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ชมความสวยงามอุทยานแห่งชาตพิลติวเิซ่ ซ่ึงได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การ UNESCO 
น่ังกระเช้าสู่จุดชมววิที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค 

เกบ็ภาพ วหิารเซนต์มาร์ก สัญลกัษณ์ของเมืองซาเกรบ ซ่ึงหลงัคาปูกระเบือ้งเป็นรูปตราของกองทหาร 
เที่ยวชม เมืองโทรเกยีร์ ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าทั้งป้อมปราการจตุัรัสและก าแพงเมือง  

มอีาหารบริการท่านครบทุกมือ้ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
11-18 ก.ย.//18-25 ก.ย.//09-16 ต.ค.//23-30 ต.ค.//06-13 พ.ย.//20-27 พ.ย. 2562 

04-11 ธ.ค.//07-14 ธ.ค. 2562//28 ธ.ค.-04 ม.ค. 2563 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบน
เคร่ือง 

20.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์  โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR 833 
23.50 น. เดินทางถึง ประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพกัเปลีย่นเคร่ือง (ใช้เวลาเปลีย่นเคร่ืองประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
วนัที่2        โดฮา – ซาเกรบ – พูล่า - โอพาเทีย 
02.00 น. ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ โดยสายการบิน QATAR 

AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR 215 
07.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกรบ ประเทศ 

โครเอเชีย หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
แล้วน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองพูล่า” (PULA) (ระยะทำง 
276 กม.) เป็นเมืองเก่ำแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีมีควำมโดด
เด่นในฐำนะศูนยก์ลำงของคำบสมุทรอิตำเลียน มีอำยุ
มำนำนกว่ำ 3,000 ปี เมืองพูล่ำเคยเป็นเมืองเป็น
ศูนยก์ลำงของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของ
ประเทศอิตำลี ท ำให้มีผูค้นใชภ้ำษำอิตำเล่ียนกนัอยำ่ง
แพร่หลำย เมืองพูล่ำมีส่ิงดึงดูดใจต่ำงๆมำกมำย
โดยเฉพำะส ำหรับผูห้ลงใหลในวฒันธรรม  

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำท่ำนชม ส่ิงก่อสร้างในสมัยโรมัน ท่ีใหญ่เป็น

โบรำณสถำนท่ีสภำพดีท่ีสุดท่ีเก็บรักษำไวใ้นโครเอเชีย  สนามต่อสู้โบราณ หรือ AMPHITHEATER (ดำ้น
นอก) สนำมกีฬำกลำงแจง้ สร้ำงข้ึนตำมแบบฉบบัสถำปัตยกรรมโรมนัเช่นเดียวกบัโคลอสเซียมของกรุง
โรม นับเป็นสนำมต่อสู้ ท่ีใหญ่เป็นอันดับหกท่ีสร้ำงข้ึนในยุคโรมันเรืองอ ำนำจ โครงสร้ำงของ 
AMPHITHEATRE ดำ้นพื้นดินเป็นวงรี มีช่วงกวำ้งท่ีสุด 130 เมตร และช่วงสั้นท่ีสุด 100 เมตร สร้ำงโดย
กำรใชหิ้นปูน เช่ือกนัวำ่สำมำรถจุผูเ้ขำ้ชมไดถึ้ง 20,000 คน มีทำงเขำ้ออก 20 ช่องทำง น าท่านเดินทางสู่ “โอ
พาเทีย” (OPATIJA) อยู่ในแควน้อิสเตรีย เป็นเมืองท่องเท่ียวตั้งอยูท่ำงฝังตะวนัตกริมทะเลอำเดรียติก มี
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บำ้นพกัตำกอำกำศสไตส์ออสเตรียท่ีเรียงรำยอยู่ตำมชำยฝ่ัง น ำท่ำนเท่ียวชมเมืองท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยมนต์
เสน่ห์ของบำ้นพกัริมชำยฝ่ัง แวะถ่ำยรูปกบัรูปป้ันหญิงสำวกบันกนำงนวล (MAIDEN WITH THE 
SEAGULL) เป็นรูปป้ันหญิงสำวท่ีงดงำมท่ีมีนกนำงนวลเกำะอยูท่ี่มือมีเวลำให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นถ่ำยรูปกบั
ควำมสวยงำมของเมืองและใหซ้ื้อของท่ีระลึกประจ ำทอ้งถ่ิน 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ :     BEDBANK MILENIJ // GRAND HOTEL BONAVIA   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง                     
วนัที่3      โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาตทิะเลสาบพลทิวเิซ่ – ซาดาร์ 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น า ท่านเดินทาง สู่  “อุทยานแห่งชาติพลิตวิ เ ซ่”  

