
 

     

  In love Croatia  
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
• ชมความอลงัการของธรรมชาตทิี�อทุยานพลติวเิซ ่(Plitvice National Park) 

• ชมิหอยนางรมสดๆจากฟารม์พรอ้มจบิไวนช์ ั�นดที ี�เมอืงสตอน (Ston) 

• เที�ยวซาดาร ์(Zadar) เมอืงสปลทิ (Split) เมอืงโทรเกยีร ์(Trogir) เมอืงซเิบนคิ (Sibenik) 

เมอืงชายทะเลที�งดงามดว้ยธรรมชาตแิละสถาปตัยกรรม  

• เดนิเลน่ที�เมอืงดบูลอฟนกิ (Dubrovnik) เมอืงมรดกโลกที�ไดร้บัสมญานามวา่ ไขม่กุแหง่ทะเล

เอเดรยีตกิ และน ั�งกระเชา้ สู ่SRD HILL จดุชมววิที�สวยที�สดุของเมอืงดบูรอฟนคิ 

• เที�ยวซาเกรบ (Zagreb) เมอืงหลวงของโครเอเชยี 

 

ราคาเร ิ�มตน้   49,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ั�วเครื�องบนิ 

 



 

     

 
 

         กาํหนดการเดนิทาง          
  
วนัที�   17-24 ก.ย. 55,900.- 

วนัที�   8-15, 15-22, 21-28,  22-29 ต.ค., 29 ต.ค.-5 พ.ย. 61  56,900.- 

วนัที�   31 ต.ค.-7 พ.ย. 61 49,900.- 

วนัที�   5-12, 6-13, 12-19 พ.ย. 61 49,900.- 

วนัที�   3-10, 5-12 ธ.ค. 61 49,900.- 

  

  

  

      เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า 

โรงแรมที�พกั  
หรอืเทยีบเทา่  

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈  ✈  ✈   

2 ดไูบ –  ซาเกรบ – โอพาเทยี  ✈  ✈ O GRAND ADRIATIC I 

3 โอพาเทยี – อทุยานแหง่ชาตพิรติวเิซ ่– ซาดาร ์ O O O 
KOLOVARE HOTEL 

, PINIJA HOTEL 

4 ซาดาร ์– สปลทิ – สตอน – ดบูรอฟนคิ O O O HOTEL MLINI   

5 ดบูรอฟนคิ – นั�งกระเชา้จดุชมววิ – เมอืงโทรเกยีร ์ O X O KATARINA 

6 โทรเกยีร ์– ซเิบนคิ – ซาเกรบ O O O 
PHOENIX HOTEL , 

GARDEN HOTEL 

7 ซาเกรบ – สนามบนิ O ✈  ✈   

8 ดไูบ – กรงุเทพฯ   ✈  ✈  ✈   

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที� 1: กรงุเทพฯ  

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที� 2: ดไูบ – ซาเกรบ – โอพาเทยี    

01.15 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเที�ยวบนิที� EK 385 

***คณะเดนิทางต ั�งแตว่นัที� 31 ต.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.05 น. และถงึ ดไูบ  

เวลา 05.00 น.*** 

04.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบเพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 



 

     

08.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุซาเกรบ โดยเที�ยวบนิที� EK 129 

***คณะเดนิทางต ั�งแตว่นัที� 31 ต.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 08.45 น. และถงึกรงุ 

ซาเกรบ เวลา 12.05 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที�  3 ธ.ค.61 และ 5 ธ.ค. 61 ออกเดนิทาง เวลา 10.00 น. และถงึกรงุ 

ซาเกรบ เวลา 13.15 น. EK2012*** 

 

 

12.35 น.
  

ถงึสนามบนิกรงุซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชยี (Croatia) (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย 

5 ชั�วโมง และจะเปลี�ยนเป็น 6 ชั�วโมงในวันที� 28 ตุลาคม 2561) นําท่านออกเดนิทางสูแ่ควน้อสิเตรยี 

(Istria) ชมเมอืงโอพาเทยี (Opatija) เป็นเมอืงท่องเที�ยวตั �งอยูท่างฝั�งตะวันตกรมิทะเลอาเดรยีตกิ 

มบีา้นพักตากอากาศสไตลอือสเตรยีที�เรยีงรายอยูต่ามชายฝั�ง นําท่านเที�ยวชมเมอืงที�เต็มเปี� ยมไปดว้ย

