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วนัทีห่น ึง่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศ

กาตา้ร ์                                               (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

20.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR835 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 8 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

23.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศ

โครเอเชยี - เมอืงซาเกร็บ - ย่านอพัเปอรท์าวน ์- มหาวหิารแห่งเมอืงซาเกร็บ - มหาวหิารเซนตม์ารค์ - น ัง่รถราง

ทอ้งถิน่ ชมทศันยีภ์าพโดยรอบของเมอืงซาเกร็บ - เนนิเขากอรน์จกิราด - โบสถเ์ซนตแ์คทเทอรนี - อาคารพพิธิภณัฑ์

ศลิปะภาพเขยีน - พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรแ์หง่ประเทศโครเอเชยี - พระราชวงั - ยา่นโลเวอรท์าวน ์- จตัุรสัเจลาซคิ - 

อนสุาวรยีพ์ระเจา้โจเซปเจลาซคิ - สสุานทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศโครเอเชยี - เมอืงซาดาร ์             (-/-/D) 

02.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี โดยสายการบนิ Qatar Airways 

เทีย่วบนิที ่QR215 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี  

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาเกร็บ (Zagreb) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศโครเอเชยี เป็นศนูยก์ลางของการปกครอง 

อุตสาหกรรม ธุรกจิ และศิลปวัฒนธรรม ตัง้อยู่บรเิวณตะวันตกตอนเหนือของประเทศโครเอเชยี โดยมีแม่น ้ าซาวาไหลผ่าน

เชือ่มโยงไปยังบรเิวณเทอืกเขาแอลป์ เทอืกเขาไดนารกิแอลป์ ทะเลอาเดรยีตกิ และภมูภิาคแพนโนเนีย ท าใหส้ามารถตดิตอ่และ

คมนาคมขนส่งกับภูมภิาคยุโรปกลางไดเ้ป็นอย่างด ีน าท่านเทีย่วชมเมอืงซาเกร็บโดยรอบ โดยตัวเมอืงจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

หลักๆ คอื ย่านอัพเปอรท์าวน์ (Upper Town) และ ย่านโลเวอร์ทาวน์ (Lower Town) เริม่จาก ย่านอพัเปอรท์าวน ์(Upper 

Town) น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแห่งเมอืงซาเกร็บ (Zagreb Cathedral) ที่มชี ือ่เดมิว่า มหาวหิารเบล

สซดึ เวอรจ์นิ แมรี ่(Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) หรอื มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน (St. Stephen’s 

Cathedral) มหีอคอยคูโ่ดดเดน่อยู่ดา้นบน เริม่แรกสรา้งมาตัง้แต่ยคุโรมันเรอืงอ านาจ แตม่าถูกท าลายดว้ยกองทัพมองโกลทีเ่ขา้

มารกุราน ตอ่มาประมาณกลางครสิตศ์ตวรรษที ่13 เกดิการบรูณะครัง้ใหญ่ในรปูแบบของศลิปะกอธคิ ตกแตง่ใหมอ่ยูห่ลายครัง้ จงึ

สวยสงา่งามดั่งปัจจบุัน มหาวหิารแหง่นีถ้อืเป็นสัญลักษณ์ส าคัญ ทีส่ามารถมองเห็นไดจ้ากทกุมมุของเมอืงซาเกร็บ  

น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารเซนตม์ารค์ (St. Mark’s Cathedral) ทีโ่ดดเดน่สวยงามดว้ยหลังคาทีใ่ชศ้ลิปะการ

ปกูระเบือ้งเป็นสสีัน ลวดลายตารางหมากรกุแดงขาว ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศโครเอเชยี  

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
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 น าทา่น น ัง่รถรางทอ้งถิน่ ชมทศันยีภ์าพโดยรอบของเมอืงซาเกร็บ (Local Tram) บรเิวณ เนนิเขากอรน์จกิราด (Gornji 

Grad) จากมุมสูงนีม้องไปทศิใดก็เจอแต่ยอดโบสถเ์ก่าแก่สวยงาม ไดแ้ก่ โบสถเ์ซนตแ์คทเทอรนี (Church of St. 

