม และเกาะแก่งในทะเลสาบ ตลอดจนไมป่้า
จําพวกสนและเฟอร ์เพลดิเพลนิกับธรรมชาตทิี่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ที่เกดิจากการรังสรรคข์อง
ธรรมชาต ิ** การลอ่งเรอืและการเขา้ชมอุทยานฯในแตล่ะจดุ ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ บางจุด
ปรมิาณนํา้นอ้ยไมส่ามารถลอ่งเรอืไดถ้งึ บางจดุปรมิาณนํา้สูงกวา่สะพานไมไ้มส่ามารถเดนิผา่น
ไปได ้ถอืเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาตทิ ีท่างบรษิทัไม่สามารถควบคุมได ้ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธินํ์าท่านชมความสวยงามส่วนอืน่ๆของอุทยานฯ ทีม่อีกีหลายจุด เป็นการทดแทนโดยไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมถงึ หากไม่สามารถล่องเรอืได้ก็ตาม 
เนือ่งจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอพาเทยี (Opatija) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมอืงที่มี
สมญานามว่า “ราชนิแีห่งทะเลอาเดรยีตกิ (The Queen of Adriatic Sea)” ดว้ยธรรมชาตทิี่ยัง
บรสิุทธิต์ดิรมิทะเล ทําใหเ้มืองน้ีเป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สําคัญที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศ
โครเอเชยี  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง หรอื บฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ 
  นําคณ ะเข้าสู่ท ี่พ ัก  Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta, Opatija หรือ

เทยีบเทา่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัทีห่ก เมอืงโอพาเทยี - รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - เมอืงซาเกร็บ - ตลาดโดลาค - ท่าอากาศยาน

นานาชาตซิาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโด
ฮา ประเทศกาตา้ร ์             (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั รูปปัน้นางแหง่นกนางนวล (Maiden with the Seagull Statue) 
เป็นรูปปั้นทีแ่กะโดย Zvonko Car นักประตมิากรทีม่ีชือ่เสยีง หญงิสาวทีน่กนางนวลเกาะอยู่ที่มอืยนืเด่น
เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงน้ีและมักจะมนีกนางนวลจรงิๆบนิมาเกาะทีรู่ปปั้นน้ีเป็นประจํา ซึง่มคีวามเป็นมาวา่ 
มหีญงิสาวชาวเยอรมันคนหนึง่เคยมาเที่ยวทีน่ี่และลูกชายจมน้ําเสยีชวีติ เธอจงึสรา้งรูปพระแม่มาเรียไว ้
เป็นทีร่ะลกึ และมักจะมนีกนางนวลมาเกาะอยูเ่สมอเลยปั้นรูปนกนางนวลใหเ้กาะอยู่ดว้ย 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาเกร็บ (Zagreb) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาท)ี 
นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดโดลาค (Dolac Market) ตลาดเล็กๆทีก่างรม่สแีดงสดสวยงาม เป็นที่ตัง้ของ
รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆมากมายทีบ่รเิวณน้ี  



 

 ** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี เพือ่ใหท้่านมี

เวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร  
17.15 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ 

Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR218 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

23.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเคร ือ่ง ** 
 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณ
ภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย                        
              (-/-/-) 

01.55 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 
Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR980  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 
12.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความ
ประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่ี

เตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว๋ 

2562 

23 - 29 พฤศจกิายน 
2562 

23NOV QR833 BKK-
DOH 19.35-23.25 
24NOV QR215 DOH-
ZAG 02.00-06.15 
28NOV QR218 ZAG-
DOH 16.05-23.35 
29NOV QR980 DOH-
BKK 02.15-12.55 

45,999 45,999 45,999 10,999 32,999 

2563 

26 ม.ค. - 01 ก.พ. 
2563 

26JAN QR981 BKK-
DOH 20.20-23.59 
27JAN QR215 DOH-
ZAG 02.00-06.15 
31JAN QR218 ZAG-
DOH 16.05-23.35 
01FEB QR834 DOH-
BKK 01.45-12.30 

