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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์
 
17.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ Qatar 

Airways เจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 
 
20.20 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทยีวบนิท ีQR981 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 8 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 

23.59 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพอืเปลยีนเครอืง ** 

 

วนัทสีอง สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ - สนามบนิซาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี - เมอืงซาเกร็บ - ยา่น
อพัเปอรท์าวน ์ - มหาวหิารแหง่เมอืงซาเกร็บ - มหาวหิารเซนตม์ารค์ - นงัรถรางทอ้งถนิ ชมทศันยีภ์าพโดยรอบของเมอืง
ซาเกร็บ - เนนิเขากอรน์จกิราด - โบสถเ์ซนตแ์คทเทอรนี - อาคารพพิธิภณัฑศ์ลิปะภาพเขยีน - พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร์
แหง่ประเทศโครเอเชยี - พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงซาเกร็บ - ยา่นโลเวอรท์าวน ์- จตัรุสัเจลาซคิ - อนุสาวรยีพ์ระเจา้โจเซ
ปเจลาซคิ - สสุานหลวงแหง่ประเทศโครเอเชยี - เมอืงซาดาร ์

 
02.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี โดยสายการบนิ Qatar Airways เทยีวบนิท ีQR215  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 
06.15 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิซาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชวัโมง) หลังจากผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  
 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาเกร็บ (Zagreb) เมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุในประเทศโครเอเชยี เป็นศนูยก์ลางของการปกครอง 
อตุสาหกรรม ธรุกจิ และศลิปวัฒนธรรม ตงัอยูบ่รเิวณตะวันตกตอนเหนือของประเทศโครเอเชยี โดยมแีมนํ่าซาวาไหลผา่นเชอืมโยงไป
ยังบรเิวณเทอืกเขาแอลป์ เทอืกเขาไดนารกิแอลป์ ทะเลอาเดรยีตกิ และภมูภิาคแพนโนเนีย ทําใหส้ามารถตดิตอ่และคมนาคมขนสง่
กบัภมูภิาคยโุรปกลางไดเ้ป็นอยา่งด ีนําทา่นเทยีวชมเมอืงซาเกร็บโดยรอบ โดยตัวเมอืงจะแบง่ออกเป็น 2 สว่นหลักๆ คอื ยา่นอัพเปอร์
ทาวน ์(Upper Town) และ ยา่นโลเวอรท์าวน ์(Lower Town) เรมิจาก ยา่นอพัเปอรท์าวน ์(Upper Town)  
 
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั มหาวหิารแหง่เมอืงซาเกร็บ (Zagreb Cathedral) ทมีชีอืเดมิวา่ มหาวหิารเบลสซดึ เวอรจ์นิ แม
ร ี(Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) หรอื มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน (St. Stephen’s Cathedral) มหีอคอย
คูโ่ดดเดน่อยูด่า้นบน เรมิแรกสรา้งมาตังแตย่คุโรมันเรอืงอํานาจ แตม่าถูกทําลายดว้ยกองทัพมองโกลทเีขา้มารุกราน ตอ่มาประมาณ
กลางครสิตศ์ตวรรษท ี13 เกดิการบรูณะครังใหญใ่นรูปแบบของศลิปะกอธคิ ตกแตง่ใหมอ่ยูห่ลายครัง จงึสวยสง่างามดังปัจจุบัน มหา
วหิารแหง่นถีอืเป็นสญัลกัษณ์สําคญั ทสีามารถมองเห็นไดจ้ากทกุมมุของเมอืงซาเกร็บ  
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ มหาวหิารเซนตม์ารค์ (St. Mark’s Cathedral) ทโีดดเดน่สวยงามดว้ยหลังคาทใีชศ้ลิปะการปู
กระเบอืงเป็นสสีนั ลวดลายตารางหมากรกุแดงขาว ซงึเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศโครเอเชยี  

 นําทา่น นงัรถรางทอ้งถนิ ชมทศันยีภ์าพโดยรอบของเมอืงซาเกร็บ (Take a local tram View the surrounding 
scenery of Zagreb.) บรเิวณ เนนิเขากอรน์จกิราด (Gornji Grad) จากมมุสงูนีมองไปทศิใดก็เจอแตย่อดโบสถเ์กา่แกส่วยงาม 
ไดแ้ก ่โบสถเ์ซนตแ์คทเทอรนี (Church of St. Catherine) โบสถส์ขีาวแบบบาโรค, อาคารพพิธิภณัฑศ์ลิปะภาพเขยีน 
(Naive Art), พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรแ์หง่ประเทศโครเอเชยี (Museum of Croatia), พระราชวงัหลวงแหง่เมอืงซา
เกร็บ (The Palace of Zagreb) รวมไปถงึ มหาวหิารเซนตม์ารค์ (St. Mark’s Cathedral) ความสวยงามทางสถาปัตยกรรมของ
อาคารบา้นเรอืนไลล่ดหลันกันไปตามไหลเ่ขา และ ยา่นโลเวอรท์าวน ์ (Lower Town) ยา่นเศรษฐกจิอันทันสมัย หรอืทเีรยีกอกี
อย่างว่าเป็นย่านเมืองใหม่ ดูทันสมัยกว่าย่านอัพเปอร์ทาวน์ (รอบของการนงัรถรางทอ้งถนิอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม กรณีไมส่ามารถนงัรถรางทอ้งถนิได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่
สว่นใดสว่นหนงึใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด ทงันทีางบรษิทัจะ
คาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั) 
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 นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเจลาซคิ (Jelacic Square) ยา่นเศรษฐกจิธรุกจิการคา้และจดุนัดพบของชาวเมอืง บรเิวณนยีังเป็นทตีังของ 
อนุสาวรยีพ์ระเจา้โจเซปเจลาซคิ (Joseph Jelacic Square Monument) กษัตรยิผ์ูท้รงกอบกูเ้อกราชยดึดนิแดนคนืมาจาก
อาณาจักรออสเตรยีในยคุกอ่น  

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
 

 
 
 นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั สสุานหลวงแหง่ประเทศโครเอเชยี (Mirogoj Cemetery) สสุานนีสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1876 และ

เสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1929 สสุานแหง่นีเป็นทสีถานทฝัีงศพของบคุคลทมีชีอืเสยีงมากมายของประเทศโครเอเชยี จงึมกีารตกแตง่
ประดบัประดาสวนไวอ้ยา่งสมเกยีรตสิวยงามตามฤดกูาล   

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาดาร ์(Zadar) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัวโมง 10 นาท)ี เป็นเมอืงใหญ่อันดับทหีา้ของประเทศ

