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วนัแรก ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ)                                                                                                                                     

21.30 น.  คณะนดัพบกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางเขา้เลขท่ี 4 เคานเ์ตอร ์

G สายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์ (AUSTRIAN AIRLINES)  สะสมไมล ์Skywards ได ้ 

บริการดีเย่ียมติด 16 ใน 20 ของThe World's Top 20 Airlines in 2018 ขอใหท่้านสงัเกตป้าย  

“ALLIANCE CONSORTIUM ”  เจา้หนา้ที่ของบริษัทรอคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกแดท่่านกอ่นขึน้เครื่อง.......      

23.55 น. 

 

  เหินฟ้าสู่ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน ์

เท่ียวบินท่ี OS 026  (ใชเ้วลาบินโดยรวม 11 ชัว่โมง 30 นาที)   

วนัท่ีสอง เวียนนา ( แวะเปลี่ยนเครือ่ง ) – ซาเกรบ็ – ชมเมือง – โบสถเ์ซนตม์ารค์ – มหาวิหาร

เซนตส์ตีเฟ่น – ประตหิูนตะวนัออก – ชอ้ปป้ิง ณ ตลาดกลางเมือง 

05.35 น. ถึง กรงุเวียนนา  ประเทศออสเตรีย  เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง และใหท้่านไดยื้ดเสน้ยืดสาย  

หมายเหต ุ: เน่ืองจากเราเดินทางมาเป็นหมูค่ณะ ดังน้ันเมื่ อเคร่ืองลงจอดแลว้รบกวนผูเ้ดินทาง

ทุกท่านโปรดรอหัวหน้าทัวร์อยู่บนเคร่ืองก่อนเพื่ อท่ีหัวหน้าทัวร์จะได้น าท่านลงจากเคร่ือง

พร้อมๆ กัน ไปข้ึนรถต่อไปยังอาคารส าหรับผู้โดยสารต่อเคร่ือง เพื่ อเป็นการป้องกันการ

สับสนและพลัดหลงกัน   

07.00 น.  ออกเดินทางตอ่สู่ เมืองซาเกรบ็ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์

ไลน ์เที่ยวบินที่ OS 681 ( ใชเ้วลาบินโดยรวม  55 นาที ) 

07.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT น าท่านผ่านขั้นตอนการ

ตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มรับกระเป๋าสัมภาระ ผ่านกรมศลุกากรเป็นที่ เรียบรอ้ยแลว้ ทาง

หัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศนท์อ้งถ่ินจะน าท่านขึ้นรถปรับอากาศเขา้สู่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb)  

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าเวลาของประเทศไทย 6 ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย มี

ประวัติศาสตรย์าวนานกว่าพันปี มีแม่น า้สายหลักชื่อ ซาวา (Sava River) ไหลผ่านดา้นหนึ่ง

ของเมือง นอกจากนีป้ระเทศโครเอเชียยังเป็นประเทศตน้ก าเนิดของ “เนคไท” อาภรณอ์ันงาม

สงา่และเป็นสากลของสภุาพบรุษุอีกดว้ย  

09.00 น.  น าท่านผ่านชม จัตรุสั BAN JELACIC ท่ีมีรปูป้ันของนายพลบาน  โจซิฟ เจลาซิค  

(Ban Josip Jelacic)  วีระบรุษุของประเทศ โดยน าทหารชาวโครแอตตอ่ตา้นฮังการีในสมยัตน้

ศตวรรษที่ 19 และ ชมย่านเมืองเก่าของกรงุซาเกร็บ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เมือง

ตอนบน (Upper Town) และ เมืองตอนล่าง ( Lower Town)  ที่ เชื่อมต่อกันดว้ยรถราง  

FUNICULAR  ที่มคีวามยาวสัน้ที่สดุในยโุรป น าคณะนัง่รถรางโดยชมเมอืงจะเริม่จากเมอืงเกา่ที่

เป็น Upper Town ซ่ึงมีแหล่งโบราณสถานและเต็มไปดว้ยเรื่องราวทางประวัตศิาสตรม์ากมาย  

ซ่ึงนกัท่องเที่ยวจะสามารถเดินลดัเลาะตรอกซอกซอยเล็กๆ ไปเรื่อยๆ จนไปถึงบริเวณ Lower 

Town  ซ่ึงบริเวณนี้จะเป็นย่านธรุกิจที่มีความคึกคักมากกว่าบริเวณ Upper Town ผ่านชม 

อาคารรฐัสภา (Sabor) ที่สรา้งขึ้นในปีค .ศ . 1918 ในโอกาสที่ โครเอเชียแยกตัวออกจาก

อาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน (AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE) โดยมีการประกาศแยกตวั

ออกอย่างเป็นทางการ บริเวณระเบียงชั้นบนของอาคาร หลังจากนัน้ก็ตดัสินใจแยกตวัออก

จากระบบสงัคมนยิมยโูกสลาเวีย ณ ที่แห่งนีใ้นปีค.ศ. 1991 และประกาศตวัเป็นประเทศอิสระไม่

ขึ้นกับประเทศใด จากนัน้ บันทึกภาพท าเนียบประธานาธิบดี (Presidential  Palace หรือ 

BANSKI DVORI) ที่พ านกัของประธานาธิบดีโครเอเชีย ตอ่ดว้ย ชมจตัรุสั โบสถเ์ซนตม์ารค์ 

(St. Mark's Square) ซ่ึงเป็นที่ตัง้ของ โบสถเ์ซนตม์ารค์ (St. Mark's Church) เป็นหัวใจของ

สว่น Upper Town สรา้งขึน้ราวคริสตศ์ตวรรษที่ 13 กระเบื้องมงุหลงัคาโบสถโ์ดดเด่นมองเห็น

ไดแ้ตไ่กล เป็นตราสัญลกัษณ์ของราชอาณาจักรทรนุแห่งโครเอเชีย ดัลเมเชีย และ สลาโวเนีย 

(The Truine Kingdom of Croatia, Dalmatia and Slavonia) ตราหมากรกุขาวแดงเครื่องหมาย



โครเอเชีย ลีโอพาร์ด 3 ตัวคือ แควน้ดัลเมเทีย และสโลเวเนียคือแถบฟ้าแดง ส่วนดา้นขวา

หมายถึงซาเกร็บ รอบโบสถ์จะมีโคมไฟที่ใชน้ า้มันในการจดุไฟใหส้ว่างตลอดเวลา เป็นธรรม

เนยีมมาแตด่ัง้เดมิ 

 

 ชมมหาวิหาร The Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary หรือมหา

วิหารเซนต์สตีเฟ่น มีอายเุก่าแก่กว่า 800 ปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ – กอธิก ในช่วง