มนตเ์สน่หข์องบา้นพักรมิชายฝั�ง แวะถ่ายรูปกับรูปปั�นหญงิสาวกบันกนางนวล (Maiden with the 

Seagull) เป็นรปูปั�นหญงิสาวที�งดงามที�มนีกนางนวลเกาะอยูท่ี�มอื  

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง  

ที�พกั       เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก GRAND ADRIATIC หรอืเทยีบเทา่    

วนัที� 3: โอพาเทยี – อทุยานแหง่ชาตพิรติวเิซ ่– เมอืงซาดาร ์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาตพิรติวเิซ่ (Plitvice National Park) ซึ�งไดร้ับการขึ�น

ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิอทุยานนี�มพีื�นที�ประมาณ 29,482 เฮคเตอร ์

หรอืประมาณ 295 ตารางกโิลเมตร โดย 223 ตารางกโิลเมตรเป็นพื�นที�ป่าและพื�นนํ�าครอบคลมุประมาณ 

2.17 ตารางกโิลเมตร มทีะเลสาบสเีธอรค์อยซถ์งึ 16 แห่งที�มคีวามงดงามแตกต่างกัน นําท่านเขา้ชม

ความงามของอุทยาน Lower Lake โดยล่องเรอืขา้มทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีที�

ทะเลสาบเป็นนํ�าแข็งจนไม่สามารถล่องเรอืได ้ทางบรษัิทคนืเงนิท่านละ 5 ยโูร*** ซึ�งเป็นทะเลสาบที�

ใหญ่ที�สุดในอทุยานแห่งนี� อกีทั �งยังเป็นทะเลสาบที�เชื�อมระหว่างอทุยานตอนล่างขึ�นสูท่ะเลสาบชั �นบน

ของอุทยาน เพลดิเพลนิกับธรรมชาตอิันงดงามและความอลังการของ Lower Lake ที�ประกอบดว้ย

ทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นตน้ นําท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตาม

ทางเดนิสะพานไมท้ี�เชื�อมแตล่ะทะเลสาบเขา้ดว้ยกนั ชม Veliki Slip ชมนํ�าตกที�ใหญ่ที�สดุในอทุยานมี

ความสงูถงึ 70 เมตร 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง (หมหูนั)  

บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาดาร ์(Zadar) เมอืงที�มปีระวัตศิาสตรม์ากว่า 3,000 ปีมาแลว้ และเป็นเมอืง

ท่าสําคัญซึ�งตั �งอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรยีตคิ ที�มบีทบาทมาตั �งแต่สมัยโรมันจนถงึ

ปัจจุบัน นําท่านถ่ายรูปกับโบสถ์สําคัญประจําเมืองโบสถอ์นาสตาเชีย (The Cathedral of St. 

Anastasia) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลกิสรา้งขึ�นในสมยัศตวรรษที� 5-6 ในยคุโรมาเนสก ์เป็นโบสถท์ี�ใหญ่

ที�สุดในแควน้ดัลมัลเชยี นําท่านชมบรเิวณดา้นนอกโบสถเ์ซนต ์โดแนท  ซึ�งเป็นโบสถสํ์าคัญประจํา

เมอืงอกีแห่งหนี�ง ชมโรมันฟอรัมหรอืย่านชมุชนของโรมันเมื�อสองพันปีกอ่นที�นักโบราณคดไีดใ้ชค้วาม



 

     

อตุสาหะในการขดุคน้พบหลักฐานสําคัญตา่งๆ ทั �งที�อยูอ่าศัยชาวโรมนั  

คํ�า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ที�พกั      เดนิทางเขา้สูท่ี�พกั KOLOVARE HOTEL , PINIJA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที� 4: ซาดาร ์– สปลทิ – พระราชวงัดโิอคลเีธี�ยน – สตอน – ดบูรอฟนคิ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสปลทิ (Split) เมอืงใหญเ่ป็นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ�งอยูใ่นแควน้ดัลเมเชยี 

อนัเป็นตน้กําเนดิของสนัุขพันธุด์ัลมาเชี�ยนที�โด่งดัง เที�ยวชมเมอืงสปรทิ ที�สรา้งรายลอ้มพระราชวังดโิอ

คลีเธี�ยน ประกอบดว้ย ศาลาว่าการเมอืงสไตล์เรอเนซองส ์สรา้งในสมัยครสิต์ศตวรรษที� 15 อาคาร

