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วนัท่ีหน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั 

เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์                          (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชิญทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดข ัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์

ใหค้  าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง 

20.20 น. น าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร์ โดยสายการบิน 

Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR981 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 7 ชัว่โมง 50 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

23.59 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง ** 

 

วนัท่ีสอง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติซา

เกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย - เมืองซาเกร็บ - ย่านอพัเปอรท์าวน์ - มหาวิหารแห่ง

เมืองซาเกร็บ - มหาวิหารเซนตม์ารค์ - นัง่รถรางทอ้งถ่ิน ชมทศันียภ์าพโดยรอบของเมืองซา

เกร็บ - เนินเขากอรน์จิ กราด - โบสถเ์ซนตแ์คทเทอรีน - อาคารพิพิธภณัฑศิ์ลปะภาพเขียน - 

พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรแ์ห่งประเทศโครเอเชีย - พระราชวงั - ย่านโลเวอรท์าวน์ - จตุัรสัเจ

ลาซิค - อนุสาวรียพ์ระเจา้โจเซป เจลาซิค - สุสานท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศโครเอเชีย - เมือง

โอพาเทีย                (-/-/D) 

02.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการ

บิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR215 

         ** ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 15 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

06.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย  

น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 

ชัว่โมง ** 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศโครเอเชีย เป็น

ศูนยก์ลางของการปกครอง อุตสาหกรรม ธุรกิจ และศิลปวฒันธรรม ตัง้อยูบ่ริเวณตะวนัตกตอนเหนือ

ของประเทศโครเอเชีย โดยมีแมน่ ้าซาวาไหลผา่นเช่ือมโยงไปยงับริเวณเทือกเขาแอลป์ เทือกเขาไดนาริก

แอลป์ ทะเลอาเดรียติก และภูมิภาคแพนโนเนีย ท าใหส้ามารถติดตอ่และคมนาคมขนส่งกบัภูมิภาคยุโรป

กลางไดเ้ป็นอยา่งดี น าทา่นเท่ียวชมเมืองซาเกร็บโดยรอบ โดยตวัเมืองจะแบง่ออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ 
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ยา่นอพัเปอร์ทาวน์ (Upper Town) และ ยา่นโลเวอร์ทาวน์ (Lower Town) เร่ิมจาก ย่านอพัเปอรท์าวน ์

(Upper Town) น าท่าน ถ่าย รูปเป็น ท่ีระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองซาเก ร็บ  (Zagreb 

Cathedral) ท่ีมีช่ือเดิมวา่ มหาวิหารเบลสซึด เวอร์จิน แมร่ี (Cathedral of the Assumption of the 

Blessed Virgin Mary) หรือ มหาวิหารเซนตส์ตีเฟน (St. Stephen’s Cathedral) มีหอคอยคูโ่ดดเด่นอยู่

ดา้นบน เร่ิมแรกสรา้งมาตัง้แตยุ่คโรมนัเรืองอ านาจ แตม่าถูกท าลายดว้ยกองทพัมองโกลท่ีเขา้มารุกราน 

ตอ่มาประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 เกิดการบูรณะครั้งใหญใ่นรูปแบบของศิลปะกอธิค ตกแตง่ใหม่

อยูห่ลายครั้ง จึงสวยสงา่งามดั่งปัจจุบนั มหาวิหารแห่งน้ีถือเป็นสญัลกัษณ์ส าคญั ท่ีสามารถมองเห็นได ้

จากทุกมุมของเมืองซาเกร็บ น าทา่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั มหาวิหารเซนตม์ารค์ (St. Mark’s 

Cathedral) ท่ีโดดเดน่สวยงามดว้ยหลงัคาท่ีใชศิ้ลปะการปูกระเบ้ืองเป็นสีสนั ลวดลายตารางหมากรุกแดง

ขาว ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องประเทศโครเอเชีย  

** อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่น นัง่รถรางทอ้งถ่ิน ชมทศันียภ์าพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ (Local Tram) บริเวณ เนิน

เขากอรน์จิ กราด (Gornji Grad) จากมุมน้ีมองไปทิศใดก็เจอแต่ยอดโบสถเ์กา่แกส่วยงาม ไดแ้ก ่

โบสถเ์ซนตแ์คทเทอรีน (Church of St. Catherine) โบสถสี์ขาวแบบบาโรค , อาคารพิพิธภณัฑ์

ศิลปะภาพเขียน (Naive Art) , พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรแ์ห่งประเทศโครเอเชีย (Museum of 

Croatia) , พระราชวงั (The Palace) รวมไปถึง มหาวิหารเซนตม์าร์ค (St. Mark’s Cathedral) ความ

สวยงามทางสถาปตัยกรรมของอาคารบา้นเรือนไลล่ดหลั่นกนัไปตามไหลเ่ขา และ ย่านโลเวอรท์าวน ์
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(Lower Town) ยา่นเศรษฐกิจอนัทนัสมยั หรือท่ีเรียกอีกอยา่งวา่เป็นยา่นเมืองใหม ่ดูทนัสมยักวา่ยา่น

อพัเปอร์ทาวน์ ผ่านชม จตุัรสัเจลาซิค (Jelacic Square) ยา่นเศรษฐกิจการคา้ และจุดนัดพบของ

ชาวเมือง บริเวณน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์พระเจา้โจเซป เจลาซิค (Joseph Jelacic Square 

Monument) กษัตริยผู์ท้รงกอบกูเ้อกราชยึดดินแดนคืนมาจากอาณาจกัรออสเตรียในยุคกอ่น ** กรณี

รถรางทอ้งถ่ินงดใหบ้ริการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถคืนค่าใชจ่้าย

ได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงก็ตาม เพราะเป็นการช ารแบบเหมาจ่ายกบัผู้แทนเรียบรอ้ยแล้ว

