
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CROATIA Wonder 
โครเอเชยี 8 วนั 

ซาเกรบ-โอพาเทยี-พลติวเิซ-่ซาดาร-์สปลทิ 
ดบูรอฟนคิ-โทรเกยีร-์ซเีบนคิ 

ชมความอลงัการของธรรมชาตทิะเลสาบสเีทอรค์วอยซท์ีอ่ทุยานพลทิวเิซ ่
 ชมเมอืงมรดกโลกดบูรอฟนคิไขม่กุแหง่ทะเลอะเดรยีตกิ   

โดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตา้รแ์อรเ์วยส์ (QR) 
  
 

กําหนดการเดนิทาง  11-18 เม.ย. และ 1-8 พ.ค. 2562  
     (เพยีง 2 กรุป๊เทา่น ัน้) 
 
 
 
 
 
 

 



 
วนัแรก กรงุเทพฯ 
 
17.30 น. นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการ

บนิกาตารแ์อรเ์วยส์  เจา้หนา้ทีพ่รอ้มคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
สมัภาระ 

20.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุโดฮา  โดยสายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วยส์  เทีย่วบนิที ่QR833 
**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการ
เดนิทางแตล่ะ กําหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นทําการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น 
เนือ่งจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีารดําเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่
เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจม ีการเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

วนัทีส่อง โดฮา-ซาเกรบ-โอพาเทยี (โครเอเชยี) 
 
00.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง (โดฮาเวลาชา้กวา่

 ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง) 
01.55 น. นําทา่นออกเดนิทางสูก่รงุซาเกรบ โดยสายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วยส์  เทีย่วบนิที ่QR215 
07.00 น. เดนิทางถงึกรงุซาเกรบ ประเทศโครเอเชยี  หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจ

รับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  
 นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรงุซาเกรบ Zagreb เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ดนิแดนแห่ง

ทะเลเอเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่ง
ศลิปวัฒนธรรมและเจรญิรุง่เรอืงมาตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่11 ปัจจบุนัชาวโครเอเชยีมวีถิชีวีติเยีย่ง
ชาวยุโรปที่เจรญิโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นยิมใชร้ถรางเป็น
พาหนะทั่วทัง้เมอืง โดยตัวเมอืงตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าซาวา่และไหลเ่ขาเม็ดเว็ดนกิา้  

 นําท่านเทีย่วชมกรุงซาเกรบโดยเริม่จากชมและถา่ยรูปภายนอกกับมหาวหิารแห่งซาเกรบ The 
Cathedral of Zagreb สถาปัตยกรรมเกา่แกท่ีม่อีายกุว่า 800 ปี และปัจจุบันไดบ้รูณปฏสิังขรณ์
ในสไตลน์ีโอ-โกธคิ ทีง่ดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสทีองอร่าม ภายในประดษิฐานรูป
นักบุญองค์สําคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์ เซนต์ปอลล์ ก่อนมุ่งหนา้สู่สะพานสเีลือด 
Bloody Bridge แมจ้ะเรยีกวา่สะพานแตจ่รงิๆ สถานทีแ่หง่นีค้อืถนนสายหนึง่ ทีเ่มือ่สมัยกอ่นเคย
เป็นสะพานแต่เมือ่ไดทํ้าการถมทีห่มดแลว้จงึไดเ้ปลีย่นเป็นเสน้ทางถนนแทน แต่ก็ยังคงชือ่ว่า
สะพานสเีลอืดเอาไวอ้ยู่ ถนนสายสัน้ๆ ทีข่นาบขา้งดว้ยอาคารสไตลโ์ครเอเชยีแห่งนี้ ซึง่จาก
สะพานสเีลอืดเดนิมาไมไ่กลก็จะไดเ้จอกับศูนยก์ลางการปกครองของโครเอเชยีอาคารรัฐสภา 
Parliament Building ดว้ยอาคารทีส่วยแบบเรียบง่ายแต่สง่างาม ประดับดว้ยธงชาตทํิาให ้
มองเห็นไดไ้มย่าก เป็นอาคารเกา่แกต่ัง้แตศ่ตวรรษที ่18  