บา้นเรอืนเก่าแก่ต่างๆ นําท่านชมยา่น People Square ศูนยก์ลางทางธุรกจิและการบรหิาร นําท่าน

ชมพระราชวงัดโิอคลเีธี�ยน (Diocletian Palace) องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศให ้

เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สรา้งขึ�นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ�ดโิอคลเีธี�ยนแห่งโรมัน ซึ�งตอ้ง    

การสรา้งพระราชวังสําหรับบั �นปลายชีว ิตของพระองค์ หลังจากสละบัลลังก์ ภายในพระราชวัง

ประกอบดว้ยวหิารจูปิเตอร ์(Catacombes) สุสานใตด้นิที�มชี ื�อเสยีง และวหิารต่างๆ นําท่านชมหอ้ง

โถงกลางซึ�งมทีางเดนิที�เชื�อมต่อสู่หอ้งอื�นๆ ชมลาน Peristyle ซึ�งลอ้มดว้ยเสาหนิแกรนติ 3 ดา้น และ

เชื�อมต่อดว้ยโคง้เสาที�ตกแต่งดว้ยชอ่ดอกไมส้ลักอยา่งวจิติร สวยงามชมยอดระฆงัแหง่วหิาร (The 

Cathedral Belfry) แทน่บชูาของเซนตโ์ดมนัิส และเซนตส์ตาดอิสุ ซึ�งอยูภ่ายในวหิาร 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสตอน (Ston) เมอืงที�มชีื�อเสยีงในเรื�องของอาหารทะเลรสเลศิ และมฟีารม์

เลี�ยงหอยนางรมที�มชี ื�อเสยีง โดยทา่นจะไดช้มิหอยนางรมสดๆจากฟารม์พรอ้มจบิไวนช์ ั�นด ีซึ�งเมอืง

สตอนเป็นเมอืงที�เปรยีบเสมอืนตัวแทนของประวัตศิาสตรส์ถาปัตยกรรมยคุกลางคอืกําแพงเมอืงโบราณ 

ซึ�งถกูสรา้งขึ�นเพื�อลอ้มรอบเมอืง โดยกําแพงโบราณแห่งนี�ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งกําแพงนี�ประมาณ 200 

ปี มคีวามยาวมากกว่า 5.5 กโิลเมตร แมว้่าในอดตีนั�นตัวกําแพงเคยถูกระเบดิในสงครามปี ค.ศ. 1991 

และแผน่ดนิไหวเมื�อปี ค.ศ. 1996 แตก่็สามารถคงอยูม่าจนไดถ้งึทกุวันนี�  

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ อาหารพื�นเมอืง (หอยนางรม)  

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกดูบรอฟนคิ (Dubrovnik) โดยเดนิทางเรยีบชายฝั�งทะเลเอเดรี

ยตกิ เดนิผ่านบรรยากาศรมิชายฝั�งทะเลที�มบีา้นเรอืนหลังคากระเบื�องสแีสดสลับตามแนวชายฝั�ง โดย

เมอืงดูบรอฟนิคไดช้ื�อว่าเป็นหนึ�งในเมอืงเก่าที�สวยที�สุดในยุโรป สมญานาม ไขมุ่กแห่งทะเลเอเดรี

ยตกิ เป็นเมอืงที�มอํีานาจทางทะเลตั �งแต่ศตวรรษที� 13 และมคีวามเจรญิรุง่เรอืงทางการคา้ จงึไดส้รา้ง

ความยิ�งใหญ่ใหโ้ดดเด่น ดว้ยการตกแต่งพระราชวัง สรา้งโบสถ ์วหิาร จัตุรัส นํ�าพุ และบา้นเรอืนต่างๆ 

และไดร้ับการบรูณะและปรับเปลี�ยนอยา่งงดงามตามยคุสมยั 

ที�พกั       เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม HOTEL MLINI  หรอืเทยีบเทา่    



 

     

วนัที� 5: ดบูรอฟนคิ – น ั�งกระเชา้จดุชมววิ – เมอืงโทรเกยีร ์  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน ั�นน ั�งกระเชา้ สู ่SRD HILL จุดชมววิที�สวยที�สุดของเมอืงดบูรอฟนคิ ท่านจะไดถ้่ายรปูเมอืง

เกา่ดบูรอฟนคิจากมมุสงู ภมูทิัศนท์ี�รายลอ้มดว้ยนํ�าทะเลสฟ้ีาใสดจุราวแสงสะทอ้นของครสิตอลโอบลอ้ม

