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วนัแรก  กรงุเทพฯ  (ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู)                                                                                                                                                     

21.30 น.  ขอเชญิท่านที่จดุนดัพบ ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางเขา้เลขท่ี 4 เคานเ์ตอร ์G 

สายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์ (AUSTRIAN AIRLINES) สะสมไมลก์บัสายการบินในกล ุ่มของ 

STAR ALLIANCE ได ้ขอใหท้่านสงัเกตป้าย “ALLIANCE CONSORTIUM ”  เจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยให้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแดท่า่นกอ่นขึน้เคร่ือง.......      

23.45 น. 

 

 เหินฟ้าสู ่เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี OS 

026  (ใชเ้วลาบินโดยรวม 11 ชัว่โมง 30 นาท)ี   

วนัท่ีสอง กรงุเวียนนา ( แวะเปล่ียนเครื่อง ) – ซาเกร็บ – ชมเมือง – โอพาเทีย – ชมเมือง & รปูป้ัน

สญัลกัษณน์างแห่งนกนางนวล – รเียกา   

05.35 น. ถึง กรงุเวียนนา  ประเทศออสเตรยี  เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง และใหท้า่นไดยื้ดเสน้ยืดสาย......   

หมายเหต ุ:  เนื่องจากเราเดินทางมาเป็นหมู่คณะ ดังนัน้เมื่อเคร่ืองลงจอดแลว้ รบกวนผูเ้ดินทางทกุท่าน

โปรดรอหัวหนา้ทัวร์อยู่บนเคร่ืองก่อน เพ่ือที่หัวหนา้ทัวร์จะไดน้ าท่านลงจากเคร่ืองพรอ้มกัน ไปขึ้นรถ

ตอ่ไปยังอาคารส าหรับผูโ้ดยสารตอ่เคร่ือง เพ่ือป้องกนัการสบัสนและพลดัหลงกนั   

06.50 น.  ออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน ์  

เที่ยวบินที ่OS 681 (ใชเ้วลาบินโดยรวม  55 นาท)ี 

07.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืง พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระ ผา่นกรมศลุกากรเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้  

น าท่านขึ้นรถปรับอากาศเขา้สู่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าเวลาของประเทศไทย 6 

ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย มีประวัติศาสตรย์าวนานกวา่พันปี  มีแมน่ า้สายหลักชือ่  ซาวา 

(Sava River)  ไหลผา่นดา้นหนึ่งของเมอืง นอกจากนีป้ระเทศโครเอเชยียังเป็นประเทศตน้ก าเนิดของ “เนค

ไท” อาภรณอ์ันงามสงา่และเป็นสากลของสภุาพบรุษุอีกดว้ย  น าท่าน ผ่านชมจตัรุสั BAN JELACIC  

ท่ีมีรปูป้ันของนายพลบาน  โจซิฟ เจลาซิค  (Ban Josip Jelacic)  วีระบรุษุของประเทศ โดยน าทหาร

ชาวโครแอตต่อตา้นฮังการีในสมัยตน้ศตวรรษที่ 19 และ ชมย่านเมืองเก่าของกรงุซาเกร็บ ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 2 เขต คือ เมืองตอนบน (Upper Town) และ เมืองตอนล่าง ( Lower Town)  ที่เชื่อมต่อกัน

ดว้ยรถราง  FUNICULAR  ที่มีความยาวสั้นที่สดุในยโุรป  น าคณะนัง่รถราง โดยชมเมืองจะเร่ิมจากเมือง

เก่าที่เป็น Upper Town ซ่ึงมีแหล่งโบราณสถานและเต็มไปดว้ยเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์มากมาย  ซ่ึง

นักท่องเที่ยวจะสามารถเดินลัดเลาะตรอกซอกซอยเล็กๆ ไปเร่ือยๆ จนไปถึงบริเวณ Lower Town  ซ่ึง

บริเวณนี้จะเป็นย่านธรุกิจที่มคีวามคึกคักมากกวา่บริเวณ Upper Town ผา่นชม อาคารรฐัสภา (Sabor) 

ที่สร้างขึ้นในปี  ค .ศ . 1918 ในโอกาสที่ โครเอเชียแยกตัวออกจากอาณาจักรออสโตร -ฮังกาเรียน 

(AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE) โดยมีการประกาศแยกตัวออกอย่างเป็นทางการ บริเวณระเบียงชั้น

บนของอาคาร  หลงัจากนัน้มกีารตดัสินใจแยกตวัออกจากระบบสงัคมนยิมยโูกสลาเวียขึน้ ณ ที่แห่งนีใ้นปี 

ค .ศ . 1991 และประกาศตัวเป็นประเทศอิสระไม่ขึ้นกับประเทศใด  ร่วม บันทึกภาพท าเนียบ

ประธานาธิบดี (Presidential  Palace หรือ BANSKI DVORI) ที่พ านักของประธานาธิบดีโครเอเชีย ต่อ

ดว้ย ชมจตัรุสั โบสถเ์ซนตม์ารค์ (St. Mark's Square) ซ่ึงเป็นที่ตัง้ของ โบสถเ์ซนตม์ารค์ (St. Mark's 

Church) เป็นหัวใจของส่วน Upper Town สรา้งขึน้ราวคริสตศ์ตวรรษที่ 13 กระเบ้ืองมงุหลังคาโบสถโ์ดด

เดน่มองเห็นไดแ้ตไ่กล  เป็นตราสญัลักษณข์องราชอาณาจักรทรนุแห่งโครเอเชีย ดลัเมเชีย และ สลาโวเนีย 

(The Truine Kingdom of Croatia, Dalmatia and Slavonia) ตราหมากรกุขาวแดงเคร่ืองหมายโครเอเชีย ลีโอ

พารด์ 3 ตัวคือแควน้ดัลเมเทีย และสโลเวเนียคือแถบฟ้าแดง ส่วนดา้นขวาหมายถึงซาเกร็บ รอบๆ โบสถ์

จะมโีคมไฟที่ใชน้ า้มนัในการจดุไฟใหส้วา่งตลอดเวลา เป็นธรรมเนยีมมาแตด่ัง้เดิม 

 



 