โครเอเชยี ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตต้ดิกับทะเลอาเดรยีตกิในภูมภิาคดัลเมเชยี (Dalmatia) มอีายุเก่าแก่ประมาณ 2,800 ปี มี
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันเกา่แกม่าตังแตส่มัยโรมันอกีดว้ย ในอดตีเป็นเมอืงทา่ทางทะเลทสํีาคัญแหง่หนงึของทะเลอาเดรยีตกิ
และเป็นทชีว่งชงิของหลายอาณาจักรเพอืครองความไดเ้ปรยีบการคา้ทางทะเลบรเิวณเมอืงนี ในชว่งสาธารณรัฐสงัคมนยิมยโูกสลาเวยี 
เมอืงซาดารไ์ดรั้บการพัฒนาใหก้ลายเป็นเมอืงท่องเทยีวทโีดดเดน่แห่งหนึงของฝังทะเลอาเดรยีตกิ และแมปั้จจุบันนีหลังประเทศ
โครเอเชยีไดแ้ยกตัวออกมาเป็นประเทศเอกราชจากยโูกสลาเวยีเมอืตน้ทศวรรษท ี90 เมอืงซาดารก็์ยังคงเป็น 1 ในแหลง่ทอ่งเทยีวที
ไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทยีวทัวโลก 

 
เย็น  บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพนืเมอืง หรอื สไตลต์ะวนัตก) 
 
พกัท ี  Hotel Kolovare, Zadar หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสีาม เมอืงซาดาร ์- จตัรุสักลางเมอืง - ศาลาวา่การเมอืงซาดาร ์- โบสถเ์ซนตไ์ซเมยีน - โรมนัฟอรมั - โบสถเ์ซนตโ์ดแนท - 

โบสถเ์ซนตแ์มร ี- มหาวหิารเซนตอ์นาตาเซยี - เมอืงสปลทิ - พระราชวงัไดโอคลเีชยีน - เมอืงมาล ีสตอน 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

นําทา่นเดนิทางสู ่จตัุรสักลางเมอืง (City Square) เป็นทตีังของสถานทสํีาคัญทางราชการและศาสนาตา่งๆมากมาย รวมไปถงึ
รา้นคา้จําหน่ายของทีระลกึ ผ่านชมบรรยากาศของเมืองเก่าแถบรมิทะเลอาเดรียตกิ นําท่าน ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ กับ ศาลาว่า
การเมอืงซาดาร ์(Zadar City Hall) ทยีังคงทําการอยูใ่นปัจจบุนั  
 
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั โบสถเ์ซนตไ์ซเมยีน (St. Simeon Church) โบสถเ์กา่ทมีปีระวัตอินัยาวนานของเมอืง  
 
นําทา่น ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ กบั โรมนัฟอรมั (Roman Forum) ลานประชมุกลางเมอืง ทปัีจจบุันหลงเหลอืเพยีงแคซ่ากปรักหักพัง 
ซงึถอืวา่เป็นสงิกอ่สรา้งทมีขีนาดทใีหญท่สีดุในฝังตะวันออกของทะเลอาเดรยีตกิ  
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ โบสถเ์ซนตโ์ดแนท (St. Donatus Church) ตังอยูบ่รเิวณเดยีวกันกับโรมันฟอรัม เป็นโบสถไ์บ
เซนไทน์ทใีหญ่ทสีดุในแควน้ดัลเมเชยี ถูกสรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี9 ตัวอาคารสรา้งแบบหลังคาทรงกลม ปัจจุบันยังคงใชสํ้าหรับ
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา เป็นอกีหนงึสญัลกัษณ์ของเมอืงซาดาร ์บรเิวณเดยีวกนั  
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ โบสถเ์ซนตแ์มร ี(St. Mary's Church) ปัจจบุันไดก้ลายเป็นพพิธิภัณฑสํ์าหรับการเก็บงานศลิปะ 
วัตถโุบราณทมีคีวามสําคญัทางศาสนา  
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ มหาวหิารเซนตอ์นาตาเซยี (St. Anastasia Cathedral) เป็นมหาวหิารครสิตจักรนกิาย
โรมันคาทอลกิทใีหญท่สีดุในแควน้ดัลเมเชยี ถกูสรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี4 ถงึ 5 เป็นประจําเมอืงซาดาร ์แมว้า่มหาวหิารจะผ่านการ
ถกูทําลายในสงครามมาแลว้ก็ตาม แตย่ังคงความสวยงามอยู ่ 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสปลทิ (Split) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 50 นาท)ี เป็นเมอืงชายทะเลทใีหญท่สีดุแถบทะเลอาเดรี
ยตกิ ของประเทศโครเอเชยี มปีระวัตคิวามเป็นมากวา่ 2,500 ปี ตงัแตส่มัยกรกี ถอืไดว้า่เป็นเมอืงทเีกา่แกท่สีดุเมอืงหนงึอกีเชน่กนั 
 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
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นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ พระราชวงัไดโอคลเีชยีน (Diocletian's Palace) เป็นพระราชวังทตีังอยูท่เีมอืงสปลทิ ประเทศ
โครเอเชยี สรา้งขนึโดยจักรพรรดไิดโอคลเีชยีน เมอืตน้ครสิตศ์ตวรรษท ี4 จักรพรรดไิดโอคลเีชยีนทรงสรา้งพระราชวังขนาดใหญโ่ต
รโหฐานแหง่น ีเพอืเตรยีมทจีะใชเ้ป็นสถานทสํีาหรับใชช้วีติชว่งปลดเกษียณ ภายในอาณาเขตอนักวา้งใหญข่องพระราชวังนัน มากมาย
ดว้ยวหิาร ทปีระทับตา่งๆ รวมถงึสสุานของพระองคเ์อง จากโถงทางเดนิเบอืงลา่งทเีชอืมตอ่กับหอ้งหับตา่งๆ ซงึมบีันไดเชอืมสูส่ว่นที
เป็นลานพระราชวัง โดยมเีสาหนิแกรนติทปีระดบัประดาลวดลายอยา่งงดงามลอ้มไว ้3 ดา้น สงูขนึไปคอืหอคอยแหง่วหิารเซนตโ์ดมโิน 
วหิารโรมาเนสก ์ทสีรา้งขนึในศตวรรษท ี13 ภายในมแีทน่บชูาของเซนตโ์ดมโินและเซนตส์ตาซอิสุ รวมถงึภาพเขยีนสทีางศาสนา และ
ซุม้ประตไูมล้วดลายละเอยีดยบิ ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 
1979 (ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชม พระราชวงัไดโอคลเีชยีน ทา่นละ ประมาณ 25 ยโูร (EUR) หรอื คาํนวณ เป็นเงนิไทย ทา่น
ละ ประมาณ 875 บาท (THB) ทงัน ีขนึอยูก่บัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาล ี สตอน (Mali Ston) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 30 นาท)ี เมอืงเล็กรมิทะเลทางตอนใตข้อง
ประเทศโครเอเชยี ตังอยูใ่นคาบสมทุรเพลเยแซค ใกลพ้รมแดนเมอืงนีอมุ ประเทศบอสเนีย บรเิวณหบุอา่วแถบนีมคีวามอดุมสมบรูณ์
ของแพลงตอนและสารอาหารในนําทะเลจํานวนมาก เนอืงจากสภาพภมูปิระเทศเป็นลกัษณะโขดหนิและเกาะเล็กๆ ทําใหเ้มอืเวลามฝีน
ตกนําชะลา้งแรธ่าตไุหลลงนําทะเล จงึทําใหเ้มอืงมาล ีสตอน เป็นแหลง่ทําประมงทดีทีสีดุแหง่หนงึของประเทศโครเอเชยี  

