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แกรนด์โครเอเชีย 10 วัน 7 คืน QR 

* ซาเกรบ * พูล่า * โอพาเทีย * ริเจก้า * พลิตวิเซ่ * ซาดาร์ * พรีมอสเทน * สปลิท *  

* มาลี สตอน * นีอุม * ดูบรอฟนิก * โทรเกียร์ * ซีนิก 

 

ชมความสวยงามอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ 
นั่งกระเช้าสู่ จุดชมวิวมุมสูงของเมืองดูบรอฟนิค 

เก็บภาพ วิหารเซนต์มาร์ก ซึ่งหลังคาปูกระเบื้องเป็นรูปตราของกองทหาร สัญลักษณ์เมืองซาเกรบ 
เที่ยวชม เมืองโทรเกียร์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าทั้งป้อมปราการจัตุรัสและก าแพงเมือง 

ก าหนดการเดินทาง 
เมษายน-ตุลาคม 2565 
( กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
 

 วันแรกของการเดินทาง(1)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดฮา 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น  4  

   เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยดูแลเช็คสัมภาระและ 
   บัตรที่นั่งบนเครื่อง 

20.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์  โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833 
23.20 น. เดินทางถึง ประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน (ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2.40 ชั่วโมง) 

      วันทีส่องของการเดินทาง(2)  โดฮา - ซาเกรบ - พูล่า - สนามต่อสู้โบราณ (ด้านนอก) - โอพาเทีย 
02.00 น. ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 215 
06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองพูล่า” (PULA) (ระยะทาง 276 กม.) เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นใน
ฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียนและสถาปัตยกรรมโรมัน มีอายุมานานกว่า 3,000 ปี เป็นเมืองติดทะ
เลอะเดรียติก และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ท าให้มีผู้คนใช้ภาษาอิตาเลี่ยนกันอย่างแพร่หลาย เมืองพู
ล่ามีสิ่ งดึงดูดใจต่างๆมากมายโดยเฉพาะ
ส าหรับผู้หลงใหลในวัฒนธรรม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าชม สิ่ งก่อสร้างในสมัยโรมัน ใหญ่  เป็น

โบราณสถานที่สภาพดีที่สุดที่เก็บรักษาไว้ใน
โค ร เอ เชี ย   ส น าม ต่ อ สู้ โบ ร าณ  ห รื อ 
AMPHITHEATER (ด้ านนอก ) สนามกีฬ า
ก ล า ง แ จ้ ง  ส ร้ า ง ขึ้ น ต า ม แ บ บ ฉ บั บ
สถาปัตยกรรมโรมันเช่นเดียวกับโคลอสเซียม



ของกรุงโรม นับเป็นสนามต่อสู้ที่ ใหญ่เป็นอันดับหกที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอ านาจ โครงสร้างของ 
AMPHITHEATRE ด้านพื้นดินเป็นวงรี มีช่วงกว้างที่สุด 130 เมตร และช่วงสั้นที่สุด 100 เมตร สร้างโดยการใช้
หินปูน เชื่อกันว่าสามารถจุผู้เข้าชมได้ถึง 20,000 คน มีทางเข้าออก 20 ช่องทาง น าท่านเดินทางสู่ “โอพา
เทีย” (OPATIJA) ) (ระยะทาง 100 กม.)  อยู่ในแคว้นอิสเตรีย เป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกแห่ง
ทะเลอาเดรียติก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศ มีบ้านพักตากอากาศสไตล์ออสเตรียที่เรียงรายอยู่ตาม
ชายฝั่ง เที่ยวชมเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของบ้านพักริมชายฝั่ง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนก
นางนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL) เป็นรูปปั้นหญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือมีเวลาให้
ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปกับความสวยงามของเมืองและให้ซื้อของที่ระลึกประจ าท้องถิ่น  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ :  GRAND HOTEL ADRIATIC HOTEL / BRISTOL BY LUMINOR        หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

                 

