
 

 

รหัสทัวร ZET1900808 
ทัวรยุโรป โครเอเชีย ซาเกร็บ ดูบรอฟนิก พลติวิเซ [เลสโก ซีฟอัส] 
7 วัน 4 คืน (QR) 
- มหาวิหารเซนตมารค 
- พิพิธภัณฑประวติัศาสตรแหงประเทศโครเอเชีย 
- ศาลาวาการเมืองซาดาร 
- มหาวิหารเซนตอนาตาเซีย 
- อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ เจเซรา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หน่ึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน
นานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร                             
(-/-/-) 

17.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร 
Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

20.25 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร โดย
สายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR835 

** ใชเวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่งบิน ** 
23.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** เพื่อ

เปลี่ยนเครื่อง ** 
 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยาน

นานาชาตซิาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย - เมืองซาเกร็บ - ย า น
อัพเปอรทาวน - มหาวิหารแหงเมืองซาเกร็บ - มหาวิหารเซนตมารค - น่ังรถราง
ทองถิ่น ชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ - เนินเขากอรนจิกราด - โบสถ
เซนตแคทเทอรีน - อาคารพิพิธภัณฑศิลปะภาพเขียน - พิพิธภัณฑประวัติศาสตร
แหงประเทศโครเอเชีย - พระราชวัง - ยานโลเวอรทาวน - จัตุรัสเจลาซิค - 
อนุสาวรียพระเจาโจเซปเจลาซิค - สุสานที่ใหญที่สุดของประเทศโครเอเชีย - เมือง
ซาดาร             (-/-/D) 

02.00 น. นําทานเดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศ
โครเอเชีย โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR215 

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบนิ ** 
07.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย  

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดใน
ประเทศโครเอเชีย เปนศูนยกลางของการปกครอง อุตสาหกรรม ธุรกิจ และ
ศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยูบริเวณตะวันตกตอนเหนือของประเทศโครเอเชีย โดยมี
แมน้ําซาวาไหลผานเชื่อมโยงไปยังบริเวณเทือกเขาแอลป� เทือกเขาไดนาริกแอลป� 
ทะเลอาเดรียติก และภูมิภาคแพนโนเนีย ทําใหสามารถติดตอและคมนาคมขนสง
กับภูมิภาคยุโรปกลางไดเปนอยางดี นําทานเที่ยวชมเมืองซาเกร็บโดยรอบ โดยตัว
เมืองจะแบงออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ ยานอัพเปอรทาวน (Upper Town) และ 
ยานโลเวอรทาวน (Lower Town) เริ่มจาก ยานอัพเปอรทาวน (Upper Town) 
นําท าน  ถ ายรูป เป นที่ ระลึก  กับ  มหาวิหารแห ง เมื องซาเกร็บ  (Zagreb 
Cathedral) ที่มีชื่อเดิมวา มหาวิหารเบลสซึด เวอรจิน แมรี่ (Cathedral of 
the Assumption of the Blessed Virgin Mary) หรือ มหาวิหารเซนตสตี
เฟน (St. Stephen’s Cathedral) มีหอคอยคูโดดเดนอยูดานบน เริ่มแรกสราง
มาตั้งแตยุคโรมันเรืองอํานาจ แตมาถูกทําลายดวยกองทัพมองโกลที่เขามารุกราน 
ตอมาประมาณกลางคริสตศตวรรษที่ 13 เกิดการบูรณะครั้งใหญในรูปแบบของ
ศิลปะกอธิค ตกแตงใหมอยูหลายครั้ง จึงสวยสงางามดั่งปจจุบัน มหาวิหารแหงน้ี
ถือเปนสัญลักษณสําคัญ ที่สามารถมองเห็นไดจากทุกมมุของเมอืงซาเกร็บ  
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนตมารค (St. Mark’s Cathedral) 
ที่โดดเดนสวยงามดวยหลังคาที่ใชศิลปะการปูกระเบื้องเปนสีสัน ลวดลายตาราง
หมากรุกแดงขาว ซึ่งเปนสัญลักษณของประเทศโครเอเชีย  



 