เย็น  บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพนืเมอืง หรอื สไตลต์ะวนัตก) 
 

พกัท ี  Grand Hotel Neu, Neum หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสี ี เมอืงมาล ีสตอน - ลอ่งเรอืเขา้เยยีมชม ฟารม์เลยีงหอยนางรม - ลมิลอง รสชาตขิองหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรยีตกิ 

พรอ้ม จบิแชมเปญ - เมอืงดบูรอฟนกิ - เมอืงเกา่ดบูรอฟนกิ - ศาลาวา่การประจําเมอืงดบูรอฟนกิ - หอระฆงัประจําเมอืงดบู
รอฟนกิ - ขนึชมววิทวิทศันข์องเมอืงดบูรอฟนกิ จากมุมสงู โดยกระเชา้ไฟฟ้า - เมอืงโทรเกยีร ์ - เขตเมอืงเกา่ - จตัรุสั
จอหน์ปอลท ี2 - ประตเูมอืงเกา่ - หอนาฬกิา - มหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 
 นําทา่น ลอ่งเรอืเขา้เยยีมชม ฟารม์เลยีงหอยนางรม (Oyster Farm) ทนียิมเลยีงกันมากทสีดุในเมอืงมาล ีสตอน หากใครไดม้า

เยอืนไม่ควรพลาดชมิหอยนางรมสดๆจากทนีี ชมขันตอนต่างๆของการเลยีงหอยนางรม และ ใหท้่าน ลมิลอง รสชาตขิองหอย
นางรมสดๆ จากทะเลอาเดรยีตกิ พรอ้ม จบิแชมเปญ (Tasting Fresh Oyster with Champange) ดมืดํากับรสชาตหิอย
นางรมสดท่ามกลางบรรยากาศสดุโรแมนตคิและสวยงามรมิแถบทะเลอาเดรยีตกิ (รอบของการลอ่งเรอือาจเปลยีนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่น
ใดส่วนหนงึใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการชําระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด ทงันทีางบรษิทัจะ
คาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั) 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดบูรอฟนกิ (Dubrovnik) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เมอืงทไีดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นเมอืงเกา่ที
สวยทสีดุในทวปียโุรป เป็นเมอืงทไีดรั้บฉายาวา่ “ไขมุ่กแหง่ทะเลอาเดรยีตกิ (The Pearl of Adriatic Sea)” ดว้ยความลงตัว
ของสถาปัตยกรรมและผังเมอืงทเีป็นระเบยีบ เมอืงดูบรอฟนิกยังมปีระวัตศิาสตร์เป็นเมอืงพีเมอืงนอ้งกับเมอืงสปลทิ เป็นเมอืงทมีี
ความสําคญัทางการคา้อยา่งมากในแถบทะเลอาเดรยีตกิ และ แถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน เคยเป็นเมอืงทมีอํีานาจทางทะเลและควบคมุ
การคา้ทางทะเลมาตังแตศ่ตวรรษท ี13 เพราะมบีทบาทเป็นเมอืงทเีชอืมการคา้ระหวา่งฝังตะวันออกและตะวันตกของทะเลอาเดรยีตกิ 
ความสวยงามทังหมดไดห้ลอ่หลอมเมอืงทังเมอืงดงัทปีรากฏในปัจจบุนั ทําให ้ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 1979 
 
นําทา่น ผา่นชม ความสวยงามโดยรอบของ เมอืงเกา่ดบูรอฟนกิ (Dubrovnik Old Town) เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบกอธกิ 
เรอเนสซองส ์และบารอก ตัวเมืองเป็นป้อมปราการโบราณทีถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกําแพงป้อมปราการทีมีขนาด
กวา้งขวาง ทโีอบเมอืงเกา่อันงดงามแหง่นีไว ้นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ ศาลาวา่การประจําเมอืงดบูรอฟนกิ (City Hall of 
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Dubrovnik) และ หอระฆงัประจําเมอืงดบูรอฟนกิ (Bell Tower of Dubrovnik) ถอืเป็นสญัลักษณ์สําคัญของเมอืงดบูรอฟนกิ 
ตังอยู่ปลายสดุของถนนสายหลัก มคีวามพเิศษตรงลกูกลมๆ ใตห้นา้ปัด เป็นสัญลักษณ์แทนพระจันทรบ์อกขา้งขนึขา้งแรมมาตังแต่
สมัยโบราณ 

 
 นําทา่น ขนึชมววิทวิทศันข์องเมอืงดบูรอฟนกิ จากมุมสงู โดยกระเชา้ไฟฟ้า (Dubrovnik Cable Car / SRD Hill) สูจ่ดุชม

ววิทสีวยทสีดุของเมอืงดบูรอฟนกิ ทา่นจะไดช้มววิทวิทัศน์ของทะเลสาบและภเูขาสลับซบัซอ้น กับ บา้นเรอืนสขีาวหลังคาสสีม้อันเป็น
เอกลักษณ์ของเมอืงดบูรอฟนกิทสีวยงามอันเป็นภาพ และ บรรยากาศทหีาชมไดย้าก (รอบของการขนึชมววิทวิทศันข์องเมอืงดบู
รอฟนกิ จากมุมสูง โดยกระเชา้ไฟฟ้า อาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถขนึชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็
ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนอืงจากเป็นการชําระ
ลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด ทงันทีางบรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ เป็นสาํคญั) 

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทรเกยีร ์(Trogir) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัวโมง 30 นาท)ี เมอืงทา่เกา่แกใ่นอดตีของประเทศ