(NATIONAL PARK PLITVICE JEZERA) 
(ระยะทาง 164 กม.) ท่ีตั้งอยู่ใจกลำงของประเทศ
อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยำนแห่งชำติ  น า
ท่านเข้าชม “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ” เป็นอุทยาน
แห่งชาติหน่ึงในแปดของโครเอเชียที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ  UNESCO เมื่อปี 
1979 อุทยำนแห่งน้ี มีเน้ือท่ีกวำ่ 29,482 เฮคเตอร์ มีทะเลสำบใหญ่ 16 แห่ง เช่ือมต่อดว้ยสะพำนไม ้16 นอ้ย
ใหญ่ ลดัเลำะระหว่ำงทะเลสำบและเนินเขำ ให้ท่ำนไดเ้พลิดเพลินกบัควำมสวยงำมของทะเลสำบสีเขียว
มรกตและน ้ ำตกท่ีไหลรินลงสู่ทะเลสำบ ชมน ้ ำตก THE PLITVICE WATER FALL ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
อุทยำน จำกนั้น น ำท่ำนเดินลดัเลำะสู่ DONJA JEZIRA เพื่อล่องเรือทะเลสำบ JEZERO KOZJAK 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองซาดาร์”  (ZADAR) 

(ระยะทำง 119 กม.) จำกนั้น น ำท่ำนชมบรรยำกำศท่ี
สวยงำมของซำดำร์แวะ เก็บบนัทึกภำพประตูเมือง
โบรำณ (KOPNENA VRATA) ผ่านชมโบสถ์เซนต์โด
นาทัส (CHURCH OF ST.DONATUS)  ส่ิงก่อสร้ำง
ใน คริสตศ์ตวรรษท่ี 9 เชิญท่ำนชม “SEA ORGAN” 
สถำปัตยกรรมกำรก่อสร้ำงเคร่ืองดนตรีโดยอำศัย 
เกลียวคล่ืน ท่ีซดัเขำ้กระทบกบับนัไดหินอ่อนและท่อใตข้ั้นบนัไดก่อให้เกิดเป็นท่วงท ำนองเสียงดนตรีเป็น
ผลงำนกำร ออกแบบของสถำปนิก นิโคล่ำ เบสิก  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร   
พกัที่ :      FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION BORIK     หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่4       ซาดาร์ – สปลทิ – พระราชวงัดโิอคลเีธ่ียน – มาล ีสตอน – นีอุม (บอสเนีย) 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 จำกนั้ นน ำท่ ำนออก เ ดินทำง สู่  “ เมื อ งสปลิท” 