 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 

 นําทาน น่ังรถรางทองถิ่น ชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ (Local Tram) 
บริเวณ เนินเขากอรนจิกราด (Gornji Grad) จากมุมสูงน้ีมองไปทิศใดก็เจอแต
ยอดโบสถ เกาแกสวยงาม ไดแก  โบสถ เซนตแคทเทอรีน (Church of St. 
Catherine) โบสถสีขาวแบบบาโรค, อาคารพิพิธภัณฑศิลปะภาพเขียน (Naive 
Art), พิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงประเทศโครเอเชีย (Museum of Croatia), 
พระราชวัง (The Palace) รวมไปถึง มหาวิหารเซนตมารค (St. Mark’s 
Cathedral) ความสวยงามทางสถาปตยกรรมของอาคารบานเรือนไลลดหลั่นกัน
ไปตามไหลเขา และ ยานโลเวอรทาวน (Lower Town) ยานเศรษฐกิจอันทันสมัย 
หรือที่เรียกอีกอยางวาเปนยานเมืองใหม ดูทันสมัยกวายานอัพเปอรทาวน ผานชม 
จัตุรัสเจลาซิค (Jelacic Square) ยานเศรษฐกิจธุรกิจการคาและจุดนัดพบของ
ชาวเมือง บริเวณน้ียังเปนที่ตั้งของ อนุสาวรียพระเจาโจเซปเจลาซิค (Joseph 
Jelacic Square Monument) กษัตริยผูทรงกอบกูเอกราชยึดดินแดนคืนมา
จากอาณาจักรออสเตรียในยุคกอน ** กรณีรถรางทองถิ่นงดใหบริการ ไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถคืนคาใชจายได ไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ก็ตาม เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับผูแทนเรียบรอยแลวทัง้หมด ** 



 

 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ สุสานที่ใหญที่สุดของประเทศโครเอเชีย (Mirogoj 
Cemetery) สุสานน้ีสรางขึ้นในป ค.ศ. 1876 และเสร็จสมบูรณในป ค.ศ. 1929 
สุสานแหงน้ีเปนที่สถานที่ฝงศพของบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายของประเทศ
โครเอเชีย จึงมีการตกแตงประดับประดาสวนไวอยางสมเกียรติสวยงามตาม
ฤดูกาล   

 นําทานเดินทางสู เมืองซาดาร (Zadar) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 
นาที) เปนเมืองใหญอันดับที่หาของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใต
ติดกับทะเลอาเดรียติกในภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) มีอายุเกาแกประมาณ 
2,800 ป มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกมาตั้งแตสมัยโรมันอีกดวย ใน
อดีตเปนเมืองทาทางทะเลที่สําคัญแหงหน่ึงของทะเลอาเดรียติกและเปนที่ชวงชิง
ของหลายอาณาจักรเพื่อครองความไดเปรียบการคาทางทะเลบริเวณเมืองน้ี 
ในชวงสาธารณรัฐสงัคมนิยมยูโกสลาเวีย เมืองซาดารไดรับการพัฒนาใหกลายเปน
เมืองทองเที่ยวที่โดดเดนแหงหน่ึงของฝم�งทะเลอาเดรียติก และแมปจจุบันน้ีหลัง
ประเทศโครเอเชียไดแยกตัวออกมาเปนประเทศเอกราชจากยูโกสลาเวียเมื่อตน
ทศวรรษที่ 90 เมืองซาดารก็ยังคงเปน 1 ในแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมจาก
นักทองเที่ยวทั่วโลก  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 
 นําคณะเขาสูทีพ่ัก Hotel Kolovare, Zadar หรือเทียบเทา 
 

 



 

 

วันที่สาม เมืองซาดาร - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาวาการเมืองซาดาร - โบสถเซนตไซเมียน - 
โรมันฟอรัม - โบสถเซนตโดแนท - โบสถเซนตแมรี่ - มหาวิหารเซนตอนาตาเซีย - 
เมืองสปลทิ - พระราชวังไดโอคลีเชียน - เมืองมาล ีสตอน       (B/-/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสกลางเมือง (City Square) เปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญ
ทางราชการและศาสนาตางๆมากมาย รวมไปถึงรานคาจําหนายของที่ระลึก ผาน
ชมบรรยากาศของเมืองเกาแถบริมทะเลอาเดรียติก นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ 
ศาลาวาการเมืองซาดาร (Zadar City Hall) ที่ยังคงทําการอยูในปจจุบัน นําทาน 
ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสถเซนตไซเมียน (St. Simeon Church) โบสถเกาท่ีมี
ประวัติอันยาวนานของเมือง นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โรมันฟอรัม (Roman 
Forum) ลานประชุมกลางเมือง ที่ปจจุบันหลงเหลือเพียงแคซากปรักหักพัง ซ่ึงถือ
วาเปนสิ่งกอสรางที่มีขนาดที่ใหญที่สุดในฝم�งตะวันออกของทะเลอาเดรียติก นําทาน 
ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสถเซนตโดแนท (St. Donatus Church) ตั้งอยูบริเวณ
เดียวกันกับโรมันฟอรัม เปนโบสถไบเซนไทนท่ีใหญที่สุดในแควนดัลเมเชีย ถูกสราง
ขึ้นในชวงศตวรรษที่ 9 ตัวอาคารสรางแบบหลังคาทรงกลม ปจจุบันยังคงใช
สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เปนอีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองซาดาร 
บริเวณเดียวกัน นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสถเซนตแมรี่ (St. Mary's 
Church) ปจจุบันไดกลายเปนพิพิธภัณฑสําหรับการเก็บงานศิลปะ วัตถุโบราณท่ีมี
ความสําคัญทางศาสนา นําทาน ถายรูปเปนที่ระลกึ กับ มหาวิหารเซนตอนาตาเซีย 
(St. Anastasia Cathedral) เปนมหาวิหารคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่
ใหญที่สุดในแควนดัลเมเชีย ถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 4 ถึง 5 เปนประจําเมือง
ซาดาร แมวามหาวิหารจะผานการถูกทําลายในสงครามมาแลวก็ตาม แตยังคง
ความสวยงามอยู  
นําทานเดินทางสู เมืองสปลิท (Split) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 
นาท)ี เปนเมืองชายทะเลท่ีใหญที่สุดแถบทะเลอาเดรียติก ของประเทศโครเอเชีย มี
ประวัติความเปนมากวา 2,500 ป ต้ังแตสมัยกรีก ถือไดวาเปนเมืองที่เกาแกที่สุด
เมืองหน่ึงอีกเชนกัน 