39,999 39,999 39,999 10,999 26,999 

02 - 08 กมุภาพนัธ ์
2563 

(08 ก.พ. วนัมาฆบชูา) 

02FEB QR981 BKK-
DOH 20.20-23.59 
03FEB QR215 DOH-
ZAG 02.00-06.15 
07FEB QR218 ZAG-
DOH 16.05-23.35 
08FEB QR834 DOH-
BKK 01.45-12.30 

45,999 45,999 45,999 10,999 32,999 

07 - 13 กมุภาพนัธ ์
2563 

(08 ก.พ. วนัมาฆบชูา 
/ 10 ก.พ. วนัหยุด

ชดเชย) 

07FEB QR981 BKK-
DOH 20.20-23.59 
08FEB QR215 DOH-
ZAG 02.00-06.15 
12FEB QR218 ZAG-
DOH 16.05-23.35 
13FEB QR834 DOH-
BKK 01.45-12.30 

45,999 45,999 45,999 10,999 32,999 

09 - 15 กมุภาพนัธ ์
2563 

(10 ก.พ. วนัหยุด
ชดเชย วนัมาฆบชูา) 

09FEB QR981 BKK-
DOH 20.20-23.59 
10FEB QR215 DOH-
ZAG 02.00-06.15 
14FEB QR218 ZAG-
DOH 16.05-23.35 
15FEB QR834 DOH-
BKK 01.45-12.30 

45,999 45,999 45,999 10,999 32,999 



 

16 - 22 กมุภาพนัธ ์
2563 

16FEB QR981 BKK-
DOH 20.20-23.59 
17FEB QR215 DOH-
ZAG 02.00-06.15 
21FEB QR218 ZAG-
DOH 16.05-23.35 
22FEB QR834 DOH-
BKK 01.45-12.30 

39,999 39,999 39,999 10,999 26,999 

15 - 21 มนีาคม 2563 

15MAR QR981 BKK-
DOH 20.20-23.59 
16MAR QR215 DOH-
ZAG 02.00-06.15 
20MAR QR218 ZAG-
DOH 16.05-23.35 
21MAR QR834 DOH-
BKK 01.45-12.30 

42,999 42,999 42,999 10,999 29,999 

29 ม.ีค. - 04 เม.ย. 
2563 

29MAR QR981 BKK-
DOH 19.40-22.50 
30MAR QR215 DOH-
ZAG 02.00-07.00 
03APR QR218 ZAG-
DOH 17.15-23.35 
04APR QR834 DOH-
BKK 02.05-12.40 

48,999 48,999 48,999 10,999 35,999 

 
** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 

 
** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี ทา่นละ ประมาณ 6,500 

บาท 
สําหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จาํเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 

15-20 วนัทาํการ (บางกรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจาํนวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) 
ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใชห้นงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หาก

จาํเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัทาํการ เป็น
อยา่งนอ้ย ในลําดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอสําหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่การ

ยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเง ือ่นไข ทกุกรณี ** 
 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เคร ือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกบตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ 

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม
จาํนวนทีก่าํหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไมว่า่เหตุผลใด
เหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมา

เพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จาํกดัเร ือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหาร



 

จะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่สําเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ ีจ่ะ
ส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 
** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวนัเดนิทาง 
หรอื อพัเกรดได ้
 คา่ภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลด
กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 
ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 
ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ที่ทําใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่เขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ หรือ ผ่าน
ชม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์รงิอกีครัง้  
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกัน
เพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ได ้
ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 36 ยูโร (EUR) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,440 
บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่น
สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี ทา่นละ ประมาณ 6,500 บาท ขึน้อยูก่บั
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี 
สามารถดําเนนิการแทนได ้(โดยแผนกวซีา่ของบรษัิท จะเป็นผูดํ้าเนนิการแทนใหท้่าน) ผูเ้ดนิทางไม่จําเป็นตอ้งไปแสดง
ตน ยกเวน้สถานทูตจะขอใหท้่านเขา้มาสมัภาษณเ์ป็นกรณีพเิศษ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของสถานทูตเท่านัน้ หากเกดิ
กรณีน้ี ขอใหท้่านโปรดใหค้วามร่วมมอืไปตามวนั และ เวลาทีส่ถานทูตนัดหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที่ยว กรุณาทําการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 60 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 