เมอืงเกา่ไว ้ดว้ยความสวยงามของบา้นเรอืนสขีาว มงุดว้ยหลังคาสสีม้ อันเป็นภาพที�เป็นเอกลักษณ์ของ

เมอืงดูบรอฟนคิที�พลาดไม่ได ้(ในกรณีที�กระเชา้หยุดทําการ หรอื สภาพอากาศไม่เอื�ออํานวย จนไม่

สามารถใชบ้รกิารได ้ทางบรษัิทขอชดเชยเป็นเงนิ 10 ยโูร)  จากนั�นพาท่านเดนิชมเสน่หข์องเขตเมอืง

เกา่ (Old Town) ซึ�งองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพ

ของตัวเมอืงเกา่มป้ีอมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบ ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงที�ความ

โด่งดังเทยีบไดก้ับแกรนดแ์คนยอ่นหรอืแกรนดค์าแนลแห่งเวนสิ นําท่านเดนิลอดประตู Pile Gate ที�มี

รปูปั�นของนักบญุ เซนตเ์บลส นักบญุประจําเมอืง เพื�อเขา้สูใ่จกลางเมอืงเกา่ ชมนํ �าพุ Onofrio ซึ�งเป็น

ตั �งเป็นเกยีรตแิกข่องสถาปนกิผูส้รา้งนํ�าพุแห่งนี� ถา่ยรูปกบัThe Cathedral Treasury หนึ�งในโบสถ์

เกา่แกท่ี�สะสมโบราณวัตถุของพ่อคา้วาณชิที�ไดทํ้าการคา้ขายกับชาวเวนชิในอดตี นําทา่นถ่ายรปูกบัหอ

นาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนั�นนําท่านถ่ายรูปกับพระราชวงัเรคเตอร ์(Rector's 

Palace) พระราชวังที�สรา้งขึ�นโดยผสมผสานศลิปะทั �งแบบโกธคิ, เรเนซองสแ์ละบาโร๊ค ไดเ้วลานําทา่น

แวะชมและถ่ายรูปกับสปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สรา้งขึ�นโดยศลิปะแบบโกธคิ เรเนซองส ์

ในสมยัศตวรรษที� 15 ปัจจบุันไดใ้ชเ้ป็นที�จัดเก็บเอกสารและสํานักงานสว่นราชการ นําท่านเดนิผา่นถนน

สตราดัน ถนนสายหลักยาวกวา่ 398 เมตร ที�สองขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตลโ์รมัน โกธคิ และ

รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี รา้นขายของที�ระลกึตา่งๆ มากมาย 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโทรเกยีร ์(Trogir) เมอืงขนาดเล็กบนเกาะที�ตั �งอยูใ่กลก้ับแผ่นดนิใหญ่ เป็น

เมอืงเกา่แกต่ั �งแต่สมัยเมื�อ 380 ปีกอ่นครสิตกาล บา้นเรอืนไดร้ับอทิธพิลจากศลิปะสไตลเ์รเนซองคแ์ละ

บาโร๊ค ซึ�งองค์การยูเนสโกไดข้ึ�นทะเบยีนใหเ้มอืงโทรเกยีรเ์ป็นมรดกโลกในปี 1997 นําท่านชม เขต

เมอืงเก่า สัมผัสอาคาร บา้นเรอืน ที�ไดร้ับอทิธพิลจากสถาปัตยกรรมกรกีและโรมันโบราณ เชน่ ประตู

เมอืง Kopnena Vrata ซึ�งไดบู้รณะขึ�นใหม่ในสมัยศตวรรษที� 16 นําท่านถ่ายรูปกบัมหาวหิารเซนต ์

ลอเรนซ ์(St. Lawrence Cathedral) จดุเดน่ของมหาวหิาร คอืประตทูางเขา้ที�แกะสลักเป็นเรื�องราว

ตา่งๆ อยา่งวจิติรตระการตา  

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง  

ที�พกั        เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม KATARINA หรอืเทยีบเทา่  
   

วนัที� 6: โทรเกยีร ์– ซเิบนคิ – ซาเกรบ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซเิบนคิ (Sibenik) เมอืงเกา่มรดกโลก ปากแมนํ่�าทะเล  เอเดรยีตคิ นําทา่นชม