โครเอเชยี เคยเป็นอาณานคิมกรกีโบราณมตีน้กําเนดิยอ้นไปราว 200 กว่าปีกอ่นครสิตกาล ดนิแดนแหง่นีเดมิมชีอืวา่ “ทรากอส” มา
จากภาษากรกีทแีปลวา่แพะตวัผู ้ปัจจบุนัไดรั้บการอนุรักษ์ใหเ้ป็นเมอืงเกา่และ ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
สหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมอืปี ค.ศ. 1997 นําท่าน ผา่นชม เขตเมอืงเกา่ (Old Town) ชมความสวยงามของอาคาร
บา้นเรอืน และป้อมปราการทสีง่างาม โบสถอ์ันสวยงามของยคุโรมาเนสก ์ไดรั้บการสง่เสรมิดว้ยอาคารทโีดดเดน่แบบเรอเนสซองส์
และบารอกจากยคุเวเนเชยีน ผา่นชม จตัรุสัจอหน์ปอลท ี2 (John Paul 2 Square) จัตรัุสหลักของเมอืง รองรับชาวเมอืงทผีา่น
มาผ่านไปตังแตส่มัยกรกีและโรมันจนถงึปัจจุบัน ผา่นชม ประตูเมอืงเกา่ (Old Town Gates) ทไีดรั้บการบรูณะขนึใหม่เมอื
ศตวรรษท ี16 ผา่นชม หอนาฬกิา (Clock Tower) ทสีรา้งขนึในศตวรรษท ี14  

  
 นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ มหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์(Cathedral of St. Lawrence) ทสีรา้งในศตวรรษท ี12 ใชเ้วลา

กอ่สรา้งนานนับสบิปี งดงามดว้ยกรอบและบานประตหูนิแกะสลัก มรีูปปันสงิโต อดัมและอฟี และรูปสลักเซนตล์อวเ์รนซ ์องคสํ์าคัญ 
อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามโดยรอบของเมอืง หรอื เลอืกซอืสนิคา้ทอ้งถนิ ของทรีะลกึ  

 
เย็น อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
  
พกัท ี Hotel Panorama, Trogir หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทหีา้  เมอืงโทรเกยีร ์- เมอืงซเีบนกิ - จตัรุสัเมอืงเกา่ซเีบนกิ - มหาวหิารเซนตเ์จมส ์- เมอืงพลติวเิซ ่- อุทยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่

เจเซรา่ - ลอ่งเรอืชมทะเลสาบคารล์โลแวค - เมอืงโอพาเทยี 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซเีบนกิ (Sibenik) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) อดตีเมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี เป็นหนงึใน
เมอืงทา่สําคัญ ตังอยู่ตอนกลางของแควน้ดัลมาเชยี (Dalmatia) บรเิวณปากแมนํ่าครักคา ตดิกับทะเลอาเดรยีตกิ เมอืงซเีบนกิไดรั้บ
การกลา่วถงึในประวัตศิาสตรค์รังแรกในปี ค.ศ. 1066 ในแผนผังราชวงศข์องกษัตรยิพ์ทีารเ์ครสซเิมยีรท์ ี4 สรา้งขนึในราวศตวรรษท ี9 
และ 10 โดยเจา้ชายชาวโครแอต ถอืเป็นเมอืงทเีกา่แกท่สีดุเมอืงหนงึของประเทศโครเอเชยี 
 
นําท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัเมอืงเกา่ซเีบนกิ (Sibenik Square) ทลีอ้มรอบไปดว้ยอาคารเกา่แกท่ถีูกดัดแปลงเป็นรา้นขายยา รา้น
แวน่ตา รา้นเสอืผา้บตูกิพนืเมอืง รา้นขายของทรีะลกึตา่งๆมากมาย เมอืงซเีบนกิแตกตา่งจากเมอืงรมิฝังทะเลอะเดรยีตกิทัวไปเพราะ
สรา้งโดยชาวกรกี กอ่นทโีรมันจะเขา้มามอีทิธพิล ตอ่มาภายหลังตกเป็นเมอืงขนึของเวเนเชยีน หรอืเวนซิ ทุกวันนีจงึยังสามารถพบ
สถาปัตยกรรมหลายแหง่ทัวเมอืงจะกรุน่ไปดว้ยกลนิอายสไตลเ์วเนเชยีนอยา่งชดัเจน 
 
นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ มหาวหิารเซนตเ์จมส ์(Cathedral of St. James) หรอื มหาวหิารซเีบนกิ (Sibenik Cathedral) 
สรา้งขนึระหวา่งปี ค.ศ. 1431-1535 เพอือทุศิแดนั่กบญุเซนตเ์จมส ์หรอืทรีูจั้กกนัในนาม นักบญุยากอบ เนืองจากสถาปนกิทสีรา้งวหิาร
แหง่นีทัง 3 คน ไดแ้ก ่Francesco di Giacomo, Georgius Mathei Dalmaticus และ Niccolo di Giovanni Firentino มาจาก 3 
ทอ้งถนิ คอื ดัลมาเชยี โคโม และ ฟลอเรนซ ์เกดิเป็นสามประสานรังสรรคผ์ลงานสดุยอดแหง่ยคุชนิหนงึ โดยใชเ้ทคนคิชันสงูในการ
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สรา้งหอ้งโถงขนาดสงูใหญ่ลักษณะโดมครงึวงกลมสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากในยุคนัน ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก
โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี ค.ศ. 2000 

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพลติวเิซ ่(Plitvice) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 10 นาท)ี เมอืงแหง่แควน้อสิเตรยี (Istria) และ 

คารล์โลแวค (Kozjak) ประเทศโครเอเชยี ระหวา่งทางมากไปดว้ยธรรมชาตแิละความสวยงามของทวิทัศน์ทรีายลอ้มดว้ยป่าเขาสลับ
ทุง่หญา้และฟารม์เกษตรกรทอีดุมสมบรูณ์ 

 
 นําทา่น เขา้ชม อุทยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่เจเซรา่ (Plitvice Jezera National Park) ซงึเกดิขนึจากนําภเูขามาลา คาเปลา 

(Mala Kapela) ไหลผา่นหนิปนูหลายพันปี ทําใหห้นิปนูถกูกัดเซาะ ไหลไปกองรวมกันเป็นระยะ เกดิเป็นเขอืนธรรมชาต ิมคีวามสงู
ลดหลันกันลงไปทังสนิ 16 แห่ง อุทยานแห่งนีมเีนือทกีว่า 29,482 เฮคเตอร์ เป็นอุทยานแห่งชาตทิถีือไดว้่าเก่าแก่ทสีุดในยุโรป
ตะวันออก ตดิกับพรมแดนของประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา พนืทสีว่นใหญ่ปกคลมุดว้ยนํา มทีะเลสาบสเีขยีวมรกต และสฟ้ีา 
รวมกนัถงึ 16 ทะเลสาบ เชอืมตอ่กนัดว้ยทางเดนิสะพานไมล้ดัเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนนิเขา ความงดงามของทะเลสาบและนําตก
ทไีหลรวยรนิ ลงสูท่ะเลสาบทัวทกุหนทกุแหง่ ชมฝงูปลาแหวกวา่ยในสระนําใสราวกระจกสะทอ้นสคีรามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มไปดว้ย
หุบเขา ตน้ไมใ้หญ่ทรี่มรืน สงบสุข รวมเป็นความสวยงามทธีรรมชาตมิอบใหอ้ย่างลงตัว ทําใหส้ถานทนีี ไดรั้บการแต่งตังใหเ้ป็น
อทุยานแหง่ชาต ิและ ไดร้บัการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมอืปี 1979   