ศตวรรษที่ 11 งดงามดว้ยหอระฆังแฝดปลายยอดแหลมสีทอง ภายในประดิษฐานรปูป้ัน

นกับญุองคส์ าคัญตา่งๆ อย่างนกับญุปีเตอร์ แท่นบชูาโลงแกว้บรรจรุ่างจ าลองของ อารค์บิ 

ชอปสตเีฟ่น ผูต้่อสูก้ับลัทธิเผด็จการฟาสซิสต ์ถือว่าเป็นอาคารที่สงูที่สดุในโครเอเชีย และยัง

เป็นศนูยก์ลางของคริสตจ์ักรในประเทศโครเอเชีย ดา้นหนา้ของมหาวิหารมีบ่อน า้พทุี่เป็นแบบ 

นโีอ-กอธิก บนยอดเสาเป็นรปูป้ันสีทองของพระแม่มารี สว่นที่ฐานของเสาเป็นรปูป้ันนางฟ้าสี

ทองทัง้ 4 ตัง้อยู่รายรอบตวัมหาวิหาร 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

 
 จากนั้นน าชม ประตหิูนตะวันออก  (Stone gates) หรือ Kamenita Vrata  ประตหิูนที่มี

ชื่อเสียงเครื่องหมายทางเขา้ดา้นทิศตะวันออกของเมือง ประตสูดุทา้ยที่เหลืออยู่จากหา้ประต ู

ถกูสรา้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 ตามต านานเล่าว่าไฟไหมค้รั้งใหญ่เมื่อปีค.ศ. 1731 เผาท าลาย

บา้นเรือนละแวกนีจ้นราบคาบ ยกเวน้แต ่Stone Gate ซ่ึง ภายในมีรปูภาพ Jesus and Mary 

พรอ้มมงกฎุ เป็นของที่ระลึกจากสมเด็จพระสังฆราชเมื่อคราวที่มาเยือนซาเกร็บ  ที่ไม่ไดร้ับ

ความเสยีหายเลย ชาวบา้นเชือ่ว่ารปูภาพนีศั้กดิส์ทิธิ์จึงพากนักราบไหวบ้ชูาหรือขอบคณุกบัสิง่

ปาฎิหาริยท์ี่เคยขอแลว้ไดด้งัที่ตอ้งการ ท่านจะสงัเกตเห็นจากแผ่นหินที่ติดโดยรอบจะสลกัค า

ว่า “HVALA” ที่แปลว่า “ขอบคุณ ” ซ่ึงเป็นภาษาท้องถ่ิน ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ

โครเอเชีย (Croatian National Theatre) สรา้งขึน้ในปี 1895 โดยรปูแบบของอาคารการสรา้ง

สไตลน์ีโอบาร็อค มีลักษณะเป็นรปูตัว U และรายรอบไปดว้ยสวนสาธารณะจนไดร้ับสมญา

นามว่า “The Green Horse shoe” โรงละครแห่งชาตโิครเอเชียตัง้อยู่จดุศนูยก์ลางของ  "Marshal 

Tito Square" เป็นหนึง่ในจตัรุัสที่ใหญ่ที่สดุของเมืองหลวงแห่งนี ้ไดร้ับการยกย่องว่าเป็นจัตรุัส

ที่สวยงามที่สดุของซาเกร็บดว้ย และเดินชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market)  ตลาดเก่า

กลางแจง้ที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายพวกไมด้อกไมป้ระดับ ผลไมร้าคาถกู  และผา้ลกูไมส้ีสัน

สวยงามแบบตา่งๆ อิสระใหท้่านเดนิเลอืกซ้ือเลอืกชมตามอัธยาศัย 



 

18.00 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 

19.00 น.  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม DUBROVNIK,ZAGREB  หรอืเทียบเท่า 4 ดาว (คืนท่ี 1) 

วนัท่ีสาม ซาเกร็บ – โทรเกียร ์(Unesco)  – เขตเมืองเก่า – สปลิท (Unesco) – พระราชวงัไดโอ

คลีเชียน วิหารจปีูเตอร ์– ยอดระฆงัแห่งวิหาร – วิหารดอมนิอสุ 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโทรเกียร ์(Trogir) ถือว่าเป็นอีกเมอืงประวัตศิาสตรข์องโครเอเชีย 

เป็นเมืองโบราณบนเกาะเล็กๆ ซ่ึงในอดีตเคยถกูปกครองโดยพวกกรีกและโรมัน แตปั่จจบุันมี

การอนรุกัษเ์ป็นเมอืงเกา่ และไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1997  ระหว่างทางผา่น

ชมเมอืงที่มสีภาพเป็นเกาะอยู่โดดเดีย่ว คือ เมอืงพรีโมสเตน  

 

 พาท่าน ชมเขตเมืองเกา่  สมัผสัอาคารบา้นเรือนที่ไดร้บัอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและ

โรมนัโบราณ อาทิ ประตเูมือง Kopnena Vrata ที่ไดม้กีารบรูณะขึน้ใหม่ในสมยัศตวรรษที่ 16 

หอนาฬิกา ที่สร้างขึ้นในสมัยที่  14  แวะถ่ายรปูคู่กับ  มหาวิหารเซ็นต์ลอเรนซ์ (St. 

Lawrence Cathedral) ที่สร้างขึ้นในสมัยที่  12 จ ุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเขา้ที่

แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา มีรปูป้ันสิงโต อดัม & อีฟ และรปูสลัก

นกับญุเซ็นตล์อเรนซ์ ผูส้รา้งมหาวิหารแห่งนี ้มีเวลาใหท้่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซ้ือสินคา้

ทอ้งถ่ิน ของที่ระลกึมากมาย จนไดเ้วลาอนัสมควร 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองสปลิท (Split) โดยใชเ้สน้ทางลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเล        

เอเดรียตคิที่มีบา้นเรือนหลังคากระเบื้องสีสม้สลบัตามแนวชายฝัง่เป็นระยะๆ สปลิทเป็นเมือง

ใหญ่อันดบัสองรองลงมาจากซาเกร็บ เป็นศนูยก์ลางการพาณิชย ์การคมนาคม แหล่งอารย

ธรรมของแควน้ดลัเมเชีย และเป็นเมืองชายฝัง่เมดิเตอรเ์รเนยีนที่ใหญ่ที่สดุในโครเอเชยี อีกทั้ง

ยังเป็นหนึง่ในเมืองที่เก่าแก่ที่สดุดว้ย ไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่ง

แรกๆ ของโลก และเป็นตน้ก าเนดิของสนุขัพนัธุด์ลัเมเชยีนอีกดว้ย 
 

 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 



 