 จากนัน้นําท่านชม จตัุรสัเซนตม์ารค์ St. Mark’s Square ทีน่อกจากเป็นจุดนัดพบและ
ทอ่งเทีย่วสดุฮติแลว้ ยงัเป็นทีต่ัง้ของโบสถเ์ซนตม์ารค์ St. Mark’s Church โบสถโ์รมนัคาทอลกิ
เก่าแก่ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่14 โดดเด่นดว้ยหลังคาทีม่กีารปูกระเบือ้งเป็นสสีันลวดลายตรา
หมากรุกแดงขาวซึง่เป็นลวดลายตราสัญลักษณ์ของเมอืง ผ่านชม Lotrscak Tower อกีหนึง่
ไฮไลทท์ีไ่มค่วรพลาด  หอคอยของป้อมปราการโบราณแห่งนี้มอีายมุากกว่า 700 ปี เป็นป้อมที่
คอยดูแลประตูทางดา้นทศิใตข้องเมอืงเกา่ ภายในมปืีนใหญ่ตัง้อยู่ทีช่ัน้บนสุด โดยจะยงิทุกๆ 
เวลาเทีย่งวันของทุกวันเป็นสัญญาณแทนระฆัง จนกระทั่งถงึยา่นถนน Tkaciceva Street ซึง่
รายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้ได ้

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงโอพาเทยี Opatija ในแควน้อสิเตรยีน เมอืงท่องเทีย่วตัง้อยู่ทางฝ่ัง

ตะวันตกรมิทะเลอาเดรยีตกิ มบีา้นพักตากอากาศสไตลอือสเตรยีทีเ่รยีงรายอยูต่ามชายฝ่ัง  

 



 
 นําท่านเทีย่วชมเมอืงทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยมนตเ์ส่นหข์องบา้นพักรมิชายฝ่ัง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้น

หญงิสาวกบันกนางนวล Maiden with the Seagull เป็นรูปปั้นหญงิสาวทีง่ดงามทีม่นีกนางนวล
เกาะอยูท่ีม่อื (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม  โอพาเทยี-พลติวเิซ-่ซาดาร ์
 
เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   
 จากนัน้นําท่านเดนิทางสูอุ่ทยานแหง่ชาตพิลติวเิซ่ หรอื National Park Plitvice Lakes 

อทุยานแห่งชาตแิสนงดงามของประเทศโครเอเชยี และเป็นหนึง่ในอุทยานทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดและ
ใหญท่ีส่ดุของโครเอเชยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) อทุยานแห่งชาตพิลติวเิซม่พีืน้ที่
กวา้งเกอืบ 300 ตารางกโิลเมตร มชีือ่เสยีงทีโ่ด่งดังและสวยงามดว้ยธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์
และทะเลสาบทีอ่ยู่โดยรอบ ดว้ยน้ําทีม่สีเีขยีวมรกตและสฟ้ีารวมกันถงึ 16 แห่ง นอกจากนี้
อุทยานพลติวเิซ่ยังเป็นทีเ่ลือ่งชือ่ว่าทัศนียภาพสวยงามเป็นอันดับตน้ๆ ของโลกดว้ยสสีันอัน
สดใสของใบไมใ้นฤดูใบไมร้่วงไมว่่าจะเป็นสเีขยีว สม้ แดง เหลอืง และโดยเฉพาะเมือ่สะทอ้น
ลงบนผิวทะเลสาบแลว้ยิง่งดงามอย่างที่สุด อุทยานพลิตวิเซ่ยังไดข้ึน้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาตทิีสํ่าคัญในปี 1979 และถอืเป็นเขตอนุรักษ์ทีสํ่าคัญยิง่ของโครเอเชยี  

 นําทา่นน ัง่รถไฟสายชมววิ Panoramic Train เพือ่ใหส้ามารถชมทัศนียภาพภายในอทุยาน
ไดอ้ยา่งเต็มที ่จากนัน้นําท่าน ลอ่งเรอืชมววิสวยของทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึง่เป็น
ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน อีกทัง้ยังเป็นทะเลสาบที่เชือ่มระหว่างอุทยานตอนล่างกับ
ทะเลสาบชัน้บนของอุทยาน ใหท้่านเพลดิเพลนิกับธรรมชาตอิันงดงามและความอลังการของ
ทะเลสาบภายในอทุยาน 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บา่ย นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงซาดาร ์Zadar หนึง่ในเมอืงโบราณของโครเอเชยีตดิกับทะเลเอเดรี