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

สตีเฟ่น  ที่มีอายเุก่าแก่กว่า 800 ปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ – กอธิก ในชว่งศตวรรษที่ 11 งดงาม

ดว้ยหอระฆงัแฝด ปลายยอดแหลมสีทอง ภายในประดิษฐานรปูป้ันนกับญุองคส์ าคัญต่างๆ อย่างนกับญุ

ปีเตอร ์แท่นบชูาโลงแกว้บรรจรุ่างจ าลองของอารค์บิชอปสตีเฟ่นผูต้่อสูก้ับลัทธิเผด็จการฟาสซิสต์ ถือว่า

เป็นอาคารที่สงูที่สดุในโครเอเชีย และยังเป็นศนูยก์ลางของคริสตจ์ักรในประเทศโครเอเชีย ดา้นหนา้ของ

มหาวิหารมีบ่อน า้พทุี่เป็นแบบ นีโอ-กอธิก บนยอดเสาเป็นรปูป้ันสีทองของพระแมม่ารี สว่นที่ฐานของเสา

เป็นรปูป้ันนางฟ้าสีทองทัง้ 4 ตัง้อยู่รายรอบตวัมหาวิหาร    

                                                                 

 ตอ่ดว้ย ชมประตหิูนตะวนัออก (Stone gates) หรอื Kamenita Vrata ประตหิูนที่มชีือ่เสียงเคร่ืองหมาย

ทางเขา้ดา้นทิศตะวันออกของเมือง ประตสูดุทา้ยที่เหลืออยู่จากหา้ประต ูถกูสรา้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 

ตามต านานเล่าว่าไฟไหมค้รั้งใหญ่เมื่อปีค.ศ. 1731 เผาท าลายบา้นเรือนละแวกนี้จนราบคาบ ยกเวน้แต ่

Stone Gate ซ่ึง ภายในมีรปูภาพ Jesus and Mary พรอ้มมงกฎุ เป็นของที่ระลึกจากสมเด็จพระสงัฆราช

เมือ่คราวที่มาเยือนซาเกร็บ ที่ไมไ่ดร้ับความเสียหายเลย ชาวบา้นเชื่อว่ารปูภาพนีศั้กดิ์สิทธิ์จึงพากันกราบ

ไหวบ้ชูาหรือขอบคณุกับสิ่งปาฏิหาริย์ที่เคยขอแลว้ไดด้ังที่ตอ้งการ ท่านจะสังเกตเห็นจากแผ่นหินที่ติด

โดยรอบจะสลักค าว่า “HVALA” ที่แปลว่า “ ขอบคณุ” ซ่ึงเป็นภาษาทอ้งถ่ิน ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ

โครเอเชีย (Croatian National Theatre) สรา้งขึ้นในปี 1895 โดยรปูแบบของอาคารการสรา้งสไตลน์ีโอ

บาร็อค มีลักษณะเป็นรปูตัว U และรายรอบไปดว้ยสวนสาธารณะจนไดร้ับสมญานามว่า “The Green 

Horse shoe” โรงละครแห่งชาติโครเอเชียตั้งอยู่จดุศนูยก์ลางของ  "Marshal Tito Square" เป็นหนึ่งในจัตรุัส

ที่ใหญ่ที่สดุของเมอืงหลวงแห่งนี ้ไดร้ับการยกย่องว่าเป็นจตัรุัสที่สวยงามที่สดุของซาเกร็บดว้ย และ เดิน

เลน่ชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดเก่ากลางแจง้ที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายพวกไมด้อกไม้

ประดับ ผลไมร้าคาถูก และผา้ลกูไมส้ีสันสวยงามแบบต่างๆ อิสระให้ท่านเดินเลือกซ้ือเลือกชมตาม

อธัยาศัย 

13.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

 

 

14.00 น.  มุง่หนา้สู่ภาคตะวนัตกของประเทศโครเอเชีย ซ่ึงมีชื่อเรียกภมูิภาคนี้ว่าแควน้ 

อิสเตรีย (Istria) เย่ียม ชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เป็นเมืองที่มีสมญานามว่า 

ไข่มกุแห่งทะเลอาเดรียติก ชื่อเดิมของเมืองนี้ในภาษาอิตาลี คือ Abbazia ดว้ย

ธรรมชาติอันบริสทุธิ์ประกอบกับอยู่ริมทะเลเอเดรียติกที่มีวิลล่าหรหูราสไตล์

ออสเตรีย จึงท าใหโ้อพาเทียเป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผอ่นที่ส าคัญที่สดุแห่งหนึ่ง

ของโครเอเชีย  แวะถ่ายร ูปคู่กับ  นางแห่งนกนางนวล  (Maiden with the 

Seagull) ซ่ึงเป็นรปูป้ันแกะสลักโดย ZVONKO CAR นักประติมากรที่มีชื่อเสียงรปู

หญิงสาวงดงาม มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ยืนเด่นถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง อิสระใหท้่านไดช้ื่นชม

บรรยากาศ  สมควรแกเ่วลา น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก 

18.30 น. ร่วมรับประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารอาหารจีน  

19.30 น. พักคา้งคืน ณ GRAND HOTEL BONAVIA,RIJEKA  หรอืเทียบเท่า 4 ดาว (คืนท่ี 1) 



 

วนัท่ีสาม รีเยกา – ซาดาร ์(Unesco) – ชมเมือง – โบสถเ์ซนต ์โดแนท – มหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย – 

ชมฟอรมัหรอืยา่นชมุชน – ชอ้ปป้ิงตลาดกลางเมือง – Sea Organ – ซีบินิค – ชมเมือง 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

08.00 น.  น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองซาดาร ์(Zadar) เมืองประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี และเป็นเมืองท่า

ส าคัญของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมนัจนถึงปัจจบุัน อดีตเมืองหลวงเก่าของภมูิภาค

ดัลเมเชีย (Dalmatia) ที่ปัจจบุันไดก้ลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่

นอกจากนี้แลว้เมืองหลวงเก่าแห่งนี้ยังเป็นที่ร ูจ้ักกันในหมู่ชาวเรือที่มาคา้ขายในแถบนี้ เนื่องจากเคยเป็น

ศนูยก์ลางทางดา้นการคา้ขายมาตัง้แตส่มยัอดีต...... 

