
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

ชมความสวยงามอุทยานแห่งชาติพลติวเิซ่ ซ่ึงได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ 
น่ังกระเช้าสู่ จุดชมววิมุมสูงของเมืองดูบรอฟนิค 

เกบ็ภาพ วหิารเซนต์มาร์ก ซ่ึงหลงัคาปูกระเบือ้งเป็นรูปตราของกองทหาร สัญลกัษณ์เมืองซาเกรบ  
เที่ยวชม เมืองโทรเกยีร์ ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าทั้งป้อมปราการจัตุรัสและก าแพงเมือง  

ก าหนดการเดนิทาง 
เมษายน-ตุลาคม 2565 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 
 



วนัแรกของการเดนิทาง(1)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดฮา 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q 

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์(QATAR AIRWAYS) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
20.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์  โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 833 
23.20 น. เดินทางถึง ประเทศกาตาร์ ใหท้่านแวะเปล่ียนเท่ียวบิน (ใชเ้วลาเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2.40 ชัว่โมง) 
วนัที่สองของการเดนิทาง(2)  โดฮา - ซาเกรบ - พูล่า - สนามต่อสู้โบราณ (ด้านนอก) - โอพาเทีย 
02.00 น. ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 215 
06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองพูล่า” (PULA) (ระยะทาง 276 กม.) เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นในฐานะ
ศูนยก์ลางของคาบสมุทรอิตาเลียนและสถาปัตยกรรมโรมนั มีอายุมานานกว่า 3,000 ปี เป็นเมืองติดทะเลอะเดรียติก 
และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ทาํให้มีผูค้นใชภ้าษาอิตาเล่ียนกนัอยา่งแพร่หลาย เมืองพูล่ามีส่ิงดึงดูดใจต่างๆ
มากมายโดยเฉพาะสาํหรับผูห้ลงใหลในวฒันธรรม  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํชม ส่ิงก่อสร้างในสมยัโรมนัใหญ่ เป็นโบราณสถานท่ีสภาพดีท่ีสุดท่ีเก็บรักษาไวใ้นโครเอเชีย  สนามต่อสู้โบราณ 

หรือ AMPHITHEATER (ดา้นนอก) สนามกีฬา
กลางแจ้ง สร้างข้ึนตามแบบฉบับสถาปัตยกรรม
โรมนัเช่นเดียวกบัโคลอสเซียมของกรุงโรม นบัเป็น
สนามต่อสู้ท่ีใหญ่เป็นอันดับหกท่ีสร้างข้ึนในยุค
โ ร มั น เ รื อ ง อํ า น า จ  โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง 
AMPHITHEATRE ดา้นพื้นดินเป็นวงรี มีช่วงกวา้ง
ท่ีสุด 130 เมตร และช่วงสั้ นท่ีสุด 100 เมตร สร้าง
โดยการใชหิ้นปูน เช่ือกนัวา่สามารถจุผูเ้ขา้ชมไดถึ้ง 
20,000 คน มีทางเข้าออก 20 ช่องทาง นาํท่าน
เดินทางสู่ “โอพาเทีย” (OPATIJA) ) (ระยะทาง 100 กม.)  อยู่ในแควน้อิสเตรีย เป็นเมืองท่ีไดรั้บสมญานามว่าเป็น 
ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก ตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของประเทศ มีบา้นพกัตากอากาศสไตล์ออสเตรียท่ีเรียงรายอยู่ตาม
ชายฝ่ัง เท่ียวชมเมืองท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่ห์ของบา้นพกัริมชายฝ่ัง แวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันหญิงสาวกบันกนางนวล 
(MAIDEN WITH THE SEAGULL) เป็นรูปป้ันหญิงสาวท่ีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยูท่ี่มือมีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเล่น
ถ่ายรูปกบัความสวยงามของเมืองและใหซ้ื้อของท่ีระลึกประจาํทอ้งถ่ิน  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่:  GRAND HOTEL ADRIATIC HOTEL / BRISTOL BY LUMINOR        หรือทีพ่กัระดับใกล้เคยีง 
                 

 

 

 



วนัที่สามของการเดนิทาง(3) โอพาเทีย - ริเจก้า - ชมเมือง - อุทยานแห่งชาตทิะเลสาบพลทิวเิซ่ - ซาดาร์ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองริเจกา้” (RIJEKA) เมืองริมทะเลซ่ึงถือเป็นเมืองท่าทางทะเลท่ีสําคญัและเป็นเมืองใหญ่เป็น

