
 
 
 
 

 

SEEKIE CROATIA  7D 4N 
โดยสายการบนิ Qatar Airways (QR) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม 62 - เดอืนมนีาคม 63 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
อุทยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่เจเซรา่ - มหาวหิารแหง่เมอืงซาเกร็บ 
โบสถเ์ซนตไ์ซเมยีน – โบสถเ์ซนตโ์ดแนท - โบสถเ์ซนตแ์มรี ่
มหาวหิารเซนตอ์นาตาเซยี - พระราชวงัไดโอคลเีชยีน 

ศาลาวา่การประจ าเมอืงดบูรอฟนกิ – มหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์
มหาวหิารเซนตเ์จมส ์- มหาวหิารเซนตม์ารค์ - โบสถเ์ซนตแ์คทเทอรนี 

พเิศษ!! ชมหอยนางรมสดจากทะเลอาเดรยีตกิ พรอ้มจบิแชมเปญ 



 
 
 
 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ - สนามบนิฮาหมดั ประเทศกาตา้ร ์
17.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Qatar 
Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ
เช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

20.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการ
บนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR835 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 8 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
23.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่น

เครือ่ง ** 
 
วนัทีส่อง สนามบนิฮาหมดั - สนามบนิซาเกร็บ - เมอืงซาเกร็บ - ย่านอพัเปอรท์าวน ์- มหาวหิาร

แหง่เมอืงซาเกร็บ - มหาวหิารเซนตม์ารค์ - น ัง่รถรางทอ้งถิน่ ชมทศันยีภ์าพโดยรอบของ
เมอืงซาเกร็บ - เนนิเขากอรน์จกิราด - โบสถเ์ซนตแ์คทเทอรนี - อาคารพพิธิภณัฑศ์ลิปะ

ภาพเขยีน - พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรแ์ห่งประเทศโครเอเชยี - พระราชวงั - ยา่นโลเวอร์
ทาวน์ - จตัุรสัเจลาซิค - อนุสาวรยี ์พระเจา้โจเซปเจลาซิค - สุสานที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศโครเอเชยี - เมอืงซาดาร ์

02.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี โดย
สายการบนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR215 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
07.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี  

น าท่านผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 
ชัว่โมง ** 
น าท่านเดินทางสู่ เม ืองซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

โครเอเชยี เป็นศูนยก์ลางของการปกครอง อุตสาหกรรม ธรุกจิ และศลิปวัฒนธรรม ตัง้อยู่บรเิวณ
ตะวันตกตอนเหนือของประเทศโครเอเชีย โดยมีแม่น ้ าซาวาไหลผ่านเชื่อมโยงไปยังบรเิวณ

เทอืกเขาแอลป์ เทอืกเขาไดนารกิแอลป์ ทะเลอาเดรยีตกิ และภมูภิาคแพนโนเนีย ท าใหส้ามารถ
ตดิต่อและคมนาคมขนส่งกับภูมภิาคยุโรปกลางไดเ้ป็นอย่างดี น าท่านเที่ยวชมเมอืงซาเกร็บ
โดยรอบ โดยตัวเมอืงจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ย่านอพัเปอรท์าวน ์(Upper Town) 

และ ย่านโลเวอรท์าวน ์(Lower Town) เริม่จาก ย่านอัพเปอรท์าวน์ (Upper Town) น าท่าน 
ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงซาเกร็บ (Zagreb Cathedral) ทีม่ชี ือ่เดมิวา่ มหา

วหิารเบลสซดึ เวอรจ์นิ แมรี ่(Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) หรอื 
มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน (St. Stephen’s Cathedral) มหีอคอยคู่โดดเดน่อยู่ดา้นบน เริม่แรกสรา้ง

มาตัง้แตยุ่คโรมันเรอืงอ านาจ แตม่าถกูท าลายดว้ยกองทัพมองโกลทีเ่ขา้มารุกราน ตอ่มาประมาณ
กลางครสิตศ์ตวรรษที ่13 เกดิการบูรณะครัง้ใหญ่ในรปูแบบของศลิปะกอธคิ ตกแต่งใหมอ่ยูห่ลาย
ครัง้ จงึสวยสง่างามดั่งปัจจบุัน มหาวหิารแหง่นี้ถอืเป็นสญัลักษณ์ส าคัญ ทีส่ามารถมองเห็นไดจ้าก

ทกุมมุของเมอืงซาเกร็บ  
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวหิารเซนตม์ารค์ (St. Mark’s Cathedral) ที่โดดเด่น
สวยงามดว้ยหลังคาทีใ่ชศ้ลิปะการปูกระเบือ้งเป็นสสีัน ลวดลายตารางหมากรุกแดงขาว ซึง่เป็น

สญัลักษณ์ของประเทศโครเอเชยี  
** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

 น าทา่น น่ังรถรางทอ้งถิน่ ชมทัศนียภ์าพโดยรอบของเมอืงซาเกร็บ (Local Tram) บรเิวณ เนนิ
เขากอรน์จกิราด (Gornji Grad) จากมุมสงูนี้มองไปทศิใดก็เจอแต่ยอดโบสถเ์ก่าแก่สวยงาม 

ไดแ้ก ่โบสถเ์ซนตแ์คทเทอรนี (Church of St. Catherine) โบสถส์ขีาวแบบบาโรค, อาคาร
พิพิธภณัฑ์ศ ิลปะภาพเขียน (Naive Art), พิพิธภณัฑ์ประวตั ิศาสตรแ์ห่งประเทศ
โครเอเชยี (Museum of Croatia), พระราชวงั (The Palace) รวมไปถงึ มหาวหิารเซนต์

