
              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หนึ�ง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์
                                               (-/-/-) 



              

 

    

17.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตู
ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมเีจา้หนา้ที&ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื&อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

20.25 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เที&ยวบนิที& 
QR835 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 8 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
23.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
 
วนัที�สอง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศ

โครเอเชยี - เมอืงซาเกร็บ - ยา่นอพัเปอรท์าวน ์- มหาวหิารแหง่เมอืงซาเกร็บ - มหาวหิารเซนตม์ารค์ - น ั�งรถรางทอ้งถิ�น 
ชมทศันยีภ์าพโดยรอบของเมอืงซาเกร็บ - เนนิเขากอรน์จกิราด - โบสถเ์ซนตแ์คทเทอรนี - อาคารพพิธิภณัฑศ์ลิปะ
ภาพเขยีน - พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรแ์ห่งประเทศโครเอเชีย - พระราชวงั - ย่านโลเวอรท์าวน ์- จตัุรสัเจลาซิค - 
อนุสาวรยีพ์ระเจา้โจเซปเจลาซคิ - สสุานที�ใหญท่ี�สดุของประเทศโครเอเชยี - เมอืงซาดาร ์             (-/-/D) 

02.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี โดยสายการบนิ Qatar Airways 
เที&ยวบนิที& QR215 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ั�วโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
07.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี  

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ั�วโมง ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาเกร็บ (Zagreb) เมอืงหลวงและเมอืงที&ใหญ่ที&สดุในประเทศโครเอเชยี เป็นศนูยก์ลางของการปกครอง 
อตุสาหกรรม ธรุกจิ และศลิปวัฒนธรรม ตั �งอยูบ่รเิวณตะวันตกตอนเหนือของประเทศโครเอเชยี โดยมแีมนํ่�าซาวาไหลผ่านเชื&อมโยง
ไปยังบรเิวณเทอืกเขาแอลป์ เทอืกเขาไดนารกิแอลป์ ทะเลอาเดรยีตกิ และภูมภิาคแพนโนเนีย ทําใหส้ามารถตดิตอ่และคมนาคม
ขนสง่กับภมูภิาคยโุรปกลางไดเ้ป็นอยา่งด ีนําทา่นเที&ยวชมเมอืงซาเกร็บโดยรอบ โดยตัวเมอืงจะแบง่ออกเป็น 2 สว่นหลักๆ คอื ยา่น
อัพเปอรท์าวน์ (Upper Town) และ ย่านโลเวอรท์าวน์ (Lower Town) เริ&มจาก ย่านอพัเปอรท์าวน ์(Upper Town) นําท่าน 
ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ มหาวหิารแห่งเมอืงซาเกร็บ (Zagreb Cathedral) ที&มชี ื&อเดมิว่า มหาวหิารเบลสซดึ เวอรจ์นิ แมรี& 
(Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) หรอื มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน (St. Stephen’s Cathedral) มหีอคอย
คูโ่ดดเดน่อยูด่า้นบน เริ&มแรกสรา้งมาตั �งแตย่คุโรมันเรอืงอํานาจ แตม่าถกูทําลายดว้ยกองทัพมองโกลที&เขา้มารกุราน ตอ่มาประมาณ
กลางครสิตศ์ตวรรษที& 13 เกดิการบรูณะครั�งใหญใ่นรปูแบบของศลิปะกอธคิ ตกแตง่ใหมอ่ยูห่ลายครั�ง จงึสวยสงา่งามดั&งปัจจบุนั มหา
วหิารแหง่นี�ถอืเป็นสญัลกัษณ์สําคญั ที&สามารถมองเห็นไดจ้ากทกุมมุของเมอืงซาเกร็บ  
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ มหาวหิารเซนตม์ารค์ (St. Mark’s Cathedral) ที&โดดเดน่สวยงามดว้ยหลงัคาที&ใชศ้ลิปะการปู
กระเบื�องเป็นสสีนั ลวดลายตารางหมากรกุแดงขาว ซึ&งเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศโครเอเชยี  

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทา่น น ั�งรถรางทอ้งถิ�น ชมทศันยีภ์าพโดยรอบของเมอืงซาเกร็บ (Local Tram) บรเิวณ เนนิเขากอรน์จกิราด (Gornji 
Grad) จากมุมสูงนีdมองไปทศิใดก็เจอแต่ยอดโบสถเ์ก่าแก่สวยงาม ไดแ้ก่ โบสถเ์ซนตแ์คทเทอรนี (Church of St. 
Catherine) โบสถ์สขีาวแบบบาโรค, อาคารพพิธิภณัฑศ์ลิปะภาพเขยีน (Naive Art), พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรแ์ห่ง
ประเทศโครเอเชีย (Museum of Croatia), พระราชวงั (The Palace) รวมไปถึง มหาวิหารเซนต์มาร์ค (St. Mark’s 
Cathedral) ความสวยงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรอืนไลล่ดหลั&นกันไปตามไหลเ่ขา และ ยา่นโลเวอรท์าวน ์(Lower 



              

 

    

Town) ยา่นเศรษฐกจิอันทันสมัย หรอืที&เรยีกอกีอยา่งวา่เป็นยา่นเมอืงใหม ่ดทัูนสมัยกวา่ยา่นอัพเปอรท์าวน์ ผา่นชม จตัุรสัเจลา
ซคิ (Jelacic Square) ยา่นเศรษฐกจิธรุกจิการคา้และจดุนัดพบของชาวเมอืง บรเิวณนี�ยังเป็นที&ตั �งของ อนุสาวรยีพ์ระเจา้โจเซ
ปเจลาซคิ (Joseph Jelacic Square Monument) กษัตรยิผ์ูท้รงกอบกูเ้อกราชยดึดนิแดนคนืมาจากอาณาจักรออสเตรยีในยคุ
กอ่น ** กรณีรถรางทอ้งถิ�นงดใหบ้รกิาร ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิn ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได ้ไมว่า่
สว่นใดสว่นหนึ�งก็ตาม เนื�องจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัdงหมด ** 

 นําท่าน ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ สุสานที�ใหญ่ที�สุดของประเทศโครเอเชยี (Mirogoj Cemetery) สสุานนี�สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 
1876 และเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1929 สสุานแหง่นี�เป็นที&สถานที&ฝังศพของบคุคลที&มชี ื&อเสยีงมากมายของประเทศโครเอเชยี จงึมี
การตกแตง่ประดบัประดาสวนไวอ้ยา่งสมเกยีรตสิวยงามตามฤดกูาล   