ทัง้หมด **น าทา่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั สุสานท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศโครเอเชีย (Mirogoj 

Cemetery) สุสานน้ีสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1876 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 สุสานน้ีเป็นท่ีเก็บศพ

ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากมายในประเทศโครเอเชีย จึงมีการตกแตง่ประดบัประดาสวนไวอ้ยา่งสวยงาม

ตามฤดูกาลน าทา่นเดินทางสู ่เมืองโอพาเทีย (Opatija) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองท่ีมี

สมญานามว่า “ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก (The Queen of Adriatic Sea)” ดว้ยธรรมชาติท่ียงั

บริสุทธ์ิติดริมทะเล ท าใหเ้มืองน้ีเป็นเมืองท่องเท่ียวและพกัผ่อนท่ีส าคญัท่ีสุดเมืองหน่ึงของประเทศ

โครเอเชีย   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Grand Hotel Opatijska Cvijeta, Opatija หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม เมืองโอพาเทีย - รูปป้ันนางแห่งนกนางนวล - เมืองซาดาร ์- จตุัรสักลางเมือง - ศาลาว่า

การเมืองซาดาร ์- โบสถเ์ซนต ์ไซเมียน - โรมนัฟอรมั - โบสถเ์ซนตโ์ดแนท - โบสถเ์ซนตแ์ม

ร่ี - มหาวิหารเซนตอ์นาตาเซีย - เมืองสปลิท - พระราชวงัไดโอคลีเซียม       (B/-/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ รูปป้ันนางแห่งนกนางนวล (Maiden with the Seagull Statue) เป็นรูปปัน้ท่ีแกะ

โดย Zvonko Car นักประติมากรท่ีมีช่ือเสียง หญิงสาวท่ีนกนางนวลเกาะอยูท่ี่มือยืนเดน่เป็นสญัลกัษณ์

ของเมืองน้ีและมกัจะมีนกนางนวลจริงๆบินมาเกาะท่ีรูปปัน้น้ีเป็นประจ า ซ่ึงมีความเป็นมาวา่ มีหญิงสาว

ชาวเยอรมนัคนหน่ึงเคยมาเท่ียวท่ีน่ีและลูกชายจมน ้าเสียชีวิต เธอจึงสรา้งรูปพระแมม่าเรียไวเ้ป็นท่ีระลึก 

และมกัจะมีนกนางนวลมาเกาะอยูเ่สมอเลยปั้นรูปนกนางนวลใหเ้กาะอยู่ดว้ยน าทา่นเดินทางสู่ เมืองซา

ดาร์ (Zadar) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที ) เป็นเมืองใหอนัดับท่ีหา้ของประเทศ

โครเอเชีย ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตติ้ดกบัทะเลอาเดรียติกในภูมิภาคดลัเมเชีย (Dalmatia) มีอายุเกา่แก่

ประมาณ 2,800 ปี มีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัเกา่แกม่าตัง้แตส่มยัโรมนัอีกดว้ย ในอดีตเป็นเมือง

ทา่ทางทะเลท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของทะเลอาเดรียติกและเป็นท่ีชว่งชิงของหลายอาณาจักรเพ่ือครองความ

ไดเ้ปรียบของการคา้ทางทะเลในบริเวณน้ี ในชว่งสาธารณรัฐสงัคมนิยมยูโกสลาเวีย เมืองซาดาร์ไดร้ับการ

พฒันาใหก้ลายเป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีโดดเดน่แห่งหน่ึงของฝั่งทะเลอาเดรียติก และแมป้จัจุบนัน้ีหลงัประเทศ

โครเอเชียไดแ้ยกตวัออกมาเป็นประเทศเอกราชจากยูโกสลาเวียเม่ือตน้ทศวรรษท่ี 90 เมืองซาดาร์ก็ยงัคง

เป็น 1 ในแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีไดร้ับความนิยมจากนักทอ่งเท่ียวตา่งชาติ  

น าทา่นเดินทางสู ่จตุัรสักลางเมือง (City Square) เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคญัทางราชการและศาสนา

ตา่งๆมากมาย รวมไปถึงรา้นคา้จ าหน่ายของท่ีระลึก ผา่นชมบรรยากาศของเมืองเกา่ริมทะเลอาเดรียติก 

น าทา่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั ศาลาว่าการเมืองซาดาร ์(Zadar City Hall) ท่ียงัคงท าการอยูใ่น

ปจัจุบนั น าทา่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั โบสถเ์ซนตไ์ซเมียน (St. Simeon Church) โบสถเ์กา่ท่ีมี

ประวติัอนัยาวนาน น าทา่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั โรมนัฟอรมั (Roman Forum) ลานประชุมกลาง

เมือง ท่ีปัจจุบนัหลงเหลือเพียงแคซ่ากปรักหักพงั ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในฝั่ง

ตะวนัออกของทะเลอาเดรียติก น าทา่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั โบสถเ์ซนตโ์ดแนท (St. Donatus 

Church) ตัง้อยูบ่ริเวณเดียวกนักบัโรมนัฟอรัม เป็นโบสถไ์บเซนไทน์ท่ีใหญท่ี่สุดในดลัเมเชีย ถูกสรา้งขึ้น

ในชว่งศตวรรษท่ี 9 ตวัอาคารสรา้งแบบหลงัคาทรงกลม ปัจจุบนัยงัคงใชส้ าหรับประกอบพิธีกร รมทาง

ศาสนา เป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณข์องเมืองซาดาร์ บริเวณเดียวกนั น าทา่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั โบสถ์

เซนต์แมร่ี (St. Mary's Church) ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑ์ส าหรับการเก็บงานศิลปะ วตัถุ
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โบราณท่ีมีความส าคญัทางศาสนา น าทา่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั มหาวิหารเซนตอ์นาตาเซีย (St. 