 

 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ พระราชวังไดโอคลีเชียน (Diocletian's Palace) 
เปนพระราชวังที่ตั้งอยูที่เมืองสปลิท ประเทศโครเอเชีย สรางขึน้โดยจักรพรรดิไดโอ
คลีเชียน เมื่อตนคริสตศตวรรษที่ 4 จักรพรรดิไดโอคลีเชียนทรงสรางพระราชวัง
ขนาดใหญโตรโหฐานแหงน้ี เพื่อเตรียมที่จะใชเปนสถานที่สําหรับใชชีวิตชวงปลด
เกษียณ ภายในอาณาเขตอันกวางใหญของพระราชวังน้ัน มากมายดวยวิหาร ที่
ประทับตางๆ รวมถึงสุสานของพระองคเอง จากโถงทางเดินเบ้ืองลางท่ีเชื่อมตอกับ
หองหับตางๆ ซึ่งมีบันไดเชื่อมสูสวนที่เปนลานพระราชวัง โดยมีเสาหินแกรนิตที่
ประดับประดาลวดลายอยางงดงามลอมไว 3 ดาน สูงขึ้นไปคือหอคอยแหงวิหาร
เซนตโดมิโน วิหารโรมาเนสก ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 13 ภายในมีแทนบูชาของ
เซนตโดมิโนและเซนตสตาซิอุส รวมถึงภาพเขียนสีทางศาสนา และซุมประตูไม
ลวดลายละเอียดยิบ ไดรับการขึ้นทะเบียนให เปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1979 ** ยังไมรวมคาบัตรเขาชม 
พระราชวังไดโอคลีเชียน ทานละ ประมาณ 22 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เปนเงิน
ไทย ทานละ ประมาณ 880 บาท (THB) **  

 นําทานเดินทางสู เมืองมาลี สตอน (Mali Ston) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเล็กริมทะเลทางตอนใตของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยูใน
คาบสมุทรเพลเยแซค ใกลพรมแดนเมืองนีอุม ประเทศบอสเนีย บริเวณหุบอาว
แถบน้ีมีความอุดมสมบูรณของแพลงตอนและสารอาหารในน้ําทะเลจํานวนมาก 



 

 

เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศเปนลักษณะโขดหินและเกาะเล็กๆ ทําใหเมื่อเวลามีฝน
ตกน้ําชะลางแรธาตุไหลลงน้ําทะเล จึงทําใหเมืองมาลี สตอน เปนแหลงทําประมงที่
ดีที่สุดแหงหน่ึงของประเทศโครเอเชีย  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารทองถิ่น หรือ บุฟเฟ�ต
นานาชาต)ิ  
 นําคณะเขาสูที่พัก Grand Hotel Neum, Mali Ston หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่ี ่ เมืองมาลี สตอน - ลองเรือเขาเยี่ยมชม ฟารมเลี้ยงหอยนางรม - ลิ้มลอง รสชาติ
ของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรียติก พรอม จิบแชมเปญ - เมืองดูบรอฟนิก 
- เมืองเกาดูบรอฟนิก - ศาลาวาการประจําเมืองดูบรอฟนิก - หอระฆังประจํา
เมืองดูบรอฟนิก - ขึ้นชมวิวทิวทัศนของเมืองดูบรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเชา
ไฟฟ�า - เมืองโทรเกียร - เขตเมืองเกา - จัตุรัสจอหนปอลที่ 2 - ประตูเมืองเกา - 
หอนาฬิกา - มหาวิหารเซนตลอวเรนซ                                (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน ลองเรือเขาเยี่ยมชม ฟารมเลี้ยงหอยนางรม (Oyster Farm) ที่นิยมเลี้ยง

