
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ  (ทาอากาศยานสุวรรณภูม)ิ                                                                                                                                                    
23.00 น.  บริษัทฯ ขอเชิญทานที่จุดนัดพบ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาเลขที่ 8 เคานเตอร T  สายการ

บินเอมิเรตส (EMIRATES)  สะสมไมล Skywards ได   บริการดีเยี่ยมติด 4 ใน 10 ของThe 

World's Top 1 0  Airlines in 2 0 1 7  ข อ ใ ห ท า น สั ง เก ต ป า ย   “ALLIANCE 

CONSORTIUM”  เจาหนาที่ของบริษัทฯ รอคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแดทานกอนขึ้นเครื่อง
.......      

วันที่สอง ดูไบ ( แวะเปลี่ยนเครื่อง ) – ซาเกร็บ – โอพาเทยี – รูปปนสัญลักษณนางแหงนกนางนวล   
02.00 น. 
 

  เหินฟาสูเมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย   โดยสายการบินเอมิเรตส (EMIRATES)    เที่ยวบินที่ EK 

371  (ใชเวลาบินโดยรวม 7 ชั่วโมง)   
06.00 น.  ถึงนครดูไบ     ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส     เพื่อแวะเปลี่ยน ใหทานไดยืดเสนยืดสาย และเพลิดเพลินกับ 



 

 

การชอปปง  DUTY FREE  ที่หรูหราและอลังการ  มีสารพัดสิ่งใหทานไดเลือกซื้อ  หมายเหตุ : เนื่องจาก
สนามบินท่ีนครดูไบมีขนาดใหญ  ดังนั้นเมื่อเครื่องลงจอดแลว.....รบกวนผูเดินทางทุกทานโปรดนั่งรอหัวหนาทัวร
อยูบนเครื่องกอน  เพื่อที่หัวหนาทัวรจะไดนําทานลงจากเครื่องพรอมๆกัน  ไปขึ้นรถตอไปยังอาคารสําหรับ
ผูโดยสารตอเครื่อง   เพื่อเปนการปองกันการสับสนและพลัดหลงกัน   

08.30 น.  ออกเดินทางตอสู  เมืองซาเกร็บ  ประเทศโครเอเชีย   โดยสายการบินเอมิเรตส    เท่ียวบินที ่  EK129 

( ใชเวลาบินโดยรวม  6 ชั่วโมง  20 นาท ี) 
12.35 น. เมื่อเครื่องบินสัมผัสขอบฟา  นําทานเขาสูนานฟาของประเทศโครเอเชีย  คณะเดินทางถึง สนามบิน PLESO 

INTERNATIONAL AIRPORT (เวลาทองถิ่นชากวาเวลาของประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  หลังจากผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลการกร  รวมถึงตรวจเช็คกระเปาสัมภาระเปนที่เรียบรอย   นําคณะทานขึ้นรถปรับ

อากาศเพื่ อเดินทางตอสูภาคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย   ซึ่ งมีชื่อเรียกภูมิภาคนี้ วาแควน  “อิสเตรีย 

(Istria)”     เยี่ยมชมเมืองโอพาเทีย (Opatija)   เปนเมือง
ที่มีสมญานามวา  “ไขมุกแหงทะเลอาเดรียติก” ชื่อเดิมของเมืองนี้ใน

ภาษาอิตาลี   คือ   “Abbazia” ดวยธรรมชาติอันบริสุทธ์ิประกอบกับอยู
ริมทะเลอะเดรียติก      ที่มีวิลลาหรูหราสไตลออสเตรีย     จึงทําใหโอ
พาเทียเปนเมืองทองเที่ยวและพักผอนที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโครเอเชีย     

นําทานชมตัวเมือง แวะถายรูปคูกับนางแหงนกนางนวล  (Maiden 

with the Seagull)    ซึ่ ง เป น รู ป ป น แ ก ะ ส ลั ก โ ด ย  

ZVONKO CAR นั ก ป ร ะ ติ ม า ก ร ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง   รู ป ห ญิ ง ส า ว
งดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยูที่มือยืนเดนถือเปนสัญลักษณของเมือง อิสระ
ใหทานไดชื่นชมบรรยากาศ.......  

18.00 น. รวมรับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร   จากเชฟฝมือดี ท่ีพรอมใหบริการ 
19.00 น. พักคางคืน ณ โรงแรม GRAND HOTEL ADRIATIC หรือเทียบเทา 4 ดาว  (คืนท่ี 1) 
วันที่สาม โอพาเทีย – พลิทวิตเซ – อุทยานแหงชาติพลิทวิตเซ (Unesco)  – ลองเรือขาม KOZJAK LAKE   

ซาดาร – ชมเมือง – โบสถเซนต โดแนท – มหาวิหารเซนต อนาตาเซีย – ชมฟอรัมหรือยานชุมชน  
ชอปปงตลาดกลางเมือง – Sea Organ 

08.00 น. อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของทางโรงแรม 
09.00 น.  นําทานเดินทางสู  เมืองพลิทวิตเซ (PLITVICE) แหงแควน ISTRIA & KVARNER  เพื่อจะนําทานเขาสู อุทยาน

แหงชาติพลิทวิตเซ (Plitvice  Lake National Park) หนึ่งในอุทยานแหงชาติที่งดงามแหงหนึ่ง

ของยุโรป และยังไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติจากองคการยูเนสโก (UNESCO) ในป ค.ศ. 1979     

ทะเลสาบพลิทไวซตั้งอยูในดินแดนทางดานตะวันออกเฉียงใตของยุโรป ในสวนของประเทศโครเอเชีย(Croatia) แมน้ําโค

รานา(Korana) ทําใหเกิดทะเลสาบ 16 แหงไหลผานหินปูนและหินชอลกเชื่อมตอกับ Cascades น้ําตกเล็กๆที่ไหลไล

ระดับลงมาเปนชั้นๆเล็กๆ และ waterfalls น้ําตกขนาดใหญที่สูงชัน Plitvice Falls (น้ําตกพลิทไวซ)  ชวนมหัศจรรยกับ

อุทยานแหงชาติทะเลสาบพลิทไวซหนึ่งในปาไมที่มีอายุมากรุนสุดทายในยุโรป ภูมิประเทศเปนที่มหัศจรรย  บงบอกถึง

สภาพความอุดมสมบูรณของปาไมมีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมไปดวยพืชและสัตว ทะเลสาบถูกแบงเปน  2 

กลุมใหญ คือ ช้ันบนและชั้นลาง การเปลี่ยนของสภาพอากาศตามฤดูกาลระหวางชายฝงและเขตภาคพื้นทวีป   



 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานสูทาเรือ ลองเรือขาม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหวางทะเลสาบลางขึ้นสูชั้นบนของอุทยาน (LOWER & UPPER 

LAKE)     จากนั้นเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและอลังการของ LOWER LAKE   ปรากฏการณทางธรรมชาติอัน

ยิ่งใหญและงดงามทามกลางหุบเขาหินปูนที่ตั้งตระหงาน อีกทั้งยังเชื่อมตอดวยน้ําตกตางๆมากมาย       นําทานเดินชม

ทะเลสาบตางๆ ตามทางเดินสะพานไมที่เชื่อมแตละทะเลสาบเขาดวยกันทั้ง 16 แหง    และนอกจากนั้นบริเวณรายลอม

ยังเต็มไปดวยถ้ํานอยใหญกวา 20 ถ้ํา  และชม Big Waterfalls ซึ่งเปนน้ําตกที่สูงที่สุดในอุทยานแหงนี้    
12.00 น.  รับรองทาน ณ ภัตตาคาร ในอุทยาน จากเชฟฝมือดี ท่ีพรอมใหบริการ 

13.00 น.   ไดเวลาอันสมควร......นําทานออกเดินทางตอสู  เมืองซาดาร (Zadar) เมืองประวัติศาสตรมากวา 3,000 ป  

และเปนเมืองทาสําคัญของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแตสมัยโรมันจนถึงปจจุบัน อดีตเมืองหลวงเกาของ ภูมิภาค

ดัลเมเชีย (Dalmatia) ที่ปจจุบันไดกลายเปนเมืองทองเที่ยวที่มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกนอกจากนี้

แลวเมืองหลวงเกาแหงนี้ยังเปนที่รูจักกันในหมูชาวเรือที่มา คาขายในแถบนี้ เนื่องจากเคยเปนศูนยกลางทางดานการ

คาขายมาตั้งแตสมัยอดีต...... 