ยตกิ โดยรอบตัวเมอืงเราจะไดเ้ห็นอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ตัง้แต่สมัยยุคโรมัน ไม่ว่าจะเป็น
โรมนัฟอรัม วหิารและโบสถต์า่งๆ จากนัน้ชมยา่นเมอืงเกา่ของซาดาร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2 ชัว่โมง)  
จากนัน้นําท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์ดแนท St.Donat Church ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณเดยีวกันกับ
โรมนัฟอรัม เป็นโบสถไ์บเซนไทนท์ีใ่หญท่ีส่ดุและถกูสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่9 โดยตัวอาคาร
นั้นสรา้งแบบหลังคาทรงกลม ใชสํ้าหรับพิธีกรรมทางศาสนา ปัจจุบันไดก้ลายเป็นอีกหนึ่ง
สญัลักษณ์ของเมอืงซาดารด์ว้ย  
นําท่านแวะถ่ายรูปกับมหาวหิารเซนตอ์นาสตาเซยี St. Anastasia’s Cathedral หรอือกีชือ่คอื 
มหาวหิารแหง่ซาดาร ์โบสถโ์บราณสขีาวทีส่วยสงา่ดว้ยศลิปะสไตลโ์รมัน โบสถน์ี้สรา้งขึน้ตัง้แต่
ศตวรรษที ่12-13 และเป็นโบสถท์ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคนี ้แลว้และอกีหนึง่โบสถเ์ด่นทีอ่ยู่
ใกล ้ๆ  กนัก็คอื โบสถเ์ซนตแ์มรี ่St. Mary’s Church แมจ้ะเป็นอาคารทีดู่จะเรยีบๆ เมือ่เทยีบกับ
สิง่กอ่สรา้งอืน่ๆ แตโ่บสถเ์ซนตแ์มรีนั่น้ล้ําคา่ในดา้นของประวัตศิาสตร ์ดว้ยอายทุีม่ากกวา่ 900 ปี 
และทีด่า้นในโบสถนั์น้ก็ไดต้กแตง่ดว้ยสไตลบ์ารอกทีง่ดงามไมแ่พโ้บสถอ์ืน่ๆ 
 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่  ซาดาร-์สปลทิ-ดบูรอฟนคิ 
 
เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสปลทิ Split เมอืงใหญอ่นัดับ 2 ของโครเอเชยี อกีหนึง่เมอืงรมิทะเลที่

ร่ํารวยดว้ยววิสวยๆ ดว้ยความเกา่แกข่องเมอืงและศนูยก์ลางวัฒนธรรมมาตัง้แตโ่บราณนัน้ ทําให ้

 



 
เมอืงสปลติไดข้ึน้เป็นหนึ่งในมรดกโลกที่สําคัญในปี 1979 และที่สําคัญเมอืงนี้ยังมชีือ่เสยีง
เกีย่วกบัสนัุขพันธุด์ัลเมเชยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

 นําทา่นชมเมอืงทีเ่กา่แกง่ดงามประกอบดว้ยศาลาวา่การเมอืงสไตลเ์รอแนสซองสท์ีส่รา้งในสมัย
ครสิตศ์ตวรรษที ่15 อาคารบา้นเรอืนเกา่แกต่่างๆ นําชมย่าน People Square ศูนยก์ลางทาง
ธรุกจิและการบรหิาร 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย นําท่านเขา้ชมพระราชวงัดโิอคลเีธีย่น Diocletian Palace สรา้งขึน้จากพระประสงคข์อง

จักรพรรดิด์โิอคลเีธีย่นแห่งโรมัน เมือ่ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่4 ซึง่ตอ้งการสรา้งพระราชวังสําหรับ
บั ้นปลายชีว ิตของพระองค์ ภายในพระราชวังประกอบดว้ย วิหารจูปิเตอร์ สุสานใตด้ิน
Catacombes ทีม่ชี ือ่เสยีงและวหิารตา่งๆ นําทา่นชมหอ้งโถงกลางซึง่มทีางเดนิทีเ่ชือ่มตอ่สูห่อ้ง
อืน่ๆ ชมลาน Peristyle ซึง่ลอ้มดว้ยเสาหนิแกรนติ 3 ดา้นและเชือ่มตอ่ดว้ยโคง้เสาทีต่กแตง่ดว้ย
ชอ่ดอกไมส้ลักอยา่งวจิติรสวยงามชมยอดระฆังแห่งวหิาร,แท่นบชูาของเซนตโ์ดมนัิสและเซนต์
สตาดอิสุ ซึง่อยูภ่ายในวหิาร และองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกดว้ย 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดบูรอฟนคิ Dubrovnik เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นหนึง่ในเมอืงเกา่ที่
สวยทีสุ่ดของยุโรป จนไดรั้บสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียตกิ” (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง) 
นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

วนัทีห่า้  ดบูรอฟนคิ - โทรเกยีร ์- สปลทิ 
 
เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 
 นําทา่นชม เมอืงดบูรอฟนคิ เมอืงศนูยก์ลางการทา่โบราณ ทีก่ลายเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วชือ่ดงั