          วันทีส่ามของการเดินทาง(3) โอพาเทีย - ริเจก้า - ชมเมือง - อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ - ซาดาร์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองริเจก้า” (RIJEKA) 
เมืองริมทะเลซึ่งถือเป็นเมืองท่าทางทะเลที่
ส าคัญและเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของ
โครเอเชีย เมืองนี้ถูกก่อตั้งจากการตั้งถิ่นฐาน
ของชาวโรมัน ต่อมาอยู่ในจักรวรรดิไบแซน
ไทน์  และตกเป็นของจักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และรวมเข้า
กับโครเอเชียในคริสต์ศตวรรษที่ 18 น าท่าน
ชมเมืองริเจก้า ที่เต็มไปศิลปะแบบคลาสสิค
ของบ้านเมือง จากนั้น น าท่านเข้าสู่ “ถนน
คอร์โซ” (KORZO) ถนนคนเดินซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีร้านขายของหลากหลายให้ท่านได้เลือกซ้ือ จากนั้น น า
ท่านชมโบสถ์เก่าแก่ประจ าเมือง (CHURCH OF THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY 
AND THE LEAING TOWER) ซึ่งมีหอเอน
อันเป็นเอกลักษณ์ตั้งอยู่ด้านหน้า ได้เวลา
อันสมควร น าท่านเดินทางสู่  “อุทยาน
แห่งชาติพลิตวิเซ่”  (NATIONAL PARK 
PLITVICE JEZERA) (ระยะทาง 152 กม.) 
ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ เป็นอุทยาน
แห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุด
ของประเทศโครเอเชีย โดยเป็นสถานที่ที่
สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีและมีความ
สวยงามแตกต่างกันในแต่ละช่วงฤด ู  



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปลาเทราต์ 
บ่าย เข้าชม “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่” เป็นอุทยานแห่งชาติหนึ่งในแปดของโครเอเชียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ( UNESCO) เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้  มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ มี
ทะเลสาบใหญ่ 16 แห่ง เชื่อมต่อด้วยสะพานไม้ 16 น้อยใหญ่ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับความสวยงามของทะเลสาบสีเขียวมรกตและน ้าตกที่ไหลรินลงสู่ทะเลสาบ ชมน ้าตก THE 
PLITVICE WATER FALL ที่ใหญ่ที่สุดใน
อุทยาน น าท่านเดินลัดเลาะสู่  DONJA 
JEZIRA เพ่ือล่องเรือทะเลสาบ JEZERO 
KOZJAK น าท่าน เดินทางสู่  “เมืองซา
ดาร์”  (ZADAR) (ระยะทาง 119 กม.)  
เมืองใหญ่ เป็นอันดับที่  5 ของประเทศ
โครเอเชีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ติด
กับทะเลเอเดรียติกในภูมิภาคดัลเมเชียน 
เป็ น เมื องเก่ าแก่ โดยมี อายุป ระมาณ 
2,800 ปี ซึ่งในอดีตเป็นเมืองท่าทางทะเลที่ส าคัญแห่งหนึ่งของทะเลเอเดรียติก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่หลาย
อาณาจักรช่วงชิงเพื่อยึดครองความ 

 
ได้เปรียบของการค้าทางทะเล จากนั้น น าท่านชมบรรยากาศที่สวยงามของซาดาร์แวะ เก็บบันทึกภาพประตู
เมืองโบราณ (KOPNENA VRATA) ผ่านชมโบสถ์เซนต์โดนาทัส (CHURCH OF ST.DONATUS)  สิ่งก่อสร้าง
ใน คริสต์ศตวรรษที่ 9 จากนั้น น าชม “SEA ORGAN” สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเครื่องดนตรีโดยอาศัย 
เกลียวคลื่น ที่ซัดเข้ากระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันไดก่อให้เกิดเป็นท่วงท านองเสียงดนตรีเป็น
ผลงานการ ออกแบบของสถาปนิก นิโคล่า เบสิก  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
   พักที่ :  KOLOVARE HOTEL  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 

          วันทีส่ี่ของการเดินทาง(4)   ซาดาร์ - คนีน - ชมป้อมปราการ – อุทยานแห่งชาติครักคาซิบินิค 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  

 น าทุ กท่ าน เดิ นทางสู่  “ เมื อง
คนี น ”  (KNIN) (ระยะท าง 145 กม .)  
ตั้งอยู่บริเวณตอนในของภูมิภาคดัลเมเชีย
ใกล้ต้นน ้ าเคอร์คา เป็นจุดเชื่อมต่อที่
ส าคัญแห่งหนึ่ งทางรถไฟและรถยนต์
ระหว่างกรุงซาเกรบกับเมืองสปลิท เมือง
คนี น ก้ าวขึ้ น สู่  จุ ด สู งสุ ดสองครั้ ง ใน
ประวัติศาสตร์ในฐานะเมืองหลวงของ