 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

13.00 น. พาท่านชมตัวเมืองซาดาร์ ชมประตเูมืองเก่า สมัยเวนีซมามีอิทธิพลเหนือซาดาร์ อันงดงามดว้ย

ลวดลายและสญัญลกัษณต์า่งๆ ชมบริเวณดา้นนอกของโบสถเ์ซนต ์โดแนท (St.Donat) ซ่ึงเป็นโบสถ์

ส าคัญประจ าเมือง และมหาวิหารเซนต ์อนาตาเซีย (St. Anastasia Church) ที่งดงามดว้ยศิลปะผสม

โรมาเนสก์และโกธิค  ชมฟอรมัหรือย่านชมุชน (Roman Forum) ของโรมันเมื่อสองพันปีก่อนที่นัก

โบราณคดีจะใชค้วามอตุสาหะในการขดุคน้พบหลักฐานส าคัญต่างๆ ในการอยู่อาศัยของชาวโรมนั  แวะ

ตลาดกลางเมือง ที่มีชีวิตชวีาสดใสดว้ยผกั ผลไม ้ไมด้อกและอ่ืนๆ อันแสดงถึงความอดุมสมบรูณ์ของ

พ้ืนดิน ต่อดว้ยน าท่านสู่ ริมเมืองซาดาร ์โดยที่นี่จะมีความพิเศษตรงที่มี Sea Organ (ออรแ์กนน ้า

ทะเล) ที่แรกและที่เดียวของโลก โดยใชค้ลื่นที่ซัดเขา้หาฝั่งท าใหเ้กิดเสียงต่างๆ  สถาปัตยกรรมการ

ก่อสรา้งเคร่ืองดนตรีโดยอาศัยเกลียวคลื่นที่ซัดเขา้กระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใตข้ัน้บันได ก่อใหเ้กิด

เป็นทว่งท านองเสียงดนตรี เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนกิ Nikola Basic ซ่ึงเปิดใหส้าธารณะชนเขา้

ชมนับแต่วันที่ 15 เมษายน ปีค.ศ. 2005 จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองซีบินิค (Sibenik) เมือง

เก่าริมฝัง่ทะเลเอเดรียติค ซ่ึงทะเลเอเดรียติกก็คือทะเลย่อยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นเอง โดยเมืองชิ

บินิคจะมีอาคารบา้นเรือนที่มีหลังคาท าดว้ยกระเบ้ืองสีแสด สไตลเ์รอเนสซองสท์ี่ไดร้ับอิทธิพลจากทาง

อิตาลี   

 
 ชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สรา้งขึ้นราวค.ศ. 15 ต่อดว้ย ชมมหาวิหารเซนต์

เจมส ์(St. James) หรือ เซนตจ์าคอบ (St. Jakob) มรดกโลกที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน – 

ดัลเมเชี่ยนไดอ้ย่างลงตัว งดงามดว้ยยอดโดมและหลังคาที่ประดับดว้ยแผ่นหิน และไม่มีการใชว้ัสดมุา

เชือ่มตอ่จนไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้

18.00 น.  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

19.00 น.  พักคา้งคืน  ณ  SOLARIS AMADRIA PARK,SIBENIK หรอืเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 2)  

วนัท่ีส่ี ซีบินิค – โทรเกียร ์(Unesco)  – เขตเมืองเกา่ – ดบูรอฟนิค (Unesco)  

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

08.00 น. น าท่านมุ่งหนา้สู่ เมืองโทรเกียร ์(Trogir) ถือว่าเป็นอีกเมืองประวัติศาสตร์ของโครเอเชีย เป็นเมือง

โบราณบนเกาะเล็กๆ ซ่ึงในอดีตเคยถกูปกครองโดยพวกกรีกและโรมนั แต่ปัจจบุันมีการอนรุักษเ์ป็นเมือง



เก่า และไดร้ับการรับรองใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1997  ระหว่างทางผ่านชมเมืองที่มีสภาพเป็นเกาะอยู่

โดดเดี่ยว คือเมอืงพรีโมสเตน ....... 

 

 พาทา่น ชมเขตเมืองเก่า สมัผสัอาคารบา้นเรือนที่ไดร้ับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมนัโบราณ 

อาทิ ประตเูมือง Kopnena Vrata ที่ไดม้ีการบรูณะขึ้นใหมใ่นสมยัศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกา ที่สรา้งขึ้น

ในสมยัที่ 14  แวะถ่ายรปูค ู่กบัมหาวิหารเซ็นตล์อเรนซ ์(St. Lawrence Cathedral) ที่สรา้งขึน้ในสมยัที่ 

12 จดุเด่นของมหาวิหาร คือประตทูางเขา้ที่แกะสลักเป็นเร่ืองราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา  มีรปูป้ัน

สิงโต อดมั & อีฟและรปูสลกันกับญุเซ็นตล์อเรนซ์ ผูส้รา้งมหาวิหารแห่งนี้ มีเวลาใหท้่านเดินเล่นใน

เมอืงเกา่ เลือกซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ิน และของที่ระลึก    

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

13.30 น. จนไดเ้วลาอันสมควร น าคณะออกเดินทางตอ่สู่ เมืองดบูรอฟนิค (Dubrovnik)  เมืองมรดกโลกทางตอน

ใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชีย ตลอดสองขา้งทางตื่นตาตื่นใจกับอาคารบา้นเรือนที่มีหลังคาสีแสดแดงที่

ตั้งอยู่ตามแนวชายฝัง่ เมืองแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สดุในยโุรป ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น 

“ไข่มกุแห่งทะเลเอเดรียติค” ดว้ยความที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองโดยเฉพาะเร่ืองของการวางผัง

เมอืงที่สวยงาม 

 
18.00 น.  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

19.00 น.  พักคา้งคืน ณ HOTEL MLINI หรอืเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 3) 

วนัท่ีหา้ ชมเมืองเก่า – ประตหูลกั – อ่าวมาลีสตอน – ลอ่งเรอืชมฟารม์เล้ียงหอย + ชิมหอยนางรมสดๆ 