ของโครเอเชยี ไมว่า่จะเป็นตัวเมอืงสวยมากเสน่หแ์ละววิทะเล นําทา่นเดนิชมเสน่หข์องเขตเมอืง
เกา่ ซึง่องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหด้บูรอฟนคิเป็นเมอืงมรดกโลกเชน่กนั 

 นําท่านเดนิทางสู่สถานกีระเชา้เพือ่นําทา่นขึน้กระเชา้ชมทัศนียภาพจากมุมสูงทีร่ายลอ้ม
ดว้ยน้ําทะเลสฟ้ีาใสดจุราวแสงสะทอ้นของครสิตอลโอบลอ้มเมอืงเกา่ไว ้ดว้ยความสวยงามของ
บา้นเรอืนสขีาวมงุดว้ยหลังคาสสีม้ อนัเป็นภาพทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของเมอืงดบูรอฟนคิ (การขึน้ลง
กระเชา้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศเอื้ออํานวยหากไม่สามารถขึน้กระเชา้ไดท้างบรษัิทจะคืนเงนิ
ชดเชยคา่กระเชา้ทีท่า่นละ 10 ยโูร)  

 จากนัน้นําท่านชมตัวเมอืงเก่าที่มีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตร ลอ้มรอบถือเป็น
สญัลักษณ์ของเมอืงทีค่วามโด่งดังเทยีบไดก้ับแกรนดแ์คนยอ่นของอเมรกิาหรอืแกรนดค์าแนล
แหง่เวนสิ นําทา่นเดนิลอดประตู Pile Gate ทีม่รีูปปั้นของนักบญุเซนตเ์บลส นักบญุประจําเมอืง  
และอกีหนึง่แลนดม์ารก์ของเมอืงน้ําพุโอโนฟรโิอ Onofrio’s Fountain น้ําพุขนาดใหญ่กลาง
เมอืงทีไ่ดส้รา้งขึน้เมอืปี 1430 เพือ่เป็นหนึง่ในจุดกระจายน้ําจากท่อสง่น้ําของเมอืง จากนัน้นํา
ท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังสปอนซา Sponza Palace พระราชวังเก่าอายุกว่า 500 ปี 
ผสมผสานระหวา่งศลิปะสไตลโ์กธคิและเรเนสซองส ์ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่างราชการ เก็บรักษา
เอกสารเก่าแก่กว่า 100,000 ชิน้ และที่ตัง้อยู่ตดิกันก็คอือกี พระราชวังเรคเตอร์ Rector’s 
Palace พระราชวังทีส่มัยก่อนเป็นทีอ่ยูข่องขุนนางและเป็นเหมอืนศาลาว่าการ ทัง้ยังเป็นคลัง
อาวธุ และคกุ พระราชวังนีม้กีารผสมผสานศลิปะจากหลายยคุหลายสมยัแตเ่ขา้กนัไดอ้ยา่งลงตัว
และสวยงาม และนําท่านเดนิสู่ย่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ทีส่องขา้ง
ทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตลโ์รมนัโกธคิและเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี และ
รา้นขายของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย **เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่และเลอืกซือ้สนิคา้
อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงโทรเกยีร ์Trogir เกาะเล็กๆ ทีเ่ป็นอู่อารยธรรมของกรกีโบราณตัง้แต ่
380 ปีก่อนคริสตกาล ซึง่ต่อมาถูกปกครองโดยทรากุรีอุม Tragurium และโรมัน ซึง่

 



 
โบราณสถานและสิง่กอ่สรา้งของเมอืงเกา่ ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีคอืจัตุรัสกําแพงเมอืง
และป้อมปราการน่ันเอง จนไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก ขึน้ทะเบยีนประกาศใหเ้ป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1997 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 
นําทา่นเดนิเทีย่วชมภายในเขตเมอืงเกา่ทีม่สีถาปัตยกรรมในสไตลก์รกี-โรมนัโบราณ อาทเิชน่ 
ประตเูมอืง ทีไ่ดม้กีารบรูณะขึน้ใหมใ่นเมือ่ศตวรรษที ่16 หอนาฬกิาทีส่รา้งขึน้ในสมยัที ่14 ผา่น
ชมมหาวหิารเซนต ์ ลอวเ์รนซ ์ St.Laurence Cathedral ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่ 12 ใชเ้วลา
กอ่สรา้งนับสบิปี ทีม่คีวามงดงามดว้ยกรอบและบานประตหูนิแกะสลักทีม่รีปูปัน้สงิโต อดัม&อฟี 
และรปูสลักนักบญุองคสํ์าคญั จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่จนกระทั่งถงึ เมอืงสปลทิ Split เมอืง
ศนูยก์ลางการพาณชิย ์ การคมนาคมของแควน้ดลัเมเชยีและเป็นเมอืงชายฝ่ังเมดเิตอรเ์รเนยีนที่
ใหญท่ีส่ดุในโครเอเชยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 
จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 
 