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาดาร ์(Zadar) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั&วโมง 10 นาท)ี เป็นเมอืงใหญ่อันดับที&หา้ของประเทศ
โครเอเชยี ตั �งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตต้ดิกับทะเลอาเดรยีตกิในภูมภิาคดัลเมเชยี (Dalmatia) มอีายุเก่าแก่ประมาณ 2,800 ปี มี
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอนัเกา่แกม่าตั �งแตส่มัยโรมันอกีดว้ย ในอดตีเป็นเมอืงทา่ทางทะเลที&สําคัญแหง่หนึ&งของทะเลอาเดรยีตกิ
และเป็นที&ช่วงชงิของหลายอาณาจักรเพื&อครองความไดเ้ปรียบการคา้ทางทะเลบรเิวณเมืองนี� ในช่วงสาธารณรัฐสังคมนิยม
ยโูกสลาเวยี เมอืงซาดารไ์ดรั้บการพัฒนาใหก้ลายเป็นเมอืงท่องเที&ยวที&โดดเดน่แหง่หนึ&งของฝั&งทะเลอาเดรยีตกิ และแมปั้จจุบันนี�
หลังประเทศโครเอเชยีไดแ้ยกตัวออกมาเป็นประเทศเอกราชจากยูโกสลาเวยีเมื&อตน้ทศวรรษที& 90 เมอืงซาดารก็์ยังคงเป็น 1 ใน
แหลง่ทอ่งเที&ยวที&ไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเที&ยวทั&วโลก  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Hotel Kolovare, Zadar หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สาม เมอืงซาดาร ์- จตัุรสักลางเมอืง - ศาลาวา่การเมอืงซาดาร ์- โบสถเ์ซนตไ์ซเมยีน - โรมนัฟอรมั - โบสถเ์ซนตโ์ดแนท - 
โบสถเ์ซนตแ์มรี� - มหาวหิารเซนตอ์นาตาเซยี - เมอืงสปลทิ - พระราชวงัไดโอคลเีชยีน - เมอืงมาล ีสตอน       (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่จตัุรสักลางเมอืง (City Square) เป็นที&ตั �งของสถานที&สําคัญทางราชการและศาสนาตา่งๆมากมาย รวมไปถงึ
รา้นคา้จําหน่ายของที&ระลกึ ผ่านชมบรรยากาศของเมืองเก่าแถบรมิทะเลอาเดรยีตกิ นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ ศาลาว่า
การเมอืงซาดาร ์(Zadar City Hall) ที&ยังคงทําการอยู่ในปัจจุบัน นําท่าน ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ โบสถเ์ซนตไ์ซเมยีน (St. 
Simeon Church) โบสถเ์กา่ที&มปีระวัตอิันยาวนานของเมอืง นําท่าน ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ โรมนัฟอรมั (Roman Forum) 
ลานประชมุกลางเมอืง ที&ปัจจบุันหลงเหลอืเพยีงแคซ่ากปรักหักพัง ซึ&งถอืวา่เป็นสิ&งกอ่สรา้งที&มขีนาดที&ใหญท่ี&สดุในฝั&งตะวันออกของ



              

 

    

ทะเลอาเดรยีตกิ นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กบั โบสถเ์ซนตโ์ดแนท (St. Donatus Church) ตั �งอยูบ่รเิวณเดยีวกนักบัโรมันฟอ
รัม เป็นโบสถไ์บเซนไทน์ที&ใหญ่ที&สดุในแควน้ดัลเมเชยี ถกูสรา้งขึ�นในชว่งศตวรรษที& 9 ตัวอาคารสรา้งแบบหลังคาทรงกลม ปัจจบุัน
ยังคงใชสํ้าหรับประกอบพธิกีรรมทางศาสนา เป็นอกีหนึ&งสัญลักษณ์ของเมอืงซาดาร ์บรเิวณเดยีวกัน นําท่าน ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ 
กบั โบสถเ์ซนตแ์มรี� (St. Mary's Church) ปัจจบุันไดก้ลายเป็นพพิธิภัณฑสํ์าหรับการเก็บงานศลิปะ วัตถโุบราณที&มคีวามสําคัญ
ทางศาสนา นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ มหาวหิารเซนตอ์นาตาเซยี (St. Anastasia Cathedral) เป็นมหาวหิารครสิตจักร
นกิายโรมันคาทอลกิที&ใหญ่ที&สดุในแควน้ดัลเมเชยี ถูกสรา้งขึ�นในชว่งศตวรรษที& 4 ถงึ 5 เป็นประจําเมอืงซาดาร ์แมว้า่มหาวหิารจะ
ผา่นการถกูทําลายในสงครามมาแลว้ก็ตาม แตย่ังคงความสวยงามอยู ่ 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสปลทิ (Split) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั&วโมง 50 นาท)ี เป็นเมอืงชายทะเลที&ใหญท่ี&สดุแถบทะเลอาเด
รยีตกิ ของประเทศโครเอเชยี มปีระวัตคิวามเป็นมากวา่ 2,500 ปี ตั �งแตส่มัยกรกี ถอืไดว้า่เป็นเมอืงที&เกา่แกท่ี&สดุเมอืงหนึ&งอกีเชน่กนั 

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ พระราชวงัไดโอคลเีชียน (Diocletian's Palace) เป็นพระราชวังที&ตั �งอยู่ที&เมืองสปลทิ 
ประเทศโครเอเชยี สรา้งขึ�นโดยจักรพรรดไิดโอคลเีชยีน เมื&อตน้ครสิตศ์ตวรรษที& 4 จักรพรรดไิดโอคลเีชยีนทรงสรา้งพระราชวังขนาด
ใหญ่โตรโหฐานแหง่นี� เพื&อเตรยีมที&จะใชเ้ป็นสถานที&สําหรับใชช้วีติชว่งปลดเกษียณ ภายในอาณาเขตอันกวา้งใหญ่ของพระราชวัง
นั�น มากมายดว้ยวหิาร ที&ประทับตา่งๆ รวมถงึสสุานของพระองคเ์อง จากโถงทางเดนิเบื�องลา่งที&เชื&อมตอ่กบัหอ้งหบัตา่งๆ ซึ&งมบีนัได
เชื&อมสูส่ว่นที&เป็นลานพระราชวัง โดยมเีสาหนิแกรนติที&ประดับประดาลวดลายอยา่งงดงามลอ้มไว ้3 ดา้น สงูขึ�นไปคอืหอคอยแหง่
วหิารเซนตโ์ดมโิน วหิารโรมาเนสก ์ที&สรา้งขึ�นในศตวรรษที& 13 ภายในมีแท่นบูชาของเซนตโ์ดมโินและเซนตส์ตาซอิุส รวมถงึ
ภาพเขยีนสทีางศาสนา และซุม้ประตไูมล้วดลายละเอยีดยบิ ไดร้บัการขึdนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ
หรอื ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1979 ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชม พระราชวงัไดโอคลเีชยีน ทา่นละ ประมาณ 22 ยูโร (EUR) 
หรอื คาํนวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 880 บาท (THB) **  