อนัดบัท่ี 3 ของโครเอเชีย เมืองน้ีถูกก่อตั้งจากการตั้ง
ถ่ินฐานของชาวโรมนั ต่อมาอยูใ่นจกัรวรรดิไบแซน
ไทน์ และตกเป็นของจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 และรวมเขา้กบัโครเอเชียใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 นาํท่านชมเมืองริเจกา้ ท่ีเต็มไป
ศิลปะแบบคลาสสิคของบา้นเมือง จากนั้น นาํท่าน
เข้าสู่ “ถนนคอร์โซ” (KORZO) ถนนคนเดินซ่ึง
ตั้ งอยู่ใจกลางเมือง มีร้านขายของหลากหลายให้
ท่านได้เลือกซ้ือ จากนั้น นําท่านชมโบสถ์เก่าแก่
ประจาํเมือง (CHURCH OF THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY AND THE LEAING 
TOWER) ซ่ึงมีหอเอนอนัเป็นเอกลกัษณ์ตั้งอยูด่า้นหนา้ ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่”  
(NATIONAL PARK PLITVICE JEZERA) (ระยะทาง 152 กม.) ท่ีตั้งอยูใ่จกลางของประเทศ เป็นอุทยานแห่งชาติท่ี
ใหญ่ท่ีสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศโครเอเชีย 
โดยเป็นสถานท่ีท่ีสามารถเท่ียวชมได้ตลอดทั้งปี
และมีความสวยงามแตกต่างกนัในแต่ละช่วงฤดู   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูปลาเทราต ์
บ่าย เข้าชม  “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่” เป็นอุทยาน

แห่งชาติหน่ึงในแปดของโครเอเชียท่ีไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ( 
UNESCO) เม่ือปี 1979 อุทยานแห่งน้ี มีเน้ือท่ีกว่า 
29,482 เฮคเตอร์ มีทะเลสาบใหญ่ 16 แห่ง เช่ือมต่อดว้ยสะพานไม ้16 นอ้ยใหญ่ ลดัเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา 
ให้ท่ า นได้ เพ ลิ ดเพ ลินกับ ค วา ม สวยง า มข อง
ทะเลสาบสีเขียวมรกตและนํ้ าตกท่ีไหลรินลงสู่
ทะเลสาบ ชมนํ้ าตก THE PLITVICE WATER 
FALL ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยาน นาํท่านเดินลดัเลาะสู่ 
DONJA JEZIRA เพื่อล่องเรือทะเลสาบ JEZERO 
KOZJAK นําท่านเดินทางสู่ “เมืองซาดาร์”  
(ZADAR) (ระยะทาง 119 กม.)  เมืองใหญ่เป็น
อันดับท่ี 5 ของประเทศโครเอเชีย ตั้ งอยู่ทาง
ตะวนัตกเฉียงใตติ้ดกบัทะเลเอเดรียติกในภูมิภาคดลัเมเชียน เป็นเมืองเก่าแก่โดยมีอายุประมาณ 2,800 ปี ซ่ึงในอดีตเป็น
เมืองท่าทางทะเลท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงของทะเลเอเดรียติก อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีหลายอาณาจกัรช่วงชิงเพื่อยดึครองความ 

 



ได้เปรียบของการคา้ทางทะเล จากนั้น นาํท่านชมบรรยากาศท่ีสวยงามของซาดาร์แวะ เก็บบนัทึกภาพประตูเมือง
โบราณ (KOPNENA VRATA) ผ่านชมโบสถ์เซนต์โดนาทสั (CHURCH OF ST.DONATUS)  ส่ิงก่อสร้างใน 
คริสตศ์ตวรรษท่ี 9 จากนั้น นาํชม “SEA ORGAN” สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเคร่ืองดนตรีโดยอาศยั เกลียวคล่ืน ท่ีซดั
เขา้กระทบกบับนัไดหินอ่อนและท่อใตข้ั้นบนัไดก่อให้เกิดเป็นท่วงทาํนองเสียงดนตรีเป็นผลงานการ ออกแบบของ
สถาปนิก นิโคล่า เบสิก  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัที่ :  KOLOVARE HOTEL                                                                          หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4)    ซาดาร์ - คนีน - ชมป้อมปราการ - อทุยานแห่งชาตคิรักคา   
ซิบินิค  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
 นาํทุกท่านเดินทางสู่ “เมืองคนีน” (KNIN) (ระยะทาง 145 กม.)  ตั้งอยู่บริเวณตอนในของภูมิภาคดลัเมเชียใกลต้น้นํ้ า