(ระยะทำง 162 กม.) น าชมมืองสปลิท ชมศาลาว่า
การเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างในศตวรรษที่ 15 
อำคำรบำ้นเรือนเก่ำแก่  น ำท่ำนชมย่ำน PEOPLE’S 
SQUARE ศูนยก์ลำงทำงธุรกิจ และกำรบริหำร เม่ือ
สมยัศตวรรษท่ี 15 แวะชมส่ิงก่อสร้ำงท่ีมี ช่ือเสียง 
เช่น รูปภำพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC 
CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN 
HALL   ท่ีสร้ำงข้ึนในช่วงแรกของศตวรรษท่ี 15 น า
ท่านชม พระราชวัง ดิโอคลีเธ่ียน (DIOCLETIAN 
PALACE) ท่ีสร้ำง ข้ึนจำกพระประสงค์ของ 
จกัรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียน ท่ีตอ้งกำรสร้ำงพระรำชวงั
ส ำหรับบั้นปลำยชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซ่ึงใช้
เวลำในกำรก่อสร้ำงถึง 10 ปี พระรำชวงัแห่งน้ี 
UNESCO ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก น ำท่ำนชม  
ห้องโถงกลำงซ่ึงมีทำงเดินท่ีเช่ือมต่อสู่ห้องอ่ืนๆ ชม
ลำนกวำ้ง (PERISTYLE) ซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสำหินแกรนิต 3 ดำ้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสำท่ีตกแต่งดว้ยช่อ
ดอกไมส้ลกัอยำ่งวิจิตรสวยงำม ชมยอดระฆงัแห่งวิหำร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชำของเซนต์
โดมินสั และเซนตส์ตำซิอุส ซ่ึงอยูภ่ำยในวิหำรชมจตุัรัสประชำชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปป้ันของ 
GREGORY OF NIN ผูน้ ำศำสนำคนส ำคญัของโครเอเชีย 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) 

(ระยะทำง 185 กม.)  น ำท่ำนเยี่ยมชมฟำร์มเล้ียงหอย 
ชมขั้นตอนต่ำงๆ ของกำรเล้ียงแลว้ให้ท่ำนไดชิ้มหอย
นำงรมสดๆจำกทะเลอเดรียติค  พร้อมดว้ยไวน์สด จน
ไดเ้วลำสมควร น าท่านโดยสารรถโค้ชลดัเลาะเลียบไป
ต า ม ช า ย ฝ่ั ง ท ะ เ ล อ า 
เดรียติคเดินทางผ่านเมืองนีอุม (NEUM) เมืองใน เขต
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ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวน่ีำ เป็นเมืองชำยทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนีย  และเฮอร์เซโกวีน่ำ โดย
มีควำมยำวของชำยฝ่ังประมำณ 24.5 กิโลเมตร เป็นทำงออกสู่ทะเลอำเดรียติกทำงเดียวของประเทศและเป็น
เมืองตำกอำกำศท่ีมีช่ือเสียงเมืองหน่ึง 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัที่ :       VILLA SLAVKA                                                                  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่5      นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค – น่ังกระเช้าสู่จุดชมววิดูบรอฟนิค – โทรเกยีร์ 
เช้า               บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองดูบรอฟนิค” (DUBROVNIK) เมืองมรดกโลกท่ีแขวนตวัอยู่ทำงตอนใตข้อง