ราชอาณาจักรโครเอเชียในยุคกลางและเมือง 
หลวงในระยะเวลาสั้น ๆ ของสาธารณรัฐเซิร์บครายีนา หรือ สาธารณรัฐเซอร์เบียครายีนา ที่ประกาศตัวเองซึ่ง
ไม่เป็นที่รู้จักในช่วงสงครามประกาศอิสรภาพของโครเอเชีย ระหว่างปี พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2538 น าท่านชม 
“ป้อมปราการคนีน” ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ภูเขาที่สูงที่สุดในโครเอเชีย เป็นปราการที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 อีกทั้งยังเป็น
ฐานที่มั่นป้องกันที่ส าคัญที่สุดและเป็นเมืองประวัติศาสตร์ โดยป้อมปราการนั้น ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 
โดยป้อมปราการที่ชมอยู่ในปัจจุบันนั้น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 และ 18 จนได้เวลาอันสมควร น าท่านสู่ 
“อุทยานแห่งชาติครักคา” (KRKA NATIONAL PARK) หนึ่งในอุทยานแห่งชาติของโครเอเชีย ซึ่งได้รับการ
ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1985 ซ่ึงต้ังชือ่ตามแม่น ้าครักครา KRKA 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่ านชม  “น ้ าตกสแกรดินสกีบั ค” 

(SKRADINSKI BUK) เป็นน ้าตกที่มีความ
สูงประมาณ 37.5 เมตร เป็นน ้าตกที่มีน ้า
ใส อี ก ทั้ งมี ส ร ะ ว่ า ย น ้ า ธ ร รม ช าติ ที่
นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน ้าได้ อิสระ
ให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของน ้าตก
ตามอัธยาศัย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ 
“เมืองซิเบนิค” (SIBENIK) เมืองเก่ามรดก
โลก ปากแม่น ้าทะเล 
เอเดรียติก ชม จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค ที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ท่ีถูกตัดแปลงเป็นร้านขายยา ร้านแว่นตา 
ร้านเสื้อผ้าบูติก และอีกมากมาย โดย “เมืองซีเบนิค แตกต่างจากเมืองริมฝั่งทะเลเอเดรียติกทั่วไปเพราะสร้าง
โดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ วันนี้จึงยัง
เห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน  เก็บภาพกับ “มหา
วิหารเซนต์เจมส์” (ST.JAMES CATHEDRAL) หรือ มหาวิหารเซนต์จาคอบเป็นอีกหนึ่งมรดกโลกของประเทศ
โครเอเชีย ตั้งอยู่ที่เมืองซีเบนิค บนชายฝั่ง
ดัลเมเชียน (DALMATIAN COAST) ซึ่ ง
เป็นสถาปัตยกรรมการส่อสร้างในแบบ
ผสมระหว่างศิลปะทางตอนเหนือของ
ประเทศอิตาลี ดัลเมเชีย และทัสคานี  
เนื่องจากใช้สถาปนิกในการออกแบบถึง 
3 คน และมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน 
โดยสร้างเสร็จในปี 1535 ด้วยโครงสร้าง
ที่มาจากหินปูนสีขาวล้วนๆ ไม่มีวัสดุอ่ืน
ปลอมปน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นนักบุญเจมส์หรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึ่งเป็น 1 ใน 12 สาวก
ของพระเยซ ู

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
         พักที่ :  BELLEVUE SUPERIOR CITY HOTEL  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 



         วันทีห่้าของการเดินทาง(5)   ซีบีนิค - พรีมอสเทน - รูปปั้นพระแม่แห่งลอเร็ตโต้ - สปลิท - ชมเมือง 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 
 

 
 
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองพรีมอสเทน” (PRIMOSTEN) 