 

 

 

 

 

 

พาทานชมตัวเมืองซาดาร  ชมประตูเมืองเกาสมัยเวนีซมามีอิทธิพลเหนือซาดาร  อันงดงามดวยลวดลายและ

สัญญลักษณตางๆ ชมบริเวณดานนอกของโบสถเซนต โดแนท (St.Donat)  ซึ่งเปนโบสถสําคัญประจําเมือง  

และมหาวิหารเซนต อนาตาเซีย (St. Anastasia Church)  ที่งดงามดวยศิลปผสมโรมาเนสกและ 

โกธิค    ชมฟอรัมหรือยานชุมชน (Roman Forum) ของโรมันเมื่อสองพันปกอนที่นักโบราณคดีจะใชความ

อุตสาหะในการขุดคนพบหลักฐานสําคัญตางๆในการอยูอาศัยของชาวโรมัน  แวะตลาดกลางเมือง ที่มีชีวิตชีวาสดใส

ดวยผัก ผลไม ไมดอกและอื่นๆ อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณของพื้นดิน.......นําทานสูริมเมืองซาดาร โดยที่นี่จะมีความ

พิเศษตรงที่ มี Sea Organ (ออรแกนน้ําทะเล) ที่แรกและที่เดียวของโลก  โดยใชคลื่นที่ซัดเขาหาฝงทําใหเกิด

เสียงตางๆ  สถาปตยกรรมการกอสรางเครื่องดนตรีโดยอาศัยเกลียวคลื่นที่ซัดเขากระทบกับบันไดหินออนและทอใต

ขั้นบันไดกอใหเกิดเปนทวงทํานองเสียงดนตรี เปนผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nikola Basic ซึ่งเปดใหสาธารณะ

ชนเขาชมนับแตวันที่ 15 เมษายน ป ค.ศ. 2005 ที่ผานมา 



 

18.00 น.  รวมรับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากเชฟฝมือดี ท่ีพรอมใหบริการ 
19.00 น.   พักคางคืน  ณ  โรงแรม KOLOVARE หรือเทียบเทา 4 ดาว  (คืนที่ 2)  

วันที่ส่ี ซาดาร – สปลิท (Unesco) – พระราชวังไดโอคลีเชียน – วิหารจูปเตอร - ยอดระฆังแหงวิหาร – วิหารดอมนิอุส – 
อาวมาลีสตอน – ลองเรือชมฟารมเลี้ยงหอย + ชิมหอยนางรมสดๆ – ดูบรอฟนิค (Unesco) 

08.00 น. อรุณสวัสดิ์.....รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของทางโรงแรม 
09.00 น. นําทานเดินทางสูเมือง สปลิท (Split) โดยใชเสนทางลัดเลาะเลียบไปตามชายฝงทะเลอาเดรียติคที่มีบานเรือน

หลังคากระเบื้องสีสม สลับตามแนวชายฝงเปนระยะๆ เมืองสปลิท เมืองใหญเปนอันดับสองของประเทศโครเอเชีย
รองลงมาจากเมืองซาเกรบ ศูนยกลางการพาณิชย การคมนาคม แหลงอารยธรรมของแควนดัลเมเชีย และเปนเมือง
ชายฝงเมดิเตอรเรเนียนที่ใหญที ่สุดในโครเอเชีย อีกท้ังยังเปนหนึ่งในเมืองท่ีเกาแกท่ีสุดดวย สปลิตนับอายุไดกวา 1,700 
ป สวยงามดั่งสวรรคบนดิน เมืองแหงนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหงแรกๆของโลก และเปนตน
กําเนิดของสุนัขพันธดัลเมเชียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาทานเดินชมรอบๆ  พระราชวังไดโอคลีเชียน (Diocletian Palace)  สรางขึ้นจากพระประสงคของ
จักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน เมื่อตนคริสตศตวรรษที่  4  ที่ตองการสรางพระราชวังสาหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค ซึ่งใช
เวลาในการกอสรางถึง 10 ป UNESCO ไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก ในป  ค.ศ. 1979 ภายในประกอบดวย วิหารจูป

เตอร (Catacombes)  สุสานใตดินที่มีชื่อเสียงและวิหารตางๆ หองโถงกลางซึ่งมีทางเดินเชื่อมตอสูหองอื่นๆ 
ลาน  Peristyle ซึ้งลอมดวยเสาหินแกรนิต  3  ดาน  และเชื่อมดวยโคงเสาที่ตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตรงดงาม  

ยอดระฆังแหงวิหาร (The Cathedral Belfry) แทนบูชาของเซนตโดมินัส และเซนตสตาดิอุส ซึ่งอยู

ภายในวิหาร นอกจากนี้ยังมี มหาวิหารเทพเจาจูปเตอร, โบสถแหงเทพวีนัส, วิหารดอมนิอุส (Cathedral of 

St.Domnius) ที่จัดเรียงรายรวมกันอยางลงตัว  ชมจัตุรัสประชาชน ชมรูปปนของ GREGORY OF NIN ผูนํา
ศาสนาคนสําคัญของโครเอเชีย ในยุคศตวรรษท่ี10   



 

12.30 น.  รับรองทานดวยอาหารมื้อพิเศษ (กุงล็อบสเตอรยางเสริฟคูกับเสนสปาเก็ตตี้เหนียวนุม หรือขาวสวยโครเอเชยี
หอมกรุน) ณ  ภัตตาคาร จากเชฟฝมือดี ที่พรอมใหบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.30 น. นําทานเดินทางตอสู  อาวมาลีสตอน (Mali Ston)  กอนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน ทานจะไดขามพรมแดนเขา
สูประเทศบอสเนีย   (แวะถายรูป)  บริเวณเมืองที่มีชื่อวา   เมืองนีอุม  (Neum)    ซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานของโครเอเชีย  
มีเวลาแวะใหทานซื้อของฝากติดไมติดมือ   ตอดวยนําทานเดินทางขามพรมแดนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับเขาสูประเทศ
โครเอเชีย    จากนั้นนําทานปรับเปลี่ยนอิริยาบถโดยการลองเรือ 45 นาที เยี่ยมชมฟารมเลี้ยงหอย   ชมขั้นตอนตางๆ 
ของการเลี้ยง  และชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พรอมดวยเครื่องเคียง   จิบไวนสดเติมเต็มรสชาติทามกลาง
บรรยากาศท่ีสวยงามของอาวมาลี สตอน  ** หมายเหตุ - ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง **  
  
