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หมายเหต ุราคาน้ีไม่รวมค่าวีซ่าโครเอเชีย ท่านละ 4,000 บาท  

79,900. - 
มดัจ าท่านละ 

30,000.- 

17 – 25 ม.ค.63 14 – 22 ก.พ. 63 20 – 28 มี.ค. 63 10 – 18 เม.ย. 63 

01 – 09 พ.ค. 63 12 – 20 มิ.ย. 63 24 ก.ค. – 01 ส.ค. 63 07 – 15 ส.ค. 63 

11 – 19 ก.ย. 63 16 – 24 ต.ค. 63 13 – 21 พ.ย. 63 04 – 12 ธ.ค. 63 25 ธ.ค. – 02 ม.ค. 64 

วนัท่ี  (1) : กรงุเทพฯ - โดฮา 
วนัท่ี  (2) : โดฮา –  ซาเกรบ – พลู่า – โอพาเทีย 
วนัท่ี (3) : โอพาเทีย – อทุยานแห่งชาติพลิวิทเซ่ (มรดกโลก)   
วนัท่ี  (4) : พลิทวิทเซ่ (มรดกโลก) – ซีบีนิค – โทรเกียร ์– สปลิท (มรดกโลก)  
วนัท่ี (5) : สปลิท – พระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน – โอมิช – ดบูรอฟนิค  
วนัท่ี  (6) : ดบูรอฟนิค – นัง่กระเช้า – Rector’s Palace – สปลิท 
วนัท่ี  (7) : สปลิท – ซาดาร ์– (ทานหมหูนั แห่งแคว้นตลัมาเชียน) – ซาเกรบ 
วนัท่ี (8) : ซาเกรบ – สนามบิน – โดฮา 
วนัท่ี (9) : กรงุเทพฯ 

โครเอเชีย 9 วนั 

ชม อทุยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ หนึ่งในอุทยานแห่งชาตทิีง่ดงามแห่งหนึ่งของยุโรป ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นอุทยาน
แห่งชาตขิองประเทศในปี ค.ศ. 1949 และยงัไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี ค.ศ. 1979  
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วนัท่ี (1)  กรงุเทพฯ - โดฮา 
 

18.30 น.   คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิกาตาร ์แถว Q ประตู 8 
20.45 น.   ออกเดนิทางสู่ โดฮา โดยเทีย่วบนิที ่QR 835 
  

วนัท่ี (2)  โดฮา –  ซาเกรบ – พลู่า – โอพาเทีย 
 

00.35 น.  เดนิทางถงึ โดฮา เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 

02.15 น.  ออกเดนิทางสู่ ซาเกรบ โดยเทีย่วบนิที ่QR 215 
06.15 น.  เดินทางถึง  เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองที่มี

ประวตัศิาสตรม์ายาวนานกว่าพนัปี โดยเมอืงซาเกรบเพิง่เฉลมิฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ. 
1994 ทีผ่่านมา 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองพูล่า (Pula) เมอืงศูนยก์ลางแห่งคาบสมุทรอิสเตรยี เคยเป็นดนิแดน
ของประเทศอิตาลีท าให้มผีู้คนใช้ภาษาอิตาเลยีนกันแพร่หลาย  เป็นเมอืงหนึ่งเดยีวของโคร
เอเขยีทีม่คีวามเป็นโรมนั เตม็ไปดว้ยกลิน่อายของศลิปะโรมนั รมิทะเลเอเดรยีตกิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่านชม สนามอารีน่า (Arena) หรือ Amphitheater สนามกฬีากลางแจง้ เป็นสิง่ก่อสรา้งที่