กันมากที่สุดในเมืองมาลี สตอน หากใครไดมาเยือนไมควรพลาดชิมหอยนางรม
สดๆจากที่ น่ี ชมขั้นตอนตางๆของการเลี้ยงหอยนางรม และ ใหทาน ลิ้มลอง 
รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พรอม จิบแชมเปญ (Tasting 
Fresh Oyster with Champange) ดื่มดํ่ากับรสชาติหอยนางรมสดทามกลาง
บรรยากาศสุดโรแมนติคและสวยงามริมแถบทะเลอาเดรียติก ** กรณีเรืองด
ใหบริการ ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถคืนคาใชจายได 
ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทัง้หมด ** 
นําทานเดินทางสู เมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) เมืองที่ไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองเกาที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป เปน
เมืองที่ไดรับฉายาวา “ไขมุกแหงทะเลอาเดรียติก (The Pearl of Adriatic 
Sea)” ดวยความลงตัวของสถาปตยกรรมและผังเมืองที่เปนระเบียบ เมืองดูบรอฟ
นิกยังมีประวัติศาสตรเปนเมืองพี่เมืองนองกับเมืองสปลิท เปนเมืองที่มีความสําคัญ
ทางการคาอยางมากในแถบทะเลอาเดรียติก และ แถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน เคย
เปนเมืองที่มีอํานาจทางทะเลและควบคุมการคาทางทะเลมาตั้งแตศตวรรษที่ 13 
เพราะมีบทบาทเปนเมืองที่เชื่อมการคาระหวางฝم�งตะวันออกและตะวันตกของทะเล
อาเดรียติก ความสวยงามทั้งหมดไดหลอหลอมเมืองทั้งเมืองดังที่ปรากฏในปจจุบัน 
ทําให ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1979 



 

 

นําทาน ผานชม ความสวยงามโดยรอบของ เมืองเกาดูบรอฟนิก (Dubrovnik 
Old Town) เต็มไปดวยสถาปตยกรรมแบบกอธิก เรอเนสซองส และบารอก ตัว
เมืองเปนป�อมปราการโบราณที่ถือเปนสัญลักษณของเมือง ชมแนวกําแพงป�อม
ปราการที่มีขนาดกวางขวาง ที่โอบเมืองเกาอันงดงามแหงน้ีไว นําทาน ถายรูปเปน
ที่ระลึก กับ ศาลาวาการประจําเมืองดูบรอฟนิก (City Hall of Dubrovnik) และ 
หอระ ฆั งป ระจํ า เมื อ งดู บ รอฟ นิ ก  (Bell Tower of Dubrovnik) ถื อ เป น
สัญลักษณสําคัญของเมืองดูบรอฟนิก ตั้งอยูปลายสุดของถนนสายหลัก มีความ
พิเศษตรงลูกกลมๆ ใตหนาปด เปนสัญลักษณแทนพระจันทรบอกขางขึ้นขางแรม
มาตั้งแตสมัยโบราณ 

 
 
 นําทาน ขึ้นชมวิวทิวทัศนของเมืองดูบรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเชาไฟฟ�า 

(Dubrovnik Cable Car / SRD Hill) สูจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟ
นิก ทานจะไดชมวิวทิวทัศนของทะเลสาบและภูเขาสลับซับซอน กับ บานเรือนสี
ขาวหลังคาสีสมอันเปนเอกลักษณของเมืองดูบรอฟนิกที่สวยงามอันเปนภาพ และ 
บรรยากาศที่หาชมไดยาก ** กรณีกระเชาไฟฟ�างดใหบริการ ไมวากรณีใดก็ตาม 



 

 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถคืนคาใชจายได ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม 
เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทัง้หมด ** 

 นําทานเดินทางสู เมืองโทรเกียร (Trogir) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 
นาที) เมืองทาเกาแกในอดีตของประเทศโครเอเชีย เคยเปนอาณานิคมกรีกโบราณ
มีตนกําเนิดยอนไปราว 200 กวาปกอนคริสตกาล ดินแดนแหงน้ีเดิมมีชื่อวา 
“ทรากอส” มาจากภาษากรีกที่แปลวาแพะตัวผู ปจจุบันไดรับการอนุรักษใหเปน
เมืองเกาและ ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1997 นําทาน ผานชม เขตเมืองเกา (Old Town) ชม
ความสวยงามของอาคารบานเรือน และป�อมปราการที่สงางาม โบสถอันสวยงาม
ของยุคโรมาเนสก ไดรับการสงเสริมดวยอาคารที่โดดเดนแบบเรอเนสซองสและบา
รอกจากยุคเวเนเชียน ผานชม จัตุรัสจอหนปอลที่ 2 (John Paul 2 Square) 
จัตุรัสหลักของเมือง รองรับชาวเมืองทีผ่านมาผานไปตั้งแตสมัยกรีกและโรมันจนถึง
ปจจุบัน ผานชม ประตูเมืองเกา (Old Town Gates) ที่ไดรับการบูรณะขึ้นใหม
เมื่อศตวรรษที่ 16 ผานชม หอนาฬิกา (Clock Tower) ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 
14  