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาล ีสตอน (Mali Ston) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั&วโมง 30 นาท)ี เมอืงเล็กรมิทะเลทางตอนใตข้อง
ประเทศโครเอเชยี ตั �งอยูใ่นคาบสมทุรเพลเยแซค ใกลพ้รมแดนเมอืงนีอมุ ประเทศบอสเนีย บรเิวณหบุอา่วแถบนี�มคีวามอดุมสมบรูณ์
ของแพลงตอนและสารอาหารในนํ�าทะเลจํานวนมาก เนื&องจากสภาพภมูปิระเทศเป็นลักษณะโขดหนิและเกาะเล็กๆ ทําใหเ้มื&อเวลามี
ฝนตกนํ�าชะลา้งแรธ่าตไุหลลงนํ�าทะเล จงึทําใหเ้มอืงมาล ีสตอน เป็นแหลง่ทําประมงที&ดทีี&สดุแหง่หนึ&งของประเทศโครเอเชยี  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารทอ้งถิ�น หรอื บฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ  
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Grand Hotel Neum, Mali Ston หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สี� เมอืงมาล ีสตอน - ลอ่งเรอืเขา้เยี�ยมชม ฟารม์เลีdยงหอยนางรม - ล ิdมลอง รสชาตขิองหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรี
ยตกิ พรอ้ม จบิแชมเปญ - เมอืงดบูรอฟนกิ - เมอืงเกา่ดบูรอฟนกิ - ศาลาวา่การประจําเมอืงดบูรอฟนกิ - หอระฆงัประจํา
เมอืงดูบรอฟนกิ - ข ึdนชมววิทวิทศันข์องเมอืงดูบรอฟนกิ จากมุมสูง โดยกระเชา้ไฟฟ้า - เมอืงโทรเกยีร ์- เขตเมอืงเกา่ - 
จตัรุสัจอหน์ปอลที� 2 - ประตเูมอืงเกา่ - หอนาฬกิา - มหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์                               (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่าน ลอ่งเรอืเขา้เยี�ยมชม ฟารม์เลีdยงหอยนางรม (Oyster Farm) ที&นิยมเลี�ยงกันมากที&สดุในเมอืงมาล ีสตอน หากใคร

ไดม้าเยอืนไม่ควรพลาดชมิหอยนางรมสดๆจากที&นี& ชมขั �นตอนต่างๆของการเลี�ยงหอยนางรม และ ใหท้่าน ล ิdมลอง รสชาตขิอง
หอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรยีตกิ พรอ้ม จบิแชมเปญ (Tasting Fresh Oyster with Champange) ดื&มดํ&ากับรสชาติ
หอยนางรมสดท่ามกลางบรรยากาศสดุโรแมนตคิและสวยงามรมิแถบทะเลอาเดรยีตกิ ** กรณีเรอืงดใหบ้รกิาร ไมว่า่กรณีใดก็
ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิn ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งก็ตาม เนื�องจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบั
ผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัdงหมด ** 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดบูรอฟนกิ (Dubrovnik) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั&วโมง) เมอืงที&ไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นเมอืงเกา่
ที&สวยที&สดุในทวปียโุรป เป็นเมอืงที&ไดรั้บฉายาวา่ “ไขมุ่กแหง่ทะเลอาเดรยีตกิ (The Pearl of Adriatic Sea)” ดว้ยความลง
ตัวของสถาปัตยกรรมและผังเมอืงที&เป็นระเบยีบ เมอืงดบูรอฟนกิยังมปีระวัตศิาสตรเ์ป็นเมอืงพี&เมอืงนอ้งกับเมอืงสปลทิ เป็นเมอืงที&มี
ความสําคัญทางการคา้อย่างมากในแถบทะเลอาเดรยีตกิ และ แถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เคยเป็นเมอืงที&มอํีานาจทางทะเลและ
ควบคมุการคา้ทางทะเลมาตั �งแตศ่ตวรรษที& 13 เพราะมบีทบาทเป็นเมอืงที&เชื&อมการคา้ระหวา่งฝั&งตะวันออกและตะวันตกของทะเลอา
เดรยีตกิ ความสวยงามทั�งหมดไดห้ลอ่หลอมเมอืงทั �งเมอืงดังที&ปรากฏในปัจจุบัน ทําให ้ไดร้บัการขึdนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก
โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1979 
นําท่าน ผ่านชม ความสวยงามโดยรอบของ เมอืงเก่าดูบรอฟนกิ (Dubrovnik Old Town) เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
กอธกิ เรอเนสซองส ์และบารอก ตัวเมอืงเป็นป้อมปราการโบราณที&ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ชมแนวกําแพงป้อมปราการที&มขีนาด
กวา้งขวาง ที&โอบเมอืงเกา่อันงดงามแหง่นี�ไว ้นําทา่น ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ ศาลาวา่การประจําเมอืงดูบรอฟนกิ (City Hall 
of Dubrovnik) และ หอระฆงัประจําเมอืงดูบรอฟนกิ (Bell Tower of Dubrovnik) ถอืเป็นสัญลักษณ์สําคัญของเมอืงดูบ
รอฟนกิ ตั �งอยูป่ลายสดุของถนนสายหลัก มคีวามพเิศษตรงลกูกลมๆ ใตห้นา้ปัด เป็นสัญลักษณ์แทนพระจันทรบ์อกขา้งขึ�นขา้งแรม
มาตั �งแตส่มัยโบราณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําท่าน ขึdนชมววิทวิทศันข์องเมอืงดูบรอฟนกิ จากมุมสูง โดยกระเชา้ไฟฟ้า (Dubrovnik Cable Car / SRD Hill) สูจุ่ด
ชมววิที&สวยที&สดุของเมอืงดบูรอฟนกิ ทา่นจะไดช้มววิทวิทัศน์ของทะเลสาบและภเูขาสลับซับซอ้น กับ บา้นเรอืนสขีาวหลังคาสสีม้
อนัเป็นเอกลักษณ์ของเมอืงดบูรอฟนกิที&สวยงามอันเป็นภาพ และ บรรยากาศที&หาชมไดย้าก ** กรณีกระเชา้ไฟฟ้างดใหบ้รกิาร 
ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิn ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งก็ตาม เนื�องจากเป็นการ
ชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัdงหมด ** 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทรเกยีร ์(Trogir) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั&วโมง 30 นาที) เมอืงท่าเก่าแก่ในอดตีของประเทศ
โครเอเชยี เคยเป็นอาณานคิมกรกีโบราณมตีน้กําเนดิยอ้นไปราว 200 กวา่ปีกอ่นครสิตกาล ดนิแดนแหง่นี�เดมิมชีื&อวา่ “ทรากอส” มา
จากภาษากรกีที&แปลว่าแพะตัวผู ้ปัจจุบันไดรั้บการอนุรักษ์ใหเ้ป็นเมืองเก่าและ ไดร้บัการขึdนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมื�อปี ค.ศ. 1997 นําทา่น ผา่นชม เขตเมอืงเกา่ (Old Town) ชมความสวยงามของ
อาคารบา้นเรอืน และป้อมปราการที&สงา่งาม โบสถอ์ันสวยงามของยคุโรมาเนสก ์ไดรั้บการสง่เสรมิดว้ยอาคารที&โดดเดน่แบบเรอเนส
ซองสแ์ละบารอกจากยคุเวเนเชยีน ผา่นชม จตัรุสัจอหน์ปอลที� 2 (John Paul 2 Square) จัตรัุสหลกัของเมอืง รองรับชาวเมอืง
ที&ผ่านมาผ่านไปตั �งแต่สมัยกรกีและโรมันจนถงึปัจจุบัน ผา่นชม ประตูเมอืงเกา่ (Old Town Gates) ที&ไดรั้บการบูรณะขึ�นใหม่
เมื&อศตวรรษที& 16 ผา่นชม หอนาฬกิา (Clock Tower) ที&สรา้งขึ�นในศตวรรษที& 14  