13.00 น.  น าท่านเดนิชมรอบ พระราชวงัไดโอคลีเชียน (Diocletian Palace) สรา้งขึน้จากพระประสงค์

ของจักรพรรด ิดโิอคลเีชี่ยน เมือ่ตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 4 ที่ตอ้งการสรา้งพระราชวังสาหรบับั้น

ปลายชีวิตของพระองค์ ซ่ึงใชเ้วลาในการก่อสรา้งถึง 10 ปี UNESCO ไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็น

มรดกโลกในปีค.ศ. 1979  ภายในประกอบดว้ย วิหารจปีูเตอร ์(Catacombes) สสุานใตด้ินที่มี

ชือ่เสยีง และวิหารตา่งๆ หอ้งโถงกลางซ่ึงมีทางเดนิเชือ่มตอ่สู่หอ้งอื่นๆ ลาน  Peristyle ซ่ึงลอ้ม

ดว้ยเสาหินแกรนติ 3 ดา้น และเชือ่มดว้ยโคง้เสาที่ตกแตง่ดว้ยชอ่ดอกไมส้ลกัอย่างวิจิตรงดงาม  

ยอดระฆงัแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) แท่นบชูาของเซนตโ์ดมินสั และเซนตส์ตาดิอสุ 

ซ่ึงอยู่ภายในวิหาร นอกจากนีย้ังมมีหาวิหารเทพเจา้จปิูเตอร์ โบสถแ์ห่งเทพวีนสั วิหารดอมนิ

อสุ (Cathedral of St.Domnius) ที่จัดเรียงรายรวมกันอย่างลงตวั ชม จตัรุสัประชาชน ชม 

รปูป้ันของ GREGORY OF NIN ผูน้ าศาสนาคนส าคญัของโครเอเชยีในยคุศตวรรษที่ 10 

 
18.00 น.   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

19.00 น.   พกัคา้งคืน  ณ  โรงแรม ART, SPLIT หรอืเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 2)  

วนัท่ีสี ่ สปลิท  – อ่าวมาลีสตอน – ดบูรอฟนิค (Unesco) – ชมเมืองเกา่ – ประตหูลกั   

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่  อ่าวมาลีสตอน (Mali Ston)  ก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน ท่านจะได้

ขา้มพรมแดนเขา้สู่ ประเทศบอสเนีย (เพ่ือแวะถ่ายรปู) บริเวณเมืองที่มีชื่อว่า เมืองนีอมุ  

(Neum) เป็นประเทศเพื่อนบา้นของโครเอเชีย มเีวลาแวะใหท้่านซ้ือของฝากตดิไมต้ดิมอื ตอ่ดว้ย

น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนอีกครัง้หนึง่เพื่อกลบัเขา้สูป่ระเทศโครเอเชยี  

จากนั้นน าท่านปรับเปลี่ยนอิริยาบถโดยการล่องเรือ 45 นาที เย่ียมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชม

ขัน้ตอนต่างๆ ของการเลี้ยง และชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลเอเดรียติก พรอ้มดว้ยเครื่อง

เคียง จิบไวนส์ดเตมิเต็มรสชาตทิ่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอ่าวมาล ีสตอน  

** หมายเหต ุ- ข้ึนอย ูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัท่ีเดินทาง **   

 

 ไดเ้วลาอนัสมควร คณะออกเดนิทางตอ่สู ่เมืองดบูรอฟนิค (Dubrovnik)  เมอืงมรดกโลกทาง

ตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชีย ตลอดสองขา้งทางตื่นตาตื่นใจกับอาคารบา้นเรือนที่มี

หลงัคาสแีสดแดงที่ตัง้อยู่ตามแนวชายฝัง่ เมอืงแห่งนีน้บัเป็นหนึง่ในเมอืงเกา่ที่สวยที่สดุในยโุรป 



ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มกุแห่งทะเลเอเดรียติค” ดว้ยความที่มีเอกลกัษณ์เป็นของ

ตนเองโดยเฉพาะเรื่องของการวางผงัเมอืงที่สวยงาม 

 
12.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

13.30 น. น าท่านเดินเที่ยว ชมบริเวณเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึงตั้งอยู่ในโอบลอ้มก าแพงโบราณสงู

ตระหงา่น ตรงบริเวณพื้นที่ริมทะเลเอเดรียตกิ เป็นเขตชมุชนเริ่มแรกที่บรรพบรุษุชาวดบูรอฟ

นิกมาสรา้งบา้นเมืองไวต้ั้งแต่ศตวรรษที่ 7 และสรา้งก าแพงเมืองแข็งแรงขึ้นลอ้มเมืองไว้ใน

ศตวรรษที่ 13 เพื่อป้องกันภัยจากศัตร  ูเช่น พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียน และเซิร์บ 

ภายในเขตเมอืงเกา่มากมายดว้ยสิง่ก่อสรา้งโบราณ ซ่ึงไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโก ้น าท่านเดินเที่ยวชมตวัเมืองโดยเริ่มตน้จาก ประตหูลกั (Pile Gate) น าไปสู ่

Stradum พื้นทางเดินเป็นหินอันเป็นถนนสายหลักจาก น ้าพโุบราณทรงกลม (Onfrio 

Fountain) ไปจนสดุมมุถนนลว้นเรียงรายไปดว้ยสถานที่ส าคัญ เช่น Franciscan Monastery  

วิหารในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีรา้นขายยาท่ีเก่าแกท่ี่สดุของยโุรป ด าเนนิกจิการ

มาตัง้แตปี่ค.ศ.1391  
 

 
 

 

จากนั้นใหท้่านไดถ่้ายรปูที่ระลึกบริเวณจัตรุัสกลางเมือง ซ่ึงเป็นสถานที่นัดพบและประกอบ

กจิกรรมของชาวเมอืงในอดตี  รวมถึงสถานที่ลงโทษผูก้ระท าผดิดว้ย อิสระใหท้่านไดถ่้ายรปูที่

ระลึกกับ เสาหินอศัวิน (Orlando Column) และหอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตัง้อยู่ปลายสดุ

ของถนนสายหลกั สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ. 1444  หนา้ปัดท าดว้ยเหล็ก มีความพิเศษตรงลกูกลมๆ 

ใตห้นา้ปัด ซ่ึงแทนพระจันทรบ์อกขา้งขึน้ขา้งแรมในสมยัก่อน และรปูป้ันของนกับญุ St. Blaise 

ซ่ึงมีโบสถ์ประจ าเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลัง  และ โบสถ์ The 