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนตลอวเรนซ (Cathedral of St. 
Lawrence) ที่สรางในศตวรรษที่ 12 ใชเวลากอสรางนานนับสิบป งดงามดวย
กรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปم�นสิงโต อดัมและอีฟ และรูปสลักเซนต
ลอวเรนซ องคสําคัญ อิสระใหทานเดินชมความสวยงามโดยรอบของเมือง หรือ 
เลือกซือ้สินคาทองถิ่น ของท่ีระลึก  

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพือ่สะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

 นําคณะเขาสูทีพ่ัก Hotel Medena, Trogir หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่หา เมืองโทรเกียร - เมืองซีเบนิก - จัตุรัสเมืองเกาซีเบนิก - มหาวิหารเซนตเจมส - 
เมืองพลิตวิเซ - อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ เจเซรา - ลองเรือชมทะเลสาบคารล
โลแวค - เมืองโอพาเทีย                         (B/-/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองซีเบนิก (Sibenik) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
อดีตเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เปนหน่ึงในเมืองทาสําคัญ ตั้งอยูตอนกลาง
ของแควนดัลมาเชยี (Dalmatia) บริเวณปากแมน้ําครกัคา ติดกับทะเลอาเดรียติก 
เมืองซีเบนิกไดรับการกลาวถึงในประวตัิศาสตรครั้งแรกในป ค.ศ. 1066 ในแผนผัง
ราชวงศของกษัตริยพีทารเครสซิเมียรที่ 4 สรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 9 และ 10 
โดยเจาชายชาวโครแอต ถือเปนเมืองที่เกาแกที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศโครเอเชีย 
นําทาน ผานชม จัตุรัสเมืองเกาซีเบนิก (Sibenik Square) ที่ลอมรอบไปดวย
อาคารเกาแกที่ถูกดัดแปลงเปนรานขายยา รานแวนตา รานเสื้อผาบูติกพื้นเมือง 
รานขายของที่ระลึกตางๆมากมาย เมืองซีเบนิกแตกตางจากเมืองริมฝم�งทะเลอะเดรี
ยติกทั่วไปเพราะสรางโดยชาวกรีก กอนที่โรมันจะเขามามีอิทธิพล ตอมาภายหลัง
ตกเปนเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวันน้ีจึงยังสามารถพบสถาปตยกรรม
หลายแหงทั่วเมืองจะกรุนไปดวยกลิ่นอายสไตลเวเนเชียนอยางชัดเจน 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนต เจมส  (Cathedral of St. 
James) หรือ มหาวิหารซีเบนิก (Sibenik Cathedral) สรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 
1431-1535 เพื่ออุทิศแดนักบุญเซนตเจมส หรือที่รูจักกันในนาม นักบุญยากอบ 
เน่ืองจากสถาปนิกที่สรางวิหารแหงน้ีทั้ง 3 คน ไดแก Francesco di Giacomo, 
Georgius Mathei Dalmaticus และ Niccolo di Giovanni Firentino มา
จาก 3 ทองถิ่น คือ ดัลมาเชีย โคโม และ ฟลอเรนซ เกิดเปนสามประสานรังสรรค
ผลงานสุดยอดแหงยุคชิ้นหน่ึง โดยใชเทคนิคชั้นสูงในการสรางหองโถงขนาดสูง
ใหญลักษณะโดมครึ่งวงกลมสวยงามเปนเอกลักษณมากในยุคน้ัน ไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 
2000 



 

 

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําทานเดินทางสู เมืองพลิตวิเซ (Plitvice) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

10 นาที) เมืองแหงแควนอิสเตรีย (Istria) และ คารลโลแวค (Kozjak) ประเทศ
โครเอเชีย ระหวางทางมากไปดวยธรรมชาติและความสวยงามของทิวทัศนที่ราย
ลอมดวยป�าเขาสลับทุงหญาและฟารมเกษตรกรทีอุ่ดมสมบูรณ 

 นําทาน เขาชม อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ เจเซรา (Plitvice Jezera National 
Park) ซึ่งเกิดขึ้นจากน้ําภูเขามาลา คาเปลา (Mala Kapela) ไหลผานหินปูน
หลายพันป ทําใหหินปูนถูกกัดเซาะ ไหลไปกองรวมกันเปนระยะ เกิดเปนเขื่อน
ธรรมชาติ มีความสูงลดหลั่นกันลงไปทั้งสิ้น 16 แหง อุทยานแหงน้ีมีเน้ือที่กวา 
29,482 เฮคเตอร เปนอุทยานแหงชาติที่ถือไดวาเกาแกที่สุดในยุโรปตะวันออก 