– สปลิท (Unesco) – เขตเมืองเกา่ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินเที่ยว ชมบริเวณเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึงตั้งอยู่ในโอบลอ้มก าแพงโบราณสงูตระหงา่น ตรง

บริเวณพ้ืนที่ริมทะเลอาเดรียติก เป็นเขตชมุชนเร่ิมแรกที่บรรพบรุษุชาวดบูรอฟนิกมาสรา้งบา้นเมืองไว้

ตัง้แตศ่ตวรรษที่ 7 และสรา้งก าแพงเมอืงแข็งแรงขึน้ลอ้มเมอืงไวใ้นศตวรรษที่ 13 เพ่ือป้องกนัภยัจากศัตร ู

เชน่ พวกอาหรับ เวเนเชียนมาชโีดเนียนและเซิรบ์ ภายในเขตเมืองเก่ามากมายดว้ยสิ่งก่อสรา้งโบราณ ซ่ึง

ไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้ 



 

 โดยเร่ิมตน้จาก ประตหูลกั (Pile Gate) น าไปสู่ Stradum พ้ืนทางเดินเป็นหินอันเป็นถนนสายหลักจาก 

น ้าพโุบราณทรงกลม (Onfrio Fountain) ไปจนสดุมมุถนนลว้นเรียงรายไปดว้ยสถานที่ส าคัญ เช่น 

Franciscan Monastery  วิหารในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีรา้นขายยาที่เก่าแก่ที่สดุของยโุรป ด าเนิน

กิจการมาตัง้แต่ปีค.ศ.1391 จากนัน้ใหท้่านไดถ้่ายรปูที่ระลึกบริเวณจัตรุัสกลางเมืองซ่ึงเป็นสถานที่นดัพบ

และประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผูก้ระท าผดิดว้ย อิสระใหท้า่นไดถ้่ายรปู

ที่ระลึกกับ เสาหินอศัวิน (Orlando Column) และหอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตั้งอยู่ปลายสดุของถนน

สายหลัก สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ. 1444  หนา้ปัดท าดว้ยเหล็ก มีความพิเศษตรงลกูกลมๆ ใตห้นา้ปัด ซ่ึงแทน

พระจนัทรบ์อกขา้งขึน้ขา้งแรมในสมยัก่อน และรปูป้ันของนกับญุ St. Blaise ซ่ึงมีโบสถป์ระจ าเมืองสไตลโ์ร

มาเนสกแ์ห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลัง และ โบสถ ์The Cathedral Treasury สถานที่เก็บอัฐิของนกับญุ 

St.Blaise ภาพเขยีนและชิ้นงานศิลปะรวมถึงวัตถลุ า้ค่าจ านวนมาก และยังมีส่วนผลิตเหรียญกษาปณ์และ

ทองของชัง่ที่มีชือ่เสียงของดบูรอฟนิก ผ่านชมพระราชวงัสปอนซา (Sponza Palace) อิสระทา่นในการ

เดินชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองและของฝากตามอัธยาศัย พาชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของ

บา้นเมืองหลังคาสีสม้และความงดงามของทะเลเอเดรียติก ยามสีน า้เงินของทะเลตัดกับสีสม้แสดของ

กระเบ้ืองหลงัคาเมอืงเกา่ ชา่งสวยงามเกินค าบรรยายใดๆ 

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

 

12.30 น. จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สู ่ อ่าวมาลีสตอน (Mali Ston)  กอ่นเดินทางถึงเมอืงมาลีสตอน ทา่นจะไดข้า้ม

พรมแดนเขา้สูป่ระเทศบอสเนยี (เพ่ือแวะถ่ายรปู) บริเวณเมืองที่มชีื่อวา่ เมืองนีอมุ (Neum) ซ่ึงเป็นประเทศ

เพ่ือนบ้านของโครเอเชีย หากมีเวลาพอ...จะให้ท่านแวะซ้ือของฝากติดไมต้ิดมือ ต่อดว้ยเดินทางขา้ม

พรมแดนอีกครั้งหนึ่งเพ่ือกลับเขา้สู่ประเทศโครเอเชีย จากนั้นน าคณะปรับเปลี่ยนอิริยาบถโดย การ

ลอ่งเรอื 45 นาที เย่ียมชมฟารม์เลี้ยงหอย ชมขัน้ตอนตา่งๆ ของการเลี้ยง และชมิหอยนางรมสดๆ จาก

ทะเลเอเดรียติก พรอ้มดว้ยเคร่ืองเคียง จิบไวนส์ดเติมเต็มรสชาติทา่มกลางบรรยากาศที่สวยงามของอา่ว

มาลีสตอน  **หมายเหต ุ- ข้ึนอย ูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัท่ีเดินทาง **  

 
15.00 น. เดินทางตอ่สู ่ เมืองสปลิท (Split) โดยใชเ้สน้ทางลดัเลาะเลียบไปตามชายฝัง่ทะเลเอเดรียติคที่มบีา้นเรือน

หลังคากระเบ้ืองสีสม้สลับตามแนวชายฝัง่เป็นระยะๆ สปลิทเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองลงมาจากซา

เกร็บ เป็นศนูย์กลางการพาณิชย์ การคมนาคม แหล่งอารยธรรมของแควน้ดัลเมเชีย และเป็นเมือง

ชายฝัง่เมดิเตอรเ์รเนียนที่ใหญ่ที่สดุในโครเอเชยี อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สดุดว้ย ไดร้ับการขึน้

ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกๆ ของโลก และเป็นตน้ก าเนิดของสนุขัพันธุ์ดัลเมเชียนอีก

ดว้ย 



 

 น าท่าน ชมเขตเมืองเก่า ผ่านชมยอดระฆงัแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) แท่นบชูาของเซนตโ์ด

มนิสั และเซนตส์ตาดิอสุ ซ่ึงอยู่ภายในวิหาร วิหารดอมนิอสุ (Cathedral of St.Domnius) ที่จดัเรียงราย

รวมกันอย่างลงตัว ชมจตัรุสัประชาชน และรปูป้ันของ GREGORY OF NIN ผูน้ าศาสนาคนส าคัญ

ของโครเอเชยีในยคุศตวรรษที่ 10 

 