Cathedral Treasury สถานที่เก็บอัฐิของนกับญุ St.Blaise ภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะ รวมถึง

วัตถลุ า้ค่าจ านวนมาก และยังมีส่วนผลิตเหรียญกษาปณ์และทอง ของช่างที่มีชื่อเสียงของ   

ดบูรอฟนิก ผ่านชมพระราชวังสปอนซา (Sponza Palace) อิสระท่านในการเดินชอ้ปป้ิง

สินคา้พื้นเมืองและของฝากตามอัธยาศัย พาชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของ

บา้นเมืองหลงัคาสีสม้และความงดงามของทะเลเอเดรียติก ยามสีน า้เงินของทะเลตดักับสีสม้

แสดของกระเบื้องหลงัคาเมอืงเกา่ชา่งสวยงามเกนิค าบรรยายใดๆ   

18.00 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

19.00 น.  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม ADRIA,DUBROVNIK หรอืเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 3) 

วนัท่ีหา้ ดบูรอฟนิค – ซีบินิค –  ชมเมือง – โวดิเซ ่

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

08.00 น. คณะออกเดินทางสู ่เมืองซีบินิค (Sibenik) เมอืงเก่าริมฝัง่ทะเลอาเดรียตคิ ซ่ึงทะเลเอเดรียตกิ 

ก็คือ ทะเลย่อยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นเอง โดยเมืองชิบินิคจะมีอาคารบา้นเรือนที่มี

หลังคาท าดว้ยกระเบื้องสีแสด สไตลเ์รอเนสซองสท์ี่ไดร้ับอิทธิพลจากทางอิตาลี  ชม สภาว่า



การเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สรา้งขึ้นราวค.ศ. 15 ต่อดว้ย มหาวิหารเซนต์เจมส ์  

(St. James) หรือ เซนต์จาคอบ (St. Jakob) มรดกโลกที่ผสมผสานสถาปัตยกรรม

อิตาเลี่ยน – ดัลเมเชี่ยนไดอ้ย่างลงตวั งดงามดว้ยยอดโดมและหลงัคาที่ประดับดว้ยแผ่นหิน   

และไมม่กีารใชว้ัสดมุาเชือ่มตอ่ จนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้

 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

13.30 น. จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เมืองโวดิเซ่ (Vodice) เมืองเล็กๆ ริมชายฝั่งทะเลเอเดรียติกทาง

ตอนกลางของแควน้ดัลเมเชียน และเป็นศนูยก์ลางการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งของทะ

เลอเดรียตกิตอนกลาง อิสระใหท้่านเดนิชมวิวทอ้งทะเลสนี า้เงนิคราม 

18.00 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 

19.00 น.  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม VODICE, หรอืเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 4) 

วนัท่ีหก โวดิเซ่ – อทุยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Unesco) – ลอ่งเรอืขา้ม KOZJAK LAKE 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม  

08.00 น. น าท่านเขา้สู่ อทุยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Plitvice  Lake National Park) หนึ่งในอทุยาน

แห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของยโุรป และยังไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

จากองค์การยเูนสโก ้(UNESCO) ในปีค.ศ. 1979 ทะเลสาบพลิทไวซ์ตัง้อยู่ในดินแดนทางดา้น

ตะวันออกเฉียงใตข้องยโุรป ในส่วนของประเทศโครเอเชยี (Croatia) แม่น า้โครานา (Korana) ท า

ใหเ้กิดทะเลสาบ 16 แห่ง ไหลผ่านหินปูนและหินชอลก์เชื่อมตอ่กบั Cascades น า้ตกเล็กๆ ที่ไหล

ไลร่ะดบัลงมาเป็นชัน้ๆ เล็กๆ และ waterfalls น า้ตกขนาดใหญ่ที่สงูชนั Plitvice Falls (น า้ตกพลิท

ไวซ)์  ชวนมหัศจรรยก์บัอทุยานแห่งชาตทิะเลสาบพลทิไวซ์ หนึง่ในป่าไมท้ี่มอีายมุากรุ่นสดุทา้ย

ในยโุรป ภมูิประเทศเป็นที่มหัศจรรย์ บ่งบอกถึงสภาพความอดุมสมบรูณ์ของป่าไม้มีความ

หลากหลายทางชวีภาพที่อดุมไปดว้ยพืชและสตัว ์ทะเลสาบถกูแบ่งเป็น  2 กลุม่ใหญ่ คือ ชัน้บน

และชัน้ลา่ง การเปลีย่นของสภาพอากาศตามฤดกูาลระหว่างชายฝัง่และเขตภาคพื้นทวีป   

 
12.30 น.  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน ในอทุยาน   

เมนพิูเศษ! ปลาเทราตย์า่งเสรฟิทัง้ตวั ทานพรอ้มผกัเครือ่งเคียง 

 



13.30 น. น าท่านสูท่่าเรือเพื่อลอ่งเรอืขา้ม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบล่างขึน้สูช่ัน้บนของ

อทุยาน (LOWER & UPPER LAKE) ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับธรรมชาตอิันงดงามและอลังการ

ของ LOWER LAKE ปรากฏการณท์างธรรมชาตอินัย่ิงใหญ่และงดงามท่ามกลางหบุเขาหินปูน

ที่ตัง้ตระหงา่น อีกทั้งยังเชื่อมต่อดว้ยน า้ตกตา่งๆ มากมาย จากนัน้พาเดินชมทะเลสาบตา่งๆ 

ตามทางเดินสะพานไมท้ี่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเขา้ดว้ยกันทั้ง 16 แห่ง  นอกจากนัน้บริเวณราย

ลอ้มยังเต็มไปดว้ยถ ้านอ้ยใหญ่กว่า 20 ถ ้า และชม Big Waterfalls ซ่ึงเป็นน ้าตกที่สงูที่สดุใน

อทุยานแห่งนี ้   

18.30 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 

19.00 น.  พกัคา้งคืน ณ โรงแรมในอทุยาน  JEZERO,PLITVICE หรอืเทียบเท่า 4 ดาว (คืนท่ี 5) 

 

วนัท่ีเจ็ด พลิทวิตเซ ่– พลูา่  – แอมฟิเธียเตอร ์(Unesco)  – Lovran 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม  

08.00 น. น าคณะท่านออกเดินทางสู่ เมืองพลู่า (PULA) พลู่า หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเลี่ยน เป็นเมือง

เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในฐานะศนูยก์ลางของคาบสมทุรอิตาเลียน และเคยเป็น

เมืองเป็นศนูยก์ลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลีมาก่อน  ท าใหม้ี