Anastasia Cathedral) เป็นมหาวิหารคริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิกท่ีใหญท่ี่สุดในดลัเมเชีย ถูกสรา้งขึ้น

ในชว่งศตวรรษท่ี 4 ถึง 5 เป็นประจ าเมืองซาดาร์ แมว้า่มหาวิหารจะผา่นการถูกท าลายในสงครามมาแลว้

ก็ตาม แตย่งัคงความสวยงามอยูด่ว้ยสถาปตัยกรรมสไตลแ์ถบทะเลอาเดรียติก  

** อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองสปลิท (Split) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาที) เป็นเมืองชายทะเล

ท่ีใหญท่ี่สุดแถบทะเลอะเดรียติก ของประเทศโครเอเชีย มีประวติัความเป็นมากวา่ 2,500 ปี ตัง้แตส่มยั

กรีก ถือไดว้า่เป็นเมืองท่ีเกา่แกท่ี่สุดเมืองหน่ึงอีกเชน่กนัน าทา่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั พระราชวงัได

โอคลีเชียน (Diocletian's Palace) เป็นพระราชวงัท่ีต ัง้อยูท่ี่เมืองสปลิท ประเทศโครเอเชีย สรา้งขึ้ น

โดยจกัรพรรดิไดโอคลีเชียน เม่ือตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 จกัรพรรดิไดโอคลีเชียนทรงสรา้งพระราชวงัขนาด

ใหญโ่ตรโหฐานแหง่น้ี เพ่ือเตรียมท่ีจะใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับใชชี้วิตชว่งปลดเกษียณ ภายในอาณาเขตอนั

กวา้งใหญข่องพระราชวงันั้น มากมายดว้ยวิหาร ท่ีประทบัตา่งๆ รวมถึงสุสานของพระองคเ์อง จากโถง

ทางเดินเบ้ืองล่างท่ีเช่ือมต่อกบัหอ้งหับต่างๆ ซ่ึงมีบนัไดเช่ือมสู่ส่วนท่ีเป็นลานพระราชวงั โดยมีเสา
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หินแกรนิตท่ีประดบัประดาลวดลายอยา่งงดงามลอ้มไว ้3 ดา้น สูงขึ้นไปคือหอคอยแห่งวิหารเซนตโ์ดมิโน 

วิหารโรมาเนสก ์ท่ีสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 13 ภายในมีแทน่บูชาของเซนตโ์ดมิโนและเซนตส์ตาซิอุส 

รวมถึงภาพเขียนสีทางศาสนา และซุม้ประตูไมล้วดลายละเอียดยิบ ไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดก

โลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1979 อิสระใหท้า่นชมความสวยงาม

โดยรอบไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Dalmina, Split หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ี เมืองสปลิท - เมืองมาลี สตอน - ฟารม์เล้ียงหอยนางรม - ล้ิมลอง รสชาติของหอยนางรม

สดๆ จากทะเลอาเดรียติก พรอ้ม จิบแชมเปญ - เมืองดูบรอฟนิก - เมืองเก่าดูบรอฟนิก - 

ศาลาว่าการประจ าเมืองดบูรอฟนิก - หอระฆงัประจ าเมืองดบูรอฟนิก - ข้ึนชมวิวทิวทศัน์ของ

เมืองดบูรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเชา้ไฟฟ้า                                (B/-/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองมาลี สตอน (Mali Ston) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาที) เมือง

เล็กริมทะเลทางตอนใตข้องประเทศโครเอเชีย ตัง้อยู่ในคาบสมุทรเพลเยแซค ใกลพ้รมแดนเมืองนีอุม 

บอสเนีย บริเวณหุบอา่วแถบน้ีมีความอุดมสมบูรณข์องแพลงตอนและสารอาหารในน ้าทะเลจ านวนมาก 

เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศเป็นลกัษณะโขดหินและเกาะเล็กๆ ท าใหเ้ม่ือเวลามีฝนตกน ้าชะลา้งแร่ธาตุไหล

ลงน ้าทะเล จึงท าใหเ้มืองมาลี สตอน เป็นแหลง่ท าประมงท่ีดีท่ีสุดแหง่หน่ึงของประเทศโครเอเชีย  

 น าทา่น ล่องเรือเขา้เย่ียมชม ฟารม์เล้ียงหอยนางรม (Oyster Farm) ท่ีนิยมเล้ียงกนัมากท่ีสุดใน

เมืองมาลี สตอน หากใครไดม้าเยือนไมค่วรพลาดชิมหอยนางรมสดๆจากท่ีน่ี ชมข ัน้ตอนตา่งๆของการ

เล้ียงหอยนางรม และ ใหท้า่น ล้ิมลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พรอ้ม 

จิบแชมเปญ ด่ืมด ่ากบัรสชาติหอยนางรมสดทา่มกลางบรรยากาศท่ีสวยงาม  

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองดบูรอฟนิก (Dubrovnik) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่ีไดร้ับการ

กลา่วขานวา่เป็นเมืองเกา่ท่ีสวยท่ีสุดในทวีปยุโรป เป็นเมืองท่ีไดร้ับฉายาวา่ “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก 

(The Pearl of Adriatic Sea)” ดว้ยความลงตวัของสถาปัตยกรรมและผงัเมืองท่ีเป็นระเบียบ เมืองดูบ

รอฟนิกยงัมีประวติัศาสตร์เป็นเมืองพ่ีเมืองน้องกบัเมืองสปลิท เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางการคา้อยา่ง

มากในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เคยเป็นเมืองท่ีมีอ านาจทางทะเลและควบคุมการคา้ทางทะเลมาตัง้แต่

ศตวรรษท่ี 13 เพราะมีบทบาทเป็นเมืองท่ีเช่ือมการคา้ระหวา่งฝั่งตะวนัออกและตะวนัตกของทะเลอะเดรี