ประเทศ ท่ีพรหมแดนติดต่อกบัประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่ำ น ำท่ำนลดัเลำะเลียบไปตำมชำยฝ่ังทะเลอำ
เดรียติคซ่ึงท่ำนจะต่ืนตำต่ืนใจกบับรรยำกำศริมชำยฝ่ังทะเล ท่ีมีบำ้น เรือนหลงัคำกระเบ้ืองสีแสด สลบัตำม
แนวชำยฝ่ังเป็นระยะๆ จากน้ัน น่ังกระเช้าสู่ SRD HILL จุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดของเมืองดูบรอฟนิค ท่ำนจะได้
ถ่ำยรูปเมืองเก่ำดู บรอฟนิคจำกมุมสูง ภูมิทศัน์ท่ีรำยล้อมด้วยน ้ ำทะเลสีฟ้ำใสดุจรำวแสงสะท้อนของ
คริสตอลโอบลอ้มเมืองเก่ำไว ้ดว้ยควำมสวยงำมของบำ้นเรือนสีขำว มุงดว้ยหลงัคำสีส้ม อนัเป็นภำพท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของเมืองดูบรอฟนิคท่ีพลำดไม่ได ้จากน้ัน น าท่านเดินชม เสน่ห์ของเขตเมืองเก่า (OLD TOWN) 
ซ่ึงองค์กำรยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทศันียภำพของตวัเมืองเก่ำมีป้อม
ปรำกำรโบรำณควำมยำว 190 เมตรลอ้มรอบ ถือเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองท่ีควำมโด่งดงัเทียบไดก้บัแกรนด์
แคนย่อนหรือแกรนด์คำแนลแห่งเวนิส น ำท่ำนเดิน
ลอด ประตู PILE GATE ท่ีมีรูปป้ันของนกับุญ เซนต์
เบลส นักบุญประจ ำเมือง เพื่อเขำ้สู่ใจกลำงเมืองเก่ำ 
ชม น ้ ำพุ ONOFRIO ซ่ึงเป็นตั้งเป็นเกียรติแก่ของ
สถำปนิกผู ้สร้ำงน ้ ำพุแห่งน้ี  ถ่ำยรูปกับ  THE 
CATHEDRAL TREASURY หน่ึงในโบสถ์เก่ำแก่ท่ี
สะสมโบรำณวตัถุของพอ่คำ้วำณิชท่ีได ้
ท ำกำรคำ้ขำยกบัชำวเวนิชในอดีต น ำท่ำนถ่ำยรูปกบั 
หอนาฬิกาโบราณ (BELL TOWER CLOCK) จำกนั้น 
น ำท่ำนถ่ำยรูปกบั พระราชวังเรคเตอร์ (RECTOR’S 
PALACE) พระรำชวงัท่ีสร้ำงข้ึนโดยผสมผสำน
ศิลปะทั้งแบบโกธิค, เรเนซองส์และบำโร๊ค ได้เวลาน า
ท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส (SPONZA PALACE) สร้ำงข้ึนโดยศิลปะแบบโกธิค เรเน
ซองส์ ในสมยัศตวรรษท่ี 15 ปัจจุบนัไดใ้ชเ้ป็นท่ีจดัเก็บเอกสำรและส ำนกังำนส่วนรำชกำร น ำท่ำนเดินผำ่น
ถนนสตรำดนั ถนนสำยหลกัยำวกวำ่ 398 เมตร 
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เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย น ำท่ ำนเ ดินทำง สู่  “ เมืองโทรเกีย ร์ ”  (TROGIR) 

(ระยะทำง 254) เมืองขนำดเล็กบนเกำะท่ีตั้งอยูใ่กลก้บั
แผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองเก่ำแก่ตั้งแต่สมยัเม่ือ 380 ปี 
ก่อนคริสตกำล บ้ำนเรือนได้รับอิทธิพลจำกศิลปะ
สไตลเ์รเนซองคแ์ละบำโรคซ่ึงองคก์ำรยเูนสโกไดข้ึ้น
ทะเบียนใหเ้มืองโทรเกียร์เป็นมรดกโลกในปี 1997 น ำ
ท่ำนชม เขตเมืองเก่ำ สัมผสัอำคำร บำ้นเรือนท่ีไดรั้บ
อิทธิพลจำกสถำปัตยกรรมกรีกและโรมนัโบรำณ เช่น ประตูเมือง KOPNENA VRATA ซ่ึงไดบู้รณะข้ึนใหม่
ในสมยัศตวรรษท่ี 16 น ำท่ำนถ่ำยรูปกบั มหำวหิำรเซนตล์อเรนซ์ (ST.LAWRENCE CATHEDRAL) จุดเด่น
ของมหำวหิำร คือประตูทำงเขำ้ท่ีแกะสลกัเป็นเร่ืองรำวต่ำงๆ อยำ่งวจิิตรตระกำรตำ 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ :        KATARINA  HOTEL                                       หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่6         โทรเกยีร์ – ซิเบนิค – ชมเมือง – ซาเกรบ 
เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น ำท่ ำน เ ดินทำง สู่  “ เมื อ ง ซิ เบ นิค”  (SIBENIK) 