ผูค้นใชภ้าษาอิตาเลี่ยนกันอย่างแพร่หลาย แมก้ระทัง่ตามป้ายจราจรยังคงมีภาษาอิตาเลี่ยน

เขยีนก ากบัไว ้   

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

13.00 น. น าคณะท่านเขา้ชมสิ่งกอ่สรา้งในสมยัโรมนัที่ย่ิงใหญ่ ที่ยังคงเหลือเป็นอนสุรณแ์ละส าคัญที่สดุ

คือ สนามพลูา่ อารีน่า (PULA ARENA) หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจง้ ที่มี

อายรุ ุ่นราวคราวเดียวกบัโคลอสเซียมที่กรงุโรม นบัเป็นอารีนา่ที่ใหญ่เป็นอันดบัหก ที่สรา้งขึน้

ในยคุโรมนัเรืองอ านาจ จึงถกูสรา้งขึน้ตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมนัอย่างเดียวกบัโคลอส

เซียมของกรงุโรม สามารถจผุูค้นไดถึ้ง 22,000 คนโดยผ่านทางเขา้ออก 20 ชอ่งทาง อารีนา่ที่

เห็นในปัจจบุันไดร้ับการอนรุักษ์ใหค้งสภาพตามช่วงศตวรรษที่ 15 ที่มีการน าหินไปสรา้ง

ปราสาทและเมือง ในปัจจบุันมักใชเ้ป็นสถานที่จัดงานโอเปร่า และดนตรีอื่นๆ รวมทั้งเป็น

สถานที่จดังานภาพยนตรป์ระจ าปีอีกดว้ย  

ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดนิทางตอ่สู ่เมือง Lovran เพ่ือเขา้ส ูท่ี่พกั  

 
 

18.00 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 

19.00 น.  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม PARK,LOVRAN  หรอืเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 6) 

วนัท่ีแปด  เมือง Lovran – โอพาเทีย – ชมเมือง – รปูป้ันนางแห่งนกนางนวล – ซาเกร็บ – ชอ้ป

ป้ิง - สนามบินซาเกรบ็ – เวียนนา ( แวะเปลี่ยนเครือ่ง )   

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม  



08.00 น. น าท่านออกเดินทางต่อสู่ภาคตะวนัตกของประเทศโครเอเชีย  ซ่ึงมีชื่อเรียกภมูิภาคนี้ว่า

แควน้ “อิสเตรีย (Istria)” เย่ียมชม เมืองโอพาเทีย (Opatija) เป็นเมืองที่มีสมญานามว่า 

“ไข่มกุแห่งทะเลเอเดรียติก” ชื่อเดิมของเมืองนี้ ในภาษาอิตาลี คือ   “Abbazia” ด ้วย

ธรรมชาตอินับริสทุธิ์ประกอบกบัอยู่ริมทะเลอะเดรียตกิ ที่มีวิลลา่หรหูราสไตลอ์อสเตรีย จึงท า

ใหโ้อพาเทียเป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ส าคัญที่สดุแห่งหนึ่งของ

โครเอเชีย น าท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรปูคู่กับ นางแห่งนกนางนวล  

(Maiden with the Seagull)  ซ่ึงเป็นรปูป้ันแกะสลักโดย ZVONKO CAR 

นั ก ป ร ะ ติ ม า ก ร ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง  รู ป ป้ั น ห ญิ ง ส า ว

งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือยืนเด่นถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 

อิสระใหท้่านไดช้ื่นชมบรรยากาศเมืองตากอากาศเล็กๆ นา่รัก และเลือก

ซ้ือของที่ระลกึตามรา้นคา้ตา่งๆ  

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะท่านเดนิทางสู ่เมืองซาเกรบ็  

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

13.00 น. ใหท้่าน อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์โครเอเชียหรือต่างประเทศ ตามอัธยาศัยก่อนกลับ 

อาทิเชน่ หา้งสรรพสนิคา้ Arena Centar Shopping Center หรือ Outlet ชือ่ดงัของโครเอเชยีที่เปิด

เฉพาะวันเสาร ์และอาทิตย ์

14.50 น. ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT เพื่อ

เตรียมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

18.50 น.  ออกเดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (AUSTRIAN 

AIRLINES) เท่ียวบินท่ี OS 678  ( ใชเ้วลาบินโดยรวม 55 นาที )  

19.40 น. เดินทางถึงกรงุเวียนนา  ประเทศออสเตรีย  เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง และใหท้่านไดยื้ดเสน้ยืด

สาย......  หมายเหตุ : เน่ืองจากเราเดินทางมาเป็นหมู่คณะ ดังน้ันเมื่ อเคร่ืองลงจอดแล้ว 

รบกวนผูเ้ดินทางทุกทา่นโปรดรอหัวหนา้ทัวร์อยู่บนเคร่ืองกอ่น  เพื่ อท่ีหัวหนา้ทัวร์จะได้น าท่าน

ลงจากเคร่ืองพร้อมๆ กัน ไปข้ึนรถต่อไปยังอาคารส าหรับผูโ้ดยสารต่อเคร่ือง เพื่ อเป็นการ

ป้องกันการสับสนและพลัดหลงกัน   

23.20 น.  เดนิทางตอ่สูป่ระเทศไทย โดยสายการบินออสเตรยีน แอรไ์ลน ์(AUSTRIAN AIRLINES)    

เท่ียวบินท่ี OS 025 (ใชเ้วลาบินโดยรวม 10 ชัว่โมง) 

วนัท่ีเกา้ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 

14.20 น ถึงสนามบินสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ........  
 

********************************************** 
 

อตัราค่าบรกิาร   
 

 

เง่ือนไขราคา 

1. ตัว๋แบบหมู่คณะชัน้ประหยัด (ไป-กลบั) ตามเสน้ทางของตัว๋ที่บริษทัออกให้เท่านัน้ ไม่สามารถระบเุลขที่นัง่ได ้

เนือ่งจากตามสภาวะที่นัง่ของสายการบิน ทางบริษทัสามารถท ารีเควสที่นัง่ใหเ้ท่านัน้ 

2. ในกรณีที่ท่านเดนิทางคนเดยีว ท่านตอ้งจ่ายค่าหอ้งพกัเดีย่ว ตามระบใุนตารางอตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผ ูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ2 ท่าน) 

เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสรมิ) 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพ่ิม 

24 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562 59,900 56,900 9,000 

14 – 22 เม.ย. 2562 

(วนัสงกรานต)์ 
59,900 56,900 9,000 



3. ทางบริษัทใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวรด์ังกล่าว (จ านวนผูเ้ดินทาง

อย่างนอ้ย  30 ท่านตอ่ 1 คณะ) 