จัตุรัสเมอืงเก่าซเีบนคิ จตัุรสัเมอืงเกา่ซเีบนคิ ที�ลอ้มรอบไปดว้ยอาคารเก่าแก่ที�ถูกตัดแปลงเป็นรา้น

ขายยา รา้นแว่นตา รา้นเสื�อผา้บูตกิ และอกีมากมาย เมอืงซเีบนกิแตกต่างจากเมอืงรมิฝั�งทะเลอะเดรี

ยตกิทั�วไปเพราะสรา้งโดยชาวกรกี ก่อนที�โรมันจะเขา้มามอีทิธพิล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมอืงขึ�นของ



 

     

เวเนเชยีน หรอืเวนซิ ทุกวันนี�จงึยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั�วเมอืงจะกรุ่นไปดว้ยกลิ�นอายสไตล์

เวเนเชยีนอยา่งชดัเจน ถา่ยรูปกบัชมมหาวหิารเซนตเ์จมสห์รอืมหาวหิารเซนตจ์าคอบ คอือกีหนึ�ง

มรดกโลกของประเทศโครเอเชยี ตั �งอยู่ที�เมอืงซเีบนคิบนชายฝั�งดัลเมเชยีน ซึ�งเป็นสถาปัตยกรรมการ

สอ่สรา้งในแบบผสมระหวา่งศลิปะทางตอนเหนอืของประเทศอติาล ีดัลเมเชยี และทัสคาน ีเนื�องจากใช ้

สถาปนกิในการออกแบบถงึ 3 คน และมคีวามเชี�ยวชาญที�แตกต่างกัน โดยสรา้งเสร็จในปี 1535 ดว้ย

โครงสรา้งที�มาจากหนิปนูสขีาวลว้นๆ ไมม่วีัสดอุื�นปลอมปน ภายในเป็นที�ประดษิฐานรปูปั�นนักบญุเจมส์

หรอืจาคอบตามภาษาโครแอต ซึ�งเป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซ ู

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง  

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาเกรบ (Zagreb) เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยีดนิแดนแหง่ทะเลเอเดรี

ยติค ซึ�งมีความเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและ

เจรญิรุ่งเรืองมาตั �งแต่สมัยศตวรรษที� 11   ปัจจุบันชาวโครเอเชีย มีวถิีชีวติเยี�ยงชาวยุโรปที�เจรญิ

โดยทั�วไป การคมนาคมภายในกรงุซาเกรบสะดวกสบาย นยิมใชร้ถรางเป็นพาหนะทั�วทั �งเมอืง 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ที�พกั        เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก PHOENIX HOTEL , GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่     
  

วนัที� 7: ซาเกรบ – สนามบนิ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเดนิเที�ยวเมอืงซาเกรบ ถ่ายรปูกบัมหาวหิารเซนตส์ตเีฟน (St. Stephen Cathedral) ซึ�ง

มยีอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวหิารตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นไดจ้ากทุกมุมในซาเกรบ มหา

วหิารนี�ก็ไดร้ับการบูรณะใหม่อกีหลายครั �ง จนกระทั�งรูปร่างมหาวหิารงดงามในรูปแบบนโิอ-โกธคิ ดัง

ปัจจุบัน ซึ�งไดร้ับอทิธิพลจากการบูรณะก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1880 จากนั�นนําชมตลาดกลางเมอืง 

(Dolac Market) ตลาดกลางแจง้ที�เก่าแก่ มสีสีันสดใส มดีอกไมป้ระดับและผลไมร้าคาถูกวางขาย

มากมาย นําท่านสู่เขต Upper Town แวะถ่ายรูปกับ วหิารเซนตม์ารก์ (St. Marks Church)     

ซึ�งตั �งอยูใ่จกลางเมอืงเกา่ซาเกรบ สรา้งขึ�นในราวศตวรรษที� 13 หลังคามงุดว้ยกระเบื�องสตี่างๆ ซึ�งเป็น

รปูตราสญัลักษณ์ของซาเกรบ โครเอเชยี สโลวเีนยี และ ดัลมาเชยี ซึ�งครั �งหนึ�งเคยเป็นประเทศเดยีวกัน 

(อดตียโูกสลาเวยี) นําทา่นชมโบสถป์ระจําเมอืงเกา่เซนตแ์คทเธอรนี (St. Catherine) โบสถแ์บบ

บาโรกสขีาวน่าประทับใจ แวะชมจตัุรสั Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมอืงที�ลอ้มรอบดว้ย