(ระยะทำง 61 กม.) เมืองเก่ำมรดกโลก ปำกแม่น ้ ำ
ทะเลอำเดรีย ติค น ำท่ำนชม จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค ท่ี
ลอ้มรอบไปดว้ยอำคำรเก่ำแก่ท่ีถูกตดัแปลงเป็นร้ำน
ขำยยำ ร้ำนแว่นตำ ร้ำนเส้ือผำ้บูติก และอีกมำกมำย 
เมืองซีเบนิกแตกต่ำงจำกเมืองริมฝ่ังทะเลอำเดรียติก
ทัว่ไปเพรำะสร้ำงโดยชำวกรีก ก่อนท่ีโรมนัจะเขำ้มำมี
อิทธิพล ต่อมำภำยหลงัตกเป็นเมืองข้ึนของเวเนเชียน 
หรือเวนิซ วนัน้ีจึงยงัเห็นสถำปัตยกรรมหลำยแห่งทัว่เมืองจะกรุ่นไปด้วยกล่ินอำยสไตล์เวเนเชียนอย่ำง
ชดัเจน ถ่ำยรูปกบั มหำวิหำรเซนตเ์จมส์ (ST.JAMES CATHEDRAL) หรือ มหำวิหำรเซนตจ์ำคอบ คืออีก
หน่ึงมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยูท่ี่เมืองซีเบนิคบนชำยฝ่ังดลัเมเชียน ซ่ึงเป็นสถำปัตยกรรมกำร
ส่อสร้ำงในแบบผสมระหว่ำงศิลปะทำงตอนเหนือของประเทศอิตำลี ดลัเมเชีย และทสัคำนี เน่ืองจำกใช้
สถำปนิกในกำรออกแบบถึง 3 คน และมีควำมเช่ียวชำญท่ีแตกต่ำงกนั โดยสร้ำงเสร็จในปี 1535 ด้วย
โครงสร้ำงท่ีมำจำกหินปูนสีขำวลว้นๆ ไม่มีวสัดุอ่ืนปลอมปน ภำยในเป็นท่ีประดิษฐำนรูปป้ันนกับุญเจมส์
หรือจำคอบตำมภำษำโครแอต ซ่ึงเป็น 1 ใน 12 สำวกของพระเยซู 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  ( 
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บ่ำย น ำท่ ำนเ ดินทำง สู่  “ เมืองซาเกรบ” (ZAGREB) 
(ระยะทำง 348 กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย
ดิ น แ ด น แ ห่ ง ท ะ เ ล อ ำ 
เดรียติค ซ่ึงมีควำมเก่ำแก่แฝงดว้ยเสน่ห์และมนตข์ลงั 
ซำเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวฒันธรรมและเจริญรุ่งเรือง
มำตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบนัชำวโครเอเชีย มี
วิถีชีวิตเยี่ยงชำวยุโรปท่ีเจริญโดยทัว่ไป กำรคมนำคม
ภำยในกรุงซำเกรบสะดวกสบำย นิยมใชร้ถรำงเป็นพำหนะทัว่ทั้งเมือง กรุงซำเกรบประกอบดว้ยเขตเมือง 
UPPER TOWN ท่ีสร้ำงข้ึนสมยัศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีซุ้มประตูหินเป็นสัญลกัษณ์ เขต LOWER TOWN  ท่ี
สร้ำงข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 19 และเขตเมืองใหม่ท่ีสร้ำงสมยัหลงัสงครำมโลกคร้ังท่ีสอง  

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่ :     INTERNATIONAL HOTEL                                      หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่7       ซาเกรบ – เที่ยวชมเมือง – สนามบินซาเกรบ  
เช้า               บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 น ำท่ำนสู่ เขต UPPER TOWN ชมวิหารเซนต์มาร์ก (ST.MARK’S CHURCH) ท่ีมีหลงัคำกระเบ้ืองปูเป็น