เคอร์คา เป็นจุดเช่ือมต่อท่ีสําคญัแห่งหน่ึงทางรถไฟและรถยนตร์ะหวา่งกรุงซาเกรบกบัเมืองสปลิท เมืองคนีนกา้วข้ึนสู่ 
จุดสูงสุดสองคร้ังในประวติัศาสตร์ในฐานะเมือง
หลวงของราชอาณาจกัรโครเอเชียในยุคกลางและ
เมืองหลวงในระยะเวลาสั้น ๆ ของสาธารณรัฐเซิร์บ
ครายีนา หรือ สาธารณรัฐเซอร์เบียครายีนา  ท่ี
ประกาศตัวเองซ่ึงไม่เป็นท่ี รู้จักในช่วงสงคราม
ประกาศอิสรภาพของโครเอเชีย ระหว่างปี พ.ศ. 
2534 ถึง พ.ศ. 2538 นาํท่านชม “ป้อมปราการคนีน” 
ซ่ึงตั้ งอยู่ใกล้ภู เขาท่ีสูงท่ีสุดในโครเอเชีย เป็น
ปราการท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 อีกทั้งยงัเป็นฐานท่ีมัน่ป้องกนัท่ีสําคญัท่ีสุดและเป็นเมืองประวติัศาสตร์ โดยป้อมปราการ
นั้น ถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 9 โดยป้อมปราการท่ีชมอยูใ่นปัจจุบนันั้น ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 17 และ 18 จนได้
เวลาอนัสมควร นาํท่านสู่ “อุทยานแห่งชาติครักคา” (KRKA NATIONAL PARK) หน่ึงในอุทยานแห่งชาติของ
โครเอเชีย ซ่ึงไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1985 ซ่ึงตั้งช่ือตามแม่นํ้าครักครา KRKA 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย นํา ท่ า น ช ม  “ นํ้ า ต ก ส แ ก ร ดิ น ส กี บัค ” 

(SKRADINSKI BUK) เป็นนํ้ าตกท่ีมีความสูง
ประมาณ 37.5 เมตร เป็นนํ้าตกท่ีมีนํ้าใสอีกทั้งมีสระ
วา่ยนํ้าธรรมชาติท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถลงเล่นนํ้ าได ้
อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของนํ้ าตกตาม
อธัยาศยั จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองซิเบนิค” 
(SIBENIK) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแม่นํ้ าทะเล 
เอเดรียติก ชม จตุัรัสเมืองเก่าซีเบนิค ท่ีลอ้มรอบไปดว้ยอาคารเก่าแก่ท่ีถูกตดัแปลงเป็นร้านขายยา ร้านแว่นตา ร้าน



เส้ือผา้บูติก และอีกมากมาย โดย “เมืองซีเบนิค แตกต่างจากเมืองริมฝ่ังทะเลเอเดรียติกทัว่ไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก 
ก่อนท่ีโรมนัจะเขา้มามีอิทธิพล ต่อมาภายหลงัตกเป็นเมืองข้ึนของเวเนเชียน หรือเวนิซ วนัน้ีจึงยงัเห็นสถาปัตยกรรม
หลายแห่งทัว่เมืองจะกรุ่นไปดว้ยกล่ินอายสไตลเ์วเนเชียนอยา่งชดัเจน เก็บภาพกบั “มหาวิหารเซนตเ์จมส์” (ST.JAMES 
CATHEDRAL) หรือ มหาวิหารเซนต์จาคอบเป็น
อีกหน่ึงมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย  ตั้งอยู่ท่ี
เมืองซีเบนิค บนชายฝ่ังดลัเมเชียน (DALMATIAN 
COAST) ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมการส่อสร้างในแบบ
ผสมระหวา่งศิลปะทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี 
ดลัเมเชีย และทสัคานี เน่ืองจากใชส้ถาปนิกในการ
ออกแบบถึง 3 คน และมีความเช่ียวชาญท่ีแตกต่าง
กนั โดยสร้างเสร็จในปี 1535 ด้วยโครงสร้างท่ีมา
จากหินปูนสีขาวลว้นๆ ไม่มีวสัดุอ่ืนปลอมปน ภายในเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันนกับุญเจมส์หรือจาคอบตามภาษาโคร
แอต ซ่ึงเป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัที่ :  BELLEVUE SUPERIOR CITY HOTEL                                          หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)   ซีบีนิค - พรีมอสเทน - รูปป้ันพระแม่แห่งลอเร็ตโต้ - สปลทิ - ชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองพรีมอสเทน” (PRIMOSTEN) หมู่บา้นเล็กๆทางชายฝ่ังทางตอนใตข้องโครเอเชีย ตั้งอยูร่ะหวา่ง
เมืองซิบินิคและโทรเกียร์ ผูค้นส่วนใหญ่มาท่ีน่ี เพื่อมาพกัผอ่นบนชายหาดอนัสวยงามและสัมผสับรรยากาศของเมือง
ของเมืองชายทะเลของประเทศโครเอเชีย  