วนัทีห่ก สปลทิ - ซเิบนคิ - ซาเกรบ 
 
เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซเีบนคิ Sebinik เมอืงเกา่มรดกโลกปากแมน้ํ่าทะเลเอเดรยีตกิ 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นําท่านชมจัตุรัสเมอืงเก่าซเีบนคิทีล่อ้มรอบไปดว้ย
อาคารเกา่แก่ทีถู่กตัดแปลงป็นรา้นขายยา รา้นแว่นตา รา้นเสือ้ผา้บตูกิ และอกีมากมาย เมอืง
ซเีบนกิแตกต่างจากเมอืงรมิฝ่ังทะเลอะเดรยีตกิทั่วไปเพราะสรา้งโดยชาวกรกี กอ่นทีโ่รมันจะ
เขา้มามอีทิธพิล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมอืงขึน้ของเวเนเชยีน หรอืเวนิซ ทุกวันนี้จงึยังเห็น
สถาปัตยกรรมหลายแหง่ทั่วเมอืงจะกรุน่ไปดว้ยกลิน่อายสไตลเ์วเนเชยีนอยา่งชดัเจน  

  นําท่านแวะถ่ายรูปภายนอกกับมหาวหิารเซนตเ์จมสห์รอืมหาวหิารเซนตจ์าคอบ อกีหนึง่มรดก
โลกของประเทศโครเอเชยี ตัง้อยูท่ีเ่มอืงซเีบนคิบนชายฝ่ังดัลเมเชยีน ซึง่เป็นสถาปัตยกรรม
การกอ่สรา้งในแบบผสมระหว่างศลิปะทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีดัลเมเชยีและทัสคาน ี
เนื่องจากใชส้ถาปนกิในการออกแบบถงึ 3 คน และมคีวามเชีย่วชาญทีแ่ตกต่างกัน โดยสรา้ง
เสร็จในปี 1535 ดว้ยโครงสรา้งทีม่าจากหนิปนูสขีาวลว้นๆ ไมม่วีัสดุอืน่ปลอมปน ภายในเป็นที่
ประดษิฐานรูปปั้นนักบญุเจมสห์รอืจาคอบตามภาษาโครแอต ซึง่เป็น 1 ใน 12 สาวกของพระ
เยซ ู

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย  นําทา่นเดนิกลับสูเ่มอืงซาเกรบ Zagreb เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยีดนิแดนแห่งทะเล

เอเดรยีตคิ ซึง่มคีวามเกา่แกแ่ฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลัง ซาเกรบเป็นเมอืงแห่งศลิปวัฒนธรรม
และเจรญิรุง่เรอืงมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่11 ปัจจุบันชาวโครเอเชยี มวีถิชีวีติเยีย่งชาวยโุรปที่
เจรญิโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรงุซาเกรบสะดวกสบาย นยิมใชร้ถรางเป็นพาหนะทั่วทัง้
เมอืง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารจนี 

จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จ็ด ซาเกรบ - โดฮา 
 
เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  นําทา่นชมเมอืงเกา่ซาเกรบทีม่ฐีานะเป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของ
โครเอเชยี ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศ เป็นเมอืงเกา่แกต่ัง้แตย่คุโรมนักอ่นจะ
คอ่ยๆ ขยายใหญข่ึน้เรือ่ยๆ ปัจจบุนัเป็นเมอืงศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วของโครเอเชยี ดว้ยเสน่ห์
ทีม่ากลน้ มุง่หนา้สูจั่ตรัุสดังในเขตเมอืงเกา่ 

 



 
  นําทา่นชมโบสถป์ระจําเมอืงเกา่เซนตแ์คทเธอรนี St. Catherine โบสถแ์บบบาร็อกสขีาวน่า

ประทับใจ  จัตรัุสเจลาซคิ Jelacic Square ศนูยก์ลางเมอืงเกา่ตัง้แตศ่ตวรรษที ่17 จดุเดน่ของ
จัตรัุสแหง่นีก้ค็อืรปูปัน้ของโจเซฟ เจลาซคิ ทีน่ั่งอยูบ่นหลังมา้หนึง่ในบคุคลสําคญัของ
โครเอเชยีและเป็นจัตรัุสกลางเมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยหา้งรา้นนําสมยั  

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุซาเกรบ 
17.15 น. ออกเดนิทางจากกรงุวซาเกรบ โดยสายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่QR218 
23.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
 
วนัทีแ่ปด  โดฮา-กรงุเทพฯ 
02.25 น. นําทา่นออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วยส์  เทีย่วบนิที ่QR980 
12.55 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ..  