20,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนยีมยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศโครเอเชยี ทา่นละ 6,500 บาท รวมเป็น ทา่น
ละ 26,500 บาท (กรณีทา่น มวีซี่าเชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 คร ัง้ หรอื หลายคร ัง้ (Multiple) ทีย่งั
ไมห่มดอายุ ไมชํ่ารดุ และ ยงัมวีนัคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชง
เกน้ตามวตัถุประสงคท์ ีว่ซี่าเชงเกน้ฉบบัน ัน้ๆออก เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้่านชําระเฉพาะเงนิมดัจํา ท่านละ 
20,000 บาท) ภายใน 3 วนั หลงัจากวันจอง ตวัอย่างเช่น ท่านทําจองวนัที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นน้ีภายในวนัที ่
3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาที่กําหนด 
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีที่
คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน 
และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักท่องเที่ยว กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั ้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดั
สมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาที่กําหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 
30 วนั ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน้ี วัน
จันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเที่ยว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื่อน หรือ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลง
นามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจอง
ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการ
ชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และ
หนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ย
ตามจรงิมากกวา่กาํหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่ว
ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณี
ใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม
จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคา
เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบ
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี่จะใหบ้รกิารและ
ดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที่ลกูคา้ดําเนนิการยื่นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ี่ลกูคา้ชําระมาแลว้ไม่วา่สว่น
ใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้
จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่



 

สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได  ้(Refunds) จําเป็นไปตาม
กระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , 

หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท 
อาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน 
อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 
(Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิาร
เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมตํิา่  
3. กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มากกวา่กําหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพ่ักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกตา่งกนั 

 
ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี สามารถดําเนนิการแทนได ้(โดยแผนกวซีา่ของบรษัิท จะเป็น

ผูดํ้าเนนิการแทนใหท้่าน) ผูเ้ดนิทางไมจํ่าเป็นตอ้งไปแสดงตน ยกเวน้สถานทูตจะขอใหท้่านเขา้มาสมัภาษณเ์ป็น
กรณีพเิศษ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของสถานทูตเท่านัน้ หากเกดิกรณีน้ี ขอใหท้่านโปรดใหค้วามร่วมมอืไปตามวนั 
และ เวลาทีส่ถานทูตนัดหมาย 

2. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี จําเป็นตอ้งใชเ้วลาพจิารณาอย่างนอ้ย 15-20 วนัทําการ (ไม่รวมวนั
เสาร ์- อาทติย ์ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัจํานวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดกูาลท่องเทีย่ว ทีม่ผูีส้มัครเป็นจํานวน
มาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

3. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี แบบหมู่คณะ เป็นวซีา่แบบเขา้ออกครัง้เดยีว กรณีทีท่่านตอ้งการขอวี
ซา่แบบเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ ท่านจะตอ้งแสดงหลกัฐานสําคญัทีท่่านจําเป็นจะตอ้งไปพํานักใน ประเทศ
โครเอเชยี ใหส้ถานทูตเป็นผูพ้จิารณา ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของสถานทูตเท่านัน้ รวมไปถงึ คะ่ธรรมเนียมจะปรบั
ขึน้ตามระยะเวลาทีต่อ้งการจะขอตามประเภทและเงือ่ยไขของวซีา่ และ สถานทูตอาจจะแจง้ขอใหท้่านเขา้รับ
สมัภาษณเ์ป็นกรณีพเิศษ 