ลวดลำยรูปตรำของกองทหำรแห่งยุคกลำง ถือเป็นสัญลกัษณ์ส ำคญัของซำเกรบ ชมโบสถ์ประจ ำเมืองเก่ำ
เซนต์แคทเธอรีน บริเวณแห่งน้ีย ัง เป็นท่ีตั้ งของ
ท ำเนียบประธำนำธิบดี (PRESIDENT PALACE) น ำ
ท่ำนชมจุดชมวิวท่ีท่ำนสำมำรถเห็นกรุง ZAGREB ท่ี
หลังคำอำคำรเป็นสีแดงอิฐทั้ ง เ มือง น ำท่ำนชม 
“ก าแพงหินโบราณ ”  (STONE GATE) ยุ ค
คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ท่ี สร้ำงรำยล้อมเมืองเก่ำท่ีคง
ควำมอศัจรรย ์ของภำพพระแม่มำรีท่ีไม่ถูกเผำท ำลำย
เม่ือไฟไหม้คร้ังใหญ่ ในปี ค.ศ.1731 ซ่ึงเช่ือว่ำ
ภำพเขียนมีพลังปำฏิหำริย์ จึงท ำให้ผูค้นเข้ำมำบูชำ
กรำบไหว้รวม ถึ ง  จ ำกนั้ น  น า ท่ าน น่ั ง รถรา ง 
(USPINJACA) ลงสู่ LOWER TOWN น ำท่ำนชม 
“ตลาดกลางเมือง” (DOLAC MARKET) ตลำด
กลำงแจง้ท่ีเก่ำแก่มีสีสันสดใส ขำยไมด้อกไมป้ระดบั 
และผลไม ้รำคำถูก น าท่าน ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ 
สตีเฟ่น (CATHEDRAL OF ST.STEPHEN) สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบนัได้
บูรณะในสไตลนี์โอ-โกธิค งดงำมดว้ยหอคอยแฝดปลำยแหลมสีทองอร่ำมภำยในประดิษฐำนรูปนกับุญองค ์
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ส ำคญัต่ำง ๆ  เช่น นกับุญ เซนต ์ปีเตอร์ ,เซนต ์ปอลล์ แวะชมจตุัรัส BAN JELACIC SQUARE จตุัรัสกลำง
เมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยหำ้งร้ำนท่ีทนัสมยั ชมอนุสารีย์โจซิพ เจลาซิค  (BAN JOSIP JELACIC) ผูย้ิ่งใหญ่และ
เป็นผูซ่ึ้งต่อสู้  เพื่อควำมอิสระจำกชำวฮงักำรีเม่ือปี ค.ศ. 1848    

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติซำเกรบ  
17.15 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 218 
23.45 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่นเคร่ือง ประมาณ 2.20 ช่ัวโมง 

วนัที่8      กรุงเทพฯ           
02.05 น. เหิรฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 834 
12.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน 

และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์
ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 

จ านวนผู้เดนิทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

ก.ย. 2562  52,900 52,900 52,900 15,900 

ต.ค. 2562 55,900 55,900 55,900 15,900 

พ.ย. 2562 52,900 52,900 52,900 15,900 

ธ.ค. 2562 55,900 55,900 55,900 15,900 

28 ธ.ค.-04 ม.ค. 2563 65,900 65,900 65,900 16,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ - ซำเกรบ - กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำ
ใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  
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 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเท่ียวใหค้วำมรู้และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าธรรมเนียมและค่าวีซ่าโครเอเชีย ท่านละ 4,000 บาท (ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พจิารณาหรือไม่กต็าม)  

 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกนักำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตวัเขำ้มำใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเขำ้หอ้งพกัส ำหรับทุกท่ำน) 

 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาท ต่อท่านต่อวนั  
 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระเงินมดัจ ำ จ ำนวน 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงั
บริษทัฯ และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการยืน่วซ่ีาของท่านกต่็อเมือ่ในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำง
มำยืน่วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีำท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
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พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบั
ทำงท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้ำนภำยใน 45-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 
 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พื่อให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ทีสุ่ด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้



1912-2301-QR1608Z                                             www.smileytour.com                                          Page 11 of 11 

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุภำพ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่าน้ัน กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