19.00 น.  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน จนไดเ้วลาอนัสมควร....น าคณะทา่นเขา้สูท่ี่พัก 

20.30 น.  พักคา้งคืน ณ HOTEL ROTONDO  หรอืเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 4) 

วนัท่ีหก สปลิท – พลิทวิตเซ่  – อทุยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่  (Unesco) – ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE 

พลิทวิตเซ่ – พลูา่   

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม  

08.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมืองพลิทวิตเซ่ (PLITVICE) แห่งแควน้ ISTRIA & KVARNER เพ่ือจะน าท่านเขา้สู่ 

อทุยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Plitvice  Lake National Park) หนึ่งในอทุยานแห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่ง

ของยโุรป และยังไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยเูนสโก ้(UNESCO) ในปี 

ค.ศ. 1979 ทะเลสาบพลิทไวซ์ตั้งอยู่ในดินแดนทางดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องยโุรป ในส่วนของประเทศ

โครเอเชยี(Croatia) แมน่ า้โครานา(Korana) ท าใหเ้กิดทะเลสาบ 16 แห่งไหลผา่นหินปูนและหินชอลก์เชื่อมต่อ

กับ Cascades น า้ตกเล็กๆ ที่ไหลไล่ระดับลงมาเป็นชั้นๆ เล็กๆ และน า้ตกขนาดใหญ่ที่สงูชัน Plitvice Falls 

(น า้ตกพลิทไวซ)์ ชวนมหัศจรรยก์บัอทุยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทไวซห์นึ่งในป่าไมท้ี่มีอายมุากรุ่นสดุทา้ย

ในยโุรป ภมูปิระเทศเป็นที่มหัศจรรยบ์่งบอกถึงสภาพความอดุมสมบรูณข์องป่าไมม้ีความหลากหลายทาง

ชวีภาพที่อดุมไปดว้ยพืชและสตัว ์ทะเลสาบถกูแบ่งเป็น  2 กลุม่ใหญ่ คือ ชัน้บนและชัน้ลา่ง การเปลี่ยนของ

สภาพอากาศตามฤดกูาลระหวา่งชายฝัง่และเขตภาคพ้ืนทวีป   

 



11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน ในวนอทุยาน   

 

13.00 น. น าท่านสู่ท่าเรือ ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ชั้นบนของอทุยาน 

(LOWER & UPPER LAKE) จากนั้นเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและอลังการของ LOWER LAKE   

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันย่ิงใหญ่และงดงามท่ามกลางหบุเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่าน อีกทั้งยัง

เชื่อมต่อดว้ยน ้าตกต่างๆมากมาย น าท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไมท้ี่เชื่อมแต่ละ

ทะเลสาบเขา้ดว้ยกันทั้ง 16 แห่ง และนอกจากนั้นบริเวณรายลอ้มยังเต็มไปดว้ยถ ้านอ้ยใหญ่กว่า 20 ถ ้า  

และชม Big Waterfalls ซ่ึงเป็นน า้ตกที่สงูที่สดุในอทุยานแห่งนี ้   

 

15.30 น. จนไดเ้วลาอนัสมควร มุง่หนา้ตอ่สู ่เมืองพลูา่ (PULA) พลูา่ หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเลี่ยน เป็นเมืองเกา่แก่

ที่สดุแห่งหนึง่ที่มคีวามโดดเดน่ในฐานะศนูยก์ลางของคาบสมทุรอิตาเลียน และเคยเป็นเมอืงเป็นศนูยก์ลาง

ของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลีมาก่อน  ท าใหม้ีผูค้นใชภ้าษาอิตาเลี่ยนกันอย่าง

แพร่หลาย แมก้ระทัง่ตามป้ายจราจรยังคงมภีาษาอิตาเลี่ยนเขยีนก ากบัไว ้   

19.00 น.  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน จนไดเ้วลาอนัสมควร....น าคณะทา่นเขา้สูท่ี่พัก 

20.00 น.  พักคา้งคืน ณ HOTEL PARK PLAZA BELVEDERE ,MEDULIN  หรอืเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 5) 

วนัท่ีเจ็ด ชมเมือง – แอมฟิเธียเตอร ์(Unesco) – ซาเกร็บ – ชอ้ปป้ิง – สนามบินซาเกร็บ – กรงุเวียนนา 

(แวะเปล่ียนเครือ่ง)   

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม  

08.00 น. น าท่าน ชมเมือง และเขา้ชมสิ่งกอ่สรา้งในสมยัโรมนัที่ย่ิงใหญ่ ที่ยัง

คงเหลือเป็นอนุสรณ์และส าคัญที่ส ุดคือ สนามพูล่า อารีน่า 

(PULA ARENA) หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจง้ ที่

มีอายรุ ุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียมที่กรงุโรม นบัเป็นอารีน่าที่

ใหญ่เป็นอนัดับหก ที่สรา้งขึน้ในยคุโรมนัเรืองอ านาจ จึงถกูสรา้งขึน้

ตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของ

กรงุโรม สามารถจผุูค้นไดถึ้ง 22,000 คนโดยผ่านทางเขา้ออก 20 

ช่องทาง อารีน่าที่เห็นในปัจจบุันไดร้ับการอนรุักษใ์หค้งสภาพตามช่วงศตวรรษที่ 15 ที่มีการน าหินไป

สรา้งปราสาทและเมือง ในปัจจบุันมกัใชเ้ป็นสถานที่จัดงานโอเปร่า และดนตรีอ่ืนๆ รวมทั้งเป็นสถานที่จัด

งานภาพยนตรป์ระจ าปีอีกดว้ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองซาเกรบ็ อีกครั้ง... 