 นําท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบคารล์โลแวค (Kozjak Cruise) เป็นทะเลสาบทใีหญ่ทสีดุในอทุยานฯ ผา่นชม ความสวยงามของ
อทุยานตอนลา่งและชมความงดงามของ นําตกขนาดใหญ่ (Big Waterfalls) สัมผัสถงึบรรยากาศของสายนําอันชุม่ฉํา บนพนืนําสี
คราม และเกาะแกง่ในทะเลสาบ ตลอดจนไมป่้าจําพวกสนและเฟอร ์เพลดิเพลนิกับธรรมชาตทิสีวยงามและอดุมสมบรูณ์ทเีกดิจากการ
รังสรรคข์องธรรมชาต ิ(รอบของการลอ่งเรอืและการเขา้ชมอทุยานฯในแตล่ะจดุ อาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ขนึอยูก่บัสภาพภูมอิากาศ บางจุดปรมิาณนํานอ้ยไมส่ามารถลอ่งเรอืไดถ้งึ บางจุดปรมิาณนําสูงกวา่สะพานไมไ้มส่ามารถ
เดนิผา่นไปได ้ถอืเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาตทิทีางบรษิทัไมส่ามารถควบคมุได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธนํิาทา่นชมความ
สวยงามส่วนอนืๆของอุทยานฯ เป็นการทดแทนโดยไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายได ้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึ รวมถงึ หากไม่
สามารถลอ่งเรอืไดก็้ตาม ไมว่า่กรณีใดก็ตาม เนอืงจากเป็นการชําระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทงัหมด) 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอพาเทยี (Opatija) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 30 นาท)ี เมอืงทมีสีมญานามวา่ “ราชนิแีหง่

ทะเลอาเดรยีตกิ (The Queen of Adriatic Sea)” ดว้ยธรรมชาตทิยีังบรสิทุธติดิรมิทะเล ทําใหเ้มอืงนีเป็นเมอืงทอ่งเทยีวและ
พักผอ่นทสํีาคญัทสีดุเมอืงหนงึของประเทศโครเอเชยี  
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เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพนืเมอืง หรอื สไตลต์ะวนัตก) 
 
พกัท ี Amadria Park Hotel Agava, Opatija หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทหีก เมอืงโอพาเทยี - รปูปนันางแหง่นกนางนวล - เมอืงซาเกร็บ - ตลาดโดลาค - สนามบนิซาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศ

โครเอเชยี - สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  

นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึ กับ รูปปนันางแหง่นกนางนวล (Maiden with the Seagull Statue) เป็นรูปปันทแีกะโดย 
Zvonko Car นักประตมิากรทมีชีอืเสยีง หญงิสาวทนีกนางนวลเกาะอยูท่มีอืยนืเดน่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงนีและมักจะมนีกนางนวล
จรงิๆบนิมาเกาะทรีปูปันนีเป็นประจํา ซงึมคีวามเป็นมาวา่ มหีญงิสาวชาวเยอรมันคนหนงึเคยมาเทยีวทนีีและลกูชายจมนําเสยีชวีติ เธอ
จงึสรา้งรปูพระแมม่าเรยีไวเ้ป็นทรีะลกึ และมักจะมนีกนางนวลมาเกาะอยูเ่สมอเลยปันรปูนกนางนวลใหเ้กาะอยูด่ว้ย 

  
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาเกร็บ (Zagreb) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 10 นาท)ี 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดโดลาค (Dolac Market) ตลาดเล็กๆทกีางรม่สแีดงสดสวยงาม เป็นทตีังของรา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร
ตา่งๆมากมายทบีรเิวณน ี 

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนํา 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลา
ในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 
 

16.05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways เทยีวบนิท ีQR218 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ 

 
23.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพอืเปลยีนเครอืง ** 
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วนัทเีจ็ด สนามบนิฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 
 
01.45 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways เทยีวบนิท ีQR834 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชวัโมง บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 
 

12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

 
รายละเอยีดเทยีวบนิ ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 ทา่น ราคาพกัเดยีวเพมิ ราคาทวัรไ์มร่วม 
ตวัเครอืงบนิ 

07 - 13 กมุภาพนัธ ์2563 
(08 ก.พ. วนัมาฆบูชา / 10 ก.พ. วนัหยุดชดเชย) 

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 

 
39,999 9,999 29,999 

09 - 15 กมุภาพนัธ ์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 

 
39,999 9,999 29,999 

16 - 22 กมุภาพนัธ ์2563 
16FEB QR981 BKK-DOH 20.20-23.59 
17FEB QR215 DOH-ZAG 02.00-06.15 
21FEB QR218 ZAG-DOH 16.05-23.35 
22FEB QR834 DOH-BKK 01.45-12.30 

 
39,999 9,999 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 

 
39,999 9,999 29,999 
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** อตัราคา่บรกิาร สาํหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 16,000 บาท ** 
 

** อตัราน ีไมร่วม คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทงัหมด ตามธรรมเนยีม 60 ยโูร (EUR) หรอื คาํนวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,100 บาท 
(THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 
 

** อตัราน ีไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศโครเอเชยี ทา่นละ 6,500 บาท (ชําระพรอ้มเงนิมดัจํา) 
สาํหรบัการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะ จําเป็นตอ้งนําสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทตู เพอื ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วนัทาํการ (บางกรณี
สว่นใหญ ่อาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทงันขีนึอยูก่บัจํานวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่ง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้
หนงัสอืเดนิทางเพอืเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม (ดงึเลม่ออกมาใชร้ะหวา่งกระบวนการพจิารณา) หากจําเป็น สถานทตูอาจจะปฏเิสธผล
การสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัทาํการ เป็นอยา่งนอ้ย ในลาํดบัตอ่ไป จากนนัระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนั

เดนิทางไมเ่พยีงพอสาํหรบัยนืวซีา่ครงัใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงอืนไข ทกุกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทัดาํเนนิการขอวี
ซา่ให ้รวมไปถงึ กรณีททีา่นขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพอืดาํเนนิการขอวซีา่ดว้ยตนเอง และทา่นไดร้บัวซีา่เรยีบรอ้ย ทา่นจะไมส่ามารถ