 
 
 
 
 
 

 

 

ไดเวลาอันสมควร....คณะทานเดินทางตอสู  เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik)  เมืองทางตอนใตของ
สาธารณรัฐโครเอเชีย ตลอดสองขางทางตื่นตาตื่นใจกับอาคารบานเรือนที่มีหลังคาสีแสดแดงที่ตั้งอยูตามแนวชายฝง 
เมืองแหงนี้นับเปนหนึ่งในเมืองเกาที่สวยที่สุดในยุโรป ไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงทะเลเอเดรียติค” ดวย
ความที่มีเอกลักษณเปนของตนเองโดยเฉพาะเร่ืองของการวาง ผังเมืองที่สวยงาม ในอดีตนั้น "ดูบรอฟนิค" เคยเปนเมือง
มหาอํานาจทางทะเลตั้งแตศตวรรษที่ 13 เปนตนมา เปนศูนยกลางในการควบคุมการเดินเรือในทะเลเอเดรียติค และ 
เมดิเตอรเรเนียน เปนเมืองท่ีมีความสําคัญทางธุรกิจเปนอยางมาก….. ดวยเหตุนี้เอง "ดูบรอฟนิค" จึงเปนเมืองที่รํ่ารวย มี
เงินทองเหลือเฟอ ในการตกแตงพระราชวัง โบสถ วิหาร จัตุรัส น้ําพุ และ บานเรือนตางๆ อยางงดงามตามยุคสมัย เปน
เมืองที่มีสถาปตยกรรมท้ังกอธิค เรเนซองค และ บาโรคเต็มไปทั้งเมืองตัว เมืองโบราณดูบรอฟนิค เคยเปนเปาหมายการ
ถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บานเรือนกวาครึ่ง อนุสาวรียตางๆ ไดรับความเสียหาย และทรุดโทรม  และหลังจากใน
ป 1995   ไดมีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT   เพื่อสงบศึก และเริ่มเขาสูสภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป 
ไดรวมกันบูรณะ ซอมแซม เมืองสวนที่เสียหายขึ้นมาใหมในระยะเวลาอันสั้น ปจจุบันเมืองนี้จึงกลับมาสวยงามอีกครั้ง 
และมีการสงเสริมใหเปนมรดกโลกอีกเมืองหนึ่ง 
 

18.00 น.  รวมรับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากเชฟฝมือดี ท่ีพรอมใหบริการ 



 

 

 

 

 

 

 
19.00 น. พักคางคืน ณ โรงแรม ADRIA หรือเทียบเทา 4 ดาว  (คืนที่ 3) 

วันที่หา ดูบรอฟนิค(Unesco) – ชมเมืองเกา – ประตูหลัก – นั่งกระเชาไฟฟาชมเมือง – โทรเกียร (Unesco)  
เขตเมอืงเกา   

08.00 น. อรุณสวัสดิ์.....รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของทางโรงแรม 
09.00 น. นําทานเดินเที่ยว ชมบริเวณเมืองเกา (Old Town) ซึ่งตั้งอยูในโอบลอมกําแพงโบราณสูงตระหงาน ตรง

บริเวณพื้นที่ริมทะเลอาเดรียติก เปนเขตชุมชนเร่ิมแรกท่ีบรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสรางบานเมืองไวตั้งแตศตวรรษท่ี 7
และสรางกําแพงเมืองแข็งแรงข้ึนลอมเมืองไวในศตวรรษท่ี 13 เพื่อปองกันภัยจากศัตรู เชน พวกอาหรับ เวเนเชียนมาชีโด
เนียนและเซิรบ ภายในเขตเมืองเกามากมายดวยสิ่งกอสรางโบราณ ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการ

ยูเนสโก นําทานเดินเที่ยวชมตัวเมืองโดยเริ่มตนจากประตูหลัก (Pile Gate) นําไปสู Stradum พื้น

ทางเดินเปนหินอันเปนถนนสายหลักจาก น้ําพุโบราณทรงกลม (Onfrio Fountain) ไปจนสุดมุมถนนลวน

เรียงรายไปดวยสถานที่สําคัญ เชน Franciscan Monastery  วิหารในสถาปตยกรรมโกธิก ภายในมี
รานขายยาที่เกาแกท่ีสุดของยุโรป ดําเนินกิจการมาตั้งแตป ค.ศ.1391 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นใหทานไดถายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเปนสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต 

รวมถึงสถานที่ลงโทษผูกระทําผิดดวย อิสระใหทานไดถายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน(Orlando Column) 

หอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตั้งอยูปลายสุดของถนนสายหลัก สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1444 หนาปดทําดวยเหล็ก มี
ความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตหนาปด ซึ่งแทนพระจันทรบอกขางขึ้นขางแรมในสมัยกอน และรูปปนของนักบุญ St.Blaise 

ซึ่ งมีโบสถประจําเมืองสไตลโรมาเนสกแห งแรกของเมืองเปนฉากหลังและ โบสถ The Cathedral 

Treasury สถานที่เก็บอัฐิของนักบุญ St.Blaise ภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะรวมถึงวัตถุล้ําคาจํานวนมากและยังมี

สวนผลิตเหรียญกษาปณและทองของชั่งที่มีชื่อเสียงของดูบรอฟนิก รวมถึงผานชมพระราชวังสปอนซา (Sponza 

Palace) อีกดวย    จากนั้นอิสระทานในการเดินชอปปงสินคาพื้นเมืองและของฝากตามอัธยาศัย.... ตอดวยนําทาน
เดินทางสูสถานีเคเบิลคารเพื่อขึ้นกระเชาไฟฟา สูยอดเขา SRD ที่มีความสูง 400 เมตร     เพ่ือชมวิวทิวทัสนที่คงความ
เปนเอกลักษณของบานเมืองหลังคาสีสมและความงดงามของทะเลอาเดรียติก  ยามสีน้ําเงินของทะเลตัดกับสีสมแสดของ
กระเบื้องหลังคาเมืองเกา ชางสวยงามเกินคําบรรยายใดๆ  อิสระใหทานไดเก็บภาพเมืองจุใจ...... 



 

12.00 น.  รับรองทาน ณ ภัตตาคาร จากเชฟฝมือดี ท่ีพรอมใหบริการ 
13.30 น. นําทานออกเดินทางสูเมืองโทรเกียร ถือวาเปนอีกเมืองประวัติศาสตรของโครเอเชีย เปนเมืองโบราณบนเกาะเล็กๆ ซึ่งใน

อดีตเคยถูกปกครองโดยพวกกรีกและโรมัน แตปจจุบันมีการอนุรักษเปนเมืองเกา และไดรับการรับรองใหเปนมรดกโลก
ในป ค.ศ.1997  ระหวางทางผานชมเมืองที่มีสภาพเปนเกาะอยูโดดเดี่ยว คือเมืองพรีโมสเตน ....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พาทานชมเขตเมืองเกา  สัมผัสอาคารบานเรือนที่ไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ อาทิ ประตู

เมือง Kopnena Vrata ทีไ่ดมีการบูรณะขึ้นใหมในสมัยศตวรรษท่ี 16, หอนาฬิกาที่สรางขึ้นในสมัยที่ 14  แวะ