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

13.30 น. ให้ท่าน อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์โครเอเชียหรือต่างประเทศ ตามอัธยาศัยก่อนกลับ อาทิเช่น  

หา้งสรรพสินคา้  Arena Centar Shopping Center หรือ Outlet  

14.50 น. จนกระทัง่ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT เพ่ือ

เตรียมตวัเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

18.45 น.  ออกเดินทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์ (AUSTRIAN AIRLINES)    



เท่ียวบินท่ี OS 678  ( ใชเ้วลาบินโดยรวม 55 นาที )  

19.40 น. ถึงกรงุเวียนนา  ประเทศออสเตรีย  เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง และใหท้า่นไดยื้ดเสน้ยืดสาย......  หมายเหต ุ: 

เนื่องจากเราเดินทางมาเป็นหมู่คณะ ดังนั้นเมื่อเคร่ืองลงจอดแลว้ รบกวนผูเ้ดินทางทกุท่านโปรดรอ

หัวหนา้ทัวร์อยู่บนเคร่ืองก่อน  เพ่ือที่หัวหนา้ทัวร์จะไดน้ าท่านลงจากเคร่ืองพรอ้มกัน ไปขึ้นรถต่อไปยัง

อาคารส าหรับผูโ้ดยสารตอ่เคร่ือง เพ่ือเป็นการป้องกนัการสบัสนและพลดัหลงกนั   

23.20 น.  เดินทางต่อสู่ประเทศไทย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์  (AUSTRIAN AIRLINES)    

เท่ียวบินท่ี OS 025 (ใชเ้วลาบินโดยรวม 10 ชัว่โมง) 

วนัท่ีแปด ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 

14.20 น ถึงสนามบินสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ........  
 

อตัราค่าบริการ   

 

เง่ือนไขราคา 

1. ตัว๋แบบหมูค่ณะชัน้ประหยัด (ไป-กลบั) ตามเสน้ทางของตัว๋ที่บริษทัฯ ออกใหเ้ท่านัน้ ไมส่ามารถระบเุลขที่นัง่ได ้เนือ่งจาก

ตามสภาวะที่นัง่ของสายการบิน ทางบริษทัสามารถท ารีเควสที่นัง่ใหเ้ทา่นัน้ 

2. ในกรณีที่ทา่นเดินทางคนเดียว ทา่นตอ้งจา่ยค่าหอ้งพักเดี่ยว ตามระบใุนตารางอตัราค่าบริการ 

3. ทางบริษทัใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวนัเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคาทวัรด์ังกลา่ว (จ านวนผูเ้ดินทางอย่างนอ้ย 30 

ทา่นตอ่ 1 คณะ) 

อตัราน้ีรวม   

✓ ค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ แบบหมูค่ณะ (ชัน้ประหยัด) ไป - กลับพรอ้มกัน  โดยสายการบินออสเตรียนแอรไ์ลน ์ 

ตามในรายการที่ระบไุว ้

✓ ค่าภาษสีนามบิน ภาษนี า้มนั และค่าประกนัภยัของสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน ์(โดยคิดจากอัตรา ณ วนัที่ 08 ก.พ. 

62) 

✓ ค่าน า้หนกักระเป๋าเดินทางส าหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง 7 KG ต่อท่านต่อเที่ยว กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองไม่เกิน 1 ชิ้นๆ ละไม่

เกิน 23 KG ตอ่ทา่นตอ่เที่ยว  

✓ ค่าโรงแรมที่พักระดบัมาตรฐาน 4 ดาว  ตามที่ระบไุวใ้นรายการ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

✓ ค่าอาหารทัง้ของคาว – หวาน/ผลไม ้และเคร่ืองดื่ม (เชน่ น า้ดื่ม) ตามมาตรฐานระดบัภตัตาคาร   

✓ ค่าพาหนะเดินทาง ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว ้ 

✓ พิเศษ Free WIFI  บนรถบัส  

✓ ค่าหัวหนา้ทัวร์ผูช้  านาญของทางบริษัทจากกรงุเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน

ตา่งประเทศ  

✓ ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถ่ินตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัสขุภาพ และอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง (ใชส้ าหรับย่ืนขอวีซ่าประเทศโครเอเชยี) ในวงเงนิทา่นละ 2,000,000 

บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม ์(กรณีที่ท่านประสงค์ซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือคุม้ครองสขุภาพ กรณุาสอบถามเพ่ิมเติมกับทาง

เจา้หนา้ที่บริษทัได)้  

✓ ยาสามญัประจ าบา้นและชดุปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ส าหรับผูเ้ดินทาง 

✓ อาหารเสริมระหวา่งมือ้อาหาร เชน่ น า้พริก มามา่ ซอสปรงุรส  น า้จิ้มตา่งๆ โดยจดัเตรียมจากที่ประเทศไทย 

✓ พิเศษ น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด ขนาด 0.5 มล. / ตอ่ 1 ทา่น พรอ้มทัง้ลกูอม ขนมขบเค้ียวบนรถตลอดการเดินทาง 

อตัราน้ีไมร่วม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางส าหรับหนว่ยงานขา้ราชการ และบคุคลธรรมดา 

 ค่าท าใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติ หรือคนตา่งดา้ว 

 ค่าธรรมเนยีมวีซ่าทอ่งเที่ยวประเทศโครเอเชยี (ไมต่อ้งแสดงตวั) ทา่นละ 5,500 บาท  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น  ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ , ค่าอาหาร /ค่าเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษนอก

รายการ, ค่าเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล ์ ค่าซักรีด และอื่นๆ  

ก าหนดการเดินทาง 
ผ ูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ2 ท่าน) 

เด็กพกักบัผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสรมิ) 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพ่ิม 

8 -15 พ.ค. 2562 59,900 56,900 9,000 



 ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางที่เกินกวา่สายการบินก าหนดไว ้

 ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน คนขบัรถตลอดการเดินทาง (ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 30 ยโูร 

ตอ่ทา่น) สว่นค่าทิปของหัวหนา้ทวัร ์ขึน้อยู่กบัความพอใจของทา่นเป็นหลกั 

 ค่าธรรมเนยีมน า้มนัหรือภาษสีนามบินที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมเติมหลงัจากวนัที่ 08/02/2562 

 ค่าภาษมีลูค่าเพ่ิม 7% และภาษหีัก ณ ที่จา่ย 3% 

 

 

1. อตัราค่าบัตรโดยสารระหวา่งประเทศ แบบหมูค่ณะ ชัน้ประหยัด ไป - กลบัพรอ้มกนั  

2. เสน้ทาง : กรงุเทพฯ – ซาเกร็บ (ประเทศโครเอเชีย) – กรงุเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์  ซ่ึงราคาถกู