 นําท่าน ถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ กับ มหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์(Cathedral of St. Lawrence) ที&สรา้งในศตวรรษที& 12 ใชเ้วลา
กอ่สรา้งนานนับสบิปี งดงามดว้ยกรอบและบานประตหูนิแกะสลัก มรีปูปั�นสงิโต อดัมและอฟี และรปูสลักเซนตล์อวเ์รนซ ์องคสํ์าคัญ 
อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามโดยรอบของเมอืง หรอื เลอืกซื�อสนิคา้ทอ้งถิ&น ของที&ระลกึ  

** อสิระอาหารกลางวนั และ คํ�า เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Hotel Medena, Trogir หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�หา้ เมอืงโทรเกยีร ์- เมอืงซเีบนกิ - จตัรุสัเมอืงเกา่ซเีบนกิ - มหาวหิารเซนตเ์จมส ์- เมอืงพลติวเิซ ่- อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่
เจเซรา่ - ลอ่งเรอืชมทะเลสาบคารล์โลแวค - เมอืงโอพาเทยี                         (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซเีบนกิ (Sibenik) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั&วโมง) อดตีเมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี เป็นหนึ&ง
ในเมอืงท่าสําคัญ ตั �งอยู่ตอนกลางของแควน้ดัลมาเชยี (Dalmatia) บรเิวณปากแม่นํ�าครักคา ตดิกับทะเลอาเดรยีตกิ เมอืงซเีบนิ
กไดรั้บการกล่าวถงึในประวัตศิาสตรค์รั �งแรกในปี ค.ศ. 1066 ในแผนผังราชวงศข์องกษัตรยิพ์ทีารเ์ครสซเิมยีรท์ี& 4 สรา้งขึ�นในราว
ศตวรรษที& 9 และ 10 โดยเจา้ชายชาวโครแอต ถอืเป็นเมอืงที&เกา่แกท่ี&สดุเมอืงหนึ&งของประเทศโครเอเชยี 
นําท่าน ผา่นชม จตัุรสัเมอืงเกา่ซเีบนกิ (Sibenik Square) ที&ลอ้มรอบไปดว้ยอาคารเกา่แกท่ี&ถูกดัดแปลงเป็นรา้นขายยา รา้น
แวน่ตา รา้นเสื�อผา้บตูกิพื�นเมอืง รา้นขายของที&ระลกึตา่งๆมากมาย เมอืงซเีบนกิแตกตา่งจากเมอืงรมิฝั&งทะเลอะเดรยีตกิทั&วไปเพราะ
สรา้งโดยชาวกรกี กอ่นที&โรมันจะเขา้มามอีทิธพิล ตอ่มาภายหลังตกเป็นเมอืงขึ�นของเวเนเชยีน หรอืเวนซิ ทกุวันนี�จงึยังสามารถพบ
สถาปัตยกรรมหลายแหง่ทั&วเมอืงจะกรุน่ไปดว้ยกลิ&นอายสไตลเ์วเนเชยีนอยา่งชดัเจน 
นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก กับ มหาวิหารเซนต์เจมส์ (Cathedral of St. James) หรือ มหาวิหารซีเบนิก (Sibenik 
Cathedral) สรา้งขึ�นระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535 เพื&ออุทศิแด่นักบุญเซนต์เจมส ์หรือที&รูจั้กกันในนาม นักบุญยากอบ เนื&องจาก
สถาปนิกที&สรา้งวหิารแห่งนี�ทั �ง 3 คน ไดแ้ก่ Francesco di Giacomo, Georgius Mathei Dalmaticus และ Niccolo di Giovanni 
Firentino มาจาก 3 ทอ้งถิ&น คอื ดัลมาเชยี โคโม และ ฟลอเรนซ ์เกดิเป็นสามประสานรังสรรคผ์ลงานสดุยอดแหง่ยคุชิ�นหนึ&ง โดยใช ้
เทคนคิชั �นสงูในการสรา้งหอ้งโถงขนาดสงูใหญล่ักษณะโดมครึ&งวงกลมสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากในยคุนั�น ไดร้บัการขึdนทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี ค.ศ. 2000 

** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพลติวเิซ่ (Plitvice) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั&วโมง 10 นาท)ี เมอืงแหง่แควน้อสิเตรยี (Istria) และ 