ถายรูปคูกับมหาวิหารเซ็นตลอเรนซ (St. Lawrence Cathedral) ที่สรางขึ้นในสมัยที่ 12  จุดเดน
ของมหาวิหาร คือประตูทางเขาที่แกะสลักเปนเรื่องราวตางๆ อยางวิจิตรตระการตา มีรูปปนสิงโต อดัม & อีฟและรูป
สลักนักบุญเซ็นตลอเรนซ ผูสรางมหาวิหารแหงนี้ มีเวลาใหทานเดินเลนในเมืองเกา เลือกซื้อสินคาทองถิ่น ของที่ระลึก
มากมาย 

18.00 น. รวมรับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากเชฟฝมือดี ท่ีพรอมใหบริการ 
19.00 น. พักคางคืน ณ โรงแรม ARCOTEL ALLEGRA  หรือเทียบเทา 4 ดาว  (คืนที่ 4) 

วันที่หก โทรเกียร(Unesco)  – ชีบินิค(Unesco) – ชมเมือง – ซาเกร็บ – ชมเมือง – โบสถเซนตมารค   
มหาวิหารเซนตสตีเฟน 

08.00 น. อรุณสวัสดิ์.....รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของทางโรงแรม  
 
 

09.00 น. นําทานเดินทางสู เมืองชิบินิค (Sibenik)  เมืองเการิมฝงทะเลอาเดรียติค ซึ่งทะเลอาเดรียติก ก็คือทะเลยอยของ

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน โดยเมืองชิบินิคจะมีอาคารบานเรือนที่มีหลังคาทําดวยกระเบื้องสีแสด  สไตลเรอเนสซองส ที่ไดรับ

อิทธิพลจากทางเวนสิ ประเทศอิตาลี  จากนั้นนําทานชมสภาวาการเมืองเกา THE OLD LOGGIA ที่สรางข้ึนราว ค.ศ. 15  

ชมมหาวิหารเซนตเจมส (St.James) หรือ เซนตจาคอบ (St.Jakob) ที่ผสมผสานสถาปตยกรรม

อิตาเลี่ยน – ดัลเมเชี่ยนไดอยางลงตัว  งดงามดวยยอดโดมและหลังคาที่ประดับดวยแผนหิน  และไมมีการใชวัสดุมา

เชื่อมตอ  จนไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกจากยูเนสโก 
11.30 น.  รับรองทาน ณ ภัตตาคาร จากเชฟฝมือดี ท่ีพรอมใหบรกิาร 

13.00 น. นําคณะเดินทางกลับสูเมืองซาเกร็บ (Zagreb)  เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย มีประวัติศาสตรยาวนานกวาพัน

ป  มีแมน้ําสายหลักชื่อ  ซาวา (Sava River)  ไหลผานดานหนึ่งของเมือง  นอกจากนี้ประเทศโครเอเชียยังเปน

ประเทศตนกําเนิดของ “เนคไท” อาภรณอันงามสงาและเปนสากลของสุภาพบุรุษอีกดวย.....ผานชมจัตรัส BAN 

JELACIC  ที่มีรูปปนของนายพลบาน  โจซิฟ เจลาซิค  (Ban Josip Jelacic)  ที่เปนวีระบุรุษของ
ประเทศ  โดยนําทหารชาวโครแอตตอตานฮังการีในสมัยตนศตวรรษที่ 19   และนําทานเดินชมยานเมืองเกาของกรุงซา



 

เกร็บ    ซึ่ งแบงออกเปน 2 เขต คือ เมืองตอนบน (Upper Town)  และ เมืองตอนลาง ( Lower 

Town)  ที่เชื่อมตอกันดวยรถราง  FUNICULAR  ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป   นําคณะนั่งรถราง……..การชมเมือง
จะเริ่มจากเมืองเกาที่เปน  Upper Town ซึ่งมีแหลงโบราณสถาน  และเต็มไปดวยเร่ืองราวทางประวัติศาสตรมากมาย  ซึ่ง
นักทองเที่ยวจะสามารถเดินลัดเลาะตรอกซอกซอยเล็กๆ ไปเรื่อยๆ จนไปถึงบริเวณ Lower Town    ซึ่งบริเวณนี้จะเปน

ยานธุรกิจที่มีความคึกคักมากกวาบริเวณ  Upper Town ผานชม อาคารรัฐสภา (SABOR) ที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 
1918 ในโอกาสท่ีโครเอเชียแยกตัวออกจากอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน (AUSTROHUNGARIAN EMPIRE)    โดยมีการ
ประกาศแยกตัวอยางเปนทางการบริเวณระเบียงชั้นบนของอาคาร   หลังจากนั้นมีการตัดสินใจแยกตัวออกจากระบบ
สังคมนิยมยูโกสลาเวียขึ้น ณ ที่แหงนี้ในป ค.ศ. 1991 และประกาศตัวเปนประเทศอิสระไมขึ้นกับประเทศใด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นผานบันทึกภาพทําเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENTIALPALACE หรอื BANSKI 

DVORI)    ซึ่งเปนที่พํานักของประธานาธิบดีของโครเอเชีย  ตอดวยชม จัตุรัส โบสถเซนตมารค (St. 

Mark's Square) ซึ่งเปนที่ตั้งของ โบสถเซนตมารค (St. Mark's Church) เปนหัวใจของสวน 
Upper Town สรางขึ้นราวคริสตศตวรรษที่ 13 กระเบื้องมุงหลังคาโบสถโดดเดนมองเห็นไดแตไกล  เปนตราสัญลักษณ

ของราชอาณาจักรทรุนแหงโครเอเชีย ดัลเมเชีย และ สลาโวเนีย (The Truine Kingdom of Croatia, 

Dalmatia and Slavonia) ตราหมากรุกขาวแดงเครื่องหมายโครเอเชีย, ลีโอพารด 3 ตัวคือแควนดัลเมเทีย  
และสโลเวเนียคือแถบฟาแดง  สวนดานขวาหมายถึงซาเกร็บ รอบๆโบสถจะมีโคมไฟที่ใชน้ํามันในการจุดไฟใหสวาง

ตลอดเวลา เปนธรรมเนียมมาแตดั้งเดิม......จากนั้นนําทานชม มหาวิหาร The Cathedral of the 

Assumption of the Blessed Virgin Mary หรือมหาวิหารเซนตสตีเฟน ที่ มีอายุเกาแก
กวา 800 ป เปนสถาปตยกรรมแบบนีโอ – กอธิก ในชวงศตวรรษที่ 11  งดงามดวยหอระฆังแฝด ปลายยอดแหลมสีทอง   
ภายในประดิษฐานรูปปนนักบุญองคสําคัญตางๆ อยางนักบุญปเตอร     แทนบูชาโลงแกวบรรจุรางจําลองของอารคบิช
อปสตีเฟนผูตอสูกับลัทธิเผด็จการฟาสซิสต ถือวาเปนอาคารที่สูงที่สุดในโครเอเชีย และยังเปนศูนยกลางของคริสตจักร
ในประเทศโครเอเชีย ดานหนาของมหาวิหารมีบอน้ําพุที่เปนแบบ นีโอ-กอธิก บนยอดเสาเปนรูปปนสีทองของพระ
แมมาร ีสวนที่ฐานของเสาเปนรูปปนนางฟาสีทองทั้ง 4 ตั้งอยูรายรอบตัวมหาวิหาร 