ตรวจสอบ ณ วนัที่  08/02/2562  

3. ราคาบัตรโดยสารที่น าเสนอนัน้เป็นราคาเร่ิมตน้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับการยืนยันจากทางสายการบินในวัน – เวลาที่ท าการ

ส ารองที่นัง่  หากราคาตัว๋สงูกว่าราคาที่แจง้บริษทัขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพ่ิมตามที่เกิดขึน้จริงหรือเปลี่ยนแปลงวัน

เดินทาง 

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเนื่องมาจากค่าภาษีน า้มันและค่าประกันภัยที่เพ่ิมขึน้จากราคาน า้มัน 

ทางบริษัทฯจะท าการแจง้ท่านก่อนวันที่มีการออกตัว๋ โดยใชเ้อกสารอา้งอิงจากสายการบินเป็นหลักฐาน ในกรณี

เปลี่ยนแปลงราคาขา้งตน้ 

 

 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทวัร ์หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม  อัน

เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สภาพการจราจร , การเมือง, สายการบิน โดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ แตยึ่ดถือประโยชนท์ี่ทา่นจะ

ไดร้ับเป็นส าคัญ 

2.  อตัราค่าบริการทั้งหมด คิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาบัตรโดยสาร ณ  08/02/2562 บริษทัฯขอสงวน

สิทธิในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการทั้งหมด ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกันภัยสายการบิน  

ค่าธรรมเนยีมน า้มนั  หรือมกีารเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน 

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

หรือเปลี่ยนแปลงราคาทวัรใ์นกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบ   

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของ

เที่ยวบิน, อบุัติเหต,ุ ภัยธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล   หรือสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนือ

การควบคมุของบริษทั 

5. โรงแรมที่พักเป็นโรงแรมที่เสนอราคาแต่ยังมิไดท้ าการจองใดๆ ทั้งสิ้น หากเป็นชว่งเทศกาลหรืองานแฟรต์่างๆ หาก

โรงแรมไมส่ามารถส ารองหอ้งได ้ใหคิ้ดราคาเพ่ิมขึน้ตามความเป็นจริงจากผูเ้ดินทางได ้

6. เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ ทางบริษทัไดช้ าระใหก้บับริษทัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมารวมการ

บริการเชน่กนั ดังนัน้หากทา่นไมไ่ดใ้ชบ้ริการใดตามรายการที่ระบเุอาไว ้เชน่ ค่าอาหาร ค่าน าเที่ยวสถานที่ตา่งๆ ท่าน

จะขอหักค่าบริการคืนไม่ได ้เพราะบริษัทตอ้งอยู่ภายใตก้ารจัดการที่มีเงื่อนไขกับองค์กรนั้นเช่นกัน เช่น การยกเลิก

วินาทีสดุทา้ยหลงัจากการยืนยันแลว้ เป็นตน้   

7. การถกูปฏิเสธวีซ่าและการออกจากเมืองไทยหรือถกูปฏิเสธการเขา้เมืองจากประเทศนัน้ๆ ในรายการทัวร์ ในกรณีที่

ท่านมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศหรือเอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติส่อไป

ในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยวา่เหตผุลใดๆ จนท าใหท้า่นไมส่ามารถเดินทางตอ่ไปได ้บริษทัขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคื่นเงนิไม่

วา่จะทัง้หมดหรือบางสว่น 

8. ในกรณีที่ทา่นจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงนิ) เดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมข่อรับผิดชอบใดๆ หาก

ทา่นถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใชห้นงัสือเดินทางบคุคลธรรมดาเล่มสี

เลือดหม ู  

9. กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพ่ือเดินทางไปกับทัวร์ของบริษัท  โปรดขอค ายืนยันจากฝ่ายขายก่อนว่าทัวร์

นั้นๆ มีการยืนยันการเดินทางจริง ก่อนที่ท่านท าการออกตัว๋ภายในประเทศ หรือจองรถทัวร์มายังกรงุเทพฯ หาก

ท่านท าการออกตัว๋โดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนักงานขายแลว้ และทัวร์นั้นมีการถกูยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 

บริษทัไมข่อรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิ้น 

10. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมด มีการช าระโดยตรงกับทางบริษทั  ทางบริษัทจะขอถือวา่ท่านรับทราบ

และยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของทางบริษัทแลว้ 
 

เง่ือนไขของตัว๋ 

เง่ือนไขของทวัร ์



 

เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศโครเอเชีย   

ใชเ้วลาอนมุติัวีซ่านบัจากวนัท่ีย่ืนโดยประมาณ 15 - 30 วนัท าการ  ไมมี่การย่ืนด่วน 

** เอกสารการงาน  และการเงิน  ตอ้งเป็นเอกสารตวัจรงิเท่านัน้ ** 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) มอีายกุารใชง้าน 6 เดือน และมีหนา้ว่างเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ , 

หนงัสือเดินทางเลม่เกา่ (ถา้ม)ี    

2. รปูถ่ายสี หน้าตรง  พ้ืนหลังสีขาว  ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. ใบหน้า 80 

เปอรเ์ซ็นต ์จ านวน 2 ใบ และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน เป็นรปูที่ถ่ายจากรา้นถ่ายรปูเท่านั้น 

ไม่ใช่รปูสติ๊กเกอร์ หา้มสวมแว่นตาแฟชัน่ (ตอ้งเป็นแว่นสายตาเท่านั้น) ,ใบหแูละค้ิว

จะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย ไม่สวมหมวก หรือใส่สิ่งต่างๆบนใบหนา้หรือศรีษะ รปู

ตามตวัอยา่ง 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน , ส าเนาบัตรประชาชน ,ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกลุ 

พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 

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

พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี    

5. หลกัฐานการท างาน (ตอ้งเป็นภาษาองักฤษทัง้หมด และเป็นหลกัฐานปัจจบุนั)  กรณุาระบ ุTO WHOM IT 

MAY CONCERN  แทนการใสช่ือ่สถานทตู  

5.1 กรณีเป็นพนักงาน  หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯ หัวจดหมายเป็นหัวบริษัทฯ ตอ้งระบุ