ยติก ไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี 

ค.ศ. 1979 

น าทา่น ผ่านชม ความสวยงามโดยรอบของ เมืองเก่าดูบรอฟนิก (Dubrovnik Old Town) เต็มไป

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบกอธิก เรอเนสซองส์ และบารอก ตวัเมืองเป็นป้อมปราการโบราณท่ีถือเป็น

สญัลกัษณ์ของเมือง ชมแนวก าแพงป้อมปราการท่ีมีขนาดกวา้งขวางใหญโ่ต ท่ีโอบเมืองเกา่อนังดงามแห่ง

น้ีเอาไว ้น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั ศาลาว่าการประจ าเมืองดูบรอฟนิก (City Hall of 

Dubrovnik) และ หอระฆังประจ าเมืองดูบรอฟ นิก  (Bell Tower of Dubrovnik) ถือ เป็น

สญัลกัษณ์ส าคญัของเมืองดูบรอฟนิก ตัง้อยูป่ลายสุดของถนนสายหลกั มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต ้

หนา้ปดั ซ่ึงแทนพระจนัทร์บอกขา้งขึ้นขา้งแรมมาตัง้แตใ่นสมยัโบราณ 
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น าทา่น ข้ึนชมวิวทิวทศัน์ของเมืองดบูรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเชา้ไฟฟ้า (Dubrovnik Cable 

Car / SRD Hill) สู่จุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองดูบรอฟนิก ทา่นจะเห็นวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบและ

ภูเขาสลบัซบัซอ้น กบั บา้นเรือนสีขาวหลงัคาสีสม้อนัเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองดูบรอฟนิกท่ีสวยงามอนั

เป็นภาพท่ีหาชมไดย้าก 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Adria, Dubrovnik หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีหา้ เมืองดูบรอฟนิก - เมืองโทรเกียร ์- เขตเมืองเก่า - จตุัรสัจอหน์ปอลท่ี 2 - ประตูเมืองเก่า - 

หอนาฬิกา - มหาวิหารเซนตล์อวเ์รนซ ์- เมืองซีเบนิก - จตุัรสัเมืองเก่าซีเบนิก - มหาวิหาร

เซนตเ์จมส ์หรือ มหาวิหารซีเบนิก            (B/-/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโทรเกียร ์(Trogir) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาที) เมืองทา่เกา่แก่

ในอดีตของประเทศโครเอเชีย เคยเป็นอาณานิคมกรีกโบราณมีตน้ก าเนิดยอ้นไปราว 200 กวา่ปีกอ่น

คริสตกาล ดินแดนแห่งน้ีเดิมมีช่ือวา่ “ทรากอส” มาจากภาษากรีกท่ีแปลวา่แพะตวัผู ้ปัจจุบนัไดร้ับการ

อนุรักษ์ใหเ้ป็นเมืองเกา่และ ไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ 

หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1997 น าทา่น ผ่านชม เขตเมืองเก่า (Old Town) ชมความสวยงาม

ของอาคารบา้นเรือน และป้อมปราการท่ีสงา่งาม โบสถอ์นัสวยงามของยุคโรมาเนสก ์ไดร้ับการส่งเสริม

ดว้ยอาคารท่ีโดดเด่นแบบเรอเนสซองส์และบารอกจากยุคเวเนเชียน ผ่านชม จตุัรสัจอหน์ปอลท่ี 2 

(John Paul 2 Square) จตุัรัสหลกัของเมือง รองรับชาวเมืองท่ีผา่นมาผา่นไปตัง้แตส่มยักรีกและโรมนั

จนถึงปัจจุบนั ผา่นชม ประตูเมืองเก่า (Old Town Gates) ท่ีไดร้ับการบูรณะขึ้นใหมเ่ม่ือศตวรรษท่ี 

16 ผ่านชม หอนาฬิกา (Clock Tower) ท่ีสร้างขึ้ นในศตวรรษท่ี 14 ผ่านชม มหาวิหารเซนต์

ลอว์เรนซ์ (Cathedral of St. Lawrence) ท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสร้างนานนับสิบปี 

งดงามดว้ยกรอบและบานประตูหินแกะสลกั มีรูปปัน้สิงโต อดมัและอีฟ และรูปสลกัเซนตล์อวเ์รนซ ์องค ์

ส าคญั อิสระใหท้า่นเดินชมความสวยงามโดยรอบของเมือง หรือ เลือกซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ิน ของท่ีระลึก  
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น าทา่นเดินทางสู่ เมืองซีเบนิก (Sibenik) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช ั่วโมง) อดีตเมืองหลวงของ

ประเทศโครเอเชีย เป็นหน่ึงในเมืองทา่ส าคญั ตัง้อยู่ตอนกลางของแควน้ดลัมาเชีย (Dalmatia) บริเวณ

ปากแมน่ ้าครักคา ติดกบัทะเลอะเดรียติก เมืองซีเบนิกไดร้ับการพูดถึงในประวติัศาสตร์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 

1066 ในแผนผงัราชวงศข์องกษัตริยพี์ทาร์เครสซิเมียร์ท่ี 4 สรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 9 และ 10 โดย

เจา้ชายชาวโครแอต ถือเป็นเมืองท่ีเกา่แกท่ี่สุดเมืองหน่ึงของประเทศโครเอเชียน าทา่น ผ่านชม จตุัรสั

เมืองเก่าซีเบนิก (Sibenik Square) ท่ีลอ้มรอบไปดว้ยอาคารเกา่แกท่ี่ถูกดดัแปลงเป็นรา้นขายยา รา้น

แวน่ตา รา้นเส้ือผา้บูติก รา้นขายของท่ีระลึกตา่งๆมากมาย เมืองซีเบนิกแตกตา่งจากเมืองริมฝั่งทะเลอะเด