คารล์โลแวค (Kozjak) ประเทศโครเอเชยี ระหวา่งทางมากไปดว้ยธรรมชาตแิละความสวยงามของทวิทัศน์ที&รายลอ้มดว้ยป่าเขาสลับ
ทุง่หญา้และฟารม์เกษตรกรที&อดุมสมบรูณ์ 

 นําทา่น เขา้ชม อุทยานแหง่ชาตพิลติวเิซ่ เจเซรา่ (Plitvice Jezera National Park) ซึ&งเกดิขึ�นจากนํ�าภเูขามาลา คาเปลา 
(Mala Kapela) ไหลผ่านหนิปนูหลายพันปี ทําใหห้นิปนูถูกกัดเซาะ ไหลไปกองรวมกันเป็นระยะ เกดิเป็นเขื&อนธรรมชาต ิมคีวามสงู
ลดหลั&นกันลงไปทั�งสิ�น 16 แห่ง อุทยานแห่งนี�มเีนื�อที&กว่า 29,482 เฮคเตอร ์เป็นอุทยานแห่งชาตทิี&ถอืไดว้่าเก่าแก่ที&สดุในยุโรป
ตะวันออก ตดิกับพรมแดนของประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา พื�นที&สว่นใหญ่ปกคลมุดว้ยนํ�า มทีะเลสาบสเีขยีวมรกต และสฟ้ีา 
รวมกันถงึ 16 ทะเลสาบ เชื&อมตอ่กันดว้ยทางเดนิสะพานไมล้ัดเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา ความงดงามของทะเลสาบและ
นํ�าตกที&ไหลรวยรนิ ลงสูท่ะเลสาบทั&วทกุหนทกุแหง่ ชมฝงูปลาแหวกวา่ยในสระนํ�าใสราวกระจกสะทอ้นสคีรามของทอ้งฟ้า แวดลอ้ม
ไปดว้ยหบุเขา ตน้ไมใ้หญ่ที&ร่มรื&น สงบสขุ รวมเป็นความสวยงามที&ธรรมชาตมิอบใหอ้ยา่งลงตัว ทําใหส้ถานที&นี� ไดรั้บการแตง่ตั �งให ้
เป็นอทุยานแหง่ชาต ิและ ไดร้บัการขึdนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมื�อปี 1979   

 นําทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบคารล์โลแวค (Kozjak Cruise) เป็นทะเลสาบที&ใหญท่ี&สดุในอทุยานฯ ผา่นชม ความสวยงามของ
อทุยานตอนลา่งและชมความงดงามของ นํ�าตกขนาดใหญ่ (Big Waterfalls) สัมผัสถงึบรรยากาศของสายนํ�าอันชุม่ฉํ&า บนพื�นนํ�าสี
คราม และเกาะแกง่ในทะเลสาบ ตลอดจนไมป่้าจําพวกสนและเฟอร ์เพลดิเพลนิกับธรรมชาตทิี&สวยงามและอดุมสมบรูณ์ที&เกดิจาก
การรังสรรคข์องธรรมชาต ิ** การลอ่งเรอืและการเขา้ชมอทุยานฯในแตล่ะจุด ขึdนอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ บางจุดปรมิาณนํdา
นอ้ยไม่สามารถล่องเรอืไดถ้งึ บางจุดปรมิาณนํdาสูงกว่าสะพานไมไ้ม่สามารถเดนิผ่านไปได ้ถอืเป็นเหตุการณ์ทาง
ธรรมชาตทิี�ทางบรษิทัไมส่ามารถควบคุมได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิnนําทา่นชมความสวยงามสว่นอื�นๆของอุทยานฯ ที�ม ี
อกีหลายจุด เป็นการทดแทนโดยไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง รวมถงึ หากไมส่ามารถลอ่งเรอืไดก็้
ตาม เนื�องจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัdงหมด ** 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอพาเทยี (Opatija) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั&วโมง 30 นาท)ี เมอืงที&มสีมญานามวา่ “ราชนิแีหง่
ทะเลอาเดรยีตกิ (The Queen of Adriatic Sea)” ดว้ยธรรมชาตทิี&ยังบรสิทุธิzตดิรมิทะเล ทําใหเ้มอืงนี�เป็นเมอืงท่องเที&ยวและ
พักผอ่นที&สําคญัที&สดุเมอืงหนึ&งของประเทศโครเอเชยี  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารทอ้งถิ�น หรอื บฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ 



              

 

    

 � นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta, Opatija หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 

วนัที�หก เมอืงโอพาเทยี - รูปปัdนนางแหง่นกนางนวล - เมอืงซาเกร็บ - ตลาดโดลาค - ทา่อากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ เมอืงซา
เกร็บ ประเทศโครเอเชยี - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์             (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่าน ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ กับ รูปปัdนนางแห่งนกนางนวล (Maiden with the Seagull Statue) เป็นรูปปั�นที&แกะโดย 
Zvonko Car นักประตมิากรที&มชี ื&อเสยีง หญงิสาวที&นกนางนวลเกาะอยูท่ี&มอืยนืเดน่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงนี�และมักจะมนีกนางนวล
จรงิๆบนิมาเกาะที&รูปปั�นนี�เป็นประจํา ซึ&งมคีวามเป็นมาวา่ มหีญงิสาวชาวเยอรมันคนหนึ&งเคยมาเที&ยวที&นี&และลูกชายจมนํ�าเสยีชวีติ 
เธอจงึสรา้งรปูพระแมม่าเรยีไวเ้ป็นที&ระลกึ และมักจะมนีกนางนวลมาเกาะอยูเ่สมอเลยปั�นรปูนกนางนวลใหเ้กาะอยูด่ว้ย 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาเกร็บ (Zagreb) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั&วโมง 10 นาท)ี 
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดโดลาค (Dolac Market) ตลาดเล็กๆที&กางร่มสีแดงสดสวยงาม เป็นที&ตั �งของรา้นคา้ รา้นกาแฟ 
รา้นอาหารตา่งๆมากมายที&บรเิวณนี�  

 ** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที�ยว ** 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี เพื&อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax 

Refund) มเีวลาในการเลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร  
17.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เที&ยวบนิที& 

QR218 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ั�วโมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

23.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
 

วนัที�เจ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศไทย
                                      (-/-/-) 

01.55 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เที&ยวบนิที& 
QR980  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
12.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 



              

 

    