 

 

ติดกับพรมแดนของประเทศบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา พื้นที่สวนใหญปกคลุมดวย
น้ํา มีทะเลสาบสีเขียวมรกต และสีฟ�า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมตอกันดวย
ทางเดินสะพานไมลัดเลาะระหวางทะเลสาบและเนินเขา ความงดงามของ
ทะเลสาบและน้ําตกที่ไหลรวยริน ลงสูทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแหง ชมฝูงปลาแหวก
วายในสระน้ําใสราวกระจกสะทอนสีครามของทองฟ�า แวดลอมไปดวยหุบเขา 
ตนไมใหญที่รมรื่น สงบสุข รวมเปนความสวยงามที่ธรรมชาติมอบใหอยางลงตัว 
ทําใหสถานที่น้ี ไดรับการแตงตั้งใหเปนอุทยานแหงชาติ และ ไดรับการขึ้นทะเบียน
ใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป 1979   

 นําทาน ลองเรือชมทะเลสาบคารลโลแวค (Kozjak Cruise) เปนทะเลสาบที่ใหญ
ที่สุดในอุทยานฯ ผานชม ความสวยงามของอุทยานตอนลางและชมความงดงาม
ของ น้ําตกขนาดใหญ (Big Waterfalls) สัมผัสถึงบรรยากาศของสายน้ําอันชุม
ฉ่ํา บนพืน้น้ําสีคราม และเกาะแกงในทะเลสาบ ตลอดจนไมป�าจําพวกสนและเฟอร 
เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณที่เกิดจากการรังสรรคของ
ธรรมชาติ ** การลองเรือและการเขาชมอุทยานฯในแตละจุด ขึ้นอยูกับสภาพ
ภูมิอากาศ บางจุดปริมาณน้ํานอยไมสามารถลองเรือไดถึง บางจุดปริมาณน้ําสูง
กวาสะพานไมไมสามารถเดินผานไปได ถือเปนเหตุการณทางธรรมชาติที่ทาง
บริษัทไมสามารถควบคุมได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นําทานชมความสวยงามสวน
อ่ืนๆของอุทยานฯ ท่ีมีอีกหลายจุด เปนการทดแทนโดยไมสามารถคืนคาใชจายได 
ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมถึง หากไมสามารถลองเรือไดก็ตาม เน่ืองจากเปนการ
ชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทัง้หมด ** 

 นําทานเดินทางสู เมืองโอพาเทีย (Opatija) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
30 นาที) เมืองที่มีสมญานามวา “ราชินีแหงทะเลอาเดรียติก (The Queen of 
Adriatic Sea)” ดวยธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์ติดริมทะเล ทําใหเมืองน้ีเปนเมือง
ทองเทีย่วและพักผอนที่สําคัญที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศโครเอเชีย  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารทองถิ่น หรือ บุฟเฟ�ต
นานาชาต)ิ 



 

 

 นําคณะเขาสูที่พัก Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta, 
Opatija หรือเทยีบเทา 
 

 
 



 

 

วันทีห่ก เมืองโอพาเทีย - รูปปم�นนางแหงนกนางนวล - เมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค - ทา
อากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย - ทาอากาศยาน
นานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร             (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ รูปปم�นนางแหงนกนางนวล (Maiden with the 
Seagull Statue) เปนรูปปم� นที่ แกะโดย Zvonko Car นักประติมากรที่มี
ชื่อเสียง หญิงสาวที่นกนางนวลเกาะอยูที่มือยืนเดนเปนสัญลักษณของเมืองน้ีและ
มักจะมีนกนางนวลจริงๆบินมาเกาะที่รูปปم�นน้ีเปนประจํา ซึ่งมีความเปนมาวา มี
หญิงสาวชาวเยอรมันคนหน่ึงเคยมาเที่ยวที่น่ีและลูกชายจมน้ําเสียชีวิต เธอจึงสราง
รูปพระแมมาเรียไวเปนที่ระลึก และมักจะมีนกนางนวลมาเกาะอยูเสมอเลยปم�นรูป
นกนางนวลใหเกาะอยูดวย 

 นําทานเดินทางสู เมืองซาเกร็บ (Zagreb) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
10 นาท)ี 
นําทานเดินทางสู ตลาดโดลาค (Dolac Market) ตลาดเล็กๆที่กางรมสีแดงสด
สวยงาม เปนที่ต้ังของรานคา รานกาแฟ รานอาหารตางๆมากมายทีบ่ริเวณน้ี  

 ** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเทีย่ว ** 
 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย 

เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินคา
ในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร  

17.15 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร โดย
สายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR218 

** ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
23.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** เพื่อ
เปลี่ยนเครื่อง ** 
 

 



 

 

วันทีเ่จ็ด ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย                     
                 (-/-/-) 