อตัราน้ีรวม   

✓ ค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ แบบหมู่คณะ (ชั้นประหยัด) ไป - กลับพร้อมกัน  โดยสายการบิน

ออสเตรียนแอรไ์ลน ์ ตามในรายการที่ระบไุว ้

✓ ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน า้มัน และค่าประกันภัยของสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน ์(โดยคิดจากอัตรา ณ 

วันที่ 15 พ.ย. 61 ) 

✓ ค่าน า้หนกักระเป๋าเดินทางส าหรับห้ิวขึน้เครื่อง 7 KG ตอ่ท่าน/ตอ่เที่ยว กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องไม่เกิน 1 

ชิน้ๆ ละไมเ่กนิ 23 KG ตอ่ท่าน / ตอ่เที่ยว  

✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 4 ดาว  ตามที่ระบไุวใ้นรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

✓ ค่าอาหารทัง้ของคาว – หวาน/ผลไม ้และเครื่องดืม่ (เชน่ น า้ดืม่) ตามมาตรฐานระดบัภตัตาคาร   

✓ ค่าพาหนะเดนิทาง ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว ้ 

✓ พิเศษ Free WIFI  บนรถบสั 

✓ ค่าหัวหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญของทางบริษทัจากกรงุเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทาง

ในตา่งประเทศ  

✓ ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถ่ินตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าประกนัสขุภาพ และอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทางในวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

(หากท่านประสงคซ้ื์อประกนัเพิ่มเพื่อคุม้ครองสขุภาพ กรณุาสอบถามเพิ่มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที่บริษทัได)้ 

✓ ยาสามญัประจ าบา้นและชดุปฐมพยาบาลเบื้องตน้ส าหรบัผูเ้ดนิทาง 

✓ อาหารเสริมระหว่างมื้ออาหาร เช่น น า้พริกกุง้เสียบ น า้พริกปลาสลิด มาม่ารสตม้ย ากุง้ และรสหมสูับ 

โจก๊คพั  ซอสปรงุรส น า้จิ้มตา่งๆ โดยจดัเตรียมจากที่ประเทศไทย 

✓ พิเศษ น า้ดืม่วันละ 1 ขวดขนาด 0.5 มล. ตอ่ 1 ท่าน พรอ้มทัง้ลกูอม ขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดนิทาง 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางส าหรบัหนว่ยงานขา้ราชการ และบคุคลธรรมดา 

 ค่าท าใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือคนตา่งดา้ว 

 ค่าธรรมเนยีมวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศโครเอเชยี ท่านละ 3,500 บาท  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น  ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มสัง่พิเศษ
นอกรายการ ค่าเครื่องดืม่ที่มแีอลกอฮอล ์ค่าซักรีด และอื่นๆ  

 ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางที่เกนิกว่าสายการบินก าหนดไว ้

 ค่ามัคคเุทศกท์อ้งถ่ิน คนขบัรถตลอดการเดินทาง (ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 

28 ยโูร ตอ่ 1 ท่านลกูคา้) สว่นค่าทิปของหัวหนา้ทวัร ์ขึน้อยู่กบัความพอใจของท่านเป็นหลกั 

 ค่าธรรมเนยีมน า้มนัหรือภาษสีนามบินที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเตมิหลงัจากวันที่ 15/11/2561  

เง่ือนไขการจองทวัร ์ 

• ส่งใบจองพรอ้มส าเนาหนา้หนังสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ช าระเงินค่ามัดจ าท่านละ 

30,000.- บาท  ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการน าเสนอ เพื่อยืนยันท าการออกตัว๋ของท่านเลยในทันที และไม่

สามารถขอเงนิจ านวนนีค้ืนได ้ส าหรบัค่าบริการทวัรส์ว่นที่เหลอืโปรดช าระภายใน 30 วันท าการกอ่นการเดนิทาง  

หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นที่เหลอืตามวันที่ก าหนด ทางบริษทัถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

• หากท่านช าระเรียบรอ้ยแลว้ กรณุาแฟกซห์รืออีเมลใ์บน าฝาก พรอ้มแจง้ขอ้มลูของท่าน   

o ชือ่-นามสกลุ 

o โปรดระบชุือ่โปรแกรมทวัร ์ พรอ้มระบวุันเดนิทาง 

o เบอรโ์ทรศัพทต์ดิตอ่กลบั 

o แจง้ความประสงคก์รณีพิเศษ เชน่ แพอ้าหาร และเพิ่มน า้หนกักระเป๋า  



• บริษทัใคร่ขอสงวนสทิธิ์ในยืนยนัที่นัง่การเดนิทาง ส าหรบัผูท้ี่ช าระเงนิค่ามดัจ าการเดนิทางมาแลว้เท่านัน้  
หมายเหต ุ 

❖ กรณีที่สง่ใบจองทวัรม์ากอ่น จะมกี าหนดการช าระค่ามดัจ าหลงัการสง่ใบจองทวัรม์าใหบ้ริษทัภายใน 2 วัน  

 หากเกนิจากวันที่ก าหนดไว ้ทางบริษทัใคร่ขอพิจารณาสถานะการจอง 

❖ การไมช่ าระเงนิตามก าหนดนดัหมาย ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิและการคืนเงนิมดัจ า 
เง่ือนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วันท าการ  หรือก่อนหนา้นั้น ทางบริษัทจะคืนค่ามัดจ าให้ทั้งหมด  

ยกเวน้คณะที่เดนิทางตรงชว่งวันหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบิน หรือคณะที่มกีารการนั

ตคี่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงนิได ้  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วันท าการ หักค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร์ และค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าบริการย่ืนวีซ่า (ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ภายใน 15 วันท าการ ทางบริษทัขอเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดเต็มจ านวน เนือ่งจากบริษทั

มีการท าส ารองจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน รวมถึงค่าใชจ้่ายต่างๆ กับบริษัททัวร์ในประเทศหรือต่างประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ 

• ยกเวน้กรุป๊ที่เดนิทางชว่งวันหยดุหรือเทศกาล ที่ตอ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มกีารการนัตคี่า

มัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษ เช่น  EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมด 

เนือ่งจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

• ในการย่ืนขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ท่าน กรณุาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามที่ระบ ุ

พรอ้มส่งมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าใหท้างบริษัท 20 วันก่อนวันเดินทาง ***ในกรณีท่ีเอกสารของ

ท่านไม่สมบรูณ์ ทางสถานทตูอาจจะปฏิเสธการอนมุัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวีซ่าอีกครัง้หน่ึง*** 