**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลา
การเดนิทางแตล่ะกําหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นทาํการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น 
เนือ่งจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีีแ่ละไดม้กีารดาํเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่
เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์
อ ืน่ๆ ทีไ่มค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่มส่ามารถเขา้
ชมไดด้ว้ยสาเหตุตา่งๆ หรอืสถานทีปิ่ดโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ บรษิทัฯ ขออนุญาต
ทําการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ ืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นสาํคญั 
 
 
อตัราคา่เดนิทาง  11-18 เม.ย. และ 1-8 พ.ค. 2562  (เพยีง 2 กรุป๊เทา่น ัน้) 
 

Croatia Wonder 8 Days 
/ QR 

11-18 เม.ย.62 1-8 พ.ค.62 

ราคาผูใ้หญ ่ทา่นละ 63,900 62,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 6,900 6,900 
ทา่นทีม่ตี ัว๋โดยสารอยูแ่ลว้ 
ราคาทา่นละ 

37,900 38,900 
      

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนํีา้มนั  ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 
 

หมายเหต ุ
• อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ํานวนไมต่ํา่กวา่ 25 ทา่น ไมม่รีาคาเด็ก 

และจะตอ้งชําระมดัจํา หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 



 
• กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ ัว๋โดยสารของทางบรษิทัทวัร ์ 

กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซีา่
พรอ้มคณะได ้ 

• อตัราคา่เดนิทางและต ัว๋โดยสารนีเ้ป็นอตัราราคาพเิศษ ดงัน ัน้หากมกีารออกต ัว๋โดยสารแลว้ไม่
สามารถขอ 
รฟีนัดห์รอืคนืเงนิไดท้กุกรณี 

• การดาํเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 21 วนั ดงัน ัน้จงึขอความรว่มมอืในการ
จดัเตรยีมเอกสารสาํหรบัการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละความ
สะดวกรวดเร็วในการดาํเนนิการขอวซีา่ 
 

อตัรานีร้วมบรกิาร 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วยส์ เสน้ทาง กรงุเทพฯ-โดฮา-ซาเกรบ-โดฮา-กรงุเทพฯ 

ชัน้ประหยดั 
• คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ,  คา่อาหารและเครือ่งดืม่, คา่รถรับสง่ระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
• คา่บรกิารหวัหนา้ทวัรข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางใน

ตา่งประเทศ 
• คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เชงเกน้โครเอเชยี 
• คา่ทปิพนักงานขบัรถ, มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท สําหรับซึง่เด็กอายตํุ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญอ่ายุ

เกนิ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รักษาพยาบาลเทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ อนั
เกดิจากอบุตัเิหต ุอาท ิคา่ตัว๋โดยสาร, คา่ทีพั่ก, คา่อาหารหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิท
ประกนัฯ) 

• คา่ภาษีน้ํามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ 
วันที ่27 พ.ย.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลังหรอือตัราการผกผันคา่น้ํามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่
ตามกฏและเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 
• คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
• คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 
• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิของทา่นดว้ยตัวทา่นเอง หรอืหากตอ้งการ

การบรกิารยกกระเป่าจะตอ้งชําระคา่ทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเก็บ 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศัพท ์คา่ซกั

รดีฯลฯ 
• คา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
• คา่น้ําดืม่ระหวา่งทัวร ์(ไมไ่ดแ้จกน้ําดืม่ระหวา่งทัวร)์ 
• คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรับคา่น้ํามนั, การปรับคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืการปรับคา่บรกิารอืน่ที่

เกีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 
• คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
• คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตรุา้ยแรงในตา่งประเทศที่

นอกเหนอืจากประกนัอบุตัเิหตทุีท่างบรษัิทฯ จัดไวใ้ห ้ทา่นสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้
 
การชําระเงนิ  
 ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจําเป็นจํานวน 20,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น สําหรับการจองทัวร ์
โดยเรยีกเก็บทันทหีลังจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วันทําการ 
มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจําทัง้หมด 

 



 
 
การยกเลกิ 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 60 วนัทําการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจําคา่ตัว๋โดยสารของทา่นนัน้ๆ 

(เงือ่นไขคา่มดัจําตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ) 
 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 60 วันทําการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจําทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วันทําการ บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจํา 20,000.- บาท และคา่วซีา่