01.55 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินที ่QR980  

** ใชเวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่งบิน ** 
12.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กมเีตียง 
(เด็กอายุ
ไมเกิน 
12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุ
ไมเกิน 
12 ป) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

17 - 23 
ตุลาคม 
2562 

(23 ต.ค. วัน
ปยมหาราช) 

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

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

09 - 15 
พฤศจิกายน 

2562 

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

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

16 - 22 16NOV QR833 BKK- 45,999 45,999 45,999 10,999 32,999 



 

 

พฤศจิกายน 
2562 

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

23 - 29 
พฤศจิกายน 

2562 

23NOV QR833 
BKK-DOH 19.35-
23.25 
24NOV QR215 
DOH-ZAG 02.00-
06.15 
28NOV QR218 
ZAG-DOH 16.05-
23.35 
29NOV QR980 
DOH-BKK 02.15-
12.55 

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

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเท่ียว ประเทศโครเอเชีย ทานละ 

ประมาณ 6,500 บาท 
สําหรับการยืน่วีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทตู เพื่อ ใชเวลา

พิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
จํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสอื



 

 

เดินทางเพือ่เดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของ
ทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป 

จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวีซาครั้งใหม การยกเลิก และ คืน
เงิน จะเปนไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี ** 

 
** อัตราคาบรกิาร สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 

บาท ** 
 

** หากทานทีต่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการ

ปรับเปลีย่นไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 

** อัตราคาบรกิารน้ี จาํเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 20 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเล่ือนการเดนิทาง หรือ

เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรบัราคาเพิม่ข้ึน เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
** 
 

** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวามื้อใดมื้อหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียม

อาหารสวนตวัของทานมาเพิ่มเติมขณะม้ืออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมขีอจํากัด
เรื่องของวตัถุดบิ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ 
บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป เทานัน้ กรณีที่ทานมีความประสงคทีจ่ะสั่งเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทาง

จะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเตมิในสวนน้ีดวยตนเอง **  
 

** ทางบรษิัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ท้ังหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุก
ขอ ** 

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเลือ่น เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามนั ภาษีสนามบนิทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar 
Airways อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนัก
รวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น 
รวม 30 ก.ก.) 
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน
โรงแรมท่ีพักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนที่ระลึก หรือ ผานชม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีก
ครั้ง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพ่ิมเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปคนขบัรถ ทานละ 15 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 36 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเท่ียว ประเทศโครเอเชีย ทานละ ประมาณ 6,500 
บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ การยื่นขอวซีา
ทองเที่ยว ประเทศโครเอเชีย สามารถดําเนินการแทนได (โดยแผนกวีซาของบริษัท จะเปน
ผูดําเนินการแทนใหทาน) ผูเดินทางไมจําเปนตองไปแสดงตน ยกเวนสถานทูตจะขอใหทานเขา
มาสัมภาษณเปนกรณีพิเศษ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูตเทาน้ัน หากเกิดกรณีน้ี ขอให
ทานโปรดใหความรวมมือไปตามวัน และ เวลาท่ีสถานทูตนัดหมาย 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 60 วัน พรอมชําระเงินมดัจํา 

ทานละ 20,000 บาท พรอมคาธรรมเนียมยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศโครเอเชีย ทานละ 
6,500 บาท รวมเปน ทานละ 26,500 บาท (กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 
1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไมหมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุม
ประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกน
ฉบับน้ันๆออก เรียบรอยแลว ใหทานชําระเฉพาะเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท) ภายใน 
3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 



 

 

3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงิน
มัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทาน
จําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีทีค่ณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา 
ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวน
จํากัด 

2. นักทองเท่ียว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไม
วาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม 
รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัตวิีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับ
เงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบรษิัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ

เดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลง
นามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับ



 

 

มอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชธีนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการ
คืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับ
ชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณี
ที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม 
ทีเ่กิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเทีย่วใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรอืเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มนัีกทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดทีี่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีทีลู่กคาดําเนินการยื่นวีซาเรยีบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรทีลู่กคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตร



 

 

โดยสารบางสวน สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตาม
กระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเกีย่วกบั โรงแรมที่พกั ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเกบ็คาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด 

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกบั การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 
1. การยื่นขอวีซาทองเที่ยว ประเทศโครเอเชีย สามารถดําเนินการแทนได (โดยแผนกวีซาของ

บริษัท จะเปนผูดําเนินการแทนใหทาน) ผูเดินทางไมจําเปนตองไปแสดงตน ยกเวนสถานทูต
จะขอใหทานเขามาสัมภาษณเปนกรณีพิเศษ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูตเทานัน้ 
หากเกิดกรณีน้ี ขอใหทานโปรดใหความรวมมือไปตามวัน และ เวลาที่สถานทูตนัดหมาย 