มารค์ (St. Mark’s Cathedral) ความสวยงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรอืนไล่ลดหลั่น
กันไปตามไหล่เขา และ ย่านโลเวอรท์าวน ์(Lower Town) ย่านเศรษฐกจิอันทันสมัย หรอืที่

เรียกอีกอย่างว่าเป็นย่านเมืองใหม่ ดูทันสมัยกว่าย่านอัพเปอร์ทาวน์ผ่านชม จตัุรสัเจลาซิค 
(Jelacic Square) ย่านเศรษฐกจิธรุกจิการคา้และจุดนัดพบของชาวเมอืง บรเิวณนี้ยังเป็นทีต่ัง้

ของ อนุสาวรยีพ์ระเจา้โจเซปเจลาซคิ (Joseph Jelacic Square Monument) กษัตรยิผ์ู ้
ทรงกอบกูเ้อกราชยดึดนิแดนคนืมาจากอาณาจักรออสเตรยีในยุคก่อน ** กรณีรถรางทอ้งถิน่
งดใหบ้รกิาร ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได ้ไม่

วา่ส่วนใดส่วนหนึง่ก็ตาม เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้
ท ัง้หมด ** 

 น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  กับ  สุสานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโครเอเชีย  (Mirogoj 
Cemetery) สสุานนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1876 และเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 1929 สสุานแหง่นี้เป็น
ที่สถานที่ฝังศพของบุคคลที่มีชือ่เสยีงมากมายของประเทศโครเอเชยี จงึมีการตกแต่งประดับ

ประดาสวนไวอ้ยา่งสมเกยีรตสิวยงามตามฤดกูาล   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาดาร ์(Zadar) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที) เป็น
เมอืงใหญ่อันดับทีห่า้ของประเทศโครเอเชยี ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตต้ดิกับทะเลอาเดรยีตกิใน

ภมูภิาคดัลเมเชยี (Dalmatia) มอีายุเก่าแก่ประมาณ 2,800 ปี มปีระวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอัน
เกา่แก่มาตัง้แตส่มัยโรมันอกีดว้ย ในอดตีเป็นเมอืงท่าทางทะเลทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของทะเลอาเดรี
ยตกิและเป็นทีช่ว่งชงิของหลายอาณาจักรเพือ่ครองความไดเ้ปรยีบการคา้ทางทะเลบรเิวณเมอืงนี ้

ในชว่งสาธารณรัฐสงัคมนยิมยโูกสลาเวยี เมอืงซาดารไ์ดร้ับการพัฒนาใหก้ลายเป็นเมอืงทอ่งเทีย่ว
ที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของฝ่ังทะเลอาเดรยีตกิ และแมปั้จจุบันนี้หลังประเทศโครเอเชยีไดแ้ยกตัว

ออกมาเป็นประเทศเอกราชจากยูโกสลาเวยีเมือ่ตน้ทศวรรษที ่90 เมอืงซาดารก็์ยังคงเป็น 1 ใน
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
ทีพ่กั Hotel Kolovare, Zadar หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงซาดาร ์- จตัุรสักลางเมอืง - ศาลาว่าการเมอืงซาดาร ์- โบสถ์เซนตไ์ซเมยีน - 
โรมนัฟอรมั - โบสถ์เซนตโ์ดแนท - โบสถเ์ซนตแ์มรี ่- มหาวหิารเซนตอ์นาตาเซีย - 

เมอืงสปลทิ - พระราชวงัไดโอคลเีชยีน - เมอืงมาล ีสตอน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสักลางเมอืง (City Square) เป็นที่ตัง้ของสถานที่ส าคัญทางราชการ

และศาสนาต่างๆมากมาย รวมไปถงึรา้นคา้จ าหน่ายของทีร่ะลกึ ผ่านชมบรรยากาศของเมอืงเก่า
แถบรมิทะเลอาเดรยีตกิ น าทา่นถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ศาลาวา่การเมอืงซาดาร ์(Zadar City 

Hall) ที่ยังคงท าการอยู่ในปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กับ โบสถเ์ซนตไ์ซเมยีน (St. 
Simeon Church) โบสถ์เก่าที่มีประวัติอันยาวนานของเมือง น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ 

โรมนัฟอรมั (Roman Forum) ลานประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงแค่ซาก
ปรักหักพัง ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่ขีนาดทีใ่หญ่ทีส่ดุในฝ่ังตะวันออกของทะเลอาเดรยีตกิ น า
ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์โดแนท (St. Donatus Church) ตั ้งอยู่บริเวณ

เดียวกันกับโรมันฟอรัม เป็นโบสถไ์บเซนไทน์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในแควน้ดัลเมเชยี ถูกสรา้งขึน้ในชว่ง
ศตวรรษที่ 9 ตัวอาคารสรา้งแบบหลังคาทรงกลม ปัจจุบันยังคงใชส้ าหรับประกอบพธิกีรรมทาง

ศาสนา เป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์ของเมอืงซาดาร ์บรเิวณเดยีวกัน  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กับ โบสถเ์ซนตแ์มรี ่(St. Mary's Church) ปัจจุบันไดก้ลายเป็น
พพิธิภัณฑส์ าหรับการเก็บงานศลิปะ วัตถุโบราณทีม่คีวามส าคัญทางศาสนา น าทา่นถ่ายรปูเป็นที่