Catherine) โบสถส์ีขาวแบบบาโรค, อาคารพพิธิภณัฑศ์ลิปะภาพเขยีน (Naive Art), พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรแ์ห่ง

ประเทศโครเอเชีย (Museum of Croatia), พระราชวงั (The Palace) รวมไปถึง มหาวิหารเซนต์มาร์ค (St. Mark’s 

Cathedral) ความสวยงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรอืนไลล่ดหล่ันกันไปตามไหลเ่ขา และ ยา่นโลเวอรท์าวน ์(Lower 

Town) ยา่นเศรษฐกจิอันทันสมัย หรอืทีเ่รยีกอกีอยา่งวา่เป็นยา่นเมอืงใหม ่ดทัูนสมัยกวา่ยา่นอัพเปอรท์าวน ์ผา่นชม จตัรุสัเจลา

ซคิ (Jelacic Square) ยา่นเศรษฐกจิธรุกจิการคา้และจดุนัดพบของชาวเมอืง บรเิวณนี้ยังเป็นทีตั่ง้ของ อนุสาวรยีพ์ระเจา้โจเซ

ปเจลาซคิ (Joseph Jelacic Square Monument) กษัตรยิผ์ูท้รงกอบกูเ้อกราชยดึดนิแดนคนืมาจากอาณาจักรออสเตรยีใน

ยคุกอ่น ** กรณีรถรางทอ้งถิน่งดใหบ้รกิาร ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได ้ไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สุสานทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศโครเอเชยี (Mirogoj Cemetery) สสุานนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1876 และเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1929 สสุานแหง่นีเ้ป็นทีส่ถานทีฝั่งศพของบคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงมากมายของประเทศโครเอเชยี จงึ

มกีารตกแตง่ประดับประดาสวนไวอ้ยา่งสมเกยีรตสิวยงามตามฤดกูาล   

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาดาร ์(Zadar) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาท)ี เป็นเมอืงใหญ่อันดับทีห่า้ของประเทศ

โครเอเชยี ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใตต้ดิกับทะเลอาเดรยีตกิในภูมภิาคดัลเมเชยี (Dalmatia) มอีายุเก่าแก่ประมาณ 2,800 ปี มี

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันเก่าแกม่าตัง้แตส่มัยโรมันอกีดว้ย ในอดตีเป็นเมอืงท่าทางทะเลทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของทะเลอาเดรี

ยตกิและเป็นทีช่ว่งชงิของหลายอาณาจักรเพือ่ครองความไดเ้ปรยีบการคา้ทางทะเลบรเิวณเมอืงนี้ ในชว่งสาธารณรัฐสังคมนิยม

ยโูกสลาเวยี เมอืงซาดารไ์ดรั้บการพัฒนาใหก้ลายเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีโ่ดดเดน่แหง่หนึง่ของฝ่ังทะเลอาเดรยีตกิ และแมปั้จจบุันนี้

หลังประเทศโครเอเชยีไดแ้ยกตัวออกมาเป็นประเทศเอกราชจากยโูกสลาเวยีเมือ่ตน้ทศวรรษที ่90 เมอืงซาดารก์็ยังคงเป็น 1 ใน

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วท่ัวโลก  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Kolovare, Zadar หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงซาดาร ์- จตัุรสักลางเมอืง - ศาลาวา่การเมอืงซาดาร ์- โบสถเ์ซนตไ์ซเมยีน - โรมนัฟอรมั - โบสถเ์ซนตโ์ดแนท - 

โบสถเ์ซนตแ์มรี ่- มหาวหิารเซนตอ์นาตาเซยี - เมอืงสปลทิ - พระราชวงัไดโอคลเีชยีน - เมอืงมาล ีสตอน       (B/-/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสักลางเมอืง (City Square) เป็นทีตั่ง้ของสถานทีส่ าคัญทางราชการและศาสนาตา่งๆมากมาย รวมไปถงึ

รา้นคา้จ าหน่ายของทีร่ะลกึ ผ่านชมบรรยากาศของเมอืงเก่าแถบรมิทะเลอาเดรยีตกิ น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ศาลาวา่

การเมอืงซาดาร ์(Zadar City Hall) ทีย่ังคงท าการอยูใ่นปัจจบุัน น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถเ์ซนตไ์ซเมยีน (St. 