4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่ง
ทีท่างบรษัิทจะเริม่ดําเนนิการจัดเตรยีมเอกสารเพื่อขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วนั กอ่นเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย 
หรอื อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ตามจรงิ
ทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด แตว่ซีา่ยังไมดํ่าเนินการ หรอื วซีา่ยังไม่ได ้
รับการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เน่ืองจากท่านดําเนนิการยืน่วซีา่หลงัคณะ และหรือ กรณีทีท่่านตอ้งการ
ยื่นก่อนคณะ แต่คณะที่ท่านเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทูต
ตอ้งการขอหลกัฐานการพํานักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนน้ี ท่านจําเป็นตอ้งดําเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยที่สุดคณะไม่
สามารถเดนิทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้บัท่านไม่วา่สว่นใด
สว่นหนึง่ทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซี่าแบบปกตทิั่วไปคอื 15-20 วันทําการ (ไม่รวมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับจํานวน
ผูส้มัครในช่วงนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่า
ปกต)ิ 

6. หลังจากที่ผูส้มัครไดทํ้าการยื่นขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยืมหนังสอืเดนิทาง
จากสถานทูตออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดงันัน้หากท่านมคีวามจําเป็นในการใช ้
เล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทาง
กะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลบัคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธ



 

วซี่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย
คํานงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีท่าน มวีซี่าเชงเกน้ชนิดเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไม่หมดอายุ ไม่ชํารุด และ ยังมี
วนัคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ี่วซี่าเชงเกน้ฉบับ
นัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวซี่านัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่ม
เชงเกน้ คอื วีซ่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนัน้ๆมากที่สุด มาก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่
เป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกบัความเสยีหาย และ 
ค่าใชจ้่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศ
ปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซี่าประเทศปลายทางที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จําเป็นจะตอ้งเป็นวซี่าชนิด
ท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั 
รวมถงึวซี่าชนิดที่อนุมัตโิดยระบุวนัที่สามารถพํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกวา่กําหนดที่อนุมัตใินหนา้วซี่า 
ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วซี่าและหนา้ที่มีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับ
เจา้หนา้ที่ตรวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการไม่รับผดิชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอรส์ายการบินไม่
อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้น่ืองจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง 
และ ถูกสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบือนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูล
เท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูต
ฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลงัจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมือใน
สว่นน้ีเพือ่ใหก้ารยืน่คํารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทูตเป็นสําคญั 

11. การทีว่ซี่าจะออกใหท้ันวนัเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพียงไม่กีว่นั เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้ง
คา่เสยีหายใดๆไดท้ัง้ส ิน้ เพราะเน่ืองจากมเีอกสทิธิท์างการทูตคุม้ครองอยู ่

12. เก ีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ําเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศทีอ่อก
จากสํานกังานเขต หรอื อําเภอ ทีอ่าศยัอยู,่ ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หย่ารา้ง, ใบสําคญัการ
หย่า กรณีศูนยร์บัยืน่คํารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูตตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บั
การรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ฉบบัละ ประมาณ 1,000-
1,500 บาท กรณีนี ้จําเป็นทีสุ่ด สําหรบัเด็กทีอ่ายุตํ่ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 
(เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไม่ไดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในส่วนนี ้ลูกคา้จาํเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ย
ตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชําระค่าใชจ้า่ยในส่วนนีใ้หท้า่นได ้แต่หากเอกสารการแปล
แบบปกต ิ(ไมจ่าํเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอีาํนวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตัว๋เครือ่งบนิแยกเอง) ท่านจําเป็น
จะตอ้งเตรียมหลักฐานการจอง ตัว๋เครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ท่านพํานักก่อน หรือ ต่อจากคณะ 
ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลุมวันที่ท่านเดนิทาง ไป และ กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซี่าใหค้รบตาม
เงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวซี่าในควินัด
หมายของคณะได ้โดยท่านจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิเน่ืองจากไม่ใช่การนัดหมาย
ยืน่ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ท่านจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นน้ี หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมด
ไม่วา่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวนันัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่วา่กรณ๊ใดก็ตาม ทําให ้
ท่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกบัที่น่ังบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกที่น่ังบนเครื่องบนิทุกกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากที่สดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางที่มาดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกัน 
หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถทําได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้
กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ชําระกบัเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิ
ได ้