หมู่บ้านเล็กๆทางชายฝั่งทางตอนใต้ของโครเอเชีย ตั้งอยู่
ระหว่างเมืองซิบินิคและโทรเกียร์ ผู้คนส่วนใหญ่มาที่นี่ 
เพ่ือมาพักผ่อนบนชายหาดอันสวยงามและสัมผัส
บรรยากาศของเมืองของเมืองชายทะเลของประเทศ
โครเอเชีย  
จากนั้น น าท่านชม “รูปปั้นพระแม่แห่งลอเร็ตโต้” 
(OUR LADY OF LORETTO STATUE) หรือที่ รู้จักใน
ชื่อ “โกสปา ออด ลอเรตา” เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.
2017 โดยรูปปั้นพระแม่มารีซึ่งมีความสูงประมาณ 17 
เมตร ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่งดงามที่สุดของเมืองพรี
มอสเทนจากมุมสูง ซึ่งเป็นภูมิประเทศอันงดงาม ชายฝั่ง
และทะเลมีสีคราม จากนั้น ให้ทุกท่านได้เดินเล่นชม
บรรยากาศเมืองเก่าตามอัธยาศัย  ได้เวลาอันสมควร  
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองสปลิท” (SPLIT) (ระยะทาง 64 กม.) ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างใน
ศตวรรษท่ี 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่    

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม “พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน” 

(DIOCLETIAN PALACE) ที่สร้างขึ้นจาก
พระประสงค์ของจักรพรรดิดิโอคลีเธี่ยน ที่
ต้องการสร้างพระราชวังส าหรับบั้นปลาย
ชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซึ่งใช้เวลาใน
การก่อสร้างถึง 10 ปี พระราชวังแห่งนี้



องค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก น าชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอ่ืนๆ ชมลาน
กว้าง (PERISTYLE) ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลัก
อย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์
สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN 
ผู้น าศาสนาคนส าคัญของโครเอเชีย จากนั้น น าท่านชมย่าน PEOPLE’S SQUARE ศูนย์กลางทางธุรกิจ และ
การบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 แวะชมสิ่งก่อสร้างที่มี ชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-
GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL   ที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษท่ี 15 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
          พักที่ :  ATRIUM HOTEL // RADISSON BLU RESORT & SPA หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 
         วันทีห่กของการเดินทาง(6)   สปลิท - ดูบรอฟนิค - เดินชมก าแพงเมืองเก่า - ชมเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 น าท่านเดินทางสู่  “ เมืองดูบรอฟนิก” 

(DUBROVNIK) (ร ะ ย ะท าง  232 ก ม .) 
เมืองมรดกโลกที่แขวนตัวอยู่ทางตอนใต้
ของประเทศโดยพรหมแดนติดต่อกับ
ประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า น าท่าน
ลัด เลาะเลียบไปตามชายฝั่ งทะเลอา 
เด รี ย ติ ก ซึ่ งท่ าน จ ะตื่ น ต าตื่ น ใจ กั บ
บรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้าน เรือน
หลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนว
ชายฝั่งเป็นระยะๆ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  
บ่าย น าท่านเดินขึ้นชมชมทัศนียภาพของเมือง

ดูบรอฟนิคบนก าแพงเมือง(รวมค่าตั๋ว
แ ล้ ว ) ชม ความ งาม ริ ม ฝั่ งท ะ เล อ ะ 
เด รี ยติ ค  ชมตั ว เมื อ ง เก่ า  และป้ อม
ปราการโบราณ ก าแพงมี ความยาว
ประมาณ 2 กิโลเมตร ล้อมรอบตัวเมือง 
ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดัง
เทียบได้กับแกรนด์คาแนล แห่ง เกาะเว
นิส  จากนั้น น าท่านเดินชมเสน่ห์ของ
เขตเมืองเก่า (OLD TOWN) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพ
ของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดัง 

 



เทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนของอเมริกาหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส น าท่านเดินลอด ประตู PILE GATE ที่มี
รูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจ าเมือง เพ่ือเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ชม น ้าพุ ONOFRIO ซึ่งเป็นตั้ง
เป็นเกียรติแก่ของสถาปนิกผู้สร้างน ้าพุ
แห่ งนี้  ถ่ ายรูปกับ  THE CATHEDRAL 
TREASURY หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สะสม
โบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ท าการ
ค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต เก็บภาพ หอ
นาฬิกาโบราณ (BELL TOWER CLOCK) 
และ พระราชวังเรคเตอร์ (RECTOR’S 
PALACE) พระราชวั งที่ ส ร้ างขึ้ น โดย
ผสมผสานศิลปะทั้ งแบบโกธิค , เรเน
ซองส์และบาโร๊ค จากนั้น เที่ยวชมและ
ถ่ายรูปกับ “สปอนซา พาเลส” (SPONZA PALACE) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษ
ที่ 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารและส านักงานส่วนราชการ น าท่านเดินผ่านถนนสตราดัน ถนนสาย
หลักซึ่งมีความยาวกว่า 398 เมตร จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร / เมนูพิเศษ กุ้งมังกรรสเลิศพร้อมเครื่องดื่มให้ท่านเลือก 
          พักที่ :  ROYAL HOTEL ARISTON // DUBROVNIK PRESIDENT VALAMAR COLLECTION // SHERATON DUBROVNIK 