ยกเลกิทวัรไ์ดท้กุกรณี ไมว่า่ระยะเวลาคงเหลอื จะมากกวา่ 45 หรอื 55 วนั ก็ตาม ** 
** วซีา่ทอ่งเทยีวประเทศโครเอเชยี ไมจ่ําเป็นตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตู ** 

 
** หากทา่นทตีอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวั เครอืงบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทาํการออกบตัร

โดยสารเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** อตัราคา่บรกิารน ีจาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทกีาํหนด ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมกาํหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนงึ และ ไมว่า่มอืใดมอืหนงึ 
ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพมิเตมิขณะมอือาหาร เนอืงจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จํากดัเรอืง

ของวตัถดุบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมกีงึสาํเร็จรปู เทา่นนั กรณีททีา่นมคีวาม
ประสงคท์จีะสงัเมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิในสว่นนดีว้ยตนเอง **  

 
** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมทสีถานทดีงักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทาง
บรษิทัอาจจําเป็นตอ้งปรบัเปลยีนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลยีนได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสงิใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี เนอืงจากเงอืนไขของบตัรโดยสาร และ ชว่งวนัเดนิทางทจีะตอ้ง

เป็นไปตามกาํหนดการเทา่นนั ** 
 

** การเดนิทางทอ่งเทยีวในทวปียโุรปสว่นใหญ ่จําเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพอืเขา้ถงึสถานทบีางจดุ และ อาจเป็นระยะทางทคีอ่นขา้งไกลจากจดุ
ทรีถสามารถจอดได ้ขอใหท้กุทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อปุกรณ์ เชน่ รองเทา้ทสีามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบคุคล ใหพ้รอ้มสาํหรบัการเดนิทาง 

เพอืประโยชนส์งูสดุของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสงูอาย ุและ ผูโ้ดยสารทใีชร้ถเข็น ทา่นจําเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่มเดนิทางดว้ย เพอืคอย
ดแูลเป็นพเิศษเอง และสถานทบีางจดุ ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื 

ชดเชยสงิใดเป็นการทดแทนไดท้กุกรณี ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทงัหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่บตัรโดยสารโดยเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชนัประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลอืน เปลยีนวันเดนิทาง หรอื อพัเกรดได ้
 คา่ภาษีนํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิได ้
ทา่นละ 2 ชนิ โดยมนํีาหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชนิ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชนิ 7 ก.ก. 1 ชนิ รวม 30 ก.ก.) 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทรีะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทพัีกระดับมาตราฐานตามทรีายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทโีรงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททํีาใหโ้รงแรมตามรายการทรีะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีนโรงแรมทพัีกไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชแีจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เชน่ ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ หรอื ผ่านชม ทังนีขนึอยูก่ับความเหมาะสม
ของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง  
 คา่อาหารตามทรีายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
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 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซอืประกนัเพมิเพอืคุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่
เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึคา่อาหาร เครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่น
การใชบ้รกิารทกุครัง) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางทงัหมด ตามธรรมเนยีม 60 ยโูร (EUR) หรอื คาํนวณ เป็นเงนิไทยประมาณ 2,100 บาท (THB) รวมไปถงึเด็ก
อายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึ
พอใจของทา่น 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศโครเอเชยี ทา่นละ 6,500 บาท ขนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนเงนิตรา และ คา่ธรรมเนยีม
ของแตล่ะประเทศ การยนืขอวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศโครเอเชยี สามารถดําเนนิการแทนได ้(โดยแผนกวซีา่ของบรษัิท จะเป็นผูดํ้าเนนิการแทนใหท้า่น) 
ผูเ้ดนิทางไมจํ่าเป็นตอ้งไปแสดงตน ยกเวน้สถานทตูจะขอใหท้า่นเขา้มาสมัภาษณ์เป็นกรณีพเิศษ ทังนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน หากเกดิ
กรณีน ีขอใหท้า่นโปรดใหค้วามรว่มมอืไปตามวัน และ เวลาทสีถานทตูนัดหมาย 
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีว กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท พรอ้มคา่ธรรมเนยีม

ยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศโครเอเชยี ทา่นละ 6,500 บาท รวมเป็น ทา่นละ 26,500 บาท (กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 
1 ครงั หรอื หลายครงั (Multiple) ทยีงัไมห่มดอายุ ไมชํ่ารุด และ ยงัมวีนัคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศ
ในกลุม่เชงเกน้ตามวตัถปุระสงคท์วีซีา่เชงเกน้ฉบบันนัๆออก เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นชําระเฉพาะเงนิมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท) ภายใน 3 
วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันท ี1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภายในวันท ี3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิ
อตัโนมัตทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทกํีาหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทวีา่งและ
ทําจองเขา้มาใหมอ่กีครัง กรณีทคีณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน 
และ เวลา ททํีารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนอืงจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทยีว กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มชํ่าระเงนิ 
หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทงั กรณีทอียู่
ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ททํีาใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทกํีาหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันท ี

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. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 
 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักทอ่งเทยีว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์
อกัษรเทา่นัน ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที
บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้ม
หลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ
อํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนงึ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทมีคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
** ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชํีาระแลว้เนืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ การ
สํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทน
ในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกํีาหนด ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิท
จะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ย
กวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 
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5. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ลีกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้ในกรณีทวีซีา่
ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนทีางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ กรณีออก
บัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไมส่ามารถคนืคา่บัตรโดยสารบา้งสว่น สว่นใดสว่นหนงึได ้และ หากสามารถคนืได ้ (Refunds) จํา
เป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ 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. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั โรงแรมทพีกั ททีา่นควรทราบ 
1. เนอืงจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น (Twin/Double) 

และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชนักัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพัก
แบบ 3 ทา่น ซงึถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 
หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพมิตามจรงิทเีกดิขนึจาก
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศ เนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  
3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากกวา่กําหนด หรอืหอ้งพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีน

หรอืยา้ยทพัีกเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยโุรปทมีลีักษณะเป็นอาคารแบบดังเดมิ (Traditional Building) หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํา 

ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั การยนืคาํรอ้งขอวซีา่ ททีา่นควรทราบ 
1. การยนืขอวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศโครเอเชยี สามารถดําเนนิการแทนได ้(โดยแผนกวซีา่ของบรษัิท จะเป็นผูดํ้าเนนิการแทนใหท้า่น) ผูเ้ดนิทางไม่