Simeon Church) โบสถเ์กา่ทีม่ปีระวัตอิันยาวนานของเมอืง น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โรมนัฟอรมั (Roman Forum) 

ลานประชมุกลางเมอืง ทีปั่จจุบันหลงเหลอืเพยีงแค่ซากปรักหักพัง ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่ขีนาดทีใ่หญ่ทีส่ดุในฝ่ังตะวันออก

ของทะเลอาเดรยีตกิ น าทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถเ์ซนตโ์ดแนท (St. Donatus Church) ตัง้อยูบ่รเิวณเดยีวกันกับ

โรมันฟอรัม เป็นโบสถไ์บเซนไทน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในแควน้ดัลเมเชยี ถูกสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่9 ตัวอาคารสรา้งแบบหลังคาทรง

กลม ปัจจุบันยังคงใชส้ าหรับประกอบพธิกีรรมทางศาสนา เป็นอกีหนึง่สัญลักษณ์ของเมอืงซาดาร ์บรเิวณเดยีวกัน น าทา่น ถา่ยรูป

เป็นทีร่ะลกึ กับ โบสถเ์ซนตแ์มรี ่(St. Mary's Church) ปัจจบุันไดก้ลายเป็นพพิธิภัณฑส์ าหรับการเก็บงานศลิปะ วัตถโุบราณ

ทีม่คีวามส าคัญทางศาสนา น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารเซนตอ์นาตาเซยี (St. Anastasia Cathedral) เป็น

มหาวหิารครสิตจักรนกิายโรมันคาทอลกิทีใ่หญท่ีส่ดุในแควน้ดัลเมเชยี ถกูสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่4 ถงึ 5 เป็นประจ าเมอืงซาดาร ์

แมว้า่มหาวหิารจะผา่นการถกูท าลายในสงครามมาแลว้ก็ตาม แตย่ังคงความสวยงามอยู ่ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสปลทิ (Split) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท)ี เป็นเมอืงชายทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุแถบทะเลอา

เดรยีตกิ ของประเทศโครเอเชยี มปีระวัตคิวามเป็นมากว่า 2,500 ปี ตัง้แตส่มัยกรกี ถอืไดว้่าเป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุเมอืงหนึ่งอกี

เชน่กัน 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ พระราชวงัไดโอคลเีชียน (Diocletian's Palace) เป็นพระราชวังที่ตัง้อยู่ที่เมืองสปลทิ 

ประเทศโครเอเชยี สรา้งขึน้โดยจักรพรรดไิดโอคลเีชยีน เมือ่ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่4 จักรพรรดไิดโอคลเีชยีนทรงสรา้งพระราชวัง

ขนาดใหญ่โตรโหฐานแห่งนี้ เพื่อเตรยีมทีจ่ะใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับใชช้วีติชว่งปลดเกษียณ ภายในอาณาเขตอันกวา้งใหญ่ของ

พระราชวังนัน้ มากมายดว้ยวหิาร ทีป่ระทับต่างๆ รวมถงึสุสานของพระองคเ์อง จากโถงทางเดนิเบือ้งล่างทีเ่ชือ่มต่อกับหอ้งหับ

ตา่งๆ ซึง่มบีันไดเชือ่มสูส่ว่นทีเ่ป็นลานพระราชวัง โดยมเีสาหนิแกรนติทีป่ระดับประดาลวดลายอยา่งงดงามลอ้มไว ้3 ดา้น สงูขึน้ไป

คอืหอคอยแหง่วหิารเซนตโ์ดมโิน วหิารโรมาเนสก ์ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 ภายในมแีทน่บชูาของเซนตโ์ดมโินและเซนตส์ตาซิ

อสุ รวมถงึภาพเขยีนสทีางศาสนา และซุม้ประตไูมล้วดลายละเอยีดยบิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979 ** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชม พระราชวงัไดโอคลเีชยีน ทา่นละ ประมาณ 

22 ยโูร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 880 บาท (THB) **  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมาล ีสตอน (Mali Ston) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงเล็กรมิทะเลทางตอนใต ้

ของประเทศโครเอเชยี ตัง้อยูใ่นคาบสมทุรเพลเยแซค ใกลพ้รมแดนเมอืงนีอมุ ประเทศบอสเนีย บรเิวณหบุอา่วแถบนี้มคีวามอดุม

สมบรูณ์ของแพลงตอนและสารอาหารในน ้าทะเลจ านวนมาก เนือ่งจากสภาพภมูปิระเทศเป็นลักษณะโขดหนิและเกาะเล็กๆ ท าให ้

เมือ่เวลามฝีนตกน ้าชะลา้งแร่ธาตุไหลลงน ้าทะเล จงึท าใหเ้มอืงมาล ีสตอน เป็นแหล่งท าประมงทีด่ทีีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศ

โครเอเชยี  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง หรอื บฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Grand Hotel Neum, Mali Ston หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงมาล ีสตอน - ลอ่งเรอืเขา้เยีย่มชม ฟารม์เลีย้งหอยนางรม - ล ิม้ลอง รสชาตขิองหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรี

ยตกิ พรอ้ม จบิแชมเปญ - เมอืงดูบรอฟนกิ - เมอืงเก่าดูบรอฟนกิ - ศาลาว่าการประจ าเมอืงดูบรอฟนกิ - หอระฆงั

ประจ าเมอืงดูบรอฟนกิ - ขึน้ชมววิทวิทศันข์องเมอืงดูบรอฟนกิ จากมุมสูง โดยกระเชา้ไฟฟ้า - เมอืงโทรเกยีร ์- เขต

เมอืงเกา่ - จตัรุสัจอหน์ปอลที ่2 - ประตเูมอืงเกา่ - หอนาฬกิา - มหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์                               (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ลอ่งเรอืเขา้เยีย่มชม ฟารม์เลีย้งหอยนางรม (Oyster Farm) ทีน่ยิมเลีย้งกันมากทีสุ่ดในเมอืงมาล ีสตอน หากใคร

ไดม้าเยอืนไม่ควรพลาดชมิหอยนางรมสดๆจากทีน่ี่ ชมขัน้ตอนตา่งๆของการเลีย้งหอยนางรม และ ใหท้า่น ล ิม้ลอง รสชาตขิอง

หอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรยีตกิ พรอ้ม จบิแชมเปญ (Tasting Fresh Oyster with Champange) ดื่มด ่ากับ

รสชาตหิอยนางรมสดท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนตคิและสวยงามรมิแถบทะเลอาเดรยีตกิ ** กรณีเรอืงดใหบ้รกิาร ไมว่า่

กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม เนือ่งจากเป็นการช าระ

ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดูบรอฟนกิ (Dubrovnik) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทีไ่ดรั้บการกลา่วขานว่าเป็นเมอืง

เก่าทีส่วยที่สุดในทวปียุโรป เป็นเมอืงที่ไดรั้บฉายาว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรยีตกิ (The Pearl of Adriatic Sea)” ดว้ย

ความลงตัวของสถาปัตยกรรมและผังเมอืงทีเ่ป็นระเบยีบ เมอืงดบูรอฟนกิยังมปีระวัตศิาสตรเ์ป็นเมอืงพีเ่มอืงนอ้งกบัเมอืงสปลทิ เป็น

เมอืงทีม่คีวามส าคัญทางการคา้อย่างมากในแถบทะเลอาเดรยีตกิ และ แถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เคยเป็นเมอืงทีม่อี านาจทาง

ทะเลและควบคมุการคา้ทางทะเลมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่13 เพราะมบีทบาทเป็นเมอืงทีเ่ชือ่มการคา้ระหวา่งฝ่ังตะวันออกและตะวันตก

ของทะเลอาเดรยีตกิ ความสวยงามทัง้หมดไดห้ลอ่หลอมเมอืงทัง้เมอืงดังทีป่รากฏในปัจจุบัน ท าให ้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979 

น าท่าน ผา่นชม ความสวยงามโดยรอบของ เมอืงเก่าดูบรอฟนกิ (Dubrovnik Old Town) เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

กอธกิ เรอเนสซองส ์และบารอก ตัวเมอืงเป็นป้อมปราการโบราณทีถ่อืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง ชมแนวก าแพงป้อมปราการที่มี

ขนาดกวา้งขวาง ทีโ่อบเมอืงเกา่อันงดงามแหง่นีไ้ว ้น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ศาลาวา่การประจ าเมอืงดบูรอฟนกิ (City 

Hall of Dubrovnik) และ หอระฆงัประจ าเมอืงดูบรอฟนกิ (Bell Tower of Dubrovnik) ถอืเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของ

เมอืงดบูรอฟนกิ ตัง้อยูป่ลายสดุของถนนสายหลัก มคีวามพเิศษตรงลกูกลมๆ ใตห้นา้ปัด เป็นสัญลักษณ์แทนพระจันทรบ์อกขา้งขึน้

ขา้งแรมมาตัง้แตส่มัยโบราณ 
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 น าทา่น ขึน้ชมววิทวิทศันข์องเมอืงดูบรอฟนกิ จากมมุสูง โดยกระเชา้ไฟฟ้า (Dubrovnik Cable Car / SRD Hill) สูจุ่ด

ชมววิทีส่วยทีส่ดุของเมอืงดบูรอฟนกิ ทา่นจะไดช้มววิทวิทัศนข์องทะเลสาบและภเูขาสลับซบัซอ้น กับ บา้นเรอืนสขีาวหลังคาสสีม้

อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองดูบรอฟนิกที่สวยงามอันเป็นภาพ และ บรรยากาศที่หาชมไดย้าก ** กรณีกระเช้าไฟฟ้างด

ให้บรกิาร ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได ้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ก็ตาม 

เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทรเกยีร ์(Trogir) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงท่าเก่าแก่ในอดตีของประเทศ

โครเอเชยี เคยเป็นอาณานิคมกรกีโบราณมตีน้ก าเนดิยอ้นไปราว 200 กว่าปีกอ่นครสิตกาล ดนิแดนแห่งนี้เดมิมชี ือ่ว่า “ทรากอส” 

มาจากภาษากรกีทีแ่ปลว่าแพะตัวผู ้ปัจจุบันไดรั้บการอนุรักษ์ใหเ้ป็นเมอืงเกา่และ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 น าทา่น ผา่นชม เขตเมอืงเกา่ (Old Town) ชมความสวยงามของ

อาคารบา้นเรอืน และป้อมปราการทีส่ง่างาม โบสถอ์ันสวยงามของยุคโรมาเนสก ์ไดรั้บการสง่เสรมิดว้ยอาคารทีโ่ดดเดน่แบบเรอ

เนสซองสแ์ละบารอกจากยุคเวเนเชยีน ผา่นชม จตัุรสัจอหน์ปอลที ่2 (John Paul 2 Square) จัตุรัสหลักของเมอืง รองรับ

ชาวเมอืงทีผ่า่นมาผา่นไปตัง้แตส่มัยกรกีและโรมันจนถงึปัจจบุัน ผา่นชม ประตเูมอืงเกา่ (Old Town Gates) ทีไ่ดรั้บการบรูณะ

ขึน้ใหมเ่มือ่ศตวรรษที ่16 ผา่นชม หอนาฬกิา (Clock Tower) ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่14  

 น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์(Cathedral of St. Lawrence) ทีส่รา้งในศตวรรษที ่12 ใชเ้วลา

ก่อสรา้งนานนับสบิปี งดงามดว้ยกรอบและบานประตูหนิแกะสลัก มรีูปปั้นสงิโต อดัมและอฟี และรูปสลักเซนตล์อวเ์รนซ ์องค์

ส าคัญ อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามโดยรอบของเมอืง หรอื เลอืกซือ้สนิคา้ทอ้งถิน่ ของทีร่ะลกึ  

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Medena, Trogir หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงโทรเกยีร ์- เมอืงซเีบนกิ - จตัุรสัเมอืงเกา่ซเีบนกิ - มหาวหิารเซนตเ์จมส ์- เมอืงพลติวเิซ ่- อุทยานแหง่ชาตพิลติว ิ

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซเีบนกิ (Sibenik) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อดตีเมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี เป็นหนึง่

ในเมอืงท่าส าคัญ ตัง้อยูต่อนกลางของแควน้ดัลมาเชยี (Dalmatia) บรเิวณปากแม่น ้าครักคา ตดิกับทะเลอาเดรยีตกิ เมอืงซเีบนิ

กไดรั้บการกลา่วถงึในประวัตศิาสตรค์รัง้แรกในปี ค.ศ. 1066 ในแผนผังราชวงศข์องกษัตรยิพ์ทีารเ์ครสซเิมยีรท์ี ่4 สรา้งขึน้ในราว

ศตวรรษที ่9 และ 10 โดยเจา้ชายชาวโครแอต ถอืเป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุเมอืงหนึง่ของประเทศโครเอเชยี 

น าทา่น ผา่นชม จตัรุสัเมอืงเกา่ซเีบนกิ (Sibenik Square) ทีล่อ้มรอบไปดว้ยอาคารเกา่แกท่ีถู่กดัดแปลงเป็นรา้นขายยา รา้น

แว่นตา รา้นเสือ้ผา้บูตกิพื้นเมอืง รา้นขายของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย เมอืงซเีบนิกแตกต่างจากเมอืงรมิฝ่ังทะเลอะเดรยีตกิท่ัวไป

เพราะสรา้งโดยชาวกรกี ก่อนทีโ่รมันจะเขา้มามอีทิธพิล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมอืงขึน้ของเวเนเชยีน หรอืเวนิซ ทุกวันนี้จงึยัง