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที�ยวบนิ 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ั�ว 

17 - 23 ตลุาคม 2562 
(23 ต.ค. วนัปิยมหาราช) 

17OCT QR835 BKK-DOH 20.25-23.40 
18OCT QR215 DOH-ZAG 02.00-07.00 
22OCT QR218 ZAG-DOH 17.15-23.45 
23OCT QR980 DOH-BKK 01.55-12.55 

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

09 - 15 พฤศจกิายน 2562 
09NOV QR833 BKK-DOH 19.35-23.25 
10NOV QR215 DOH-ZAG 02.00-06.15 
14NOV QR218 ZAG-DOH 16.05-23.35 
15NOV QR980 DOH-BKK 02.15-12.55 

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

16 - 22 พฤศจกิายน 2562 
16NOV QR833 BKK-DOH 19.35-23.25 
17NOV QR215 DOH-ZAG 02.00-06.15 
21NOV QR218 ZAG-DOH 16.05-23.35 
22NOV QR980 DOH-BKK 02.15-12.55 

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

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 

 
** อตัรานีd ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ** 

 
** อตัรานีd ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศโครเอเชยี ทา่นละ ประมาณ 6,500 บาท 

สาํหรบัการยื�นวซีา่แบบหมูค่ณะ จําเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพื�อ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทาํการ (บางกรณี
อาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัdงนีdข ึdนอยูก่บัจาํนวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใชห้นงัสอื

เดนิทางเพื�อเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจําเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 
3-5 วนัทาํการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลาํดบัตอ่ไป จากน ัdนระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอสาํหรบัยื�นวซีา่คร ัdงใหม ่การยกเลกิ และ 

คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงื�อนไข ทกุกรณี ** 
 

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

** หากทา่นที�ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั�ว เครื�องบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ัdงกอ่นทาํการออกบตัร
โดยสารเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** อตัราคา่บรกิารนีd จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 20 ทา่น ขึdนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กาํหนด ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิnในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มขึdน เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึ�ง และ ไมว่า่มืdอใดมืdอ
หนึ�ง ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิ�มเตมิขณะมืdออาหาร เนื�องจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จํากดัเรื�องของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมี�ก ึ�งสาํเร็จรปู เทา่น ัdน กรณีที�
ทา่นมคีวามประสงคท์ี�จะส ั�งเมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิในสว่นนีdดว้ยตนเอง **  

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัdงหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีdรวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื&องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลื&อน เปลี&ยนวันเดนิทาง หรอื อพัเกรดได ้
� คา่ภาษีนํ�ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที&ม ี
� คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิได ้
ทา่นละ 2 ช ิ�น โดยมนํี�าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิ�น ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิ�น 7 ก.ก. 1 ชิ�น รวม 30 ก.ก.) 
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที&ระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
� คา่โรงแรมที&พักระดับมาตราฐานตามที&รายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีที&โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื&นๆ ที&ทําใหโ้รงแรมตามรายการที&ระบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิz ในการปรับเปลี&ยนโรงแรมที&พักไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
� คา่เขา้ชมสถานที&ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เชน่ ถา่ยรปูเป็นที&ระลกึ หรอื ผา่นชม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความเหมาะสม
ของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครั �ง  
� คา่อาหารตามที&รายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzในการปรับเปลี&ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  



              

 

    

� คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื&อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ&มเพื&อคุม้ครองสขุภาพกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีdไมร่วม 

� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที&ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครื&องดื&มที&สั&งเพิ&มนอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ที&ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่น
การใชบ้รกิารทกุครั �ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7% และภาษีหกั ณ ที&จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
� คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
� คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัdงหมด ตามธรรมเนยีม 36 ยูโร (EUR) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก
อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัdงนีdทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีdไดต้ามความเหมาะสมและความพงึ
พอใจของทา่น 
� คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศโครเอเชยี ทา่นละ ประมาณ 6,500 บาท ขึdนอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา และ 
คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ การยื&นขอวซีา่ทอ่งเที&ยว ประเทศโครเอเชยี สามารถดําเนนิการแทนได ้(โดยแผนกวซีา่ของบรษัิท จะเป็น
ผูดํ้าเนนิการแทนใหท้า่น) ผูเ้ดนิทางไมจํ่าเป็นตอ้งไปแสดงตน ยกเวน้สถานทตูจะขอใหท้า่นเขา้มาสมัภาษณ์เป็นกรณีพเิศษ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของ
สถานทตูเทา่นั�น หากเกดิกรณีนี� ขอใหท้า่นโปรดใหค้วามรว่มมอืไปตามวัน และ เวลาที&สถานทตูนัดหมาย 
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที&ยว กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท พรอ้ม

คา่ธรรมเนยีมยื�นวซี่าทอ่งเที�ยวประเทศโครเอเชยี ทา่นละ 6,500 บาท รวมเป็น ทา่นละ 26,500 บาท (กรณีทา่น มวีซี่าเชงเกน้ชนดิ
เขา้ออกมากกวา่ 1 คร ัdง หรอื หลายคร ัdง (Multiple) ที�ยงัไมห่มดอายุ ไมชํ่ารุด และ ยงัมวีนัคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ 
และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวตัถุประสงคท์ี�วซี่าเชงเกน้ฉบบัน ัdนๆออก เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นชําระเฉพาะเงนิมดัจํา ทา่นละ 
20,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลงัจากวันจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวันที& 1 กรณุาระเงนิมัดจํา สว่นนี�ภายในวันที& 3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นั�น 
โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที&กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่าน
จําเป็นตอ้งเช็คที&วา่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครั �ง กรณีที&คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzในการใหส้ทิธิzลกูคา้รายถัดไป 
เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที&ทํารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนื&องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี&นั&งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักท่องเที&ยว กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนที&เหลอืทั �งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเที&ยวหรอื
เอเยน่ตไ์มชํ่าระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ&ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็
ตาม รวมท ัdง กรณีที�อยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ที&ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาที&กําหนดไมว่า่กรณีใดๆก็
ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที&ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่า
เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเที&ยว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชื&อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที&บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ&ง เพื&อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น 