 
 
 



จากนั้น นาํท่านชม “รูปป้ันพระแม่แห่งลอเร็ตโต”้ (OUR LADY OF LORETTO STATUE) หรือท่ีรู้จกัในช่ือ “โกสปา 
ออด ลอเรตา” เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.2017 โดยรูปป้ันพระแม่มารี
ซ่ึงมีความสูงประมาณ 17 เมตร ให้ท่านไดช้มทศันียภาพท่ีงดงาม
ท่ีสุดของเมืองพรีมอสเทนจากมุมสูง ซ่ึงเป็นภูมิประเทศอนังดงาม 
ชายฝ่ังและทะเลมีสีคราม จากนั้ น ให้ทุกท่านได้เดินเล่นชม
บรรยากาศเมืองเก่าตามอัธยาศยั  ได้เวลาอนัสมควร  นําท่าน
เดินทางสู่ “เมืองสปลิท” (SPLIT) (ระยะทาง 64 กม.) ชมศาลาวา่
การเมืองสไตล์เรอเนซองส์ท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 15 อาคาร
บา้นเรือนเก่าแก่    

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย นาํท่านชม “พระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน” (DIOCLETIAN PALACE) 

ท่ีสร้างข้ึนจากพระประสงคข์องจกัรพรรดิดิโอคลีเธ่ียน ท่ีตอ้งการ
สร้างพระราชวงัสําหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซ่ึง
ใชเ้วลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี พระราชวงัแห่งน้ีองคก์รยเูนสโก
ไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก นาํชมหอ้งโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่หอ้งอ่ืนๆ ชมลานกวา้ง (PERISTYLE) ซ่ึง
ลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ย
โค้งเสาท่ีตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตร
สวย งาม  ช ม ย อดระ ฆัง แห่ง วิหา ร  THE 
CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนต์โด
มินัส และเซนต์สตาซิอุส ซ่ึงอยู่ภายในวิหารชม
จตุัรัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปป้ัน
ของ GREGORY OF NIN ผูน้าํศาสนาคนสําคญั
ของโครเอเชีย จากนั้น นาํท่านชมยา่น PEOPLE’S 
SQUARE ศูนยก์ลางทางธุรกิจ และการบริหาร เม่ือสมยัศตวรรษท่ี 15 แวะชมส่ิงก่อสร้างท่ีมี ช่ือเสียง เช่น รูปภาพ
แกะสลกัสมยั VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL   ท่ีสร้างข้ึนใน
ช่วงแรกของศตวรรษท่ี 15 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัที่ :  ATRIUM HOTEL // RADISSON BLU RESORT & SPA               หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 



วนัที่หกของการเดนิทาง(5)   สปลทิ - ดูบรอฟนิค -  เดนิชมก าแพงเมืองเก่า - ชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
 นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  “ เ มื อ ง ดู บ ร อ ฟ นิ ก ” 

(DUBROVNIK) (ระยะทาง 232 กม.) เมืองมรดก
โลกท่ีแขวนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโดย
พรหมแดนติดต่อกบัประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวี
น่า นําท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝ่ังทะเลอา 
เดรียติกซ่ึงท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกับบรรยากาศริม
ชายฝ่ังทะเล ท่ีมีบา้น เรือนหลงัคากระเบ้ืองสีแสด 
สลบัตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  

บ่าย นาํท่านเดินข้ึนชมชมทศันียภาพของเมืองดูบรอฟนิคบนกาํแพงเมือง(รวมค่าตัว๋แล้ว) ชมความงามริมฝ่ังทะเลอะ 
เดรียติค ชมตวัเมืองเก่า และป้อมปราการโบราณ
กาํแพงมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ลอ้มรอบ
ตวัเมือง ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีความโด่งดงั
เทียบไดก้บัแกรนด์คาแนล แห่ง เกาะเวนิส  จากนั้น 
นําท่ านเ ดินชมเส น่ห์ของเขตเ มือง เ ก่ า  ( OLD 
TOWN) ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทศันียภาพของตวั
เมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตร
ลอ้มรอบ ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีความโด่งดงั
เทียบไดก้บัแกรนด์แคนยอ่นของอเมริกาหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส นาํท่านเดินลอด ประตู PILE GATE ท่ีมีรูปป้ัน
ของนกับุญ เซนตเ์บลส นกับุญประจาํเมือง เพื่อเขา้
สู่ใจกลางเมืองเก่า ชม นํ้ าพุ ONOFRIO ซ่ึงเป็นตั้ง
เป็นเกียรติแก่ของสถาปนิกผู ้สร้างนํ้ าพุแห่ง น้ี 
ถ่ายรูปกบั THE CATHEDRAL TREASURY หน่ึง
ในโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสะสมโบราณวตัถุของพอ่คา้วาณิช
ท่ีไดท้าํการคา้ขายกบัชาวเวนิชในอดีต เก็บภาพ หอ
นาฬิกาโบราณ (BELL TOWER CLOCK) และ 
พระราชวังเรคเตอร์ (RECTOR’S PALACE) 
พระราชวงัท่ีสร้างข้ึนโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบ
โกธิค, เรเนซองส์และบาโร๊ค จากนั้น เท่ียวชมและถ่ายรูปกบั “สปอนซา พาเลส” (SPONZA PALACE) สร้างข้ึนโดย
ศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมยัศตวรรษท่ี 15 ปัจจุบนัไดใ้ชเ้ป็นท่ีจดัเก็บเอกสารและสํานกังานส่วนราชการ นาํ
ท่านเดินผา่นถนนสตราดนั ถนนสายหลกัซ่ึงมีความยาวกวา่ 398 เมตร จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือก
ซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 



คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร / เมนูพิเศษ กุง้มงักรรสเลิศพร้อมเคร่ืองด่ืมใหท่้านเลือก 

พกัที่ :  ROYAL HOTEL ARISTON // DUBROVNIK PRESIDENT VALAMAR COLLECTION // 
SHERATON DUBROVNIK RIVIERA HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง(7)  ดูบรอฟนิก - น่ังกระเช้าสู่จุดชมววิดูบรอฟนิก  
 โทรเกยีร์ - ชมเมือง 
เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 นํา ทุ ก ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  SRD HILL เ พื่ อ  “ นั่ ง ก ร ะ เ ช้ า สู่ จุ ด ช ม วิ ว ท่ี ส ว ย ท่ี สุ ด ข อ ง เ มื อ ง ดู 
บรอฟนิก” กระเชา้ไฟฟ้า ท่ีความสูง 400 เมตร เพื่อ
ชมวิวทิวทศัน์ของฝังเมืองท่ีเป็นเอกลักษณ์ ความ
สวยงามของบา้นเมือง ส่วนใหจ้ะใชห้ลงัคาสีส้มเป็น
เอกลักษณ์ และความงดงามของทะเลเอเดรียติค  
ท่านจะไดถ่้ายรูปเมืองเก่าจากมุมสูง ภูมิทศัน์ท่ีราย
ล้อมด้วยนํ้ าทะเลสีฟ้าใสดุจราวแสงสะท้อนของ
คริสตัลโอบล้อมเมืองเก่าไว้ จากนั้ น เดินทางสู่ 
“เมืองมาลี สตอน” (MALI STON) (ระยะทาง 57 
กม.)  นาํท่านเยี่ยมชมฟาร์มเล้ียงหอย ชมขั้นตอน
ต่างๆ ของการเล้ียงแลว้ ใหท้่านไดชิ้มหอยนางรมสดๆจากทะเลเอเดรียติค พร้อมจิบไวน์สด 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 บ่าย หลงัรับประทานอาหาร นาํท่านลดัเลาะเลียบไปตามชายฝ่ัง
ทะเลอาเดรียติกเดินทางผา่นเมืองนีอุม (NEUM) เมืองในเขต
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า เป็นเมืองชายทะเลเพียง
เมืองเดียวของบอสเนีย  และเฮอร์เซโกวีน่า โดยมีความยาว
ของชายฝ่ังประมาณ 24.5 กิโลเมตร เป็นทางออกสู่ทะเลอาเดรี
ยติกทางเดียวของประเทศและเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง
เมืองหน่ึง นําท่านเดินทางสู่  “ เมืองโทรเกียร์” 
(TROGIR) (ระยะทาง 245 กม.) เมืองขนาดเล็กบน
เกาะท่ีตั้ งอยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองเก่าแก่
ตั้งแต่สมยัเม่ือ 380 ปี ก่อนคริสตกาล บา้นเรือน
ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะสไตล์เรเนซองคแ์ละบาโรค
ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์
เป็นมรดกโลกในปี 1997 นาํชม เขตเมืองเก่า สัมผสั
อาคาร บา้นเรือนท่ีไดรั้บอิทธิพลจากสถาปัตยกรรม
กรีกและโรมนัโบราณ เช่น ประตูเมือง KOPNENA 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


VRATA ซ่ึงไดบู้รณะข้ึนใหม่ในสมยัศตวรรษท่ี 16 นาํท่านเก็บภาพกบั มหาวิหารเซนตล์อเรนซ์ (ST.LAWRENCE 
CATHEDRAL) จุดเด่นของมหาวหิาร คือประตูทางเขา้ท่ีแกะสลกัเป็นเร่ืองราวต่างๆ อยา่งวจิิตรตระการตา 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :   TROGIR PALACE HOTEL                                                      หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่แปดของการเดนิทาง(6)      โทรเกยีร์ - คาร์โลวตัส์ - ชมเมือง - ซาเกรบ   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 หลงัรับประทานอาหารเชา้ นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองคาร์โลวตัส์” (KARLOVAC) (ระยะทาง 337 กม.) ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงซาเกรบ เป็นเมืองท่ีถูกสร้างโดยชาวออสเตรีย ประมาณปี ค.ศ.1579 เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
จากการรุกรานของออตโตมนัโดยไดรั้บการออกแบบใหเ้ป็น “เมืองยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยา” ในเขตเมืองเก่ามีรูปร่างเป็นดาว
หกแฉก แบ่งออกเป็น 24 ช่วงตึกท่ีมีนาดเท่ากนั อิสระใหท้่านเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 

 

 

บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่ “เมืองซาเกรบ” (ZAGREB) (ระยะทาง 161 กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย
ดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติก ซ่ึงมีความเก่าแก่แฝง
ด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่ง
ศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้ งแต่สมัย
ศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบนัชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยง
ชาวยโุรปท่ีเจริญโดยทัว่ไป การคมนาคมภายในกรุง
ซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชร้ถรางเป็นพาหนะทัว่
ทั้งเมือง กรุงซาเกรบประกอบดว้ยเขตเมือง UPPER 
TOWN ท่ีสร้างข้ึนสมยัศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีซุ้มประตู
หินเป็นสัญลกัษณ์ เขต LOWER TOWN  ท่ีสร้างข้ึน
ในสมยัศตวรรษท่ี 19 และเขตเมืองใหม่ท่ีสร้างสมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :  HILTON GARDEN INN ZAGREB / SHERATON ZAGREB HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html
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วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9)      ซาเกรบ - เที่ยวชมเมือง - สนามบินซาเกรบ  
เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
 นาํท่านสู่ เขต UPPER TOWN ชม “วิหารเซนต์

มาร์ก” (ST.MARK’S CHURCH) ท่ี มีหลังคา
กระเบ้ืองปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุค
กลาง ถือเป็นสัญลกัษณ์สําคญัของซาเกรบ ชมโบสถ์
ประจาํเมืองเก่าเซนตแ์คทเธอรีน บริเวณแห่งน้ียงัเป็น
ท่ีตั้ งของทํา เนียบประธานาธิบดี (PRESIDENT 
PALACE)  ชมจุดชมวิว ท่ีท่ านสามารถเห็นกรุง 
ZAGREB ท่ีหลงัคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง นาํ
ท่านชม “กาํแพงหินโบราณ” (STONE GATE) ยุคคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ท่ี สร้างรายลอ้มเมืองเก่าท่ีคงความอศัจรรย ์ของ
ภาพพระแม่มารีท่ีไม่ถูกเผาทาํลายเม่ือไฟไหม้คร้ัง
ใหญ่ ในปี ค.ศ.1731 ซ่ึงเช่ือว่าภาพเขียนมีพลัง
ปาฏิหาริย ์จึงทาํให้ผูค้นเขา้มาบูชากราบไหว ้จากนั้น 
นําท่านนั่งรถราง (USPINJACA)  ลง สู่  LOWER 
TOWN นําท่านชม “ตลาดกลางเมือง” (DOLAC 
MARKET) ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่มีสีสันสดใส ขาย
ไมด้อกไมป้ระดบั และผลไม ้ในราคายอ่มเยา ผา่น
ชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (CATHEDRAL OF 
ST.STEPHEN) สถาปัตยกรรมท่ีมีอายุเก่าแก่กวา่ 800 
ปี และปัจจุบนัได้บูรณะในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่ามภายในประดิษฐานรูป
นกับุญองค ์สาํคญัต่าง ๆ  เช่น นกับุญ เซนต ์ปีเตอร์ ,เซนต ์ปอลล์ แวะชมจตุัรัส BAN JELACIC SQUARE จตุัรัสกลาง
เมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยหา้งร้านท่ีทนัสมยั ชมอนุสารียโ์จซิพ เจลาซิค  (BAN JOSIP JELACIC) ผูย้ิ่งใหญ่และเป็นผูซ่ึ้งต่อสู้  
เพื่อความอิสระจากชาวฮงัการีเม่ือปี ค.ศ. 1848    

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกรบ  
16.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 218 
22.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา (รอเปล่ียนเคร่ือง ประมาณ 3.25 ชัว่โมง) 

วนัที่สิบของการเดนิทาง(10)  โดฮา - กรุงเทพฯ            
02.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR 836 
13.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสาย

การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยไดม้อบหมายให้
หวัหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นสาํคญั 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซาเกรบ-กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 

12 ช.ม./วนั  
3. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะผา่นการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
4. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
8. ทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง 
9. ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัประเทศไทย 
10. ค่านํ้าด่ืม ท่านละ 1 ขวดต่อวนั 

อตัราค่าบริการ (รวมค่าวซ่ีา ทิปไกด์ท้องถิน่ )  
กาํหนดการเดินทาง     ผูใ้หญ่ 

     พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
     เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
     พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
     พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

   พกัเด่ียว   
 ชาํระเพิ่ม 

    09-18 เม.ย.2565    119,900.-    119,900.-    119,900.-   26,900.- 
    11-20 เม.ย.2565    119,900.-    119,900.-    119,900.-   26,900.- 

     30 เม.ย.-09 พ.ค.2565    115,900.-    115,900.-    115,900.-   26,900.- 
    14-23 พ.ค.2565    115,900.-    115,900.-    115,900.-   26,900.- 

     12-21 ม.ิย.2565    115,900.-    115,900.-    115,900.-   26,900.- 

     09-18 ก.ค.2565    119,900.-    119,900.-    119,900.-   26,900.- 
    23 ก.ค.-01 ส.ค.2565    119,900.-    119,900.-    119,900.-   26,900.- 

     08-17 ส.ค.2565    119,900.-    119,900.-    119,900.-   26,900.- 
    17-26 ก.ย.2565    115,900.-    115,900.-    115,900.-   26,900.- 
09-18 ต.ค.2565    115,900.-    115,900.-    115,900.-   26,900.- 

    22-31 ต.ค.2565    115,900.-    115,900.-    115,900.-   26,900.- 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** หากท่านตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100.-บาท / ท่าน (1,000.-บาท) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั  

 

เงือ่นไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 50,000.-บาท เม่ือจอง พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20  ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะทาํการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ํารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความ
สะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะ
มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 



-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่น
การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วน
ท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้
ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สํารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะสาํรองยานพาหนะ 
 

เงื่อนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั --- คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้ง 

การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัข้ึนไป --- เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั --- เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารที่ใช้ประกอบในการยืน่วซ่ีา (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่

ยิม้เห็นฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

*** กรณค้ีาขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณชิย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
สาํเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณพีนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณข้ีาราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อม
สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณนัีกเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษา
อยู ่อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่
บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั 
สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณา
สะกดช่ือให้ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาํเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัทาํการ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณเีป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้) *** 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ โดยระบุประเทศ
และวนัเดินทาง (ตัวจริง) 

 ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณอีายุต ่ากว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณหีม้าย) / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
*** กรณทีีส่ถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร

เพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามทีส่ถานทูตขอ เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  



 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีา 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

 
 