รียติกท ัว่ไปเพราะสรา้งโดยชาวกรีก กอ่นท่ีโรมนัจะเขา้มามีอิทธิพล ตอ่มาภายหลงัตกเป็นเมืองขึ้นของ

เวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวนัน้ีจึงยงัเห็นสถาปตัยกรรมหลายแหง่ท ัว่เมืองจะกรุ่นไปดว้ยกล่ินอายสไตลเ์วเน

เชียนอยา่งชดัเจนน าทา่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั มหาวิหารเซนตเ์จมส ์(Cathedral of St. James) 

หรือ มหาวิหารซีเบนิก (Sibenik Cathedral) สรา้งขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535 เพ่ืออุทิศแด่

เซนตเ์จมส ์หรือท่ีรูจ้กักนัในนาม นักบุญยากอบ เน่ืองจากสถาปนิกท่ีสรา้งวิหารแห่งน้ีท ัง้ 3 คน ไดแ้ก ่

Francesco di Giacomo , Georgius Mathei Dalmaticus และ Niccolo di Giovanni Firentino มา

จาก 3 ทอ้งถ่ิน คือ ดลัมาเชีย โคโม และ ฟลอเรนซ ์เกิดเป็นสามประสานรังสรรคผ์ลงานสุดยอดแห่งยุค

ช้ินหน่ึง โดยใชเ้ทคนิคช ัน้สูงในการสรา้งหอ้งโถงขนาดสูงใหญล่กัษณะโดมคร่ึงวงกลมสวยงาม เป็น

เอกลกัษณ์มากในยุคนั้น ท าให ้ไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ 

หรือ ยูเนสโก เม่ือปี ค.ศ. 2000 

** อิสระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 

  น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Panorama, Sibenik หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีหก เมืองซีเบนิก - เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า - ล่องเรือชมทะเลสาบ

คารล์โลแวค - เมืองซาเกร็บ                    (B/-/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองพลิตวิเซ่ (Plitvice) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที) เมืองแห่ง

แควน้อิสเตรีย (Istria) และ คาร์ลโลแวค (Kozjak) ประเทศโครเอเชีย ระหวา่งทางเต็มไปดว้ยธรรมชาติ

และความสวยงามของทิวทศัน์ท่ีรายลอ้ม ดว้ยป่าเขาสลบัทุง่หญา้ ฟาร์มเกษตรกรท่ีอุดมสมบูรณ์ 

 น าทา่นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (Plitvice Jezera National Park) ซ่ึงเกิดขึ้ น

จากน ้าภูเขามาลา คาเปลา (Mala Kapela) ไหลผา่นหินปูนหลายพนัปี ท าใหหิ้นปูนถูกกดัเซาะ ไหลไป

กองรวมกนัเป็นระยะ เกิดเป็นเข่ือนธรรมชาติ มีความสูงลดหลั่นกนัลงไปท ัง้ส้ิน 16 แห่ง อุทยานแหง่น้ีมี

เน้ือท่ีกวา่ 29,482 เฮคเตอร์ เป็นอุทยานแหง่ชาติท่ีถือไดว้า่เกา่แกท่ี่สุดในยุโรปตะวนัออก ติดกบัพรมแดน

ของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา พ้ืนท่ีสว่นใหญป่กคลุมดว้ยน ้า มีทะเลสาบสีเขียวมรกต และสีฟ้า 

รวมกนัถึง 16 ทะเลสาบ เช่ือมตอ่กนัดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดัเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา ความ

งามของทะเลสาบและน ้าตกท่ีไหลรวยริน ลงสูท่ะเลสาบท ัว่ทุกหนทุกแหง่ ชมฝูงปลาแหวกวา่ยในสระน ้าใส

ราวกระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟา้ แวดลอ้มไปดว้ยหุบเขา ตน้ไมใ้หญท่ี่ร่มร่ืน สงบสุข รวมเป็นความ

สวยงามท่ีธรรมชาติมอบใหอ้ยา่งลงตวั ท าใหส้ถานท่ีน้ี ไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี 1979  น าทา่น ล่องเรือชมทะเลสาบคารล์โลแวค 

(Kozjak Cruise) เป็นทะเลสาบท่ีใหญท่ี่สุดในอุทยานฯ ผ่านชม ความสวยงามของอุทยานตอนลา่งและ

ชมความงดงามของ น ้าตกขนาดใหญ ่(Big Waterfalls) สมัผสัถึงบรรยากาศของสายน ้าอนัชุม่ฉ ่ า บนพ้ืน

น ้าสีคราม และเกาะแกง่ในทะเลสาบ ตลอดจนไมป่้าจ าพวกสนและเฟอร์ เพลิดเพลินกบัธรรมชาติท่ี

สวยงามและอุดมสมบูรณท่ี์หาชมไดย้าก ** การล่องเรือและการเขา้ชมอุทยานฯในแต่ละจุด ข้ึนอยู่

กบัสภาพภูมิอากาศ บางจุดปริมาณน ้าน้อยไม่สามารถล่องเรือไดถึ้ง บางจุดปริมาณน ้าสูงกว่า

สะพานไมไ้ม่สามารถเดินผ่านไปได ้ถือเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติท่ีทางบริษทัไม่สามารถ

ควบคุมได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิน าท่านชมความสวยงามส่วนอ่ืนๆของอุทยานฯ ท่ีมีอีก

หลายจุดเป็นการทดแทนโดยไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายได ้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากไม่สามารถ

ล่องเรือไดก็้ตาม ** 

** อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 
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 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองซาเกร็บ (Zagreb) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาที) 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ตอ์าหารทอ้งถ่ิน หรือ อาหารจีน) 

  น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Aristos Zagreb, Zagreb หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจ็ด เมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค - ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศ

โครเอเชีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา       (B/-/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทา่นเดินทางสู่ ตลาดโดลาค (Dolac Market) ตลาดเล็กๆท่ีกางร่มสีแดงสดสวยงาม เป็นท่ีตัง้ของ

รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆมากมายท่ีบริเวณน้ี  

         ** อิสระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 

 น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย เพ่ือใหท้า่นมี

เวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรือ รา้นอาหาร  

16.05 น. น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการบิน 

Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR218 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

23.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง ** 
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วนัท่ีแปด ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมดั เมืองโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณ

ภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย                       (-/-/-) 

02.15 น. น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar 

Airways เท่ียวบินท่ี QR980  

         ** ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ 

                    ประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-

3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตียง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มี

เตียง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

27 ก.พ. - 06 มี.ค. 