• หากท่านจองและใหเ้อกสารในการย่ืนวีซ่าล่าชา้ ไมท่ันก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลวีซ่าของ

ท่านไมผ่า่น บริษทัใคร่ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิมดัจ าทัง้หมด  
 

 

 

1. อตัราค่าบตัรโดยสารระหว่างประเทศ แบบหมูค่ณะ ชัน้ประหยดั ไป - กลบัพรอ้มกนั  

 เสน้ทาง : กรงุเทพฯ – ซาเกร็บ (ประเทศโครเอเชยี) – กรงุเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน ์ซ่ึงราคา

ถกูตรวจสอบ ณ วันที่ 15/11/2561  

2. ราคาบัตรโดยสารที่น าเสนอนัน้เป็นราคาเริ่มตน้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัการยืนยันจากทางสายการบินในวัน – เวลาที่ท า

การส ารองที่นัง่ หากราคาตัว๋สงูกว่าราคาที่แจง้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริงหรือ

เปลีย่นแปลงวันเดนิทาง 

3. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคา อันเนือ่งมาจากค่าภาษีน า้มนัและค่าประกนัภยัที่เพิ่มขึน้จากราคา

น า้มนั ทางบริษทัจะท าการแจง้ท่านก่อนวันที่มีการออกตัว๋ โดยใชเ้อกสารอา้งอิงจากสายการบินเป็นหลักฐาน 

ในกรณีเปลีย่นแปลงราคาขา้งตน้ 

 

 
 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์ หรือบอกเลิกตามความ

เหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ สภาพการจราจร การเมือง สายการบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ แต่

ยึดถือประโยชนท์ี่ท่านจะไดร้บัเป็นส าคญั 

เง่ือนไขของทวัร ์

เง่ือนไขของตัว๋ 



2.  อตัราค่าบริการทั้งหมด คิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาบัตรโดยสาร ณ  15/11/2561 บริษทัขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการทั้งหมด ในกรณีที่มีการขึน้ราคาค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าประกนัภัย

สายการบิน ค่าธรรมเนยีมน า้มนั หรือมกีารเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

3. การเดินทางจะตอ้งมีผ ูเ้ดินทางขัน้ต ่า (ผ ูใ้หญ่)  30 ท่านต่อ 1 คณะ บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเลือ่นการ

เดนิทางหรือเปลีย่นแปลงราคาทวัรใ์นกรณีที่ผูเ้ดนิทางไมค่รบ   

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้

ของเที่ยวบิน อบุัตเิหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานที่ตา่งๆ ที่

เกดิเหนอืการควบคมุของบริษทั 

5. โรงแรมที่พักเป็นโรงแรมที่เสนอราคาแต่ยังมิไดท้ าการจองใดๆทั้งสิ้น หากเป็นช่วงเทศกาลหรืองานแฟร์

ตา่งๆ หากโรงแรมไมส่ามารถส ารองหอ้งได ้ใหค้ิดราคาเพิ่มขึน้ตามความเป็นจริงจากผูเ้ดนิทางได ้

6. เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ ทางบริษทัไดช้ าระใหก้บับริษทัตวัแทนแตล่ะแห่งแบบเหมา

รวมการบริการเชน่กนั ดงันัน้หากท่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบเุอาไว ้เช่น ค่าอาหาร ค่า

น าเที่ยวสถานที่ต่างๆ ท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได ้เพราะบริษทัตอ้งอยู่ภายใตก้ารจัดการที่มีเงือ่นไขกับ

องคก์รนัน้เชน่กนั เชน่ การยกเลกิวินาทีสดุทา้ยหลงัจากการยืนยนัแลว้ เป็นตน้   

7. การถกูปฎิเสธวีซ่าและการออกจากเมืองไทย หรือถกูปฎิเสธการเขา้เมืองจากประเทศนัน้ๆ ในรายการทัวร ์ 

ในกรณีที่ท่านมีสิง่ผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศหรือเอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความ

ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยว่าเหตผุลใดๆ จนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้บริษัทขอ

สงวนสทิธิ์ที่จะไมค่ืนเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น 

8. ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขอรับผิดชอบ

ใดๆ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใชห้นังสือเดินทาง

บคุคลธรรมดาเลม่สเีลอืดหม ู  

9. กรณีที่ท่านเดินทางมาจากตา่งจังหวัดเพื่อเดินทางไปกบัทวัรข์องบริษทั  โปรดขอค ายืนยนัจากฝ่ายขายก่อน 

ว่าทัวร์นั้นๆ มีการยืนยันการเดินทางก่อนที่ท่านจะท าการออกตัว๋ภายในประเทศ หรือจองรถทัวร์มายัง

กรงุเทพฯ หากท่านท าการออกตัว๋โดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนกังานขายแลว้ และทัวรน์ัน้มีการถกูยกเลิก

หรือเลือ่นการเดนิทาง บริษทัไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

10. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมด มีการช าระโดยตรงกับทางบริษัท  ทางบริษัทจะขอถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของทางบริษัทแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการยื่นขอวีซา่โครเอเชีย (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

ใชเ้วลาท าการอนมุติัวีซา่นบัจากวนัยื่นประมาณ 2-3 อาทิตยใ์นวนัท าการ ไมมี่ยื่นด่วน 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชดุ ยกเวน้เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 

ชดุ และส าเนา 1 ชดุ 
                                                                                   

1. หนังสือเดินทาง (Passport)  ตอ้งมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างเหลือส าหรับ

ประทับวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ หนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า (ถา้ม)ี เพื่อใชป้ระกอบกรณีเป็นเลม่ใหม่ และยงัไม่

เคยใชง้าน  ** บางสถานทตู จ าเป็นตอ้งยื่นเลม่เกา่ (ตวัจรงิ) ค ู่กบัเลม่ใหม่   

2. รปูถ่าย  รปูส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.  ใบหนา้ 80 เปอรเ์ซ็นต ์

จ านวน 2 ใบ และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน  เป็นรปูที่ถ่ายจากรา้นถ่ายรปูเท่านัน้ 

ไม่ใช่รปูสต๊ิกเกอร ์ห้ามสวมแว่นตาแฟชั่น (ต้องเป็นแว่นสายตา

เท่านัน้) หรือเครื่องประดบั หรือหมวก ใบหแูละค้ิวจะตอ้งปรากฏบน

ภาพถ่าย และไม่สวมใส่สิ่งต่างๆ บนใบหน้าหรือศรีษะ  รปูตาม

ตวัอยา่ง 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ถ้ามี) 

ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ- นามสกลุ (กรณีมีการเปล่ียนช่ือสกลุ)  พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