19.30 น. รวมรับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากเชฟฝมือดี ท่ีพรอมใหบริการ 
ค่ํา พักคางคืน ณ โรงแรม PANORAMA หรือเทียบเทา 4 ดาว  (คืนที่ 5) 

วันที่เจ็ด ซาเกร็บ – ประตูหินตะวันออก – ชอปปง ณ ตลาดกลางเมือง – สนามบิน PLESO INTERNATIONAL  ดูไบ (แวะ
เปลี่ยนเครื่อง)   

08.00 น. อรุณสวัสดิ์.....รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของทางโรงแรม  
09.00 น.  พาทานชม ประตูหินตะวันออก (Stone gates) หรือ  Kamenita Vrata  ประตูหินที่มีชื่อเสียง

เครื่องหมายทางเขาดานทิศตะวันออกของเมือง ประตูสุดทายที่เหลืออยูจากหาประตู ถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ 13 ตาม



 

ตํานานเลาวาไฟไหมครั้งใหญเมื่อป ค. ศ. 1731 เผาทําลายบานเรือนละแวกนี้จนราบคาบ ยกเวนแต Stone 

Gate ซึ่ง ภายในมีรูปภาพ Jesus and Mary พรอมมงกุฎ เปนของที่ระลึกจากสมเด็จพระสังฆราชเมื่อ
คราวที่มาเยือนซาเกร็บ ที่ไมไดรับความเสียหายเลย ชาวบานเชื่อวารูปภาพนี้ศักดิ์สิทธิ์จึงพากันกราบไหวบูชาหรือ
ขอบคุณกับสิ่งปาฎิหาริย ที่เคบขอแลวไดดังที่ตองการ ทานจะสังเกตเห็นจากแผนหินที่ติดโดยรอบ จะสลักคําวา 
“HVALA” ที่แปลวา “ ขอบคุณ” ซึ่งเปนภาษาทองถิ่น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผานชมโรงละครแหงชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre)  สรางขึ้นในป 1895 โดย
รูปแบบของอาคารนั้นสรางขึ้นในสไตลนีโอบาร็อค มีลักษณะเปนรูปตัว U และรายรอบไปดวยสวนสาธารณะจนไดรับ

สม ญ าน ามวา  “The Green Horse shoe” โรงละค รแห งชาติ โครเอเชีย  ตั้ งอยู จุด ศูน ยกลางของ  

"Marshal Tito Square" เปนหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญที่สุดของเมืองหลวงแหงนี้ ไดรับการยกยองวาเปนจัตุรัสที่

สวยงามที่สุดของซาเกร็บดวย  ตอดวยเดินชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market)  ตลาดเกากลางแจงท่ีเกาแก
ที่มีสีสันสดใส ขายพวกไมดอกไมประดับ   ผลไมราคาถูกและผาลูกไมสีสันสวยงามแบบตางๆ    จนกระทั่งไดเวลาอัน
สมควร....นําทานเดินทางกลับสูสนามบิน   เพื่อขึ้นเครื่องเตรียมตัวกลับสูประเทศไทย 

11.30 น. พาคณะทานเขาเช็คอนิขึ้นเครื่อง.....หากมีเวลาใหทานไดเลือกซื้อสินคาในรานปลอดภาษีภายในสนามบิน 

15.25  น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส (EMIRATES)  เที่ยวบินที่ EK 130 ( ใชเวลา

บินโดยรวม 5 ชั่วโมง 25 นาที )  
22.55 น.  ถึงนครดูไบ     ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส     เพื่อแวะเปลี่ยน ใหทานไดยืดเสนยืดสาย และเพลิดเพลินกับ 

การชอปปง  DUTY FREE อีกครั้ง หมายเหตุ : เนื่องจากสนามบินท่ีนครดูไบมีขนาดใหญ  ดังน้ันเมื่อเครื่องลง
จอดแลว.....รบกวนผูเดินทางทุกทานโปรดนั่งรอหัวหนาทัวรอยูบนเครื่องกอน  เพื่อที่หัวหนาทัวรจะไดนําทานลง
จากเครื่องพรอมๆกัน  ไปขึ้นรถตอไปยังอาคารสําหรับผูโดยสารตอเครื่อง   เพื่อเปนการปองกันการสับสนและพลัด
หลงกัน   

วันทีแ่ปด  
 

ดูไบ ( แวะเปลี่ยนเครื่อง ) – ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

03.40 น.  เดินทางตอสูประเทศไทย โดยโดยสายการบินเอมิเรตส (EMIRATES)    เที่ยวบินที่ EK 376 

สะดวกสบายกับความลํ้าสมัยของเคร่ืองบินแอรบัส A380  ซ่ึงจะมอบประสบการณการเดินทางท่ีเหนือระดับใหกับ
ทาน   ดวยความกวางของท่ีน่ัง 18.5 น้ิว มีระยะหางระหวางแถวท่ีน่ังกวาง 32 น้ิว พรอมดวยจอภาพเพ่ือความบันเทิง
ขนาด 10.6 น้ิว  และบริการเช่ือมตอ Wi-Fi และอินเตอรเน็ตเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกผูโดยสารทุกทานบน
เคร่ือง...... (ใชเวลาบินโดยรวม 6 ช่ัวโมง 05 นาที) 

12.50 น ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ........  
 



 

 

เง ื�อนไขของต ั�ว 

 
1. อัตราค่าตั�วเครื�องบนิระหว่างประเทศชั �นประหยัดแบบโปรโมชั�น (ไม่ใชต่ั�วหมู่คณะ) 

โดยสายการบินเอมเิรตส์  เสน้ทาง กรุงเทพฯ – ซาเกร็บ – กรุงเทพฯ  ราคา

ตรวจสอบ ณ วันที� 10 ม.ิย. 2561   (จะยืนยันใหไ้ด ้ ต่อเมื�อไดร้ับรายชื�อมาทําการ

สํารองที�นั�ง  พรอ้มออกตั�วเลยทันท)ี 

2. ราคาตั�วที�นําเสนอนั�นเป็นราคาเริ�มตน้  ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับการยนืยันจากทางสายการบนิใน

วันเวลาที�ทําการสํารองที�นั�งและยังมไิดดํ้าเนนิการใดๆ การสํารองที�นั�งกับสายการบนิ

นั�น หากราคาสงูกวา่ราคาที�แจง้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บเพิ�ม ตามที�เกดิขึ�นจรงิ 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาตั�วเครื�องบนิ อันเนื�องมาจากค่าภาษี

นํ�ามัน และคา่ประกนัภัยที�เพิ�มขึ�นจากราคานํ�ามนัหลงัจากวันที�นําเสนอราคา (ตามวันที�

ระบุในเอกสาร) โดยใชเ้อกสารอา้งอิงจากสายการบินเป็นหลักฐาน ในกรณี

เปลี�ยนแปลงราคาขา้งตน้ 

4. โรงแรมที�พักเป็นโรงแรมที�เสนอราคาแต่ยังมไิดทํ้าการจองใดๆทั �งสิ�น หากเป็นช่วง

เทศกาลหรอืงานแฟรต์่างๆ หากโรงแรมไม่สามารถสํารองหอ้งไดใ้หค้ดิราคาเพิ�มขึ�น

ตามความเป็นจรงิจากผูเ้ดนิทางได ้

เง ื�อนไขในการเดนิทาง 

 
1. โปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้    เป็นเพยีงการนําเสนอโปรแกรมท่องเที�ยว    บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในรายการทัวร ์  หรอืบอกเลกิ