ระลกึ กับ มหาวหิารเซนตอ์นาตาเซยี (St. Anastasia Cathedral) เป็นมหาวหิารครสิตจักร
นิกายโรมันคาทอลกิที่ใหญ่ที่สุดในแควน้ดัลเมเชีย ถูกสรา้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 ถงึ 5 เป็น
ประจ าเมอืงซาดาร ์แมว้่ามหาวหิารจะผ่านการถูกท าลายในสงครามมาแลว้ก็ตาม แต่ยังคงความ

สวยงามอยู ่ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงสปลทิ (Split) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท)ี เป็นเมอืง
ชายทะเลที่ใหญ่ที่สุดแถบทะเลอาเดรียติก ของประเทศโครเอเชีย มีประวัตคิวามเป็นมากว่า 

2,500 ปี ตัง้แตส่มัยกรกี ถอืไดว้า่เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุเมอืงหนึง่อกีเชน่กัน 
** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  กับ  พระราชวงัไดโอคลีเชียน (Diocletian's Palace) เป็น

พระราชวังทีต่ัง้อยูท่ีเ่มืองสปลทิ ประเทศโครเอเชยี สรา้งขึน้โดยจักรพรรดไิดโอคลเีชยีน เมือ่ตน้
ครสิตศ์ตวรรษที ่4 จักรพรรดไิดโอคลเีชยีนทรงสรา้งพระราชวังขนาดใหญ่โตรโหฐานแห่งนี้ เพือ่

เตรยีมที่จะใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับใชช้วีติช่วงปลดเกษียณ ภายในอาณาเขตอันกวา้งใหญ่ของ
พระราชวังนัน้ มากมายดว้ยวหิาร ที่ประทับต่างๆ รวมถงึสสุานของพระองคเ์อง จากโถงทางเดนิ

เบื้องล่างที่เชื่อมต่อกับหอ้งหับต่างๆ ซึง่มีบันไดเชื่อมสู่ส่วนที่เป็นลานพระราชวัง โดยมีเสา
หนิแกรนติทีป่ระดับประดาลวดลายอยา่งงดงามลอ้มไว ้3 ดา้น สงูขึน้ไปคอืหอคอยแหง่วหิารเซนต์
โดมโิน วหิารโรมาเนสก ์ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 ภายในมแีทน่บชูาของเซนตโ์ดมโินและเซนต์



 
 
 
 

 

สตาซอิุส รวมถึงภาพเขียนสทีางศาสนา และซุม้ประตูไมล้วดลายละเอียดยิบ ไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979  

** ยงัไมร่วมคา่บตัรเขา้ชม พระราชวงัไดโอคลเีชยีน ท่านละ ประมาณ 22 ยูโร (EUR) 
หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 880 บาท (THB) **  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาล ีสตอน (Mali Ston) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

เมอืงเล็กรมิทะเลทางตอนใตข้องประเทศโครเอเชยี ตัง้อยู่ในคาบสมทุรเพลเยแซค ใกลพ้รมแดน
เมืองนีอุม ประเทศบอสเนีย บริเวณหุบอ่าวแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของแพลงตอนและ

สารอาหารในน ้าทะเลจ านวนมาก เนื่องจากสภาพภมูปิระเทศเป็นลักษณะโขดหนิและเกาะเล็กๆ 
ท าใหเ้มือ่เวลามฝีนตกน ้าชะลา้งแร่ธาตุไหลลงน ้าทะเล จงึท าใหเ้มอืงมาล ีสตอน เป็นแหล่งท า

ประมงทีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศโครเอเชยี  
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง หรอื บุฟเฟ่ต์

นานาชาต)ิ  

ทีพ่กั Grand Hotel Neum, Mali Ston หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมาล ีสตอน - ลอ่งเรอืเขา้เยีย่มชม ฟารม์เลีย้งหอยนางรม - ล ิม้ลอง รสชาตขิองหอย
นางรมสดๆ จากทะเลอะเดรยีตกิ พรอ้ม จบิแชมเปญ - เมอืงดูบรอฟนกิ - เมอืงเก่าดูบ

รอฟนกิ - ศาลาว่าการประจ าเมอืงดูบรอฟนกิ - หอระฆงัประจ าเมอืงดูบรอฟนกิ - ขึน้ชม
ววิทวิทศันข์องเมอืงดบูรอฟนกิ จากมมุสูง โดยกระเชา้ไฟฟ้า - เมอืงโทรเกยีร ์- เขตเมอืง
เกา่ - จตัรุสัจอหน์ปอลที ่2 - ประตเูมอืงเกา่ - หอนาฬกิา - มหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์                    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ล่องเรอืเขา้เยีย่มชม ฟารม์เลีย้งหอยนางรม (Oyster Farm) ที่นิยมเลีย้งกันมาก

ทีส่ดุในเมอืงมาล ีสตอน หากใครไดม้าเยอืนไม่ควรพลาดชมิหอยนางรมสดๆจากทีน่ี่ ชมขัน้ตอน
ตา่งๆของการเลีย้งหอยนางรม และ ใหท้า่น ล ิม้ลอง รสชาตขิองหอยนางรมสดๆ จากทะเลอา

เดรยีตกิ พรอ้ม จ ิบแชมเปญ  (Tasting Fresh Oyster with Champange) ดื่มด ่ากับ
รสชาตหิอยนางรมสดทา่มกลางบรรยากาศสดุโรแมนตคิและสวยงามรมิแถบทะเลอาเดรยีตกิ  

 ** กรณีเรอืงดใหบ้รกิาร ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถคนื

ค่าใช้จ่ายได ้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ก็ตาม เนื่องจากเป็นการช าระล่วงหน้ากบัผูแ้ทน
เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดบูรอฟนกิ (Dubrovnik) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงที่
ไดร้ับการกลา่วขานวา่เป็นเมอืงเก่าทีส่วยทีส่ดุในทวปียโุรป เป็นเมอืงทีไ่ดร้ับฉายาวา่ “ไขม่กุแห่ง
ทะเลอาเดรยีตกิ (The Pearl of Adriatic Sea)” ดว้ยความลงตัวของสถาปัตยกรรมและผัง

เมืองทีเ่ป็นระเบียบ เมอืงดูบรอฟนิกยังมปีระวัตศิาสตรเ์ป็นเมอืงพีเ่มืองนอ้งกับเมอืงสปลทิ เป็น
เมอืงทีม่คีวามส าคัญทางการคา้อยา่งมากในแถบทะเลอาเดรยีตกิ และ แถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน 

เคยเป็นเมืองที่มีอ านาจทางทะเลและควบคุมการคา้ทางทะเลมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 เพราะมี
บทบาทเป็นเมืองที่เชื่อมการคา้ระหว่างฝ่ังตะวันออกและตะวันตกของทะเลอาเดรียตกิ ความ

สวยงามทัง้หมดไดห้ล่อหลอมเมอืงทัง้เมอืงดังทีป่รากฏในปัจจบุัน ท าให ้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1979 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 

น าท่านผ่านชม ความสวยงามโดยรอบของ เมอืงเก่าดูบรอฟนกิ (Dubrovnik Old Town) 
เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบกอธกิ เรอเนสซองส ์และบารอก ตัวเมอืงเป็นป้อมปราการโบราณที่

ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวก าแพงป้อมปราการทีม่ีขนาดกวา้งขวาง ทีโ่อบเมอืงเก่าอัน
งดงามแหง่นี้ไว ้น าทา่นถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ ศาลาวา่การประจ าเมอืงดบูรอฟนกิ (City Hall 
of Dubrovnik) และ หอระฆงัประจ าเมอืงดูบรอฟนกิ (Bell Tower of Dubrovnik) ถอื

เป็นสญัลักษณ์ส าคัญของเมอืงดบูรอฟนิก ตัง้อยูป่ลายสดุของถนนสายหลัก มคีวามพเิศษตรงลูก
กลมๆ ใตห้นา้ปัด เป็นสญัลักษณ์แทนพระจันทรบ์อกขา้งขึน้ขา้งแรมมาตัง้แต่สมัยโบราณ 

 น าท่าน ขึน้ชมววิทวิทศันข์องเมอืงดูบรอฟนกิ จากมมุสูง โดยกระเชา้ไฟฟ้า (Dubrovnik 
Cable Car / SRD Hill) สูจ่ดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของเมอืงดบูรอฟนกิ ทา่นจะไดช้มววิทวิทัศน์ของ

ทะเลสาบและภเูขาสลับซับซอ้น กับ บา้นเรอืนสขีาวหลังคาสสีม้อันเป็นเอกลักษณ์ของเมอืงดูบ
รอฟนิกที่สวยงามอันเป็นภาพ และ บรรยากาศที่หาชมไดย้าก ** กรณีกระเช้าไฟฟ้างด
ใหบ้รกิาร ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได ้ไมว่่า

สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทรเกยีร ์(Trogir) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืง
ท่าเก่าแก่ในอดีตของประเทศโครเอเชยี เคยเป็นอาณานิคมกรกีโบราณมีตน้ก าเนิดยอ้นไปราว 

200 กวา่ปีกอ่นครสิตกาล ดนิแดนแห่งนี้เดมิมชีือ่วา่ “ทรากอส” มาจากภาษากรกีทีแ่ปลวา่แพะตัว
ผู ้ปัจจุบันไดร้ับการอนุรักษ์ใหเ้ป็นเมืองเก่าและ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 น าทา่นผา่นชม เขตเมอืงเกา่ (Old 

Town) ชมความสวยงามของอาคารบา้นเรอืน และป้อมปราการทีส่ง่างาม โบสถอ์ันสวยงามของ
ยคุโรมาเนสก ์ไดร้ับการส่งเสรมิดว้ยอาคารที่โดดเด่นแบบเรอเนสซองสแ์ละบารอกจากยุคเวเน

เชียน ผ่านชม จตัุรสัจอห์นปอลที ่2 (John Paul 2 Square) จัตุรัสหลักของเมือง รองรับ
ชาวเมอืงที่ผ่านมาผ่านไปตัง้แต่สมัยกรกีและโรมันจนถงึปัจจุบัน ผ่านชม ประตูเมอืงเก่า (Old 

Town Gates) ที่ไดร้ับการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 ผ่านชม หอนาฬิกา (Clock 
Tower) ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่14  

 น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั มหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์(Cathedral of St. Lawrence) ที่

สรา้งในศตวรรษที ่12 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานนับสบิปี งดงามดว้ยกรอบและบานประตหูนิแกะสลัก มี
รูปปั้นสงิโต อดัมและอีฟ และรูปสลักเซนต์ลอว์เรนซ์ องค์ส าคัญ อิสระใหท้่านเดินชมความ

สวยงามโดยรอบของเมอืง หรอื เลอืกซือ้สนิคา้ทอ้งถิน่ ของทีร่ะลกึ  



 
 
 
 

 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
ทีพ่กั Hotel Medena, Trogir หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่า้ เมอืงโทรเกยีร ์- เมอืงซเีบนกิ - จตัรุสัเมอืงเกา่ซเีบนกิ - มหาวหิารเซนตเ์จมส ์- เมอืงพลติ

วเิซ่ - อุทยานแห่งชาตพิลติวเิซ่ เจเซรา่ - ลอ่งเรอืชมทะเลสาบคารล์โลแวค - เมอืงโอพา

เทยี 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซเีบนกิ (Sibenik) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อดีตเมือง
หลวงของประเทศโครเอเชยี เป็นหนึ่งในเมืองท่าส าคัญ ตัง้อยู่ตอนกลางของแควน้ดัลมาเชีย 

(Dalmatia) บรเิวณปากแม่น ้าครักคา ตดิกับทะเลอาเดรยีตกิ เมืองซเีบนิกไดร้ับการกล่าวถงึใน
ประวัตศิาสตรค์รัง้แรกในปี ค.ศ. 1066 ในแผนผังราชวงศข์องกษัตรยิพ์ทีารเ์ครสซเิมยีรท์ี ่4 สรา้ง
ขึน้ในราวศตวรรษที ่9 และ 10 โดยเจา้ชายชาวโครแอต ถอืเป็นเมอืงทีเ่กา่แก่ทีส่ดุเมอืงหนึ่งของ

ประเทศโครเอเชยี 
น าท่านผ่านชม จตัุรสัเมอืงเก่าซเีบนกิ (Sibenik Square) ทีล่อ้มรอบไปดว้ยอาคารเก่าแก่ที่

ถกูดัดแปลงเป็นรา้นขายยา รา้นแวน่ตา รา้นเสือ้ผา้บตูกิพืน้เมอืง รา้นขายของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย 
เมอืงซเีบนิกแตกตา่งจากเมอืงรมิฝ่ังทะเลอะเดรยีตกิทั่วไปเพราะสรา้งโดยชาวกรกี ก่อนทีโ่รมันจะ
เขา้มามอีทิธพิล ตอ่มาภายหลังตกเป็นเมอืงขึน้ของเวเนเชยีน หรอืเวนซิ ทกุวันนี้จงึยังสามารถพบ

สถาปัตยกรรมหลายแหง่ทั่วเมอืงจะกรุน่ไปดว้ยกลิน่อายสไตลเ์วเนเชยีนอยา่งชดัเจน 
น าท่านถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารเซนตเ์จมส ์(Cathedral of St. James) หรอื มหา

วหิารซเีบนิก (Sibenik Cathedral) สรา้งขึน้ระหวา่งปี ค.ศ. 1431-1535 เพือ่อทุศิแดนั่กบญุเซนต์
เจมส ์หรอืทีรู่จั้กกันในนาม นักบุญยากอบ เนื่องจากสถาปนิกที่สรา้งวหิารแห่งนี้ทัง้ 3 คน ไดแ้ก ่

Francesco di Giacomo, Georgius Mathei Dalmaticus และ Niccolo di Giovanni Firentino 
มาจาก 3 ทอ้งถิน่ คอื ดัลมาเชยี โคโม และ ฟลอเรนซ ์เกดิเป็นสามประสานรังสรรค์ผลงานสุด
ยอดแห่งยุคชิน้หนึ่ง โดยใชเ้ทคนิคชัน้สูงในการสรา้งหอ้งโถงขนาดสงูใหญ่ลักษณะโดมครึง่

วงกลมสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากในยุคนั้น ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 2000 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 
 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงพลติวเิซ่ (Plitvice) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที) 

เมอืงแห่งแควน้อสิเตรยี (Istria) และ คารล์โลแวค (Kozjak) ประเทศโครเอเชยี ระหวา่งทางมาก
ไปดว้ยธรรมชาตแิละความสวยงามของทิวทัศน์ที่รายลอ้มดว้ยป่าเขาสลับทุ่งหญา้และฟาร์ม
เกษตรกรทีอ่ดุมสมบรูณ์  น าทา่นเขา้ชม อุทยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่เจเซรา่ (Plitvice Jezera 

National Park) ซึง่เกดิขึน้จากน ้าภเูขามาลา คาเปลา (Mala Kapela) ไหลผ่านหนิปูนหลาย
พันปี ท าใหห้นิปูนถูกกัดเซาะ ไหลไปกองรวมกันเป็นระยะ เกดิเป็นเขื่อนธรรมชาติ มีความสูง

ลดหลั่นกันลงไปทัง้สิน้ 16 แหง่ อทุยานแหง่นี้มเีนื้อทีก่วา่ 29,482 เฮคเตอร ์เป็นอทุยานแหง่ชาติ
ทีถ่อืไดว้า่เกา่แก่ทีส่ดุในยุโรปตะวันออก ตดิกับพรมแดนของประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนา 

พืน้ทีส่ว่นใหญป่กคลมุดว้ยน ้า มทีะเลสาบสเีขยีวมรกต และสฟ้ีา รวมกันถงึ 16 ทะเลสาบ เชือ่มตอ่
กันดว้ยทางเดนิสะพานไมล้ัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ความงดงามของทะเลสาบและ
น ้าตกทีไ่หลรวยรนิ ลงสูท่ะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน ้าใสราวกระจก