(ถา้มี)   ** บางสถานทตู จ าเป็นตอ้งใชฉ้บบัที่แปลเป็นภาษาองักฤษ ย่ืนคู่กบัฉบบัภาษาไทย ** 

4. กรณีสมรสแลว้  ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหย่า , ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี )   ** บางสถานทูต จ าเป็นต้องใช ้ฉบับที่แปลเป็น

ภาษาองักฤษ ย่ืนคู่กบัฉบบัภาษาไทย ** 

5. หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเท่านัน้)   

5.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสือรับรองการท างานจากบริษัท หัวจดหมายเป็นหัวบริษัทโดยระบุ

ต าแหนง่งาน เงนิเดือน วันเริ่มท างานและช่วงเวลาที่อนมุตัิใหล้าหยดุ หลงัจากนัน้จะกลบัมา

ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา โดยระบช่ืุอประเทศ  มีตราประทับของบริษทัพรอ้ม

ลายเซ็นของเจา้หนา้ที่ผูม้อี านาจ 

5.2 กรณีเจา้ของกิจการ  ส าเนาใบทะเบียนการคา้ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หนงัสือรับรองการ

จดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน  พรอ้มทั้งเซ็นชื่อกรรมการผูม้ี

อ านาจรับรองส าเนาและประทับตราบริษัท (คัดลอกส าเนาไม่เกิน 3 เดือน) มีลายเซ็นของเจา้

พนกังานผูค้ดัลอกเอกสารให ้

5.3 กรณีเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา    ใชห้นงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลัง

ศึกษาอยู่เท่านัน้ หัวจดหมายเป็นหัวโรงเรียน มีตราประทับของโรงเรียนพรอ้มลายเซ็นของผูม้ี

อ านาจในการออกเอกสาร  พรอ้มส าเนาบตัรนกัเรียน หรือ นกัศึกษา   

5.4 กรณีเป็นขา้ราชการ  ใชห้นังสือรับรองต าแหน่งจากตน้สังกัด ระบตุ าแหน่ง เงินเดือน อายุ

การท างาน มตีราประทบัของหนว่ยงาน พรอ้มลายเซ็นของเจา้หนา้ที่ผูม้อี านาจออกเอกสาร 

5.5 กรณีเกษียณอาย ุ ใชห้นงัสอืรับรองการเกษยีณอายจุากหนว่ยงาน (กรณีเคยเป็นขา้ราชการ) 

พรอ้มลายเซ็นของเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ านาจออกเอกสาร เขยีนจดหมายรับรองการเกษียณอายงุาน

ดว้ยตัวท่านเองเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีเคยเป็นพนักงานเอกชนทัว่ไป) ** บางสถานทูต 

จ าเป็นตอ้งม ีเพื่อประโยชนใ์นการพิจารณาอนมุตัวีิซ่า เชน่  สถานทตูโปแลนด ์เป็นตน้ ** 

6. หลกัฐานการเงิน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเท่านัน้)   

6.1    สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงนิเป็นปัจจบุัน มีตราประทับของธนาคาร

พรอ้มลายเซ็นของเจา้หนา้ที่ธนาคารทกุหนา้ หรือจดหมายรบัรองจากธนาคาร  กรณุาระบ ุ TO 

WHOM IT MAY CONCERN  แทนการใส่ชื่อของแต่ละสถานทตู ตอ้งมีตราประทับของธนาคารพรอ้ม

ลายเซ็นของเจา้หนา้ที่ธนาคาร  หรือส าเนาสมดุเงินฝากออมทรพัย ์ ยอ้นหลงั 6 เดอืน ปรบัยอดเงนิ



เป็นปัจจบุนั เซ็นชือ่เจา้ของบญัชรีบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุหนา้ และควรเลอืกเลม่บญัชทีี่มกีารเขา้ – ออก

ของเงนิสม า่เสมอ มยีอดคงเหลือไมต่ า่กว่า 6 หลกั  เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าท่านมีฐานะการเงนิเพียงพอที่จะ

ครอบคลมุกับค่าใชจ้่ายการเดินทาง *** บางสถานทตูไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชี

ฝากประจ า และพิจารณาเอกสารที่ออกโดยทางธนาคารเท่านัน้ ***  หรือเอกสารอย่างอื่นร่วมดว้ย เชน่ 

ใบซ้ือห ุน้ ใบกองทนุ ส าเนาโฉนดท่ีดิน สลิปเงินเดือน (กรณียงัเป็นพนกังานตอ้งใช)้ ใบรบัรอง

เงินเดือนขา้ราชการบ านาญ 

6.2  ในกรณีท่ีตอ้งใหบ้คุคลอ่ืนรบัรองค่าใชจ่้ายให ้ ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรับรองค่าใชจ้่ายที่ออกจาก

ทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ีและบคุคลที่เจา้ของบญัชอีอกค่าใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจน พรอ้ม

ทัง้เอกสารประกอบอย่างอื่นของผูร้ับรองการเงนิ เชน่ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูร้ับรอง และเอกสาร

อื่นที่สามารถบ่งบอกถึงความสมัพนัธก์นั และเหตผุลในการออกค่าใชจ้่ายใหท้่านได ้ 

7.  เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี  ตอ้งมีส าเนาสติูบตัร และถา้ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดาหรือคนใด

คนหน่ึง จะตอ้งไปท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากอ าเภอ หรือเขตที่ท่านอาศัยอยู่ โดย

ระบชุือ่ผูท้ี่เด็กเดินทางไปดว้ย พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนของบิดา /มารดา กรณีเด็กอย ู่ในความ

ปกครองของบิดาหรอืมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครอง

ของผูน้ัน้ เช่น ส าเนาใบหย่า  พรอ้มทั้งบันทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผูร้ับผิดชอบเด็ก  และเด็กอยู่ใน

ความปกครองของผูอ้ื่น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ัน้ เช่น หนงัสือ

รบัรองบตุรบญุธรรม เป็นตน้ 

8.  ผ ูส้งูอาย ุอาย ุ70 ปีข้ึนไป ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล  เชน่ สถานทตูออสเตรเลยี      

     (ค่าใชจ้่ายในการขอใบรบัรองแพทย ์ไมไ่ดร้วมอยู่ในค่าบริการ) 

**การอนมุติัวีซา่ข้ึนอย ูก่บัทางสถานทตูเท่านัน้  บรษิทัเป็นเพียงตวัแทนในการยืน่เอกสารใหเ้ท่านัน้** 

เอกสารยืน่วีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดท้กุเวลา  หากทางสถานทตูแจง้ขอ

เพ่ิมเติม 
 