สรา้งขึน้ในสมยัทีโ่รมนัเรอืงอ านาจ มอีายุพอๆกบัโคลอสเซยีมทีก่รุงโรม เป็นอารน่ีาทีใ่หญ่เป็น
อนัดบัหก สามารถจผุูค้นไดถ้งึ 23,000 คน นับเป็นอารน่ีาทีค่่อนขา้งสมบูรณ์มาก ปจัจบุนัยงัใช้
เป็นที่แสดงคอนเสริต์ การแสดงต่างๆอกีด้วย ผ่านชม ประตูเฮอรคิ์วลิส พูล่า ฟอรัม่ (Pula 
Forum) วหิารแห่งเทพออกุสตุส (Temple of Augustus) รวมถงึถนนคนเดนิในเมอืงเก่าทีท่่าน
จะได้ช้อปป้ิงเลอืกซื้อหาของฝากของที่ระลกึจากโครเอเชีย อาทิ กล่องเพลง ป้ายแม่เหล็ก
สถานทีท่่องเทีย่วหลกัอยา่ง พลู่าแอมปิเธยีเตอร ์เป็นตน้  
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น าท่านเดนิทางสู่ภาคตะวนัตกของประเทศโครเอเชยี เรยีกว่า แคว้นอิสเตรีย เพื่อชม เมืองโอ
พาเทีย (Opatija) ไช่มุกแห่งทะเลเอเดรยีตกิ ระหว่างทางผ่านชมววิทะเลเอเดรยีตคิทีส่วยงาม
ทุกมุมมอง ด้วยธรรมชาติที่บรสิุทธิข์องรมิทะเลเอเดรยีติกท าให้เมืองโอพาเทียเป็นเมือง
ท่องเทีย่วและพกัผ่อนทีส่ าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโครเอเชยี แวะบันทึกภาพ  รูป ปั้น  Maiden 
with the Seagull ซึ่งถือว่าเป็นรูปป ัน้ที่แกะโดย Zvonko Car เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนก
นางนวลเกาะอยูท่ีม่อื ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง มเีวลาใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงโอพาเทยี 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
เขา้สู่ทีพ่กั   โรงแรม Remisens Hotel Excelsior หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัท่ี (3)  โอพาเทีย – อทุยานแห่งชาติพลิวิทเซ่ (มรดกโลก)   
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ (Plitvice Lakes National Park) หนึ่ งในอุทยาน
แห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป และเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของโครเอเชยีจาก
ทัง้หมด 8 แห่ง พลทิวทิเซ่ได้รบัการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศในปี ค.ศ. 
1949 และยงัไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี ค.ศ. 1979 อกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่านชมภายใน อทุยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ ชมความงดงามของธรรมชาตภิายในอุทยาน

แห่งชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยน ้าตก ทะเลสาบมากมายหลายแห่ง และยงัอุดมไปด้วยพนัธุ์ไม้
นานาชนิดประมาณ 1,266 สายพนัธุ์ นอกจากนัน้ ยงัเป็นที่อยู่อาศยัของสตัว์นานาชนิด ใน
บรรดาสตัว์ที่อยู่ภายในอุทยานฯ มหีมสีนี ้าตาล ซึ่งมชีื่อพื้นเมอืงว่า “URSUS ARCTOS” เป็น
สตัว์ที่มชีื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้  ล่องเรือชมทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึ่งเป็น
ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอุทยานแห่งชาตพิลทิวทิเซ่แห่งนี้  ชมน ้าตก Veliki Slap น ้าตกทีใ่หญ่
ที่สุดในอุทยานฯ มคีวามสูงถึง 70 เมตร ไหลรวยรนิลงสู่ทะเลสาบ สมัผสัถึงบรรยากาศของ
สายน ้าอนัชื่นฉ ่ า บนพื้นน ้าสคีราม และเกาะแก่งในทะเลสาบ ตลอดจนไม้ป่าจ าพวกสนและ
เฟอร ์เพลดิเพลนิกบัธรรมชาตทิี่สวยงามและอุดมสมบูรณ์  พรอ้มชมฝงูปลาแหวกว่ายในท้อง
ทะเล แวดลอ้มดว้ยหุบเขา ตน้ไมอ้นัรม่รืน่ 
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Hotel Jezero Plitvice หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 

วนัท่ี (4)  พลิทวิทเซ่ (มรดกโลก) – ซีบีนิค – โทรเกียร ์– สปลิท (มรดกโลก)  
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ เมืองซีบีนิค (Sibenik) น าท่านชมตวัเมอืงซบีนี เมอืงเก่ารมิฝ ัง่ทะเลอาเดรยีติคที่
ไดร้บัอทิธพิลสถาปตัยกรรมจากเวนิส ชมความงามของโบสถเ์ซนต์จาคอบ (เซนตเ์จมส)์ ที่
ถูกสรา้งมาตัง้แต่สมยัเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ.1431 ตามสถาปตัยกรรมแบบเวนิส-โกธคิ ผสม
ศลิปะทอสคาโนเรอเนสซองส์ โดยศลิปินชาวอติาเลยีน ซบีนีิคเป็นเมอืงแห่งประวตัิศาสตรท์ี่
ตัง้อยู่ตอนกลางของแควนัดลัเมเชยี เนื่องจากเมอืงซบีนีิคนัน้ตัง้อยูบ่นบรเิวณทีแ่มน่ ้าครคึาไหล
ลงสู่ทะเลอาเดรยีตคิ จงึเกดิเป็นความได้เปรยีบทัง้ในด้านคมนาคมทางน ้า และความงามของ
ทศันียภ์าพทีแ่ต่งแตม้โดยธรรมชาต ิ