2562 

27FEB QR981 BKK-
DOH 20.20-23.59 
28FEB QR215 DOH-
ZAG 02.00-06.15 
05MAR QR218 ZAG-
DOH 16.05-23.35 
06MAR QR980 DOH-

BKK 02.15-12.55 

39,999 39,999 39,999 9,999 22,999 

13 - 20 มีนาคม 

2562 

13MAR QR981 BKK-
DOH 20.20-23.59 
14MAR QR215 DOH-

39,999 39,999 39,999 9,999 22,999 
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ZAG 02.00-06.15 
19MAR QR218 ZAG-
DOH 16.05-23.35 
20MAR QR980 DOH-

BKK 02.15-12.55 

26 มี.ค. - 02 เม.ย. 

2562 

26MAR QR981 BKK-
DOH 20.20-23.59 
27MAR QR215 DOH-
ZAG 02.00-06.15 
01APR QR218 ZAG-
DOH 17.15-23.45 
02APR QR980 DOH-

BKK 02.05-12.55 

39,999 39,999 39,999 9,999 22,999 

 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ** 

 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศโครเอเชีย ท่านละ ประมาณ 

5,500-6,000 บาท ** 

 

** อตัราค่าบริการ ส าหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้ก่อนท าการออก

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

 

** ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่

ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ 

(ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบริษทัขอความกรุณาใหท่้านศึกษารายละเอียด ทัง้หมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ช ัน้ประหยดั (Economy Class) 

กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ท่ีนั่งพิเศษ (Premium Economy) หรือ ช ัน้ธุรกิจ (Business Class) จ าเป็นออกบตัรโดยสาร

ใบใหมแ่ยกจากคณะ และ จองเป็นราคาทวัร์ ไมร่วมตัว๋ (Join Land) ตัง้แตข่ ัน้ตอนการจอง ส่ิงส าคญักอ่นออกบตัรโดยสาร 

กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีกอ่นทุกครั้งวา่คณะคอนเฟิร์มออกเดินทางหรือไม ่

 คา่ภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ทา่นละ 2 ช้ิน โดยมีน ้าหนักรวมกนัไมเ่กิน 30 ก.ก. (แตล่ะช้ิน ควรหนักไมเ่กิน 23 ก.ก. 

เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น หรือ 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 3 

ทา่น Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม

โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนั

เพ่ิมเพ่ือคุม้ครองสุขภาพกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดิน ทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ด ้

ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหนา้ทวัร์กอ่นการใชบ้ริการทุกครั้ง) 
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 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 

1,680 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ( Infant) 

ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวเชงเกน้ ประเทศฝรัง่เศส ท่านละ ประมาณ 3,000-3,500 

บาท ข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและ

ค่าบริการส่วนน้ีขอความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดินทางถือไปจ่ายในวนัท่ีย่ืนเอกสาร สแกนน้ิว กบัเจา้หน้าท่ีของบริษทั 

โดยทางบริษทัจะมีเจา้หนา้ท่ีไปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนันัน้) 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ า 

ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า สว่นน้ี

ภายในวนัท่ี 3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไมไ่ดร้ับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ี

ก าหนด และหากทา่นมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหมอี่กครั้ง 

กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตาม

วนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์กรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือท ัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์มช่  าระเงิน หรือ ช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณี

เช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนัด

สมัภาษณวี์ซ่า ท่ีท าใหท้างบริษทัไมไ่ดร้ับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คือ กอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 

วนั ใหถื้อวา่นักทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและ

วนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
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1. กรณี ท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง 

นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่ง

หน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณอ์กัษรเทา่นั้น ทางบริษทัไมร่ับยกเลิก

การจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆท ัง้ส้ิน 

2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินคา่บริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐาน

การช าระเงินคา่บริการตา่งๆท ัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และ

หนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 31-44 วนั ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีท่ีมีค่าใชจ่้าย

ตามจริงมากกว่าก าหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงทัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

** ท ัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียว

ใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนั่งต ัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ

ก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ทา่น ขึ้นไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไมถึ่งตาม

จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราคา่บริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหน้า

อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดินทางส าหรับประเทศ

ท่ีมีวีซา่ แตห่ากทางนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตทุ์กทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทาง

นอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่ส่วนใด

สว่นหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซา่ไมผ่า่นการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้นจริง

ท ัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
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6. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด

นักขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู ่

แบบ 2 ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่

ติดกนั หรือ อยูค่นละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ทา่น อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตียงใหญ ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่บริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้น

จากนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาด

กะทดัรัต และไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ

แตกตา่งกนั 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั การย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ 

1. ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย่ื์นรับค ารอ้งขอวีซา่ เพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15 -20 วนั ท าการเป็นอย่างน้อย (อาจไม่รวมเสาร์ - 

อาทิตย ์ในบางกรณี) ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่งเป็นส าคญั  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวีซา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวนัและเวลา

จากทางสถานทูตหรือศูนยร์ับค าร้องขอวีซ่าเทา่นั้น หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนินการย่ืนวีซา่วนัใดบา้ง รวมไปถึงมี

ความจ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระส่วนตวัของทา่นในชว่งใดบา้ง ซ่ึงอาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการ

พิจารณาวีซ่า หรือ ซ่ึงอาจท าใหใ้หมี้ผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาท่ี

สถานทูต) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ ัน้ตอนการจอง หรือ กอ่นช าระเงินมดัจ า พรอ้มแจง้วนั และ 

เวลาท่ีทา่นสะดวกจะย่ืนวีซา่มากอ่น แผนกวีซา่จะประสานงานใหอี้กครั้ง หากมีคิวย่ืนวา่งชว่งท่ีทา่นสะดวก แผนกวีซา่
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จะด าเนินการใหดี้ท่ีสุดท่ีจะชว่ยอ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพิเศษ แตท่ ัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษตา่งๆ 

จ าเป็นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม ทา่นสามารถเลือกซ้ือ 

2.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดม้ากขึ้น  

2.2 การย่ืนแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใชเ้วลาพิจารณาเร็วกวา่ปกติ  

** การบริการพิเศษน้ียงัคงใชม้าตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทัง้หมด ** 

ประเทศท่ีทา่นสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได ้ ไดแ้ก ่องักฤษ อิตาลี ฝรัง่เศส สวิสเซอรแ์ลนด ์เทา่นั้น  

** ส าหรบัค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษอีกครัง้ อาจมีการ

เปล่ียนแปลง ** 

4. กรณีท่ีทา่นไมส่ามารถย่ืนวีซา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งย่ืนกอ่น หรือ หลงั คณะ และหากเกิดคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริงท ัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออก

กอ่นแตวี่ซา่ยงัไมอ่อก เน่ืองจากทา่นย่ืนหลงัคณะ  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซา่แบบปกติท ัว่ไปคือ 15 วนัท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ท ัง้น้ี ขึ้นอยูก่บัจ านวนผูส้มคัรในชว่ง

นั้นๆ ซ่ึงหากอยูใ่นชว่งฤดูกาลทอ่งเท่ียว ท่ีมีผูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกติ 

6. หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้  าการย่ืนขอวีซา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยืมหนังสือเดินทางจาก

สถานทูตออกมาใชร้ะหวา่งข ัน้ตอนการพิจารณาวีซา่ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส้ิน ดงันั้นหากทา่นมีความจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯ

เพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลว่งหนา้ กรณีท่ีตอ้งการใชห้นังสือเดินทางกะทนัหนั ท า

ใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดินทางกลบัคืนดว่น ระหวา่งข ัน้ตอนการพิจารณาวีซา่ อาจท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซา่ และ ทา่น

จ าเป็นตอ้งสมคัรเขา้ไปใหม ่นั่นหมายถึงจะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียม และ คา่บริการใหมท่ ัง้หมด โดยค านึงถึงระยะเวลา

การพิจารณาเป็นส าคญักอ่นด าเนินการ 

7. กรณีท่ีทา่นมีวีซ่าทอ่งเท่ียวเชงเกน้ชนิดท่ีสามารถเข า้ออกไดห้ลายครั้งโดยยงัไม่หมดอายุอยูแ่ลว้ และตอ้งการใช ้

เดินทางทอ่งเท่ียวกบัคณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นถูกใชม้าแลว้ตามเง่ือนไขของกลุม่เชงเกน้ คือ วีซ่าออกจาก

ประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนั้นๆมากท่ีสุด มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหน่ึงครั้ง หากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขและลูกคา้

ยืนยนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ คา่ใชจ้า่ยท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี 

เชน่ กรณีถูกปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถูกสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีทา่นมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเขา้ออกไดห้ลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิด

ทอ่งเท่ียวเทา่นั้น โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสือเดินทางเลม่ปัจจุบนัท่ีมีอายุคงเหลืออยา่งนอ้ง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั 

รวมถึงวีซา่ชนิดท่ีอนุมติัโดยระบุวนัท่ีสามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กินกวา่ก าหนดท่ีอนุมติัในหนา้วีซา่  

ท ัง้น้ี ขึ้ นอยู่กบัประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าท่ีมีการประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้บั

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
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การไมร่ับผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ คา่ใชจ้่ายท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอร์สายการบินไมอ่นุญาต

ใหเ้ช็คอินไดเ้น่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมือง และ ถูก

สง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตฯ ไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมการบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จ

แกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตฯ ไม่

มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซ่ึงขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมือในสว่น

น้ีเพ่ือใหก้ารย่ืนค ารอ้งในครั้งตอ่ๆไปสะดวกมากขึ้น ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีสถานทูตเป็นส าคญั 

11. การท่ีวีซ่าจะออกใหท้นัวนัเดินทางหรือไม ่หรือ ออกกอ่นเดินทางเพียงไมก่ี่วนั เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้ง

คา่เสียหายใดๆไดท้ ัง้ส้ิน เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทูตคุม้ครองอยู ่  

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั สายการบิน ท่ีท่านควรทราบ 

1. เก่ียวกบัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

เลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองบินทุกกรณี แตท่างบริษทัจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดน้ั่งดว้ยกนั หรือ 

ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุดเทา่ท่ีจะสามารถท าได ้

2. กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในข ัน้ตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ลว่งหนา้กอ่น

เดินทางกะทนัหนั อาจมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเพ่ือช าระกบัเมนูใหมท่ี่ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลิกได  ้

 

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีท่านควรทราบ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เทา่นั้น กรณีท่ีทา่นถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้ม

คณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว โดยไมมี่จดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาต

การใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่า่นการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์ เช็คอิน ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ท ัง้ฝั่งประเทศ

ไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะ

เกิดขึ้นในส่วนน้ี และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่

วา่บางส่วนหรือท ัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงิน

คา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือท ัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
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3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือท ัง้หมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่น