จําเป็นตอ้งไปแสดงตน ยกเวน้สถานทตูจะขอใหท้า่นเขา้มาสมัภาษณ์เป็นกรณีพเิศษ ทังนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน หากเกดิกรณีน ี
ขอใหท้า่นโปรดใหค้วามรว่มมอืไปตามวัน และ เวลาทสีถานทตูนัดหมาย 

2. การยนืขอวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศโครเอเชยี จําเป็นตอ้งใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วันทําการ (ไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย ์ทังน ีขนึอยูก่บั
จํานวนผูส้มัครในชว่งนันๆ ซงึหากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว ทมีผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

3. การยนืขอวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศโครเอเชยี แบบหมูค่ณะ เป็นวซีา่แบบเขา้ออกครังเดยีว กรณีททีา่นตอ้งการขอวซีา่แบบเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง 
ทา่นจะตอ้งแสดงหลกัฐานสําคญัททีา่นจําเป็นจะตอ้งไปพํานักใน ประเทศโครเอเชยี ใหส้ถานทตูเป็นผูพ้จิารณา ทังนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของ
สถานทตูเทา่นัน รวมไปถงึ คะ่ธรรมเนยีมจะปรับขนึตามระยะเวลาทตีอ้งการจะขอตามประเภทและเงอืยไขของวซีา่ และ สถานทตูอาจจะแจง้ขอให ้
ทา่นเขา้รับสมัภาษณ์เป็นกรณีพเิศษ 

4. กรณีทที่านไมส่ามารถยนืวซีา่พรอ้มคณะได ้จําเป็นตอ้งยนืกอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางในชว่งททีางบรษัิทจะเรมิดําเนนิการ
จัดเตรยีมเอกสารเพอืขอยนืวซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทางเป็นอยา่งนอ้ย หรอื อาจเร็วกวา่นัน) และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆก็
ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิทังหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตัว) จะตอ้งออกก่อนกําหนด แต่วซีา่ยังไม่
ดําเนนิการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิ(อยูใ่นระหวา่งการพจิารณา) เนืองจากทา่นดําเนนิการยนืวซีา่หลังคณะ และหรอื กรณีททีา่นตอ้งการยนื
กอ่นคณะ แตค่ณะททีา่นเดนิทาง ยังไมปิ่ด อยูร่ะหวา่งการขาย ยังไมค่อนเฟิรม์ออกเดนิทาง หากสถานทตูตอ้งการขอหลักฐานการพํานักในประเทศ
ปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการทอ่งเทยีวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี ทา่นจําเป็นตอ้งดําเนนิการ
ดว้ยตนเอง และหากทา้ยทสีดุคณะไมส่ามารถเดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมส่ามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่
สว่นใดสว่นหนงึทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทัิวไปคอื 15-20 วันทําการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทังนี ขนึอยู่กับจํานวนผูส้มัครในชว่งนันๆ ซงึหากอยู่
ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทยีว ทมีผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากทผีูส้มัครไดทํ้าการยนืขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่ง
ขันตอนการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ ดังนันหากท่านมคีวามจําเป็นในการใชเ้ล่มฯเพอืเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ เพอื
วางแผนลว่งหนา้ กรณีทตีอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหนั ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลบัคนืดว่น ระหวา่งขันตอนการพจิารณาวซีา่ อาจทํา
ใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจําเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นันหมายถงึจะตอ้งชําระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทังหมด โดยคํานึงถงึ
ระยะเวลาทเีหลอืกอ่นเดนิทางสําหรับการพจิารณาเป็นสําคญักอ่นดําเนนิการ 

7. กรณีทา่น มวีซีา่เชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง หรอื หลายครัง (Multiple) ทยีังไมห่มดอาย ุไมชํ่ารดุ และ ยังมวีันคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเก ้
นเพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์วีซีา่เชงเกน้ฉบับนันๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทยีวกับคณะนี สามารถใชไ้ด ้
หากวซีา่นันถูกใชม้าแลว้ตามเงอืนไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพํานักประเทศนันๆมากทสีดุ มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนงึ
ครัง หากไม่เป็นไปตามเงอืนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบเกยีวกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทจีะ
เกดิขนึในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีททีา่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทสีามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิทอ่งเทยีวเทา่นัน โดยจะตอ้งอยูใ่น
หนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนัทมีอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทอีนุมัตโิดยระบวุันทสีามารถพํานักในประเทศเชง
เกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกวา่กําหนดทอีนุมัตใินหนา้วซีา่ ทังน ีขนึอยูก่ับประเทศปลายทางอกีครัง กรณุาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทมีกีารประทับตราเขา้ประเทศ
มาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ทตีรวจสอบเพอืความถกูตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมรั่บผดิชอบ
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เกยีวกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทจีะเกดิขนึในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นืองจากอายุหนังสอืเดนิทาง
คงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ 
สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่
เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซงึขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในสว่นนีเพอืใหก้ารยนืคํารอ้งในครัง
ตอ่ๆไปสะดวกมากขนึ ทังนขีนึอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทสีถานทตูเป็นสําคญั 

11. การทวีซีา่จะออกใหทั้นวันเดนิทางหรอืไม ่หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไมก่วีัน เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆไดทั้งสนิ เพราะ
เนอืงจากมเีอกสทิธทิางการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกยีวกบัเอกสารทางราชการทจีําเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศทอีอกจากสํานกังานเขต หรอื อําเภอ 
ทอีาศยัอยู,่ ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง, ใบสําคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยนืคํารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูตตอ้งการ 
เอกสารทแีปลเรยีบรอ้ย จําเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสลุเทา่นนั ซงึจะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิ ฉบบัละ ประมาณ 
1,000-1,500 บาท กรณีน ีจําเป็นทสีุด สําหรบัเด็กทอีายุตํากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เช่น เดนิทางกบั
มารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ยในสว่นน ีลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิมส่ามารถ
ชําระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนใีหท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ําเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทางบรษิทัยนิดอีํานวยความสะดวก
แปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลกูคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ทา่นจําเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการจอง 
ตวัเครอืงบนิ โรงแรมทนีอกเหนอืจากคณะ ททีา่นพํานักกอ่น หรอื ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันททีา่นเดนิทาง ไป และ กลับ เพอื
ใชใ้นการประกอบการยนืขอวซีา่ใหค้รบตามเงอืนไข ดว้ยตนเองทกุกรณีไมว่า่กรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทา่นจะไมส่ามารถยนืขอวซีา่
ในควินัดหมายของคณะได ้โดยทา่นจําเป็นจะตอ้งยอมรับเงอืนไข และ หากมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิเนืองจากไมใ่ชก่ารนัดหมายยนืขอวซีา่แบบหมูค่ณะ 
ทา่นจําเป็นเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิสว่นนี หรอื สว่นใดสว่นหนงึดว้ยตนเองทังหมดไมว่า่กรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทใีนวันนัดหมายเพอื
ยนืขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยนืขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ทําใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงอืนไขการยกเลกิ
ทังหมด  