สะทอ้นสคีรามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มไปดว้ยหุบเขา ตน้ไมใ้หญ่ที่ร่มรื่น สงบสุข รวมเป็นความ
สวยงามทีธ่รรมชาตมิอบใหอ้ย่างลงตัว ท าใหส้ถานที่นี้ ไดร้ับการแต่งตัง้ใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาต ิ

และ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่
ปี 1979   

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 น าท่าน ล่องเรอืชมทะเลสาบคารล์โลแวค (Kozjak Cruise) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดใน

อุทยานฯ ผ่านชมความสวยงามของอุทยานตอนล่างและชมความงดงามของ น ้าตกขนาดใหญ ่
(Big Waterfalls) สัมผัสถงึบรรยากาศของสายน ้ าอันชุ่มฉ ่า บนพื้นน ้ าสคีราม และเกาะแก่งใน



 
 
 
 

 

ทะเลสาบ ตลอดจนไมป่้าจ าพวกสนและเฟอร ์เพลดิเพลนิกับธรรมชาตทิีส่วยงามและอดุมสมบรูณ์
ที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาต ิ** การล่องเรอืและการเขา้ชมอุทยานฯในแต่ละจุด 

ข ึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ บางจุดปรมิาณน า้น้อยไม่สามารถล่องเรอืไดถ้ ึง บางจุด
ปรมิาณน า้สูงกว่าสะพานไมไ้มส่ามารถเดนิผ่านไปได ้ถอืเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาตทิี่
ทางบรษิทัไม่สามารถควบคุมได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าท่านชมความสวยงามส่วน

อืน่ๆของอุทยานฯ ทีม่อีกีหลายจุด เป็นการทดแทนโดยไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยได ้ไมว่่า
สว่นใดส่วนหนึง่ รวมถงึ หากไมส่ามารถลอ่งเรอืไดก็้ตาม เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้

กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอพาเทยี (Opatija) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) 

เมืองที่มสีมญานามว่า “ราชนิแีห่งทะเลอาเดรยีตกิ (The Queen of Adriatic Sea)” ดว้ย
ธรรมชาตทิีย่ังบรสิทุธิต์ดิรมิทะเล ท าใหเ้มอืงนี้เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วและพักผ่อนทีส่ าคัญทีส่ดุเมอืง
หนึง่ของประเทศโครเอเชยี  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง หรอื บุฟเฟ่ต์

นานาชาต)ิ 

ทีพ่กั Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta, Opatija หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก เมอืงโอพาเทยี - รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - เมอืงซาเกร็บ - ตลาดโดลาค - ท่าอากาศ
ยานนานาชาตซิาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี - ท่าอากาศยานนานาชาตฮิา

หมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล (Maiden with the Seagull 

Statue) เป็นรูปปั้นที่แกะโดย Zvonko Car นักประตมิากรที่มีชือ่เสยีง หญิงสาวที่นกนางนวล
เกาะอยูท่ีม่อืยนืเดน่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงนี้และมักจะมนีกนางนวลจรงิๆบนิมาเกาะทีร่ปูปั้นนี้เป็น

ประจ า ซึง่มีความเป็นมาว่า มีหญิงสาวชาวเยอรมันคนหนึ่งเคยมาเที่ยวที่นี่และลูกชายจมน ้ า
เสยีชวีติ เธอจงึสรา้งรูปพระแมม่าเรยีไวเ้ป็นทีร่ะลกึ และมักจะมนีกนางนวลมาเกาะอยูเ่สมอเลยปั้น

รปูนกนางนวลใหเ้กาะอยูด่ว้ย 
 
 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาเกร็บ (Zagreb) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาท)ี 
น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดโดลาค (Dolac Market) ตลาดเล็กๆที่กางร่มสแีดงสดสวยงาม เป็น

ทีต่ัง้ของรา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆมากมายทีบ่รเิวณนี้  
 ** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ เมอืงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี 

เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอด
ภาษี หรอื รา้นอาหาร  

17.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์โดยสายการ
บนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR218 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
23.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์** เพือ่เปลีย่น
เครือ่ง ** 

 
วนัทีเ่จ็ด ท่าอากาศยานนานาชาตฮิาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์- ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูม ิกรงุเทพ ประเทศไทย 
01.55 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสายการ

บนิ Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR980  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

12.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและ

ความประทับใจ 



 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

พกัเด ีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

17 - 23 ตลุาคม 2562 
(23 ต.ค. วนัปิยมหาราช) 

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

09 - 15 พฤศจกิายน 2562 45,999 45,999 45,999 10,999 32,999 

16 - 22 พฤศจกิายน 2562 45,999 45,999 45,999 10,999 32,999 

23 - 29 พฤศจกิายน 2562 45,999 45,999 45,999 10,999 32,999 

26 ม.ค. - 01 ก.พ. 2563 39,999 39,999 39,999 10,999 26,999 

02 - 08 กุมภาพนัธ ์2563 
(08 ก.พ. วนัมาฆบูชา) 