สามารถพบสถาปัตยกรรมหลายแหง่ท่ัวเมอืงจะกรุน่ไปดว้ยกลิน่อายสไตลเ์วเนเชยีนอยา่งชดัเจน 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ  กับ มหาวหิารเซนต์เจมส์ (Cathedral of St. James) หรือ มหาวิหารซีเบนิก (Sibenik 

Cathedral) สรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535 เพื่ออุทศิแด่นักบุญเซนตเ์จมส ์หรอืทีรู่จั้กกันในนาม นักบุญยากอบ เนื่องจาก

สถาปนิกทีส่รา้งวหิารแห่งนี้ทัง้ 3 คน ไดแ้ก่ Francesco di Giacomo, Georgius Mathei Dalmaticus และ Niccolo di Giovanni 

Firentino มาจาก 3 ทอ้งถิน่ คอื ดัลมาเชยี โคโม และ ฟลอเรนซ ์เกดิเป็นสามประสานรังสรรคผ์ลงานสดุยอดแหง่ยคุชิน้หนึง่ โดย

ใชเ้ทคนิคชัน้สูงในการสรา้งหอ้งโถงขนาดสูงใหญ่ลักษณะโดมครึง่วงกลมสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากในยุคนั้น ไดร้บัการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2000 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพลติวเิซ ่(Plitvice) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาท)ี เมอืงแหง่แควน้อสิเตรยี (Istria) และ 

คารล์โลแวค (Kozjak) ประเทศโครเอเชยี ระหว่างทางมากไปดว้ยธรรมชาตแิละความสวยงามของทวิทัศน์ทีร่ายลอ้มดว้ยป่าเขา

สลับทุง่หญา้และฟารม์เกษตรกรทีอ่ดุมสมบรูณ์ 

 น าทา่น เขา้ชม อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่เจเซรา่ (Plitvice Jezera National Park) ซึง่เกดิขึน้จากน ้าภเูขามาลา คาเปลา 

(Mala Kapela) ไหลผา่นหนิปนูหลายพันปี ท าใหห้นิปนูถกูกัดเซาะ ไหลไปกองรวมกันเป็นระยะ เกดิเป็นเขือ่นธรรมชาต ิมคีวามสงู

ลดหล่ันกันลงไปทัง้สิน้ 16 แหง่ อทุยานแหง่นี้มเีนื้อทีก่ว่า 29,482 เฮคเตอร ์เป็นอุทยานแห่งชาตทิีถ่อืไดว้่าเก่าแก่ทีส่ดุในยโุรป

ตะวันออก ตดิกับพรมแดนของประเทศบอสเนยีและเฮอรเ์ซโกวนีา พืน้ทีส่ว่นใหญป่กคลมุดว้ยน ้า มทีะเลสาบสเีขยีวมรกต และสฟ้ีา 

รวมกันถงึ 16 ทะเลสาบ เชือ่มตอ่กันดว้ยทางเดนิสะพานไมลั้ดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนนิเขา ความงดงามของทะเลสาบและ

น ้าตกที่ไหลรวยรนิ ลงสู่ทะเลสาบท่ัวทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน ้ าใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟ้า 

แวดลอ้มไปดว้ยหบุเขา ตน้ไมใ้หญ่ทีร่่มรืน่ สงบสขุ รวมเป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตมิอบใหอ้ยา่งลงตัว ท าใหส้ถานทีน่ี ้ไดรั้บการ

แตง่ตัง้ใหเ้ป็นอทุยานแหง่ชาต ิและ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี 

1979   

 น าท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบคารล์โลแวค (Kozjak Cruise) เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอทุยานฯ ผา่นชม ความสวยงาม

ของอทุยานตอนลา่งและชมความงดงามของ น ้าตกขนาดใหญ่ (Big Waterfalls) สัมผัสถงึบรรยากาศของสายน ้าอันชุม่ฉ ่า บนพืน้

น ้าสคีราม และเกาะแกง่ในทะเลสาบ ตลอดจนไมป่้าจ าพวกสนและเฟอร ์เพลดิเพลนิกับธรรมชาตทิีส่วยงามและอดุมสมบรูณ์ทีเ่กดิ

จากการรังสรรคข์องธรรมชาต ิ** การล่องเรอืและการเขา้ชมอุทยานฯในแต่ละจุด ขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ บางจุด

ปรมิาณน า้น้อยไม่สามารถล่องเรอืได้ถงึ บางจุดปรมิาณน า้สูงกว่าสะพานไมไ้ม่สามารถเดนิผ่านไปได้ ถือเป็น