หา้งรา้นนําสมัย ชมอนุสาวรยี ์Ban Josip Jelacic ผูย้ ิ�งใหญ่ ผูซ้ ึ�งต่อสูเ้พื�อความอสิระจากชาวฮัง

กาเรยีนเมื�อปี ค.ศ. 1848  

11.30 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิซาเกรบ มเีวลาในการเลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

15.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� EK 130 

***คณะเดนิทางต ั�งแตว่นัที� 31 ต.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 14.40 น. และถงึดไูบ  

เวลา 23.05 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที�  3 ธ.ค.61 และ 5 ธ.ค. 61 ออกเดนิทาง เวลา 14.30 น. และถงึกรงุ 

เทพฯ เวลา 23.00 น. EK2013*** 

22.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื�อรอเปลี�ยนเที�ยวบนิ 



 

     

วนัที� 8: ดไูบ – กรงุเทพ 

03.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเที�ยวบนิที� EK 376 

***คณะเดนิทางต ั�งแตว่นัที� 31 ต.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 03.30 น. และถงึกรงุ 

เทพฯ เวลา 12.35 น.*** 

12.50 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั  

เชน่ กรณีที�เมอืงน ั�นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 

โปรแกรม : In love Croatia 8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

 

 

 

 

 

 



 

     

กาํหนดวนัเดนิทาง:          17-24 ก.ย.  

 
 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:          8-15, 15-22, 21-28,  22-29 ต.ค., 29 ต.ค.-5 พ.ย. 61   
 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 8,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 55,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
55,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ  38,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโครเอเชยี 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 5,500 บาท) 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 56,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 56,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 8,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 56,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
56,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ  39,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโครเอเชยี 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 5,500 บาท) 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนี�รวม  
 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุ ั�งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 49,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
49900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ  32,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโครเอเชยี 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 5,500 บาท) 

ช ั�นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั�น) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 



 

     

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโครเอเชยี 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิพรอ้มเงนิมดัจาํคา่ทวัร ์เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 5,500 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร ) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (18 ยโูร)  

 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที�น ั�งจะยนืยนัเม ื�อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั�น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั �ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 

5. การยื�นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั �นตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั �งแบบหมูค่ณะและยื�น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 

 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นจรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบื�องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึ�น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื�นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื�อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื�องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั�น 



 

     

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�นคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื�องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั�นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั�วเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี�มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่ับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที�เช็คอนิเทา่นั�น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ�นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั�ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณีออกตั�วเครื�องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภท

อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั�นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ�ง

ถา้เข้าพกั 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ หรอื อาจมีความ

จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื�องจากโรงแรมน ั�นไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�

ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ�มเตมิในกรณีที�อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูติํ�า  



 

     

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ใน

การปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอีา่งอาบนํ�า 

ซึ�งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (โครเอเชยี)  

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 21 วนัทําการ  

ยื�นวซีา่ไมต่อ้งแสดงตนที�ศนูยย์ ื�นวซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีง ื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้

เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ (พื�นหลังขาว

เทา่นั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

3.1.1ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ที�

ออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชื�อใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมี

ตราประทับ และลายเซน็จากธนาคาร) กรณุายื�นขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ 



 

     

เวลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ื�นไดไ้มเ่กนิ 15 วันหลังจากธนาคารออกให ้(สถานทตูอาจขอดสูมดุเงนิ

ฝากเลม่จรงิของทา่นในบางกรณี) 

3.1.2สําเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไปสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 

วนักอ่นวนัยื�นวซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั�น) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที�สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พี�นอ้ง ที�

มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั�น) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลที�ออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.2. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น (เป็นบญัชเีดยีวกนักบัสําเนาสมดุบญัช)ี 

ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุื�อเจา้ของบญัช ี(บคุคลที�ออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชื�อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ และบคุคลที�เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื�อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ กรณุายื�นขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ื�นไดไ้มเ่กนิ 15 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้  

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

**กรณีศกึษาอยูต่า่งประเทศ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการเรยีนตัวจรงิ เทา่นั�น** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้



 

     

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา

ดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีที�บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชี�แจงวา่ทาํไมไมม่ ี

passport *** 

- กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่  

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ั�น 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ั�งส ิ�น 

ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 