ตามทีส่ถานทตูเรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเครือ่งบนิบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

คนืคา่มดัจํา  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัร์

ทัง้หมด  
 

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ บรษัิทฯจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง
เป็นสําคัญ 

o กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลังจะไป หากมเีหตุการณ์
ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุทําใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิ จนกว่าจะไดรั้บการยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษัิททัวร์
ตดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ
หา้มนําเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผล
ใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจํานวนทัง้หมด
หรอืบางสว่น 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
o บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบ
ตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิตามทีส่ายการบนิกําหนด รวมถงึไมรั่บผดิชอบกรณี
เทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้่า
กว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนักสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี
ขอ้กําหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสําหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็น
พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอาย ุมโีรคประจําตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิ
กว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร ์เป็นการกําหนดตลอดทัง้ปี หรอืกําหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวันเดนิทางดังกล่าว
ตรงกับวันที่สถานที่เขา้ชมนัน้ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง
ออนไลน ์โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯ จะสลับรายการเพือ่ให ้
ท่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดรั้บจากทาง บรษัิท 
supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไม่

 



 
สามารถเขา้ชมสถานที่ดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯ จะไม่มีการคืนเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ําระค่า 
Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวันหยดุของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็น
สว่นใหญ ่ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทัวร ์
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพัก

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 
เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี
หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั
เสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่ี
อณุหภมูตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดั
รัต และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทตูโครเอเชยี) 
ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 21 วนั 

-    ผูย้ ืน่คาํรอ้งขอวซีา่ไมจ่ําเป็นตอ้งมาแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ หรอืสถานทตู 
-    กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบรูณ์เพือ่ทําการกรอกแบบฟอรม์ออนไลนแ์ละทํา

การนดัหมายยืน่วซีา่ 
-    กรณุาเตรยีมเอกสาร 2 ชุด ยกเวน้เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็น

ตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 
-    ในวนัยืน่วซีา่จะตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิเขา้สูส่ถานทตู และระหวา่งรอผลวซีา่

อนมุตั ิไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน  
o โดยนับวันเริม่เดนิทางเป็นหลัก หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แตห่ากนับแลว้

ตํ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนังสอืเดนิทาง  
o หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับวซีา่อยา่งนอ้ยไมตํ่า่กวา่ 3 หนา้   
o หากทา่นเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เกา่ใหด้ว้ยเนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของ

ทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่  
o ทา่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไมจํ่าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททวัร ์หากมกีารสญูหาย 

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร จํานวน 2 รปู 
เนน้ขนาดใบหนา้  
- ฉากหลังสขีาวเทา่นัน้ เนือ่งจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซีา่ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถา่ยหนา้ตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดับบดบงัหนา้ตา, หา้มใสค่อน
แท็กเลนสช์นดิสหีรอืบิ๊กอายส ์** 
 
 

 



 
o สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายตุํา่กวา่ 15 ปี  
- ใชสํ้าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเด็กอายไุมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสําเนาสตูบิตัรดว้ย

และกรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ ีท่ํางาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สําเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้  
o สําเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o สําเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o สําเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้  
o หนงัสอืรบัรองการทํางาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองการทํางานของบรษัิททีทํ่างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดการวันเดอืนปีทีเ่ขา้ทํางาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน,พรอ้มระบวุันลาหยดุตามรายการ
ทัวร ์ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่ เป็นตน้ และใชคํ้าวา่ “To Whom It May Concern” แทน
ชือ่สถานทตูทีย่ืน่ 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตัวจรงิ) โดยระบุ
ตําแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร ,พรอ้มระบวุันลา
หยดุตามรายการทวัร ์ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันยืน่วซีา่ พรอ้มใบลาและสําเนาบตัรประจําตวั
ราชการ 1 ชดุ 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สําเนากรมพัฒนาธรุกจิการคา้ หรอื สําเนา
หนังสอืรับรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยหนังสอืรับรองบรษัิทจะตอ้งคัดสําเนามาไมตํ่่ากวา่ 3 เดอืน 
พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนา

ทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีน

สมรสพรอ้มแสดงสําเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นีเ้พือ่แสดงความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุร
ดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพันธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีทา่นทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทํางาน
และหลกัฐานทางดา้นการเงนิของผูรั้บรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ชีแ้จงการรับรองคา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพันธ์
ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนีห้ากความสมัพันธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกู
ปฏเิสธการยืน่คํารอ้งขอวซีา่นี)้   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา 
- ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  

เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) และใชคํ้าวา่ “To Whom It May Concern” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่ 
 กรณีทีศ่กึษาอยูต่า่งประเทศ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาฉบบัจรงิ เทา่นัน้ 
 

o หลกัฐานการเงนิ   
- ใชห้นังสอืรับรองทางการเงนิจากธนาคาร Bank Certification ออกมาไมเ่กนิ 15 วนั นับจากวันนัดหมาย

ยืน่วซีา่  
- ใชสํ้าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยส์ว่นตวัแสดงชือ่เจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถา่ยสําเนา ทกุ

หนา้ และปรับสมดุอพัเดทถงึเดอืนปัจจบุนัทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําได ้หรอืไมเ่กนิ 7 วันนับจากวันนัดหมายยืน่วี
ซา่ พรอ้มสําเนาหนา้บญัชหีนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัช ี(สถานทตูอาจมกีารขอดสูมดุเงนิฝากฉบบัจรงิ
ของทา่นในบางกรณี) 

 



 
- หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาสําเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่เกา่ทีต่อ่ พรอ้มกบั

ตัวเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั 
- หากรายการปรับสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคาร

ยอ้นหลังไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืนและปรับยอดใหล้า่สดุ ไมเ่กนิ 7 วันนับจากวันนัดหมายยืน่วซีา่ แตห่ากใช ้
statement แลว้ยงัคงไมม่กีารเคลือ่นไหวทกุเดอืน ขอใหทํ้าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลักษณ์อกัษร
ชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีารเคลือ่นไหวเนือ่งจากไมไ่ดต้ดิตอ่ธนาคารเป็น
ระยะเวลานานหรอืเหตผุลอืน่ๆ ตามแตล่ะบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงสําเนาสมดุบญัชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชี
เงนิฝากประจํา เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัว หรอืกรณีตอ้งมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง หากใชบ้ญัชใีดบญัชี
หนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย แตอ่ยา่งไรก็ตาม 
โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสํีาเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรส
แลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่จะตอ้งทําจดหมายรับรองการเงนิพรอ้มระบุ
ชือ่และความสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็นลายลักษณ์อกัษรดว้ย รวมถงึการขอจดหมายรับรองทางการ
เงนิจากธนาคาร Bank Certification และระบรัุบรองคา่ใชจ้า่ยใหอ้กีฝ่ายหนึง่โดยระบชุือ่ลงไปใน
จดหมายรับรองทางการเงนิดว้ย 

- กรณีทีต่อ้งรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางจะตอ้งเป็นญาตทิีม่สีายเลอืดเดยีวกนั เชน่ บตุร บดิา มารดา 
พี ่นอ้ง สาม ีภรรยา เทา่นัน้ 

*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจํา บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์บญัชี
ตดิลบ พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ สลากออมสนิทกุกรณี *** ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสู่
ภมูลิาํเนา  

o กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่
รา้ง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมาย

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุา
แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่
รับรองแกบ่ตุรดว้ย รวมถงึแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืสําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมให ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะ
เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแก่
บตุรดว้ย รวมถงึแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืสําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของบดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มชีแ้จงระบคุวามสมัพันธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ย
และยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอื
หากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการ
งานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย รวมถงึแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืสําเนาหนา้หนังสอื
เดนิทางของบดิาและมารดามาดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่
ฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

**กรณีทีบ่ดิา/มารดา ไมม่หีนงัสอืเดนิทาง แลว้ใชส้าํเนาบตัรประชาชนแทน ตอ้งทํา
จดหมายชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ทําไมไมม่หีนงัสอืเดนิทาง** 

**กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดา ลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ดว้ย** 

 



 
**ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็รับรองสําเนาถกูตอ้งในเอกสารสําเนาทกุชนดิ ใหท้า่นเซน็เฉพาะในแบบฟอรม์ใบ

สมคัรวซีา่เทา่นัน้** 
 

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 
และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้ง
ใหมก่็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิท ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตาม
นัดหมายและโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 
***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้
สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรง
กบัทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ทา่นตอ้งแจง้ความจํานงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้ราบ
ลว่งหนา้ แตห่ากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นกําหนดวันยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถนําหนังสอืเดนิทาง
มาแสดงไดท้ัน ทา่นนัน้จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตัวทีส่ถานทตูตามกําหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป
ทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิ
วัตถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิและจะคนืใหท้า่นหลังจากทัวรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                  
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