ตามความเหมาะสม  อันเนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ  โดยมติอ้ง

แจง้ล่วงหนา้  แต่ยดึถอืประโยชน์ที�ท่านจะไดร้ับเป็นสําคัญ โปรแกรมท่องเที�ยวจะ

สมบรูณ์ครบถว้น จะจัดสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการเดนิทางเทา่นั�น 

2. อัตราค่าบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนและราคาตั�วเครื�องบินในปัจจุบัน     

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนราคาค่าบรกิารในกรณีที�มกีารขึ�นราคาค่าตั�ว  

เครื�องบนิ  คา่ประกันภัยสายการบนิ  คา่ธรรมเนียมนํ�ามัน  หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิ

บาท   หรอือตัราแลกเปลี�ยนไดป้รับขึ�นในชว่งใกลว้ันที�คณะจะเดนิทาง 

3. กรณีที�มจํีานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึตามที�ทางบรษัิทฯกําหนดไว ้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�

ในการเลื�อนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคาทัวรด์ังกล่าว (จํานวนผูเ้ดนิทางอย่าง

นอ้ย  30 ทา่น / ตอ่ 1 คณะ) 



 

4. บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิี�จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสิัย  

เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การ

จราจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่งๆ ที�เกดิเหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะทําหนา้ที�เป็นตวัแทนอยา่งสดุความสามารถในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสาย

การบนิ  โรงแรม  หรอืบรษัิทขนส่ง   หากเกดิการสูญหายของสัมภาระระหว่างการ

เดนิทาง  สิ�งของรวมถงึของมคีา่  แตไ่มไ่ดร้ับผดิชอบต่อการสญูหายดังกล่าว  ซึ�งอยู่

ในความรับผดิชอบของหน่วยงานนั�นๆแลว้ 

6. เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ    และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้ับ

บรษัิทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมารวมการบรกิารเช่นกัน     ดังนั�นหากท่านไม่ได ้

ท่องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบเุอาไวเ้ชน่ ค่าอาหาร, คา่นําเที�ยวสถานที�ต่างๆ   

ท่านจะขอหักคา่บรกิารคนืไม่ได ้ เพราะบรษัิทฯตอ้งอยู่ภายใตก้ารจัดการที�มเีงื�อนไข

กับองคก์รนั�นเชน่กัน  เชน่   การยกเลกิวนิาทสีุดทา้ยหลังจากการยนืยันแลว้ เป็นตน้ 

ยกเวน้มกีารคนืคา่ใชจ้า่ยสว่นไหนบรษัิทฯจะคนืทา่นตามจํานวนนั�น เทา่ที�ตวัแทนแตล่ะ

ประเทศคนืให ้ 

7.  การถกูปฎเิสธวซีา่ และการออกจากเมอืงไทย หรอืถกูปฎเิสธการเขา้เมอืงจากประเทศ             

นั�นๆ  ในกรณทีี�ทา่นมสี ิ�ง ผดิกฎหมายหรอื สิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศหรอืเอกสาร

การเดนิทางไมถ่กูตอ้ง    หรอืความประพฤตสิอ่ไป ในทางเสื�อมเสยี       หรอืดว้ยวา่

เหตผุลใดๆ    จนทําใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้    บรษัิทฯขอ สงวน

สทิธทิี�จะไมค่นืเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น 

8. ในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทางกับคณะ   บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่ขอรับผดิชอบใดๆ   หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอก

ประเทศใดประเทศหนึ�ง   เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดาเล่มสี

เลอืดหม ู  

9.  กรณีที�ท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัดเพื�อเดนิทางไปกับทัวรข์องบรษัิทฯ    โปรดขอ

คํายนืยันจากฝ่ายขายกอ่น  ว่าทัวรนั์�นๆมกีารยนืยันการเดนิทางจรงิ  กอ่นที�ท่านจะทํา

การออกตั�วภายในประเทศ หรอืจองรถทัวรม์ายังกรงุเทพฯ     หากท่านทําการออกตั�ว

โดยไม่ไดร้ับการยนืยันจากพนักงานขายแลว้    และหากทัวรนั์�นมกีารถูกยกเลกิหรอื

เลื�อนการเดนิทาง   บรษัิทฯไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทั �งส ิ�น  

10. เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมด    ไมว่า่จะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของ

บรษัิทฯหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ /   ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและ

ไดอ้า่นโปรแกรมทอ่งเที�ยวและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของทางบรษัิทฯ แลว้ 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เง ื�อนไข 
 
ราคา 
1. ต ั�วเดี�ยวโปรโมช ั�น ช ั�น Economy Class ตามเสน้ทางของตั�วที�บรษัิทฯออกใหเ้ทา่นั�น

ไมส่ามารถระบเุลขที�นั�งได ้ เนื�องจากขึ�นอยูก่บัสภาวะที�นั�งของสายการบนิ  ทางบรษัิทฯ

สามารถทํารเีควทที�นั�งใหเ้ทา่นั�น 

2. ในกรณีที�ทา่นเดนิทางคนเดยีว ทา่นตอ้งจา่ยคา่หอ้งพกัเดี�ยว ตามระบใุนตารางอตัรา

คา่บรกิาร 

3. ทางบรษัิทฯใครข่อสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนวนัเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคาทัวรด์งักลา่ว 

(จํานวนผูเ้ดนิทางอยา่งนอ้ย  30 ทา่น / ตอ่ 1 คณะ) 

 

 

 

กําหนดการ

เดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ2 
ทา่น) 

เด็กพกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(มเีตยีงเสรมิ) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

24 ก.ย. – 1 

ต.ค. 61 
55,500 53,500 12,000 

8 – 15 ต.ค. 61 55,500 53,500 12,000 

16 – 23 ต.ค. 61 57,500 55,500 12,000 

19 – 26 ต.ค. 61 57,500 55,500 12,000 

5 – 12 พ.ย. 61 55,500 53,500 12,000 

19 – 26 พ.ย. 

61 
55,500 53,500 12,000 

19 – 26 พ.ย. 

61 
55,500 53,500 12,000 

28 พ.ย. – 5 

ธ.ค. 61 
57,500 55,500 12,000 

3 – 10 ธ.ค. 61 57,500 55,500 12,000 



 

อตัรานี�รวม   

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป - กลบั ตามรายการระบ ุตั�วเดี�ยวราคาโปรโมชั�น  โดยสายการบนิเอ

มเิรตส ์(EMIRATES)  

 คา่ Tax + Fuel Charged + Insuranceของสนามบนิทกุแหง่ (คดิจากอตัรา ณ วนัที�  

10 ม.ิย. 2561 )  การเปลี�ยนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิ�มที�

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วนัที�ออกตั�ว  

 คา่โรงแรมที�พักตามมาตราฐานสากล  ตามรายการที�ระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่บตัรเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหาร และเครื�องดื�ม ตามรายการระบ ุไดค้ดัสรรเมนูและใหท้า่นไดล้ิ�มรสกบัอาหาร

ทอ้งถิ�นในแตล่ะประเทศ 

 คา่พาหนะ (รถโคช้มาตราฐานยโุรป) ในการนําเที�ยวตามรายการ 

 คา่มคัคเุทศกผ์ูช้าํนาญการของบรษัิทฯจากกรงุเทพฯที�คอยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอด

การเดนิทาง 

 อาหารเสรมิระหวา่งมื�ออาหาร เชน่ นํ�าพรกิตา่งๆ ซอสปรงุรส นํ�าปลา นํ�าจิ�ม มามา่ ลกูอม ขนม

ขบเคี�ยว ฯลฯ 

 นํ�าดื�มแจกบนรถวนัละ 1 ขวด / ตอ่วนั / ตอ่ทา่น 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท แบบกลุม่   (เงื�อนไข

ตามกรมธรรม)์ 
 
 
 
อตัรานี�ไมร่วม 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ธรมเนยีมวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศโครเอเชยี (ไมต่อ้งโชวต์วั)  ราคา 3,500 บาท  

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (เพิ�มความคุม้ครองจากเดมิ) ของ บ.ประกนัภัยไทย

ววิัฒน ์แบบ BASIC PLAN   

      (เง ื�อนไขคุม้ครองหรอืตอ้งการเพิ�มความคุม้ครอง โปรดสอบถามกบัทาง

เจา้หนา้ที�)  

 คา่ภาษีสนามบนิและภาษีนํ�ามนั ในกรณทีี�สายการบนิมกีารปรบัขึ�นราคา   

 คา่นํ�าหนักของกระเป๋าเดนิทางที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด *** ทางสายการบนิ

อนญุาตใิหโ้หลดสมัภาระใต ้ เครื�อง นํ �าหนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ใบ  และสามารถ

ถอืขึ�นเครื�อง นํ �าหนกัไมเ่กนิ  7 กโิลกรมั  *** 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท ์,คา่ซกัรดี, คา่เครื�องดื�มในหอ้งพกั,และคา่อาหารที�สั�ง

มาในหอ้งพัก,คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากที�ทางบรษัิท

ฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ 

 คา่ทปิไกดแ์ละคนรถทอ้งถิ�น 30 EURO/ตอ่ทรปิ/ตอ่ 1 ลกูคา้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 



 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื�นขอวซีา่โครเอเชยี (ไมต่อ้งโชวต์วั) 
ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 2-3 อาทติยใ์นวนัทาํการ ไมม่ยี ื�น

ดว่น 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport)    ตอ้งมอีายุการใชง้านไมตํ่�ากวา่    6  เดอืน     และมหีนา้

วา่งเหลอืสําหรับประทับ 

วซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้  , หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า (ถา้ม)ี 

เพื�อใชป้ระกอบกรณีเป็นเล่มใหม่ และยังไม่เคยใชง้าน  

** บางสถานทูต จําเป็นตอ้งยื�นเลม่เกา่ (ตวัจรงิ) คู่

กบัเลม่ใหม ่  

2. รูปถ่าย   รูปสี หนา้ตรง ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.  

ใบหนา้ 80 เปอรเ์ซ็นต ์จํานวน 2 ใบ และถ่ายไม่เกนิ 3 

เดอืน  เป็นรูปที�ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านั�น ไมใ่ช่รูปสติ�กเกอร ์  หา้มสวมแวน่ตา

แฟช ั�น (ตอ้งเป็นแวน่สายตาเทา่น ั�น) หรอืเครื�องประดบั หรอืหมวก , ใบหูและ

คิ�วจะตอ้งปรากฏบนภาพถา่ย  และไมส่วมใสส่ ิ�งตา่งๆบนใบหนา้หรอืศรษีะ  รูป

ตามตวัอยา่ง 

3. สําเนาทะเบยีนบา้น,บตัรประชาชน, สําเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี, สําเนาใบ

เปลี�ยนชื�อ- นามสกุล (กรณีมีการเปลี�ยนชื�อสกุล)  พรอ้มฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี   ** บางสถานทูต จําเป็นตอ้งใชฉ้บบัที�แปลเป็นภาษาองักฤษ 

ยื�นคูก่บัฉบบัภาษาไทย ** 

 

 

4. กรณีสมรสแลว้  สําเนาทะเบยีนสมรส, สําเนาใบหย่า , สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่



 

สมรสเสียชีวติ) พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถ้าม)ี   ** บางสถานทูต 

จําเป็นตอ้งใชฉ้บบัที�แปลเป็นภาษาองักฤษ ยื�นคูก่บัฉบบัภาษาไทย ** 

5. หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่นั�น)   

5.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ  หัวจดหมายเป็นหัว

บรษัิทฯ โดยระบตํุาแหน่งงาน, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางานและชว่งเวลาที�อนุมตัใิห ้

ลาหยุด หลงัจากน ั�นจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนดลา   โดย

ระบุชื�อประเทศ  มตีราประทับของบรษัิทฯพรอ้มลายเซ็นของเจา้หนา้ที�ผูม้ ี

อํานาจ 

5.2 กรณีเจา้ของกจิการ  สําเนาใบทะเบยีนการคา้ , สําเนาใบทะเบยีนพาณิชย ์, 

หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน  

พรอ้มทั �งเซ็นชื�อกรรมการผูม้ีอํานาจรับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ  

(คดัลอกสําเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)  มลีายเซน็ของเจา้พนักงานผูค้ดัลอกเอกสารให ้

5.3 กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา    ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอื

สถาบนัที�กําลงัศกึษาอยู ่

เท่านั�น  หัวจดหมายเป็นหัวโรงเรยีน  มตีราประทับของโรงเรยีนพรอ้มลายเซ็น

ของผูม้อํีานาจในการออกเอกสาร  พรอ้มสําเนาบตัรนักเรยีน หรอื นักศกึษา   

5.4 กรณีเป็นขา้ราชการ  ใชห้นังสอืรับรองตําแหน่งจากตน้สังกัด ระบุตําแหน่ง  

เงินเดือน อายุการทํางาน มีตราประทับของหน่วยงาน พรอ้มลายเซ็นของ

เจา้หนา้ที�ผูม้อํีานาจออกเอกสาร 

5.5 กรณีเกษยีณอายุ  ใชห้นังสอืรับรองการเกษียณอายจุากหน่วยงาน (กรณีเคย

เป็นขา้ราชการ) พรอ้มลายเซ็นของเจา้หนา้ที�ผูม้อํีานาจออกเอกสาร , เขยีน

จดหมายรับรองการเกษียณอายงุานดว้ยตวัทา่นเองเป็นภาษาองักฤษ (กรณีเคย

เป็นพนักงานเอกชนทั�วไป) ** บางสถานทูต จําเป็นตอ้งม ีเพื�อประโยชน์ใน

การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ เชน่  สถานทตูโปแลนด ์เป็นตน้ ** 

6. หลกัฐานการเงนิ  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่นั�น)   

6.1    สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงนิเป็นปัจจุบัน มตีรา

ประทับของธนาคารพรอ้มลายเซ็นของเจา้หนา้ที�ธนาคารทุกหนา้ หรอิจดหมาย



 

รบัรองจากธนาคาร  กรุณาระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  แทนการใสช่ื�อของ

แต่ละสถานฑูต ตอ้งมตีราประทับของธนาคารพรอ้มลายเซ็นของเจา้หนา้ที�ธนาคาร  

หรอืสําเนาสมุดเงนิฝากออมทรพัย ์ ยอ้นหลัง 6 เดอืน ปรับยอดเงนิเป็นปัจจุบัน 

เซน็ชื�อเจา้ของบญัชรีับรองสําเนาถกูตอ้งทกุหนา้ และควรเลอืกเลม่บญัชทีี�มกีารเขา้ – 