หรือท ัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา่ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์มไ่ดส้่งหน้า

หนังสือเดิน และ หนา้วีซา่มาใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือสว่นท่ีเหลือท ัง้หมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท ัง้น้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั และ 

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักทอ่งเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษทั เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋

เคร่ืองบิน คา่ภาษีน ้ามนั คา่ภาษีสนามบิน คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุน

สูงขึ้น 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลง

นามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเทา่นั้น 

9. นักทอ่งเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไมใ่ชเ่หตุท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเชน่ วีซา่ไมผ่า่น เกิดอุบติัภยัท่ีไมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคา่ทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไมไ่ดช้  าระแกท่างคูค่า้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งช าระตาม

ขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏิบติัเทา่นั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น 
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12. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ี

ทา่นไมต่อ้งการใชบ้ริการสว่นใดส่วนหน่ึง ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมีคา่ใชจ้า่ย

เพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริงท ัง้หมดกบัผูเ้ดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ขึ้น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนค ารอ้งขอวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศโครเอเชีย 

1.  หนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจริง มีอายุการใชง้านคงเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมีหนา้

วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านัน้) 

2. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉาก

หลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กิน 3 เดือน ไมซ่ า้กบัวีซา่ประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดร้ับ 

เทา่นั้น 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรียน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษทั / รา้นคา้ :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มีอายุไมเ่กิน 3 เดือน) / 

หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วนัเร่ิมงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ ไมจ่ าเป็นตอ้ง

ระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั 

(ถา้มี) ท่ีอยู ่และเบอร์ติดตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจ่ดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน เป็นภาษาองักฤษ 

สามารถเขียนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แตท่ ัง้น้ี อยูท่ี่ดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีรับย่ืนเทา่นั้น  

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลว้ไม่เกิน 30 วนั ณ วนัท่ีนัดย่ืนวีซ่า จดหมายตอ้ง

เป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหน้าหนงัสือเดินทาง เท่านั้น กรณีไม่ถูกตอ้ง

เจา้หน้าท่ีอาจปฏิเสธการรบัย่ืนได ้** 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เท่านัน้ กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน  

** ฉบบัจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนินการมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั 

ณ วนัท่ีนัดย่ืนวีซ่า ** 

** ผูท่ี้ประกอบอาชีพ มีหนา้ท่ีการงาน จ าเป็นจะตอ้งมีบญัชีส่วนตวัเสมอ บญัชีบริษทั สามาถใชป้ระกอบการ

พิจารณาได ้แต่ไม่สามารถใชย่ื้นแทนบญัชีส่วนตวัได ้ซ่ึงหากมีแต่บญัชีบริษทั เจา้หนา้ท่ีอาจปฏิเสธการรบั

ย่ืนได ้** 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

8. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กว่า 18 ปีบริบูรณ)์ 

** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบริบูรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบิดามารดา  

หรือเดินทางพรอ้มบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศ 

ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบา้น ท ัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสือ

เดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) 

ใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) 

ใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่นการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

- ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

- ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือดเท่านั้น บิดา , มารดา , บุตร 

, พ่ี , นอ้ง , สามี , ภรรยา สามารถอา้งอิงไดจ้ากทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามา

ดว้ย และจ าเป็นตอ้งย่ืนเอกสารส าคญัดงัน้ี ** 

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

- หนงัสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบบัจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ โดยระบุช่ือเจา้ของ

บญัชี (ผูร้บัรอง) ยืนยนัรับรองใหก้บัผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ วนัท่ีนัดย่ืนวีซ่า ** 

โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบบัจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนินการมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั 

ณ วนัท่ีนัดย่ืนวีซ่า ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไข เจา้หนา้ท่ีอาจ

ปฏิเสธการรบัย่ืนได ้** 

** หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือ

บญัชีเดียวกนั ** 

 

แผนท่ีการเดินทางเพ่ือการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า ประเทศโครเอเชีย 
สถานท่ีย่ืนค ารอ้งวีซ่า : ศูนยย่ื์นค ารอ้งขอวีซ่า VFS ประเทศโครเอเชีย อาคารสีลมคอมเพล็กซ ์ชัน้ 15 ถนนสี

ลม 
ทางอาคารมีสถานท่ีจอดรถรับรอง แตท่างศูนยย่ื์นวีซา่ VFS ไมมี่บริการประทบัตราท่ีจอดรถฟรี 
การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS / รถไฟฟ้าใตดิ้น MRT สถานีสีลม 
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพ่ือขอย่ืนวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศโครเอเชีย 

1. ช่ือ - นามสกุล ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปล่ียน) ................................................................................... 

3. วนั - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย           หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส                  หยา่            หมา้ย              แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วนัท่ีออก ................ วนัหมดอายุ ............... สถานท่ีออก ............................................................. 

8. ท่ีอยู่ปัจจุบนั(ท่ีพกัอาศยัอยู่จริง) ............................................................................................. 

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

9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ .......................... อีเมลล ์........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุดว้ย 

..................................................................................................................................... 

11. ช่ือสถานท่ีท างาน/สถานศึกษา และท่ีอยู่ ................................................................................. 

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

เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ ......................... อีเมลล ์......................................................................... 

12. วีซา่ยุโรป (เชงเกน้) ท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดร้ับ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

13. ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 
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14. ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

   ตวัผูส้มคัรเอง 

   มีผูอ่ื้นออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบุ ..................................................... ความสมัพนัธ ์.......................... 

15. ช่ือบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัทา่น ..................................................... ความสมัพนัธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริงทุกขอ้โดยละเอียด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนท่ีสุดเพ่ือ ประโยชนข์องตวัท่านเอง 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษทัเป็นเพียงตวักลางในการอ านวยความ

สะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ ** 
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