เหตุการณ์ทางธรรมชาตทิีท่างบรษิทัไมส่ามารถควบคุมได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าทา่นชมความสวยงามสว่นอืน่ๆ

ของอุทยานฯ ทีม่อีกีหลายจุด เป็นการทดแทนโดยไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได ้ไมว่า่สว่นใดส่วนหนึง่ รวมถงึ หากไม่

สามารถลอ่งเรอืไดก็้ตาม เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอพาเทยี (Opatija) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงทีม่สีมญานามวา่ “ราชนิแีหง่

ทะเลอาเดรยีตกิ (The Queen of Adriatic Sea)” ดว้ยธรรมชาตทิียั่งบรสิทุธิต์ดิรมิทะเล ท าใหเ้มอืงนี้เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วและ

พักผอ่นทีส่ าคัญทีส่ดุเมอืงหนึง่ของประเทศโครเอเชยี  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง หรอื บฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ 

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta, Opatija หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงโอพาเทยี - รปูปัน้นางแหง่นกนางนวล - เมอืงซาเกร็บ - ตลาดโดลาค - ทา่อากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ เมอืงซา

เกร็บ ประเทศโครเอเชยี - ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์             (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล (Maiden with the Seagull Statue) เป็นรูปปั้นที่แกะโดย 

Zvonko Car นักประตมิากรที่มีช ือ่เสียง หญิงสาวที่นกนางนวลเกาะอยู่ที่มือยืนเด่นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้และมักจะมีนก

นางนวลจรงิๆบนิมาเกาะทีร่ปูปั้นนี้เป็นประจ า ซึง่มคีวามเป็นมาว่า มหีญงิสาวชาวเยอรมันคนหนึง่เคยมาเทีย่วทีน่ี่และลกูชายจมน ้า

เสยีชวีติ เธอจงึสรา้งรปูพระแมม่าเรยีไวเ้ป็นทีร่ะลกึ และมักจะมนีกนางนวลมาเกาะอยูเ่สมอเลยปั้นรปูนกนางนวลใหเ้กาะอยูด่ว้ย 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาเกร็บ (Zagreb) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาท)ี 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดโดลาค (Dolac Market) ตลาดเล็กๆที่กางร่มสีแดงสดสวยงาม เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ รา้นกาแฟ 

รา้นอาหารตา่งๆมากมายทีบ่รเิวณนี ้ 

 ** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี 

(Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร  

17.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR218 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

23.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพ ประเทศ

ไทย                                      (-/-/-) 

01.55 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่

QR980  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

12.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

2562 

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 

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 กุมภาพนัธ ์2563 
(08 ก.พ. วนัมาฆบูชา) 

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 กุมภาพนัธ ์2563 
(08 ก.พ. วนัมาฆบูชา / 10 ก.พ. วนัหยดุชดเชย) 

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 กุมภาพนัธ ์2563 
(10 ก.พ. วนัหยดุชดเชย วนัมาฆบูชา) 

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 กุมภาพนัธ ์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 ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

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

ส าหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บาง

กรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนญุาตใช้

หนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนื

ทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่

การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทกุกรณี ** 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

บตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้

หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมี

ขอ้จ ากดัเรือ่งของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู เทา่น ัน้ กรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนนูอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ หรอื ผ่านชม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 36 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก

อายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความ

พงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี ทา่นละ ประมาณ 6,500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ 

คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี สามารถด าเนนิการแทนได ้(โดยแผนกวซีา่ของบรษัิท จะเป็น

ผูด้ าเนนิการแทนใหท้า่น) ผูเ้ดนิทางไมจ่ าเป็นตอ้งไปแสดงตน ยกเวน้สถานทตูจะขอใหท้า่นเขา้มาสัมภาษณเ์ป็นกรณีพเิศษ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิ

ของสถานทตูเทา่นัน้ หากเกดิกรณีนี ้ขอใหท้า่นโปรดใหค้วามรว่มมอืไปตามวัน และ เวลาทีส่ถานทตูนัดหมาย 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที่ยว กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 60 วนั พร้อมช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท  พร้อม

คา่ธรรมเนยีมยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศโครเอเชยี ทา่นละ 6,500 บาท รวมเป็น ทา่นละ 26,500 บาท (กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิ

เขา้ออกมากกวา่ 1 คร ัง้ หรอื หลายคร ัง้ (Multiple) ทีย่งัไมห่มดอายุ ไมช่ ารดุ และ ยงัมวีนัคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ 

และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวตัถุประสงคท์ีว่ซีา่เชงเกน้ฉบบัน ัน้ๆออก เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นช าระเฉพาะเงนิมดัจ า ทา่นละ 

20,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. 

เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ทา่นจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 
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2. นักท่องเทีย่ว กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระ

เงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่่าส่วนใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 

กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่น

วันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุ

ท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึ่ง เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น

ลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทาง

มาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู ้

เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคนืได ้

(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ท ีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากกว่าก าหนด หรือหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพั่กเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
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1. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี สามารถด าเนนิการแทนได ้(โดยแผนกวซีา่ของบรษัิท จะเป็นผูด้ าเนนิการแทนใหท้า่น) ผูเ้ดนิทาง

ไมจ่ าเป็นตอ้งไปแสดงตน ยกเวน้สถานทตูจะขอใหท้า่นเขา้มาสัมภาษณ์เป็นกรณีพเิศษ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ หากเกดิ

กรณีนี ้ขอใหท้า่นโปรดใหค้วามรว่มมอืไปตามวัน และ เวลาทีส่ถานทตูนัดหมาย 

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วันท าการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี ้ขึน้อยูก่ับ

จ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

3. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี แบบหมูค่ณะ เป็นวซีา่แบบเขา้ออกครัง้เดยีว กรณีทีท่า่นตอ้งการขอวซีา่แบบเขา้ออกมากกวา่ 1 

ครัง้ ทา่นจะตอ้งแสดงหลักฐานส าคัญทีท่า่นจ าเป็นจะตอ้งไปพ านักใน ประเทศโครเอเชยี ใหส้ถานทตูเป็นผูพ้จิารณา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิ

ของสถานทตูเทา่นัน้ รวมไปถงึ คะ่ธรรมเนยีมจะปรับขึน้ตามระยะเวลาทีต่อ้งการจะขอตามประเภทและเงือ่ยไขของวซีา่ และ สถานทตูอาจจะแจง้

ขอใหท้า่นเขา้รับสัมภาษณ์เป็นกรณพีเิศษ 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการ

จัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน้) และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ

กต็าม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นก าหนด แตว่ซีา่ยังไม่

ด าเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหว่างการพจิารณา) เนือ่งจากทา่นด าเนนิการยืน่วซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่า่นตอ้งการ

ยืน่กอ่นคณะ แตค่ณะทีท่า่นเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่าน

จ าเป็นตอ้งด าเนนิการดว้ยตนเอง และหากทา้ยทีส่ดุคณะไมส่ามารถเดนิทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถชดเชย

คา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตท่ัิวไปคอื 15-20 วันท าการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่

ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางส าหรับการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทียั่งไมห่มดอาย ุไมช่ ารุด และ ยังมวัีนคงเหลอืในกลุม่ประเทศ

เชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ีว่ซี่าเชงเกน้ฉบับนั้นๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี ้

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่น

แลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไมห่มดอาย ุจ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โดยจะตอ้ง

อยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่อีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบวัุนทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วซี่าและหนา้ที่มกีาร

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ชค็อนิได ้

เนือ่งจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ 

สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งใน

ครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซี่าจะออกใหทั้นวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพียงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดทั้ง้สิน้ 

เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื 

อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู,่ ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง, ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ หรอื สถานทูต

ตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา 

(เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทั

ยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการ

จอง ต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพ านักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันทีท่า่นเดนิทาง ไป และ 

กลับ เพือ่ใชใ้นการประกอบการยืน่ขอวซี่าใหค้รบตามเงือ่นไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่

สามารถยืน่ขอวซีา่ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงือ่นไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิเนือ่งจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยืน่
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ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ ทา่นจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไม่วา่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึ

กรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ทา่นไมส่ามารถยืน่ขอได ้ไมว่า่กรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้า่นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไป

ตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกตา่งกัน ขอใหท้า่นท าความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแตล่ะสาย

การบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ชค็อนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิแยกเอง) ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) ทา่นจ าเป็น

จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง 

ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยูใ่นเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเทา่นัน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถชดเชย หรอื ทดแทน หาก

ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ สถานทีห่นึง่ ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ย ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี 
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซน็รับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตทั่ง้นี้ อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยนั

รับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

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

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

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

3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัทีอ่อก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ( ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 

วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศโครเอเชยี ไมจ่ าเป็นตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตู 
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