 
ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั สายการบนิ ททีา่นควรทราบ 
1. เกยีวกับทนัีงบนเครอืงบนิ เนืองจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิทกุกรณี 

แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทสีดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทมีาดว้ยกนั ไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะสามารถทําได ้
2. กรณีทที่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขันตอนการจอง กรณีทแีจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพมิเพอืชําระกบัเมนูใหมท่ตีอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้
3. บางสายการบนิอาจมเีงอืนไขเกยีวกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครอืงแตกตา่งกัน ขอใหท้า่นทําความเขา้ใจถงึวัฒนธรรมประจําชาตขิองแตล่ะสายการ

บนิทกํีาลงัใหบ้รกิารทา่นอยู ่
 
เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีขอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน กรณีทที่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว โดยไมม่ี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอรเ์ช็คอนิ ดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นน ีไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

3. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทังหมด หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด 
หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่านไมว่่า
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง เลขทวีซีา่ และ
อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิ
มัดจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที
เดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทไีมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการ
บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับราคา
คา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีนํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสาย
การบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากบัเทา่นัน 
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9. นักทอ่งเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ชเ่หตทุเีกยีวขอ้งกบัทางบรษัิท อาทิ
เชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภัิยทไีมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทบีรษัิทยัง
ไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิ
เทา่นัน 

11. สงิของทมีีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นัน 

12. คณะทัวรน์ี เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททไีดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทยีวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีททีา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนงึ ไมว่า่กรณีใดก็
ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที
เกดิขนึจรงิทังหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณ์นขีนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทจีองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (จอยดแ์ลนดทั์วร ์ซอืตัวเครอืงบนิแยกเอง) ในวันเรมิทัวร ์(วันทหีนึง) ท่านจําเป็น
จะตอ้งมารอคณะเทา่นัน ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอทา่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม กรณีทไีฟลท์ของทา่นถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง ทา่น
จําเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะไปยังเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวทคีณะอยูใ่นเวลานันๆ กรณีนี จะมคีา่ใชจ้า่ยเพมิ ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ย
ทใีชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทังหมดเท่านัน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หากท่านไม่ได ้
ทอ่งเทยีวเมอืง หรอื สถานททีอ่งเทยีวใดๆ สถานทหีนงึ ทกุกรณี เนอืงจากเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ทังหมด 

14. รปูภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พอืประกอบการโฆษณาเทา่นัน  
15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทมีคีดคีวาม คําสังศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทกุกรณี รวมไปถงึกรณีทเีคยรับรอง หรอื คําประกัน 

หากทา่นไมแ่น่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองทกีระทรวงการตา่งประเทศ หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ วัน
เดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึไดท้กุกรณี 

16. สําหรับผูเ้ดนิทางทตีงัครรภ ์จําเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพอืตรวจสอบอายคุรรภท์แีน่นอน กบั วันทเีดนิทางจรงิ และหากเดนิทางได ้ทา่นจําเป็นจะตอ้ง
เตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้รายละเอยีดของอายคุรรภท์ชีดัเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ ่หากอายคุรรภเ์กนิ 
28 สัปดาห ์จะไมส่ามารถเดนิทางโดยเครอืงบนิไดท้กุกรณี หากทา่นตังครรภแ์ละไมแ่จง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิตรวจพบ สายการบนิมี
สทิธปิฏเิสธไมใ่หท้า่นเดนิทาง  
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การเตรยีมเอกสาร เพอืยนืคาํรอ้งขอวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศโครเอเชยี 
1.  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้วา่งไมตํ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอื

เดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่นนั) 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพนืสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซํ่ากบัวซีา่

ประเทศอนืๆทเีคยไดรั้บ เทา่นัน หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ทงัชนดิมสี ีและ ชนดิใส 
3. หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง วันเรมิงาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบชุอืประเทศ ไม่
จําเป็นตอ้งระบชุอืประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทมีหีัว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทอียู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทเีป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชแีจงตนเองเกยีวกับหนา้ทกีารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะนําตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตทั่งน ีอยูท่ดีลุยพนิจิของเจา้หนา้ทรัีบยนืเทา่นัน  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการทาํงาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง
สะกด ชอื-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่นนั กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่นนั กรณุาจัดเตรยีมดงัน ี
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** ผูท้ปีระกอบอาชพี มหีนา้ทกีารงาน จําเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใช้

ยนืแทนบญัชสีว่นตวัได ้ซงึหากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น 
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
7. สําเนาใบเปลยีนชอื - เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพมิเตมิกรณีเป็นเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนงึ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอื
อําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทังภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 
ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอื
รับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ 
ทอีอกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอื
รับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนงึ 
- สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จําเป็นตอ้งเกยีวขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่นนั บดิา , มารดา , บตุร , พ ี, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 
สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จําเป็นตอ้งแนบสาํเนามาดว้ย และจําเป็นตอ้งยนืเอกสารสาํคญัดงัน ี** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั โดยระบชุอืเจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรอง
ใหก้ับผูถ้กูรับรอง จําเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** โดยสะกด ชอื-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นนั อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรดาํเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทนีดัยนืวซีา่ ** 
** จาํเป็นตอ้งใชท้งัผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไข เจา้หนา้ทอีาจปฏเิสธการรบัยนืได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่นนั เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 
- เอกสารเพอือา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 

 
 



- 20 - 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบอืงตน้ เพอืขอยนืวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศโครเอเชยี 
1. ชอื - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 
2. ชอื - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลยีน) ................................................................................... 
3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญงิ 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัทอีอก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทอีอก ............................................................. 
8. ทอียูป่จัจบุนั(ทพีกัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

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

ดว้ย ..................................................................................................................................... 
11. ชอืสถานททีาํงาน/สถานศกึษา และทอียู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 
ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้งัแตว่นัท ี.................. ถงึวนัท ี...................... 

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

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูส้มคัร 
   ตวัผูส้มคัรเอง 
   มผีูอ้นืออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 
15. ชอืบคุคลทเีดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสัมพันธ ์.......................... 

 
** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทสีดุเพอื ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นนั ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอํานวย

ความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั ** 
 

วซีา่ทอ่งเทยีวประเทศโครเอเชยี ไมจ่าํเป็นตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตู 
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