              RIVIERA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

          วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง(7)  ดูบรอฟนิก - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวดูบรอฟนิกเกียร์ - ชมเมือง 
เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าทุกท่านเดินทางสู่  SRD HILL เพ่ือ “นั่ ง
กระเช้าสู่ จุดชมวิวที่ สวยที่ สุดของเมืองดู  
บรอฟนิก” กระเช้าไฟฟ้า ที่ความสูง 400 
เมตร เพ่ือชมวิวทิวทัศน์ของฝังเมืองที่ เป็น
เอกลักษณ์ ความสวยงามของบ้านเมือง ส่วน
ให้จะใช้หลังคาสีส้มเป็นเอกลักษณ์ และความ
งดงามของทะเลเอเดรียติค  ท่านจะได้ถ่ายรูป
เมืองเก่าจากมุมสูง ภูมิทัศน์ที่รายล้อมด้วยน ้า
ทะเลสีฟ้าใสดุจราวแสงสะท้อนของคริสตัล
โอบล้อมเมืองเก่าไว้ จากนั้น เดินทางสู่ “เมืองมาลี สตอน” (MALI STON) (ระยะทาง 57 กม.)  น าท่านเยี่ยม
ชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงแล้ว ให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลเอเดรียติค 
พร้อมจิบไวน์สด 

 
 

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


เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 บ่าย หลังรับประทานอาหาร น าท่านลัดเลาะเลียบไป

ตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติกเดินทางผ่านเมืองนี
อุม (NEUM) เมืองในเขตประเทศบอสเนียและ
เฮอร์เซโกวีน่า เป็นเมืองชายทะเลเพียงเมืองเดียว
ของบอสเนีย  และเฮอร์เซโกวีน่า โดยมีความยาว
ของชายฝั่ งป ระมาณ  24.5 กิ โล เมตร  เป็ น
ทางออกสู่ทะเลอาเดรียติกทางเดียวของประเทศและเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่ง น าท่าน
เดินทางสู่  “เมืองโทรเกียร์” (TROGIR) (ระยะทาง 245 กม.) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้งอยู่ ใกล้กับ
แผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัย
เมื่อ 380 ปี ก่อนคริสตกาล บ้านเรือน
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสไตล์เรเนซองค์
และบาโรคซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้น
ทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์เป็นมรดกโลก
ในปี 1997 น าชม เขตเมืองเก่า สัมผัส
อาคาร บ้านเรือนที่ได้รับอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ 
เช่น  ประตู เมือง KOPNENA VRATA 
ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 
16 น าท่านเก็บภาพกับ มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (ST.LAWRENCE CATHEDRAL) จุดเด่นของมหาวิหาร คือ
ประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
          พักที่ :   TROGIR PALACE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 

         วันที่แปดของการเดินทาง(8)      โทรเกียร์ - คาร์โลวัตส์ - ชมเมือง - ซาเกรบ   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 หลังรับประทานอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่ “เมืองคาร์โลวัตส์” (KARLOVAC) (ระยะทาง 337 กม.) ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงซาเกรบ เป็นเมืองที่ถูกสร้างโดยชาวออสเตรีย ประมาณปี ค.ศ.1579 เพ่ือสร้าง
ความแข็งแกร่งจากการรุกรานของออตโตมันโดยได้รับการออกแบบให้เป็น “เมืองยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา” ในเขต
เมืองเก่ามีรูปร่างเป็นดาวหกแฉก แบ่งออกเป็น 24 ช่วงตึกที่มีนาดเท่ากัน อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 

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


บ่าย ได้ เวลาอันสมควร  เดินทางสู่  “เมือง
ซาเกรบ”  (ZAGREB) (ระยะทาง 161 
กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย
ดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติก ซึ่งมีความ
เก่ าแก่ แฝ งด้ วย เสน่ ห์ และมน ต์ ขลั ง 
ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและ
เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 
ปัจจุบันชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาว
ยุ โรปที่ เจริญ โดยทั่ วไป การคมนาคม
ภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะทั่วทั้งเมือง กรุงซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง 
UPPER TOWN ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็นสัญลักษณ์ เขต LOWER TOWN  ที่สร้าง
ขึ้นในสมัยศตวรรษที ่19 และเขตเมืองใหม่ท่ีสร้างสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
          พักที่ :  HILTON GARDEN INN ZAGREB / SHERATON ZAGREB HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

 

         วันทีเ่ก้าของการเดินทาง(9)      ซาเกรบ - เที่ยวชมเมือง - สนามบินซาเกรบ  
เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  

 น าท่านสู่ เขต UPPER TOWN ชม “วิหาร
เซนต์มาร์ก” (ST.MARK’S CHURCH) ที่มี
หลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราของ
กองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็นสัญลักษณ์
ส าคัญของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจ าเมืองเก่า
เซนต์แคทเธอรีน บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้ง
ของท าเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENT 
PALACE) ชมจุดชมวิวที่ท่านสามารถเห็น
กรุง ZAGREB ที่หลังคาอาคารเป็นสีแดงอิฐ

ทั้งเมือง น าท่านชม “ก าแพงหินโบราณ” 
(STONE GATE) ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่  
สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความอัศจรรย์ 
ของภาพพระแม่มารีที่ไม่ถูกเผาท าลายเมื่อไฟ
ไหม้ ครั้ ง ใหญ่  ในปี  ค .ศ .1731 ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า
ภาพเขียนมีพลังปาฏิหาริย์ จึงท าให้ผู้คนเข้า
มาบูชากราบไหว้ จากนั้น น าท่านนั่งรถราง 
(USPINJACA) ลงสู่ LOWER TOWN น าท่าน
ชม “ตลาดกลางเมือง” (DOLAC MARKET) 

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


ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ ในราคาย่อมเยา ผ่านชม มหาวิหารเซนต์
สตีเฟ่น (CATHEDRAL OF ST.STEPHEN) สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณะใน
สไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่ามภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์ ส าคัญต่าง ๆ  
เช่น นักบุญ เซนต์ ปีเตอร์ ,เซนต์ ปอลล์ แวะชมจัตุรัส BAN JELACIC SQUARE จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบ
ด้วยห้างร้านที่ทันสมัย ชมอนุสารีย์โจซิพ เจลาซิค  (BAN JOSIP JELACIC) ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ซึ่งต่อสู้  เพ่ือ
ความอิสระจากชาวฮังการีเมื่อปี ค.ศ. 1848    

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกรบ  

16.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 218 
22.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา (รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 3.25 ชั่วโมง) 

         วันทีสิ่บของการเดินทาง(10)  โดฮา - กรุงเทพฯ            
02.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836 
13.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

  หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้
มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะ เป็น
ส าคัญ 

อัตราค่าบริการ (รวมค่าวีซ่า ทิปไกด์ท้องถิ่น )  

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พักเดี่ยว   
 ช าระเพ่ิม 

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 มิ.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.- 

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจ านวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** หากท่านต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** 



 

 อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซาเกรบ-กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถ

เกิน 12 ช.ม./วัน  
3. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
4. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบ

ที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
8. ทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 
9. ค่าน ้าดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน 

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100.-บาท / ท่าน (1,000.-บาท) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผันของภาษีน ้ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  

 
 เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000.-บาท เมื่อจอง พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท 
และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 
และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 
ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20  ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืน
เงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้าท่านต้องการ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขไ ด้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช า ระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 



  หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่
มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน 
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าตั๋ว
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัท
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 
 เงื่อนไขการยกเลิก   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน --- คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจ าที่ต้อง 
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขึ้นไป --- เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน --- เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่าน) 



 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  

 รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวม
แว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศท่ีจะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  
*** กรณีค้าขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้
เดินทาง หรือส าเนาใบเสียภาษี ร้านค้า (ภพ.20)  อายุย้อนหลังไม่ เกิน  3 เดือน (นับจากเดือนที่ จะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ม
งาน พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณีข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
ศึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมี
เลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์
ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแส
รายวัน ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค า
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) 
กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ  Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลา
ด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) โดยต้องท าแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถ
ถ่ายเอกสารได้ ) 

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

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดย
ระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 

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

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 
ชุด (ถ้ามี) 

*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียม

เอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร  และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  



 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
ท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออก
เดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https//:lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http//:m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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