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

07 - 13 กุมภาพนัธ ์2563 
(08 ก.พ. วนัมาฆบูชา  

/ 10 ก.พ. วนัหยดุชดเชย) 
45,999 45,999 45,999 10,999 32,999 

09 - 15 กุมภาพนัธ ์2563 
(10 ก.พ. วนัหยดุชดเชย วนั

มาฆบูชา) 
45,999 45,999 45,999 10,999 32,999 

16 - 22 กุมภาพนัธ ์2563 39,999 39,999 39,999 10,999 26,999 

15 - 21 มนีาคม 2563 42,999 42,999 42,999 10,999 29,999 

29 ม.ีค. - 04 เม.ย. 2563 48,999 48,999 48,999 10,999 35,999 

 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 
 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี  

ทา่นละ ประมาณ 6,500 บาท 
 

ส าหรบัการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณา
อยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บางกรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัร

ในแตล่ะชว่ง) ในช่วงเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไมส่ามารถขออนุญาตใชห้นงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้ไม่
วา่กรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนื
ทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืกอ่นวนัเดนิทางไม่

เพยีงพอส าหรบัยืน่วซีา่คร ัง้ใหม ่การยกเลกิ และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี ** 
 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื 
เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 



 
 
 
 

 

** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่
ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัรา

คา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุล

ใดเหตผุลหนึง่ และ ไมว่า่ม ือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรณุาเตรยีมอาหารสว่นตวัของ
ทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเร ือ่งของวตัถุดบิ โดย

สว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู เทา่น ัน้ 
กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิใน

สว่นนีด้ว้ยตนเอง **  
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวัน

เดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้
 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Qatar Airways อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควร
หนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมี

หอ้งพัก 3 ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการ

ที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิง
มาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ 

หรอื ผา่นชม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดย

ค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้

ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะ
ตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 ยูโร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 36 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 
1,440 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 
(Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 



 
 
 
 

 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี ทา่นละ ประมาณ 6,500 บาท 

ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศ

โครเอเชยี สามารถด าเนนิการแทนได ้(โดยแผนกวซีา่ของบรษัิท จะเป็นผูด้ าเนนิการแทนใหท้า่น) ผูเ้ดนิทางไม่
จ าเป็นตอ้งไปแสดงตน ยกเวน้สถานทตูจะขอใหท้า่นเขา้มาสมัภาษณ์เป็นกรณีพเิศษ ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของ

สถานทตูเทา่นัน้ หากเกดิกรณีนี้ ขอใหท้า่นโปรดใหค้วามรว่มมอืไปตามวัน และ เวลาทีส่ถานทตูนัดหมาย 
 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่ว กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 
20,000 บาท พรอ้มคา่ธรรมเนยีมยืน่วซีา่ท่องเทีย่วประเทศโครเอเชยี ทา่นละ 6,500 บาท รวมเป็น 

ท่านละ 26,500 บาท (กรณีท่าน มวีซี่าเชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกว่า 1 คร ัง้ หรอื หลายคร ัง้ 
(Multiple) ทีย่งัไมห่มดอายุ ไมช่ ารดุ และ ยงัมวีนัคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใช้

เขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวตัถุประสงคท์ีว่ซี่าเชงเกน้ฉบบัน ัน้ๆออก เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้่าน
ช าระเฉพาะเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจอง

วันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัติ
ทันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 
ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มา
ตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักทอ่งเทีย่ว กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง รวมไปถงึ 

กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิ ี
ซา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวัน
เดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่าง

หนึ่ง เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิท
ไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิาร
คนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีก

เก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชน
ของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิ

คา่บรกิารดังนี้ 
2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วง

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่่าวนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ย
กวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่ ี

คา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้
จรงิท ัง้หมด ** 



 
 
 
 

 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการ

น าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิาร

ทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   
4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร 
(ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 
วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวซี่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ
คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง

บรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 
5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนินการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ย
ตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ 

บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หากสามารถคืนได ้
(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน เป็นอยา่งนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

, หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะ
ประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้

ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยก
หอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากกวา่ก าหนด หรอืหอ้งพักเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพั่กเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้ง

ทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้ง
อาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 
ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี สามารถด าเนนิการแทนได ้(โดยแผนกวซีา่ของบรษัิท จะเป็น

ผูด้ าเนนิการแทนใหท้า่น) ผูเ้ดนิทางไมจ่ าเป็นตอ้งไปแสดงตน ยกเวน้สถานทตูจะขอใหท้า่นเขา้มาสมัภาษณ์
เป็นกรณีพเิศษ ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทูตเทา่นัน้ หากเกดิกรณีนี้ ขอใหท้า่นโปรดใหค้วามรว่มมอื

ไปตามวนั และ เวลาทีส่ถานทตูนัดหมาย 
2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-20 วันท าการ (ไม่

รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี ้ขึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ี

ผูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 



 
 
 
 

 

3. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี แบบหมูค่ณะ เป็นวซีา่แบบเขา้ออกครัง้เดยีว กรณีทีท่า่น
ตอ้งการขอวซีา่แบบเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ ทา่นจะตอ้งแสดงหลักฐานส าคัญทีท่า่นจ าเป็นจะตอ้งไปพ านัก

ใน ประเทศโครเอเชยี ใหส้ถานทตูเป็นผูพ้จิารณา ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตูเทา่นัน้ รวมไปถงึ 
คะ่ธรรมเนียมจะปรบัขึน้ตามระยะเวลาทีต่อ้งการจะขอตามประเภทและเงือ่ยไขของวซีา่ และ สถานทตูอาจจะ
แจง้ขอใหท้า่นเขา้รับสมัภาษณ์เป็นกรณีพเิศษ 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง
ในชว่งทีท่างบรษัิทจะเริม่ด าเนนิการจัดเตรยีมเอกสารเพือ่ขอยืน่วซีา่ (โดยประมาณ 25-30 วัน กอ่นเดนิทาง