 

 

2. การยื่นขอวีซาทองเท่ียว ประเทศโครเอเชีย จําเปนตองใชเวลาพิจารณาอยางนอย 15-20 
วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยู
ในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

3. การยื่นขอวีซาทองเท่ียว ประเทศโครเอเชีย แบบหมูคณะ เปนวีซาแบบเขาออกครัง้เดียว 
กรณีที่ทานตองการขอวีซาแบบเขาออกมากกวา 1 ครั้ง ทานจะตองแสดงหลักฐานสําคัญที่
ทานจําเปนจะตองไปพํานักใน ประเทศโครเอเชีย ใหสถานทูตเปนผูพิจารณา ทัง้น้ีขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของสถานทูตเทาน้ัน รวมไปถึง คะธรรมเนียมจะปรับขึน้ตามระยะเวลาท่ีตองการจะ
ขอตามประเภทและเงื่อยไขของวีซา และ สถานทูตอาจจะแจงขอใหทานเขารับสัมภาษณเปน
กรณีพิเศษ 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตอง
ใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ 
หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวี
ซาหลังคณะ และหรือ กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยู
ระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานัก
ในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ทองเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และ
หากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วนัทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ท่ีมีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง



 

 

ขอหนังสือเดนิทางกลับคืนดวน ระหวางขัน้ตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปน
สําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทาง
ทองเที่ยวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ 
วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศนั้นๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง 
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเทจ็จริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคนืคาธรรมเนียม 



 

 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพนิิจของเจาหนาท่ีสถานทตูเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูต
คุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศที่ออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ท่ีอาศัยอยู, ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและ
มารดา หยาราง, ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับยื่นคํารองขอวีซา หรือ สถานทูตตองการ 
เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุล
เทาน้ัน ซึ่งจะมีคาใชจายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี จําเปนที่สุด 
สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน เดินทางกับ
มารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี ลูกคาจําเปนตองรับผิดชอบดวย
ตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทานได แตหาก
เอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทบั) ทางบริษัทยินดีอํานวยความสะดวก
แปลใหทานไดตามปกติ  

 
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกบั สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาทีจ่ะสามารถ
ทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินทีก่ําลงัใหบริการทานอยู 

 



 

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ทีท่านควรทราบ 
1. ทวัรน้ีสําหรบัผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์มรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีทีนั่กทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ



 

 

เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลกัปฏิบัตเิทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจภุัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึน้ ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 
 
 
 
 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นคํารองขอวซีาทองเที่ยว ประเทศโครเอเชีย 
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุ
ชื่อประเทศ ไมจําเปนตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออก
จากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยาง
ชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ปนขาราชการ : หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาท่ีการ

งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตทั้งน้ี อยูท่ีดุลยพนิิจของเจาหนาท่ีรับยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันทีนั่ดยื่นวีซา 

จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ชื่อ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนาหนังสอื
เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถูกตองเจาหนาท่ีอาจปฏเิสธการรับยืน่ได ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรพัย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 



 

 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจบุัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** 
** ผูท่ีประกอบอาชีพ มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบัญชสีวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช

ประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชยื่นแทนบัญชีสวนตัวได ซ่ึงหากมีแตบัญชีบริษัท 
เจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถาม)ี 
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ปบรบิูรณ) 

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดินทางพรอมบดิามารดา  
หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสอืเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบตัร 



 

 

** กรณีรบัรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเปนตองเกีย่วของกนัทางสายเลือดเทาน้ัน บิดา , 
มารดา , บุตร , พี่ , นอง , สาม ี, ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส 

จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองยื่นเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดย
ระบุชื่อเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรบัรองใหกับผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ใหถูกตองตาม
หนาหนังสอืเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจบุัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยืน่วีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดกต็าม หากไมเปนไปตามเงื่อนไข 

เจาหนาท่ีอาจปฏเิสธการรับยื่นได ** 
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบญัชเีดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ 

Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพื่ออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบยีนบาน/สมรส/สูติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบ้ืองตน เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยว ประเทศโครเอเชีย 
1. ช่ือ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................ 
2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา            หมาย            แยกกันอยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ทีพ่ักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ....................... 
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดวย ..................................................................................................................................... 
11. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 
15. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสมัพันธ .......................... 

 
** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 
ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชดัเจนที่สดุเพือ่ ประโยชนของตัวทานเอง 
การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวก
และบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน ** 
 



 

 

วีซาทองเที่ยวประเทศโครเอเชีย ไมจําเปนตองไปแสดงตนที่สถานทตู 
 

 