ออกของเงนิสมํ�าเสมอ มยีอดคงเหลอืไม่ตํ�ากว่า 6 หลัก  เพื�อแสดงใหเ้ห็นว่าท่านมี

ฐานะการเงนิเพยีงพอที�จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยการเดนิทาง *** บางสถานทตูไมร่ับ

พจิารณาบัญชกีระแสรายวัน หรอืบัญชฝีากประจํา และพจิารณาเอกสารที�ออกโดย

ทางธนาคารเทา่นั�น ***  หรอืเอกสารอย่างอื�นรว่มดว้ย เชน่ ใบซื�อหุน้, ใบกองทนุ , 

สําเนาโฉนดที�ดนิ , สลปิเงนิเดอืน (กรณียงัเป็นพนกังานตอ้งใช)้ , ใบรบัรอง

เงนิเดอืนขา้ราชการบํานาญ 

6.2   ในกรณีที�ตอ้งใหบุ้คคลอื�นรบัรองคา่ใชจ้า่ยให ้ ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรอง

ค่าใชจ้่ายที�ออกจากทางธนาคารเท่านั�น โดยระบุชื�อเจา้ของบัญชี และบุคคลที�

เจา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายใหโ้ดยชัดเจน พรอ้มทั �งเอกสารประกอบอย่างอื�นของผู ้

รับรองการเงนิ เชน่ สําเนาหนังสอืเดนิทางของผูร้ับรอง และเอกสารอื�นที�สามารถบ่ง

บอกถงึความสมัพันธก์นั และเหตผุลในการออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นได ้ 

 

7.  เด็กอายุตํ�ากว่า 20 ปี  ตอ้งมสํีาเนาสูตบิตัร  และถา้ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา

มารดาหรอืคนใดคนหนึ�ง  จะตอ้งไปทําหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ

จากอําเภอ หรอืเขตที�ท่านอาศัยอยู่ โดยระบุชื�อผูท้ี�เด็กเดนิทางไปดว้ย  พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนของบดิา /มารดา กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบดิาหรอื

มารดาเพยีงคนเดยีว จะตอ้งมหีลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้ �น 

เชน่ สําเนาใบหย่า  พรอ้มทั �งบนัทกึการหย่าซึ�งแสดงวา่เป็นผูร้ับผดิชอบเด็ก  และเด็ก

อยู่ในความปกครองของผูอ้ ื�น จะตอ้งมหีลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครอง

ของผูนั้ �น เชน่ หนังสอืรับรองบตุรบญุธรรม เป็นตน้ 

8.  ผู ้สูงอายุ  อายุ  70 ปีข ึ�นไป  ต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาล  เช่น 

สถานทตูออสเตรเลยี      

     (คา่ใชจ้า่ยในการขอใบรบัรองแพทย ์ไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่บรกิาร) 



 

 

*** การอนมุตัวิซีา่ข ึ�นอยูก่บัทางสถานทตูเทา่น ั�น  บรษิทัฯเป็นเพยีงตวัแทนในการยื�น

เอกสารใหเ้ทา่น ั�น *** 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา  หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 

 

เง ื�อนไขการจองทวัร ์ 
 
 สง่ใบจองพรอ้มสําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน   ชาํระเงนิ

ค่ามัดจํา ท่านละ 30,000.- บาท  ภายใน 3 วันนับจากวันที�มกีารนําเสนอเพื�อยนืยันทําการ

ออกตั�วของท่านเลยในทันท ี และไม่สามารถขอเงนิจํานวนนี�คนืได ้   สําหรับคา่บรกิารทัวร์

สว่นที�เหลอืโปรดชําระภายใน 30 วันทําการก่อนการเดนิทาง  หากท่านไม่ชําระเงนิส่วนที�

เหลอืตามวันที�กําหนด  ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงื�อนไข 

 กรณุาโอนเงนิที�หมายเลขบญัช ี    

 ธนาคาร :  กสกิรไทย 

 ชื�อบญัช ี :  บจก. ซนัฟลาวเวอรอ์ลัลแิอนซ ์ 

 ประเภทบญัช ี:   ออมทรพัย ์   

 สาขา :    นานาเหนอื 

 เลขที�   :   063-2-83723-2   

 หากท่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้  กรุณาแฟกซใ์บนําฝากมาที�แผนกบัญชเีบอร ์02-254-5440 

พรอ้มแจง้ขอ้มลูของทา่น   

o ชื�อ-นามสกลุ 

o โปรดระบชุื�อโปรแกรมทัวร ์ พรอ้มระบวุันเดนิทาง 

o เบอรโ์ทรศพัทต์ดิตอ่กลบั 

o แจง้ความประสงคก์รณีพเิศษ เชน่ แพอ้าหาร และเพิ�มนํ�าหนักกระเป๋า ฯลฯ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในยนืยันที�นั�งการเดนิทาง  สําหรับผูท้ี�ชําระเงนิค่ามัดจําการเดนิทาง

มาแลว้เทา่นั�น  

 

หมายเหต ุ 

 กรณีที�ส่งใบจองทัวรม์าก่อน จะมกํีาหนดการชําระค่ามัดจําหลังการส่งใบจองทัวรม์าให ้

บรษัิทฯภายใน 2 วัน  

 หากเกนิจากวันที�กําหนดไว ้ ทางบรษัิทฯใครข่อพจิารณาสถานะการจอง 



 

 การไมช่ําระเงนิตามกําหนดนัดหมาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิและการคนื

เงนิมดัจํา 

 
เง ื�อนไขการยกเลกิ 
 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางมากกว่า 30 วันทําการ  หรอืก่อนหนา้นั�น   ทางบรษัิทฯจะคนืค่า

มั ด จํ า ใ ห ้ ทั � ง ห ม ด  
ยกเวน้คณะที�เดนิทางตรงชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอื
คณะที�มีการการันตีค่ามัดจําที�พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคนืเงนิได ้  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางมากกว่า  15 - 29 วันทําการ  หักคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร ์ 
และคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่บรกิารยื�นวซีา่ (ถา้ม)ี 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ภายใน 7-14 วันทําการ  หักคา่มัดจํา 80% ของราคาทัวร ์ และ
คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่บรกิารยื�นวซีา่ (ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 6 วันทําการ  ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมดเต็ม
จํานวน เนื�องจากบรษัิทฯมกีารทําสํารองจ่ายค่าตั�วเครื�องบนิ  รวมถงึค่าใชจ้่ายต่างๆกับ
บรษัิททัวรใ์นประเทศหรอืตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาล ที�ตอ้งการันตมีดัจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ป
ที�มกีารการันตคีา่มัดจําที�พักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ
และไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่  EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมด เนื�องจากคา่ตั�วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที�ยวบนินั�นๆ 

 ในการยื�นขอวีซ่า เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหค้รบตามที�ระบุ พรอ้มส่งมอบเอกสารประกอบการยื�นวีซ่า 20 วัน ก่อนวัน
เดนิทางใหท้างบรษัิทฯ  ***ในกรณีที�เอกสารของทา่นไมส่มบูรณ์ ทางสถานทูตฯ 
อาจจะปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมเ่อง 
หากตอ้งการยื�นวซีา่อกีคร ั�งหนึ�ง*** 

 หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการยื�นวซีา่ลา่ชา้ ไมท่ันกําหนดการออกตั�วกบัทางสายการ

บนิ และผลวซีา่ของทา่น ไมผ่า่น บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิมดัจําทั �งหมด  