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองโทรเกียร ์(Trogir) นัง่รถเลยีบชายฝ ัง่ทะเลอาเดรยีติก ให้ท่านได้ชื่นชมกับ

ธรรมชาติอันงดงาม  น ้ าทะเลสีน ้ าเงินคราม  ใบไม้เขียวชอุ่ม  ในระหว่างเดือน  มิ.ย . – 
ก.ย. และ ใบไม้เปลี่ยนสี ระหว่างเดือน ต.ค. – มี.ค. ชมบ้านเรอืนรมิชายฝ ัง่ทะเล อันแสน
งดงามเมอืงโบราณอีกเมอืงหนึ่งของยุคกรกีและโรมนั ตัวเมอืงมภีูมอิากาศแบบเมดเิตอร์เร
เนียน บางครัง้เรยีกกนัว่า “แคลฟิอรเ์นียแห่งโครเอเชยี” ชม เขตเมืองเก่าโทรเกียร ์ซีง่ไดร้บั
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ในปี  1997 เนื่ องจากยังคงรักษา
สถาปตัยกรรมกรกี-โรมนัได้อย่างสมบูรณ์ ชม ประตูเมืองโทเกียร์ (Kopnena Vrata) ที่ได้
บูรณะขึ้นใหม่ในศตวรรษที่1 / ผ่านชม หอนาฬิกา (Trogir Loggia And Clock Tower) ที่
ส ร้ า ง ขึ้ น ใน ศ ต ว รรษ ที่  14 / เข้ า ช ม  ม ห า วิ ห า ร เซ น ต์ ล อ เรน ซ์  (Cathedral Of 
St.Lawrence) เริม่สรา้งในปี 1193 และใช้เวลาหลายสบิปีต่อมากว่าจะแล้วเสรจ็ในประมาณปี 
1500 งดงามดว้ยกรอบ บานประตูหนิแกะสลกัในรปูแบบโรมนัเนสก์ทีม่สีงิโตอาดมักบัอฟี และ
นกับุญองคส์ าคญัๆ  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Le Meridien Lav Split หรอืเทยีบเท่า 
 
 

วนัท่ี (5)  สปลิท – พระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน – โอมิช – ดบูรอฟนิค  
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ เมืองสปลิท (Split) เมอืงในแควน้ดลัเชยี ซึง่เป็นต้นก าเนิดของสุนัขพนัธุด์ลัเมเชยีน
เมือ งศู น ย์ก ลางการพ าณิ ชย์  และการคมน าคมของเขต ดัล เม เชียน  มีป ระชาก ร
ราว 300,000 คน และเป็นอกีเมอืงทีท่างยเูนสโก้ประกาศใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก ชมตวัเมอืงสป
ลิท ที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเชียน  ประกอบด้วยศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนส
ซองส ์สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่15 อาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ต่างๆ  
น าท่านเขา้ชม พระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน (Diocletian Palace) ทีป่ระทบัของจกัรพรรดดิโิอคลี
เธีย่นแห่งอาณาจกัรโรมนั ทีแ่ผ่ขยายอาณาเขตจากเวนิสสู่เมอืงสปลทิในยุคโรมนัโบราณ ท่าน
จะพบเห็นสถาปตัยกรรมหรอืลานกว้างที่มเีสาสไตล์โรมนัเรยีงราย ระหว่างทางท่านจะผ่าน
เมอืงสวยชื่อว่า เมืองโอมิช (Omis) เป็นเมอืงสวยตัง้อยู่รมิทะเลอาเดรยีตคิ โมสตาร ์เป็นเมือง
ที่เคยถูกระเบดิครัง้ใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซริบ์กบัโครแอต โมสตาร์
เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่านลดัเลาะเลยีบไปตาชายฝ ัง่ทะเลอะเดรยีติคที่สวยงามสู่ มาลีสตอน (Maliston) ก่อน

เดนิทางถงึ เมอืงมาล ีสตอน ท่านจะได้ขา้มพรมแดนเขา้สู่ประเทศบอสเนีย ระหว่างทางแวะ
ถ่ายรูปและเลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืงที่เมืองนีอุม ประเทศเพื่อนบ้านของโครเอเชยี ประชากร
ส่วนใหญ่เป็นชาวโครเอเชยี (มกีารตรวจวซี่าที่บรเิวณพรมแดน) จากนัน้น าท่านเดนิทางขา้ม
พรมแดนกลบัเขา้สู่ประเทศโครเอเชยี 
เดนิทางถงึ เมืองมาลี สตอน ทีเ่ป็นสถานทีเ่ลีย้งหอยนางรมทีข่ ึน้ชื่อของประเทศโครเอเชยี น า
ท่านล่องเรอืเยี่ยมชมฟารม์เล้ียงหอยนางรม (ใช้เวลาประมาณ 45 นาท)ี ชมขัน้ตอนต่างๆ 
ของการเลี้ยงหอยนางรม ให้ท่านได้ ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลเอเดรียติก พร้อมด้วย
เครื่องเคียง จิบไวน์สด เพิม่อรรถรสในการทาน ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอ่าวมาล ี
สตอน (การล่องเรอื ขึน้อยูส่ภาพอากาศในวนัเดนิทาง) 

  เดนิทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เมอืงทางตอนใต้ของประเทศ ที่พรมแดนตดิต่อกบั
ประเทศบอสเนีย เฮอรเ์ซโกวน่ีา ลดัเลาะเลยีบไปตามชายฝ ัง่ทะเลอเดรยีตกิ โดยเดนิทางขา้ม
สะพานแขวนท่านจะตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศรมิชายฝ ัง่ทะเลที่มบี้านเรอืนหลงัคากระเบื้องสี
แสดสลบัตามแนวชายฝ ัง่เป็นระยะ ๆ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Bedbank 4* Valamar หรอืเทยีบเท่า 
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วนัท่ี (6)  ดบูรอฟนิค – นัง่กระเช้า – เดินก าแพงโบราณ – สปลิท 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าท่าน ขึ้นนัง่กระเช้า (Cable Car) สมัผสัววิอนังดงามแบบพาราโนรามา ทีส่วยงามทีสุ่ดแห่ง
หนึ่ง ท่านจะได้รูส้กึตะลงึกบัทศันียภาพย่านเมอืงเก่าที่มมีนต์เสน่หอ์นัน่าหลงใหลของเมอืงดูบ
รอฟนิค และทะเลเอเดรยีตกิ ทีม่นี ้าทะเลสฟ้ีาใสดัง่ครสิตลัเป็นประกาย และหมูเ่กาะจ านวนมาก
ทีร่ายลอ้มสวยงาม  
น าท่านชม ศาลาว่าการประจ าเมือง (City Hall) / เข้าชม Rector’s Palace ศูนย์กลางการ
บรหิารเมอืงดบูรอฟนิคในอดตีทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากสถาปตัยกรรมกรกี - โรมนั        
ชมเสาหินโรแลนด ์ (Roland’s Column) เป็นเสาหนิทีน่ าเขา้มาทีดู่รอฟนิคเมื่อปี ค.ศ. 1419 
โดยเสานี้เป็นสญัลกัษณ์หมายถงึอสิรภาพและเอกราชของเมอืงดูบรอฟนิค ดา้นบนของเสาเป็น
ทีต่ ัง้ของเสาธง ซึง่จะใชแ้ขวงธงทีม่อีกัษรเขยีนไวว้่า “อสิรภาพ” (LIBRTAS) ในงานเทศกาลฤดู
รอ้นของเมอืงดูบรอฟนิค  น าท่านเดินขึ้นก าแพงเมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik City Wall) 
สญัลกัษณ์ที่ส าคญัอย่างหนึ่งของเมอืงดูบรอฟนิกและมชีื่อเสยีงไปทัว่โลก มาเที่ยวดูบรอฟนิก
แลว้ไม่ไดข้ึ้นเหมอืนมาไม่ถงึดูบรอฟนิก สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 10 เป็นก าแพงทีส่รา้งล้อมรอบ
ยา่นตวัเมอืง ตัง้อยู่รมิทะเล     เอเดรยีตกิ มคีวามยาวถงึ 1,940 เมตร ถอืว่าเป็นก าแพงเมอืงที่
สวยงามที่สุดและแข็งแรงที่สุดแห่งหนึ่งในเขตทะเลเมดิเตอเรเนียน โดยบนก าแพงแห่งนี้
ประกอบไปดว้ยป้อมปราการทีท่ าหน้าทีป่กป้องตวัเมอืงและหอคอย 
ชม ประตูปิเล (Pile  Gate) ซึง่เป็นทางเขา้หลกัทีเ่ชื่อมอยู่กบัสะพานหนิทีม่อีายยุอ้นถงึปี ค.ศ.
1537 เหนือประตูปิเลมรีปูป ัน้ของนักบุญเบลส (St. Blaise) ซึ่งเป็นนักบุญอุปถมัภ์ของเมอืงดูบ
รอฟนิก   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่าน ล่องเรือชมความงามของท้องทะเลสีน ้าเงินครามแห่งเอเดรียติก  

ผ่านชมโบสถเ์ซนต์นิโคลสั (St. Nikola Church) ที่ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 15 ในฐานะเป็น
อารามแห่งฟรานเซสกนั ตัง้อยู่หน้าอ่าวลูก้า (Luka Bay) มมี้ายาวส าหรบันัง่ฟงัสวดสรา้งขึ้น
ตามแบบชาวสปาร์ตนั ดา้นตรงขา้มแท่นบูชามภีาพวาด Our Lady of Cavtat อนัมคี่าวาดโดย 
Carmela Reggia Palermitana ศิลปินดูบรอฟนิก / เก็บบนัทึกภาพด้านหน้าของ SPONZA 
PALACE ที่สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที่ 14   ปจัจุบนัใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บรักษาเอกสารโบราณท่ี
ส าคญั ๆ รวมถึงค าจารึกเป็นภาษาละตินโบราณท่ี   ใช้เตือนใจพ่อค้าวาณิชทางทะเล “ห้าม
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กระท าการโกงน า้หนกัในการซือ้ขาย ขณะท่ีท่านชัง่ตวง สินค้า เพราะพระเจ้าก าลงัจบัตา และวดั
ความซ่ือสตัย์ของทา่นอยู”่  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Hotel Globo Split หรือเทียบเท่า 
 
 
 

วนัท่ี (7)  สปลิท – ซาดาร ์– ซาเกรบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  เดนิทางสู่ เมืองซาดาร ์(Zadar) น าท่านชม เมืองซาดาร ์(Zadar) ประเทศโครเอเชยี เมอืงที่

อดตี 
  เคยเป็นเมอืงหลวงของแควน้ดลัเมเทยี เป็นเมอืงทีร่ ่ารวยไปดว้ยอารยธรรม  

น าท่านชม ออรแ์กนทะเล (Sea Organ) เครื่องดนตรทีี่เล่นเพลงโดยใช้พลงัขบัเคลื่อนของ
คลื่นในทอ้งทะเล โดยจะมขีัน้บนัไดทีท่ าจากหนิอ่อนทอดตวัลงจากบรเิวณชายฝ ัง่ลงสู่ทะเล และ
มที่อออรแ์กนประมาณ 35 ท่อ ความยาว 70 เมตร โดยจะเล่นตวัโน้ต  5 ตัวโน้ตและม ี7 คอรด์ 
โดยเสยีงเพลงทีจ่ะไดย้นิในแต่ละครัง้จะไม่เหมอืนกนั ทัง้นี้ทัง้นัน้ ขึน้อยูก่บัความแรงของคลื่นที่
จะซดัเข้ามากระทบฝ ัง่ว่าเบาหรอืแรงเพียงใด / ผ่านชม โรมนัฟอรมั (Roman Forum) ซึ่ง
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 1 มีความยาวประมาณ 90 เมตร และกว้าง 45 เมตร  ปจัจุบันยงัคง  
หลงเหลอืซากสิง่ก่อสรา้งในยคุโรมนั ณ ทีแ่ห่งนี้  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง **เมนูหมหูนั Riva Dalmacija** 
บ่าย  แวะถ่ายรูปกับ  โบสถ์เซนต์โดนัท (St. Donat Church) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 และเป็น

โบสถไ์บเซนไทน์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งแควน้ดลัเมเทยี แต่เดมิเรยีกว่า Holy Trinity โดยไดเ้ปลีย่นชื่อ
เป็นโบสถ์เซนต์โดแนทตามชื่อของบาทหลวงโดแนท (BISHOP DONAT) ภายหลงั และยงัถอื
ว่าโบสถ์แห่งนี้เป็นเสมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงซาดารอ์กีดว้ย ชมฟอรมัหรอืย่านชุมชนของโรมนั
เมือ่สองพนัปี ก่อนทีน่กัโบราณคดจีะใชค้วามอุตสาหะในการขดุคน้พบหลกัฐานส าคญัต่างๆ  
เดนิทางสู่ เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี เป็นเมอืงศูนยก์ลางการ
ขนส่ง อุตสาหกรรม เป็นเมอืงที่มีประวตัิศาสตรม์ายาวนานกว่าพนัปี โดยเมอืงซาเกรบเพิ่ง
เฉลมิฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ. 1994 ทีผ่่านมา  
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Hotel International หรือเทียบเท่า 
  
วนัท่ี (8)  ซาเกรบ – โดฮา – กรงุเทพฯ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านขึ้นรถราง (Funicular) ชมเมืองซาเกรบ บนฝ ัง่ Upper Town / ผ่านชม โบสถเ์ซนต์

มารค์ (St. Mark’s Church) โบสถ์ซึ่งมสีญัลกัษณ์และจุดเด่นอยู่ที่หลงัคาสีสนัสดใสประดบั
ด้วยตราประจ า (Coat Of Arms) ของโครเอเชีย, ดลัมาเชีย, ซลาโวเนีย และเมืองซาเกรบ 
อาคารรฐัสภา (Sabor) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1918  ในโอกาสที่โครเอเชียแยกตัวออกจาก
อาณาจกัรออสโตร-ฮงักาเรยีน  
น าท่านเขา้ชมภายใน โบสถเ์ซนต์ สตีเฟ่น (St. Stephen's Cathedral) โบสถ์คาทอลกิประจ า
เมอืงซาเกรบ ศลิปะแบบโกธคิ เป็นโบสถ์ที่มชีื่อเสยีงที่สุดในเมอืงซาเกรบ สรา้งขึน้แต่ต่ครสิต
วรรษที ่11 ถอืไดว้่าเป็นความยิง่ใหญ่อยา่งหน่ึงของสถาปตัยกรรมของมหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น  

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  ชมประตูเมืองเก่าสโตนเกท (Stone Gate) ประตูเมอืงเก่าสโตนเกท สรา้งขึ้นในศตวรรษที ่

13 เป็นประตูเมอืงทีย่งัหลงเหลอือยูม่รีปูพระแมม่ารรีอดพน้จากไฟไหมค้รัง้ใหญ่ในปี ค.ศ. 1731 
เชื่อกนัว่าเกดิจากปาฏหิารยิ์อนัศกัดิส์ทิธิ ์โดยไม่เสยีหายจากไฟไหม ้เพื่อป้องกนัภาพวาดจงึมี
การสรา้งโบสถเ์พิม่เตมิและภาพวาดทีย่งัคงอยู่ดา้นหลงัตะแกรงโลหะ 

15.30 น. เดนิทางสู่สนามบนิ 
16.05 น. ออกเดนิทางสู่ โดฮา โดยเทีย่วบนิที ่QR 218 
23.15 น.  เดนิทางถงึ โดฮา เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
 

วนัท่ี (9)  โดฮา – กรงุเทพฯ 
 

02.00 น.  ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR 834 
12.30 น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

------------------------------------------------------------ 
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อตัราค่าบริการทวัร ์โครเอเชีย 9 วนั (QR)    
 

 

 

อตัราน้ีรวม 1.ค่าตัว๋เครื่องบนิ ไป - กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบนิกาตาร ์, ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีร่ะบุใน
รายการ  
2. ค่าพาหนะทีร่ะบุในรายการ พรอ้มคนขบัรถ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ และค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ   
4. คา่ทีพ่กัโรงแรมทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ 
5. ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ 
6. หวัหน้าทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
7. เจา้หน้าทีบ่รกิารและอ านวยความสะดวกทีส่นามบนิ 
8. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสารเดนิทางพรอ้มเล่มโปรแกรมทวัร”์ 
9. อาหารเสรมิระหว่างการเดนิทาง  
10. น ้าดื่มระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ วนัละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง 
11. ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล ตลอดการเดนิทาง 
วงเงนิไม่เกนิ 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  
12. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็ ส าหรบัถือขึน้
เครื่อง (Baggage) น ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
14. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % (จากค่าบรกิาร)        

อตัราน้ีไม่รวม 1.ค่าธรรมเนียมท าหนงัสอืเดนิทาง 
2.ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศกลุ่มเชงเกน้ (ประเทศโครเอเชยี) ท่านละ 4,000 บาท 
3.ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,000 บาท ตลอดการเดนิทาง 
4. ค่าทปิพนกังานขบัรถ ท่านละ 15 ยโูร ตลอดการเดนิทาง  
5.ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ  
6.ค่าพนกังานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม  

เง่ือนไข 
การส ารองท่ี 

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่ มดัจ าท่านละ  30,000 บาท    
 งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การยกเลิก กรณีท่ีบริษทัทวัรย์กเลิกการเดินทาง 
นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัทวัรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกบัลกูคา้ ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหผู้ช้ าระเงนิมดัจ าภายใน 
15 วนัท าการ  
- เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชื่อบญัชจีะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผู้โอนเงนิมดัจ าเท่านัน้) 

อตัราค่าบริการส าหรบัผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) 
ผูใ้หญ่ พกัห้องคู่ ราคาท่านละ 79,900.- 

เดก็ต า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน เดก็ 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ 77,900.- 

เดก็ต า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน เดก็ 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ 75,900.- 

พกัห้องเด่ียวเพ่ิมจากค่าทวัรท่์านละ 12,000.- 

หมายเหต ุ (**) ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัราคาตัว๋เครือ่งบิน 
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กรณีผูเ้ดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุป๊ทวัรส์ามารถเดินทางได้ 
ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหแ้ก่ผูม้ดัจองภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัทีก่รุ๊ปทวัรเ์ดนิทางกลบัมาถงึประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชื่อบญัชจีะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเท่านัน้) 
 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั ไม่หกัค่าใชจ้่าย  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 41 - 59 วนั หกัค่าใชจ้่าย 15,000 บาท  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31 - 40 วนั หกัค่าใชจ้่าย 30,000 บาท 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 - 30 วนั หกัค่าใชจ้่าย 50% ของค่าทวัร ์
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11 - 20 วนั หกัค่าใชจ้่าย 75% ของค่าทวัร ์
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1 - 10 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนดั
หยดุงาน ภยัธรรมชาต ิสภาพภมูอิากาศ การกอ่จลาจล อบุตัเิหตุ ปญัหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงถงึผลประโยชน์และจะ
รกัษา ผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หม้ากทีส่ดุ   
2.เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนืใน 
กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ๆ ทีท่างทวัรจ์ดัให ้  
3. รายการนี้เป็นเพยีงการเสนอราคาทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากทางบรษิทั ฯ และทางต่างประเทศ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้
ส ารองทีน่ัง่กบัสายการบนิ และโรงแรมทีพ่กัรวมถงึรา้นอาหารและเมนูอาหาร อยา่งไรกต็ามรายการนี้อาจจะปรบัเปลีย่นแปลง
ไดต้ามความ เหมาะสม  
4.หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้และจะไมค่นืเงนิ คา่ทวัรท์ีท่า่นช าระแลว้   
5. หากวนัเดนิทางหนัง สอืเดินทางของท่านช ารุด (อาท ิขาด เปียกน ้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบรษิัทจะไม่
รบัผดิชอบทกุกรณี 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศโครเอเชีย  
(ใช้เวลาในการขอวซ่ีาประมาณ 20 วนัท าการ ทั้งนีร้ะยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของสถานทูต ) 

ณ ปัจจบุนั สถานฑตูไม่อนญุาต ให้ดงึเลม่ Passport หากได้ย่ืนเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพ่ือขอย่ืนวีซา่ลว่งหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในช่วงท่ีลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 
(การเตรียมเอกสารกรุณาอา่นให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอยา่ยึดติดกบัการย่ืนวีซา่ในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดนิทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 แผน่ 
(หากมีเลม่เก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจบุนัมาด้วย) 
2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สี

ขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไมไ่ด้) ห้ามสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายต้อง
ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซา่ท่ีเคยได้รับ)  
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3. ส าเนาบตัรประชาชน  (ทัง้หน้าบตัร และ หลงับตัร)  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหยา่และหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ต้องแนบสตูิบตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์: (หากเดก็ไมไ่ด้เดินทางพร้อม พอ่และแม)่ ต้องย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิดงันี ้ 
- เดก็ เดนิทางกบับคุคลอ่ืน บดิาและมารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซึง่ออกให้โดยท่ีว่าการเขต

หรืออ าเภอเทา่นัน้ และให้ระบวุา่ ยินยอมให้เดก็เดนิทางกบัใคร (ระบช่ืุอ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบั
ครอบครัว 

- เดก็ เดนิทางกบับิดา มารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ
เทา่นัน้และให้ระบวุา่ มารดายินยอมให้เด็กเดนิทางกบับดิา (ระบช่ืุอบิดา)  

- เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ
เทา่นัน้และให้ระบวุา่ บดิายินยอมให้เด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบช่ืุอมารดา)   

10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต้่องระบสุถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผู้ เดนิทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คดัส าเนา
อายไุมเ่กิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้ เดนิทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนกังานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบตุ าแหนง่ ระยะเวลาการวา่จ้าง 

เงินเดือน ประเทศ และ วนัเดินทางท่ีจะไป 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศกึษา ต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลงัศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีท่ีศกึษา  

9 หลักฐานการเงิน :  บัญชีออมทรัพย์ (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ Statement 

เป็นบัญชีออมทรัพย์ ทัง้สองอย่างนีต้้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย์ (Saving account) ออก
โดยธนาคาร ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุมเ่กิน 1 เดือน นบัจากวนัท่ีจะย่ืนวีซา่ ใช้สกลุเงิน 
ยโูร 

- Statement ย้อนหลงั 6 เดือน นบัขึน้ไปจากเดือนท่ีจะย่ืนวีซา่ มียอดเงินสดุท้ายไมต่ ่ากว่า 100,000 
บาทตอ่การรับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตสุมผลตอ่การย่ืนวีซ่า และยอดแสดงในบญัชีต้องไมก้่าวข้ามเดือน 
(กรุณาอบัเดทบญัชีก่อนท าการขอ Statement  15 วนัก่อนย่ืนวีซา่) 
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หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงนิให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบช่ืุอเจ้าของบญัชี รับรองคา่ใช้จา่ยให้ใคร (ต้อง
ระบช่ืุอผู้ถกูรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสตูิบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์
วา่เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบวุา่เป็นผู้ รับรองคา่ใช้จา่ย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไมต้่องแนบมา) 

 

 
 

เดนิทางกรุ๊ป        ตดิต่อเซลคุณ    

ข้อมูลส่วนตัว 
• ช่ือ-นามสกลุ            

• ช่ือ-นามสกลุเดมิ หรือ ช่ือ-สกลุ กอ่นแตง่งาน  (  ) ไมม่ี (  ) ม ี ระบช่ืุอ-นามสกลุ     

• เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง       วนั/เดือน/ปีเกิด   สถานท่ีเกิด    

• ที่อยูปั่จจบุนัสามารถติดตอ่ได้          

         รหสัไปรษณีย์    

• ที่อยูต่ามบตัรประชาชน/ทะเบยีนบ้าน          

.         รหสัไปรษณีย์    

• เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน   เบอร์แฟกซ์.    มือถือ    

• อีเมล์             

• สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   (  ) แตง่งานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / มา่ย (  ) หยา่ร้าง (  ) แยกกนัอยู ่
ข้อมูลในการท างาน/เรียน 

• รายละเอียดที่ท างาน(ปัจจบุนั) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกบัเอกสารที่โชว์สถานทตู 

ต าแหนง่งาน     ช่ือบริษัท       

ที่อยูท่ี่ท างาน            

วนัท่ีเร่ิมท างาน      เบอร์โทรที่ท างาน      
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• รายละเอียดสถานศกึษา (ปัจจบุนัท่ีเรียนอยู)่ระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

ช่ือโรงเรียน       ระดบัชัน้     

ที่อยูแ่ละเบอร์โทรสถานศกึษา          
• ผู้ออกคา่ใช้จา่ยในการเดินทางระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทตู 

(  ) ตนเอง    (  ) บคุคลอื่น ระบช่ืุอ-นามสกลุ      ความสมัพนัธ์   

(  ) องค์กร/บริษัท ระบช่ืุอ     ที่อยูข่ององค์กร/บริษัท    

ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรและผู้ เดินทาง   เบอร์โทรศพัท์ขององค์กร/บริษัท   

ข้อมูลอื่นๆๆ 

• ทา่นเคยยื่นค าร้องขอวีซา่แล้วถกูปฏิเสธวีซา่หรือไม ่ (  ) ไมเ่คย (  )  เคย 

• ทา่นเคยเดินทางไปประเทศที่อยูใ่นกลุม่เชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี หรือไม ่(  ) ไมเ่คย (  )  เคย 

ประเทศ    ระบวุนัท่ีได้รับวีซา่   วนัหมดอายขุองวซีา่   

• ทา่นได้ท าการบนัทกึลายนิว้มือของทา่นเพื่อจดุประสงค์การท าวซีา่เชงเก้นหรือไม ่ในชว่งระยะ เวลา 5 ปี ท่ีผา่นมา หรือไม ่

ประเทศ  ระบวุนัท่ีสแกนลายนิว้มือ้ (ระบอุยูใ่นหน้าวีซา่)    หมายเลขวีซา่   

 
ช่ือ – นามสกลุ ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  E-mail:________________________________ 
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารทีไ่ม่ทาน  หรือ อาหารทีแ่พ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ลอ็บสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหม ู(No Pork)   □   แพ ้ป ู(No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวรัิต (Vegetable)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________ 
                                      ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพกั 

□   Single Room หอ้งพกัเด่ียว (1 หอ้ง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 
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□   Double Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน)  

□   Triple Room หอ้งพกั 3 ท่าน (1 หอ้ง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองทีน่ั่งบนสายการบิน (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
                                      ---------------------------------------------- 
 