2. กรณีนักทอ่งเที&ยว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง
มาที&บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ&ง เพื&อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) 
พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของ
ผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารที&ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื&อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ข ึdนไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัdงหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่วา่วนัใดวนั
หนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิnในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีที�มคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิnในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิขึdนจรงิท ัdงหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิnในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัdงหมด 
** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที&ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที&ชําระแลว้เนื&องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที&ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที&ยว เชน่ การ
สํารองที&นั&งตั�วเครื&องบนิ การจองที&พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที&ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื&อนไข หรอืเที&ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที&มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที&กําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิzในการยกเลกิ เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ&มขึ�น เพื&อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง



              

 

    

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที&ไม่มวีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที&มวีซีา่ แตห่ากทางนักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีี&จะชําระค่าบรกิารเพิ&มจากการที&มนัีกท่องเที&ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที&ทางบรษัิทกําหนดเพื&อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี&จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที&ลกูคา้ดําเนนิการยื&นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzไมค่นืคา่ทัวรท์ี&ลกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ&ง ยกเวน้ในกรณีที&
วซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามที&เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 
กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ&งได ้และ หากสามารถคนืได ้
(Refunds) จําเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. 
- 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยุดทํา
การของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื&องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี&ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชั �นกัน และบางโรงแรม
อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ&งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก
หอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี&ยว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzในการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิ&ม
ตามจรงิที&เกดิขึ�นจากนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื&องปรับอากาศ เนื&องจากอยูใ่นแถบที&มอีณุหภมูตํิ&า  
3. กรณีที&มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�นมากกว่ากําหนด หรือหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิzในการ

ปรับเปลี&ยนหรอืยา้ยที&พักเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยโุรปที&มลีักษณะเป็นอาคารแบบดั �งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที&เป็นหอ้งเดี&ยวอาจเป็นหอ้งที&มขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํ�า 

ซึ&งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ขอ้มลูสําคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ที�ทา่นควรทราบ 
1. การยื&นขอวซีา่ทอ่งเที&ยว ประเทศโครเอเชยี สามารถดําเนนิการแทนได ้(โดยแผนกวซีา่ของบรษัิท จะเป็นผูดํ้าเนนิการแทนให ้

ทา่น) ผูเ้ดนิทางไมจํ่าเป็นตอ้งไปแสดงตน ยกเวน้สถานทตูจะขอใหท้า่นเขา้มาสมัภาษณ์เป็นกรณีพเิศษ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตู
เทา่นั�น หากเกดิกรณีนี� ขอใหท้า่นโปรดใหค้วามรว่มมอืไปตามวัน และ เวลาที&สถานทตูนัดหมาย 

2. การยื&นขอวซีา่ทอ่งเที&ยว ประเทศโครเอเชยี จําเป็นตอ้งใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วันทําการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์
ทั �งนี� ข ึ�นอยูก่บัจํานวนผูส้มัครในชว่งนั�นๆ ซึ&งหากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเที&ยว ที&มผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

3. การยื&นขอวซีา่ทอ่งเที&ยว ประเทศโครเอเชยี แบบหมูค่ณะ เป็นวซีา่แบบเขา้ออกครั�งเดยีว กรณีที&ทา่นตอ้งการขอวซีา่แบบเขา้ออก
มากกวา่ 1 ครั �ง ทา่นจะตอ้งแสดงหลกัฐานสําคญัที&ทา่นจําเป็นจะตอ้งไปพํานักใน ประเทศโครเอเชยี ใหส้ถานทตูเป็นผูพ้จิารณา ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
ดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นั�น รวมไปถงึ คะ่ธรรมเนยีมจะปรับขึ�นตามระยะเวลาที&ตอ้งการจะขอตามประเภทและเงื&อยไขของวซีา่ และ สถานทตู
อาจจะแจง้ขอใหท้า่นเขา้รับสมัภาษณ์เป็นกรณีพเิศษ 

4. กรณีที&ทา่นไมส่ามารถยื&นวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยื&นกอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งที&ทางบรษัิทจะ
เริ&มดําเนนิการจัดเตรยีมเอกสารเพื&อขอยื&นวซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นั�น) และหากเกดิคา่ใชจ้า่ย
ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายที&เกดิขึ�นตามจรงิทั �งหมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครื&องบนิ (ตั�ว) จะตอ้งออกกอ่นกําหนด 
แตว่ซีา่ยังไม่ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยู่ในระหวา่งการพจิารณา) เนื&องจากทา่นดําเนนิการยื&นวซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีที&
ทา่นตอ้งการยื&นกอ่นคณะ แตค่ณะที&ทา่นเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลกัฐานการ
พํานักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที&ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี� ท่าน
จําเป็นตอ้งดําเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยที&สดุคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzไม่สามารถชดเชย
คา่เสยีหายใหก้บัทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ&งทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิ&วไปคอื 15-20 วันทําการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทั �งนี� ข ึ�นอยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนั�นๆ 
ซึ&งหากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเที&ยว ที&มผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากที&ผูส้มัครไดทํ้าการยื&นขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูต
ออกมาใชร้ะหวา่งขั �นตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทั�งสิ�น ดังนั�นหากทา่นมคีวามจําเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพื&อเดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ที&เป็น
กรณีพเิศษ เพื&อวางแผนลว่งหนา้ กรณีที&ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขั �นตอนการ
พจิารณาวซี่า อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นั&นหมายถงึจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่
ทั �งหมด โดยคํานงึถงึระยะเวลาที&เหลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีท่าน มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครั �ง หรอื หลายครั�ง (Multiple) ที&ยังไมห่มดอาย ุไมชํ่ารดุ และ ยังมวีันคงเหลอืใน
กลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์ี&วซีา่เชงเกน้ฉบับนั�นๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเที&ยวกับ
คณะนี� สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นั�นถูกใชม้าแลว้ตามเงื&อนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนั�นๆมากที&สดุ มา
ก่อนแลว้อย่างนอ้ยหนึ&งครั �ง หากไม่เป็นไปตามเงื&อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzในการไม่รับผดิชอบเกี&ยวกับความ
เสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยที&จะเกดิขึ�นในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที&ทา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางที&สามารถเขา้ออกไดห้ลายครั�ง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเที&ยวเทา่นั�น 
โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันที&มอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิที&อนุมัตโิดยระบวุันที&สามารถ



              

 

    

พํานักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่กําหนดที&อนุมัตใินหนา้วซีา่ ทั �งนี� ข ึ�นอยูก่ับประเทศปลายทางอกีครั �ง กรณุาสง่หนา้วซีา่และหนา้ที&มกีาร
ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ที&ตรวจสอบเพื&อความถกูตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงื&อนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิzในการไมรั่บผดิชอบเกี&ยวกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยที&จะเกดิขึ�นในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื&องจาก
อายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกู
ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้
ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึ&งขอใหท้า่นใหค้วามรว่มมอืในสว่นนี�เพื&อใหก้าร
ยื&นคํารอ้งในครั�งตอ่ๆไปสะดวกมากขึ�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที&สถานทตูเป็นสําคญั 

11. การที&วซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรอืไม ่หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไมก่ี&วัน เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆได ้
ทั �งส ิ�น เพราะเนื&องจากมเีอกสทิธิzทางการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกี�ยวกบัเอกสารทางราชการที�จําเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศที�ออกจากสํานกังาน
เขต หรอื อําเภอ ที�อาศยัอยู,่ ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง, ใบสําคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยื�นคํารอ้งขอวซี่า หรอื 
สถานทูตตอ้งการ เอกสารที�แปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสลุเทา่น ัdน ซึ�งจะมคีา่ใชจ้า่ย
เพิ�ม ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนีd จําเป็นที�สุด สําหรบัเด็กที�อายุตํ�ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและ
บดิา (เชน่ เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนีd ลกูคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิnไมส่ามารถชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีdใหท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั
ยนิดอีํานวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

ขอ้มลูสําคญัเกี�ยวกบั สายการบนิ ที�ทา่นควรทราบ 
1. เกี&ยวกบัที&นั&งบนเครื&องบนิ เนื&องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิzในการเลอืกที&

นั&งบนเครื&องบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากที&สดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางที&มาดว้ยกัน ไดนั้&งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากที&สดุเท่าที&จะ
สามารถทําได ้

2. กรณีที&ท่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั �นตอนการจอง กรณีที&แจง้ล่วงหนา้ก่อน
เดนิทางกะทันหนั อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ&มเพื&อชําระกบัเมนูใหมท่ี&ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงื&อนไขเกี&ยวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครื&องแตกตา่งกัน ขอใหท้่านทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรม
ประจําชาตขิองแตล่ะสายการบนิที&กําลงัใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิzสําหรับผูเ้ดนิทางที&ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที&ท่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยว โดยไมม่ี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื&อมโยงเกี&ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื&นๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งฝั&งประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดที&จะเกดิขึ�นในสว่นนี� ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ&ง 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทั �งหมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอื
ทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื&อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื&อ เลขที&หนังสอืเดนิทาง เลขที&วซีา่ และ
อื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตั�วเครื&องบนิ ในกรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจําหรอืสว่นที&เหลอืทั �งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzในการเปลี&ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื&อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที&
เดนิทางจรงิของประเทศที&เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที&เพิ&มขึ�นของนักทอ่งเที&ยวที&ไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลี&ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื&น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที&ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzในการปรับราคา
คา่บรกิารเพิ&มขึ�น ในกรณีที&มกีารเปลี&ยนแปลงอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื&องบนิ คา่ภาษีนํ�ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลี&ยนแปลงเที&ยวบนิ ฯลฯ ที&ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากบัเทา่นั�น 

9. นักท่องเที&ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุี&เกี&ยวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยที&ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที&
บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที&จะนําตดิตัวขึ�นเครื&องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไมเ่กนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ&งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที&ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื



              

 

    

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ&งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที&กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิ
เทา่นั�น 

11. สิ&งของที&มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้ง
เครื&องบนิเทา่นั�น 

12. คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทั �งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที&ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ&งบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที&ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที&ทา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ&ง ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ&มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิzในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที&
เกดิขึ�นจรงิทั �งหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีที&เกดิเหตกุารณ์นี�ข ึ�น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรยีมเอกสาร เพื�อยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศโครเอเชยี 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมีหนา้ว่างไม่ตํ&ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัdน) 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพื�นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซํ่�ากับวี

ซา่ประเทศอื&นๆที&เคยไดรั้บ เทา่นั�น 
3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเริ&มงาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุื&อประเทศ ไม่
จําเป็นตอ้งระบชุื&อประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ที&มหีัว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ที&อยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีที&เป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชี�แจงตนเองเกี&ยวกับหนา้ที&การงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตทั่ �งนี� อยูท่ี&ดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที&รับยื&นเทา่นั�น  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชื�อ-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัdน กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัdน กรณุาจัดเตรยีมดงันี� 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัdน อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** 
** ผูท้ ี�ประกอบอาชพี มหีนา้ที�การงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใช้

ย ื�นแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึ�งหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลี&ยนชื&อ - เปลี&ยนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิ�มเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึ�ง ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที&ออกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทั �งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที&ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที&ออกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 



              

 

    

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ&ง 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกี�ยวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัdน บดิา , มารดา , บตุร , พี� , นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งยื�นเอกสารสาํคญัดงันีd ** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัdน โดยระบชุื�อเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรอง
ใหก้ับผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** โดยสะกด ชื�อ-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัdน อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที�นดัยื�นวซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้ ัdงผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไข เจา้หนา้ที�อาจปฏเิสธการรบัยื�นได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัdน เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพื&ออา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบืdองตน้ เพื�อขอยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศโครเอเชยี 
1. ชื&อ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 
2. ชื&อ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลี&ยน) ................................................................................... 
3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญงิ 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัที&ออก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานที&ออก ............................................................. 
8. ที�อยูป่จัจบุนั(ที�พกัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์....................... 
9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 
10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ตําแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 
11. ชื�อสถานที�ทาํงาน/สถานศกึษา และที�อยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์...................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ที&เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที&ผา่นมา 
ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& .................. ถงึวนัที& ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& .................. ถงึวนัที& ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที& .................. ถงึวนัที& ...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มคัร 
   ตวัผูส้มคัรเอง 
   มผีูอ้ ื&นออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 
15. ชื&อบคุคลที&เดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 
** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนที�สดุเพื�อ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 



              

 

    

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัdน ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ
อํานวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัdน ** 

 

วซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศโครเอเชยี ไมจ่าํเป็นตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตู 
 

 

 

 

 