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอใหท้่านทําความเขา้ใจถึง
วฒันธรรมประจําชาตขิองแตล่ะสายการบนิทีกํ่าลงัใหบ้รกิารท่านอยู่ 

 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป
พรอ้มคณะทัวรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ
อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง
ประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้น
รายการไม่วา่บางส่วนหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้
หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารน้ีคํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่า
ตัว๋เครื่องบนิ คา่ภาษีน้ํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทุน
สงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุุดวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อนัไม่ใช่
เหตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอบุัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคมุและ
คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ
จะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 
กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี



 

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับ
ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณน้ี์ขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ในวนัเริม่
ทัวร ์(วันที่หนึ่ง) ท่านจําเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
กรณีที่ไฟลท์ของท่านถึงชา้กว่าคณะ และ ยืนยันเดนิทาง ท่านจําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมือง หรือ 
สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีน้ี จะมีค่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที่ใชใ้นการ
เดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน 
หากท่านไม่ไดท้่องเที่ยวเมือง หรอื สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระแบบเหมา
จ่ายกบัตวัแทนแลว้ทัง้หมด 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่คํารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี 
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีนา้

วา่งไม่ตํา่กวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่าย

มาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซํ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เท่านัน้ 
3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายไุม่เกนิ 3 เดอืน) / 
หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง วันเริม่งาน 
เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการ
ระบุชื่อประเทศ ไม่จําเป็นตอ้งระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมาย
จะตอ้งออกจากองคก์รหรือบรษัิทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้มี) ที่อยู่ และเบอรต์ดิต่ออย่างชัดเจน เป็น
ภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้น้ี อยู่ที่ดุลยพินิจของเจา้หนา้ที่รับยื่น
เท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  
** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้ง
เป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้ง

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดงัน้ี 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสุดทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั 

ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 
** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการ
รบัยืน่ได ้** 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที่
ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอื
เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนา
ถูกตอ้ง 



 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) 
ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) 
ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จาํเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , 
บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จาํเป็นตอ้งแนบสําเนามา

ดว้ย และจาํเป็นตอ้งยืน่เอกสารสําคญัดงันี ้** 
- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของ

บญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรองใหก้บัผูถู้กรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 
โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสุดทา้ยควรดําเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั 

ณ วนัทีน่ดัยืน่วซี่า ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเง ือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจ

ปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement 

คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี 
1. ชือ่-นามสกลุ ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

 
2. ชือ่-นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

 
 

3. วัน -เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 
เพศ        ชาย          หญงิ 
 

4. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส      หยา่    หมา้ย       แยกกันอยู ่ 
 

5.หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 
 
6.หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 
วันทีอ่อก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 
 
7.ทีอ่ยูปั่จจุบนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 
 
8.เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 



 

9.อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรณุาระบอุาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแมบ่า้น/เกษียณอายกุรณุาระบุ
ดว้ย ..................................................................................................................................... 
 
10.ชือ่สถานทีท่าํงาน/สถานศกึษา  
และทีอ่ยู่
อยู ่..........................................................................................................................................
........................................ รหัสไปรษณีย ์...................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 
 
11.วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไมเ่คย 
          เคยไดรั้บ     

ประเทศ ......................................................ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่................. ถงึวันที ่...................... 
ประเทศ ......................................................ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที ่................. ถงึวันที ่...................... 
ประเทศ ......................................................ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่................. ถงึวันที ่...................... 

 
12.ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย(เหตผุลในกาปฏเิสธ) ...................................................................... 
 

13.ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มัคร 
          ตัวผูส้มัครเอง 
   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้่ายใหร้ะบ.ุ.................................................... ความสมัพันธ ์ .......................... 

 
14. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 
 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 
ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอยีดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ
อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 
วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศโครเอเชยี ไมจํ่าเป็นตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตู 

 

 

 

 