เป็นอย่างนอ้ย หรอื อาจเร็วกว่านั้น) และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นก าหนด แตว่ซีา่

ยังไมด่ าเนินการ หรอื วซีา่ยังไมไ่ดร้ับการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพจิารณา) เนื่องจากทา่นด าเนนิการยืน่วี
ซา่หลังคณะ และหรอื กรณีทีท่่านตอ้งการยืน่ก่อนคณะ แตค่ณะทีท่า่นเดนิทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหวา่งการขาย 
ยังไม่คอนเฟิรม์ออกเดินทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักในประเทศปลายทาง (Hotel 

Stamp) ประกันการเดนิทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเทีย่วภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสว่นนี้ ทา่น
จ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยที่สุดคณะไม่สามารถเดนิทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้ับทา่นไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  
5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับ

จ านวนผูส้มัครในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใช ้

ระยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 
6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอื

เดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนั้นหากท่านมี
ความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ เพือ่วางแผนล่วงหนา้ กรณีที่

ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการ
พจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธวซีา่ และ ทา่นจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม ่น่ันหมายถงึจะตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถงึระยะเวลาที่เหลอืก่อนเดนิทางส าหรับการพจิารณา

เป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 
7. กรณีท่าน มวีซีา่เชงเกน้ชนิดเขา้ออกมากกว่า 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด 

และ ยังมวีันคงเหลอืในกลุ่มประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถปุระสงคท์ีว่ี
ซา่เชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้
ตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มาก่อนแลว้

อยา่งนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคน

เขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  
8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวี

ซา่ชนดิท่องเทีย่วเทา่นัน้ โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุันทีม่อีายคุงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ 
วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซี่าชนิดที่อนุมัตโิดยระบุวันที่สามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่า
ก าหนดที่อนุมัติในหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและ
ลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะ

เกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอื
ไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้
เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ
หรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 



 
 
 
 

 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วาม
ร่วมมือในส่วนนี้เพื่อใหก้ารยื่นค ารอ้งในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของเจา้หนา้ที่

สถานทตูเป็นส าคัญ 
11. การทีว่ซีา่จะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กีว่ัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอื

เรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เช่น หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศที่
ออกจากส านกังานเขต หรอื อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หย่ารา้ง, 

ใบส าคญัการหย่า กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซี่า หรอื สถานทูตตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย 
จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่าน ัน้ ซึง่จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ 
ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดาและบดิา (เช่น เดนิทางกบัมารดา และ บดิาไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย) คา่ใชจ้า่ย
ในส่วนนี้ ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผิดชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถช าระ

คา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้่านได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) ทาง
บรษิทัยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนด์ทัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) 
ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการจอง ตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ทีท่า่นพ านักกอ่น หรอื 
ตอ่จากคณะ ประกันการเดนิทางใหค้รอบคลมุวันทีท่่านเดนิทาง ไป และ กลับ เพือ่ใชใ้นการประกอบการยืน่

ขอวีซา่ใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่
สามารถยืน่ขอวซี่าในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงื่อนไข และ หากมคี่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิเนื่องจากไม่ใชก่ารนัดหมายยืน่ขอวซีา่แบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ
สว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ดว้ยตนเองทัง้หมดไมว่่ากรณีไดก็้ตาม รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอ

วซีา่ ทา่นไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะ
เป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  
 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิ์

ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทกุกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน 
ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้

ลว่งหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ 
ไมส่ามารถยกเลกิได ้

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกตา่งกัน ขอใหท้า่นท าความเขา้ใจถงึ
วัฒนธรรมประจ าชาตขิองแตล่ะสายการบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารทา่นอยู ่

 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านั้น 
กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และ

ตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสาร
ใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไม่วา่สว่นใด
สว่นหนึง่ 



 
 
 
 

 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่
ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต์

ไมไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึ
ความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ด ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ 

เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง

เทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อัน
ไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภิยัทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการ

ควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของ
ทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อ
ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถ
น าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 
ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ
ปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืน

ค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลกูคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์มร่วมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครือ่งบนิแยกเอง) ใน
วันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึ่ง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไมส่ามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตามคณะ
ไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่อ่งเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ
คา่ใชจ้า่ยทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเทา่นัน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถชดเชย หรอื ทดแทน หากท่านไม่ไดท้่องเทีย่วเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุก
กรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

 
 



 
 
 
 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี 
 

1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ 
และมหีนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว 
ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  
หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 

เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 
3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วัน

เริม่งาน เงนิเดอืน  
โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN 
(แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัว

จดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอร์
ตดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนา้ที่การงาน เป็น
ภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี้ อยูท่ีด่ลุยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ 

จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง 
เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี้ 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั  
รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใช้

ประกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั 
เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 
6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
, ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 



 
 
 
 

 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ
มารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย 

และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย 
และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 

(ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- ส าเนาทะเบยีนมรณะบตัร 
** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , 

มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส 
จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่
เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรบัรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที่
นดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั  

รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 
** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม  

หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้  

เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

  