ต าแหน่งงาน, เงินเดือน, วนัเริ่มท างาน และช่วงเวลาท่ีอนมุติัใหล้าหยดุ หลงัจากนัน้จะกลบัมา

ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา  มตีราประทบัของบริษทัฯ พรอ้มลายเซ็นของผูม้อี านาจ 

5.2 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทัที่มีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน  

ส าเนาใบทะเบียนการคา้ , ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์, พรอ้มทั้งเซ็นชื่อกรรมการผูม้ีอ านาจรับรองส าเนา

และประทบัตราบริษทัฯ (คัดลอกส าเนาไมเ่กิน 3 เดือน) มลีายเซ็นของเจา้พนกังานผูค้ัดลอกเอกสารให ้

5.3 กรณีเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา ใชห้นังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่หัว

จดหมายเป็นหัวโรงเรียน โดยระบุระดบัการศึกษา , วันเริ่มเขา้ศึกษา  และช่วงเวลาท่ีขอลาหยดุ  

หลงัจากนัน้จะกลบัเขา้มาศึกษาตามปกติ  มตีราประทับของโรงเรียนพรอ้มลายเซ็นของผูม้ีอ านาจใน

การออกเอกสาร พรอ้มส าเนาบัตรนกัเรียน หรือนกัศึกษา   

5.4 กรณีเป็นขา้ราชการ  ใชห้นงัสือรับรองต าแหนง่จากตน้สังกัด ระบตุ าแหน่งงาน เงินเดือน อายกุาร

ท างาน  วนัลาหยดุงาน  หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา มตีราประทับ

ของหนว่ยงาน พรอ้มลายเซ็นของเจา้หนา้ที่ผูม้อี านาจออกเอกสาร พรอ้มส าเนาบัตรขา้ราชการ 

5.5 กรณีเกษียณอาย ุ ใชห้นังสือรับรองการเกษียณอายุจากหน่วยงานตน้สังกัด ระบุต าแหน่งงาน 

เงินเดือนลา่สดุท่ีไดร้บั  วนัเริม่ท างาน  วนั/ปีท่ีเกษียณอาย ุ พรอ้มลายเซ็นของเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ านาจ

ออกเอกสาร (กรณีเคยเป็นขา้ราชการ) , เขียนจดหมายรับรองการเกษียณอายงุานดว้ยตัวท่านเองเป็น

ภาษาองักฤษ (กรณีเคยเป็นพนกังานเอกชนทัว่ไป)  

6. หลกัฐานการเงิน  (ภาษาองักฤษและเป็นยอดเงินปัจจบุนั)  

6.1      หนงัสือรบัรองการเงิน เพ่ือขอย่ืนวีซ่า กรณุาระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN  แทนการใส่ชื่อ

สถานทตู ตอ้งมีตราประทับของธนาคารพรอ้มลายเซ็นของเจา้หนา้ที่ธนาคาร หรือเอกสารอย่างอ่ืนร่วม

ดว้ย เช่น ใบซ้ือห ุน้ ใบกองทนุ ส าเนาโฉนดท่ีดิน สลิปเงินเดือน (กรณียงัเป็นพนกังานตอ้งใช)้ 

ใบรบัรองเงินเดือนขา้ราชการบ านาญ 

6.2      ในกรณีท่ีตอ้งใหบ้คุคลอ่ืนรบัรองค่าใชจ้่ายให้ ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใชจ้่ายที่ออกจากทาง

ธนาคารเท่านั้น โดยระบชุื่อเจา้ของบัญชี และบคุคลที่เจา้ของบัญชีออกค่าใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจน พรอ้มทั้ง

เอกสารประกอบอย่างอื่นของผูร้ับรองการเงนิ เช่น ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูร้ับรอง และเอกสารอื่นที่

สามารถบ่งบอกถึงความสมัพันธก์นั และเหตผุลในการออกค่าใชจ้า่ยใหท้า่นได ้ 

7. เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี  ตอ้งมีส าเนาสติูบัตร พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถา้มี)  และถา้ไม่ไดเ้ดินทาง

พรอ้มบิดามารดาหรอืคนใดคนหน่ึง จะตอ้งไปท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากอ าเภอ หรือเขต

ที่ท่านอาศัยอยู่ ออกเป็นภาษาองักฤษ โดยระบชุื่อผูท้ี่เด็กเดินทางไปดว้ย พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนของ

บิดา /มารดา กรณีเด็กอย ู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมหีลักฐานรับรองว่า



เด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหย่า พรอ้มทั้งบันทึกการหย่าซ่ึงแสดงว่าเป็นผูร้ับผิดชอบเด็ก 

และเด็กอยู่ในความปกครองของผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น 

หนงัสือรับรองบตุรบญุธรรม เป็นตน้ 

*** การอนมุติัวีซ่าข้ึนอย ูก่บัทางสถานทตูเท่านัน้  บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนในการย่ืนเอกสารใหเ้ท่านัน้ *** 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดท้กุเวลา  หากทางสถานทตูแจง้ขอเพ่ิมเติม 
 

เง่ือนไขการจองทวัร ์ 

• สง่ใบจองพรอ้มส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้าน 6 เดือน ช าระเงนิค่ามดัจ าท่านละ 30,000.- บาท ภายใน 3 

วันนับจากวันที่มีการน าเสนอเพ่ือยืนยันท าการออกตัว่ของท่านเลยในทันที  และไม่สามารถขอเงินจ านวนนี้คืนได ้   

ส าหรับค่าบริการทัวรส์ว่นที่เหลือโปรดช าระภายใน 30 วันท าการกอ่นการเดินทาง  หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นที่เหลือตาม

วนัที่ก าหนด  ทางบริษทัถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

• หากทา่นช าระเรียบรอ้ยแลว้ กรณุาแฟกซห์รืออีเมล ์พรอ้มแจง้ขอ้มลูของทา่น 

o ชือ่-นามสกลุ 

o โปรดระบชุือ่โปรแกรมทวัร ์ พรอ้มระบวุนัเดินทาง 

o เบอรโ์ทรศัพทต์ิดตอ่กลบั 

o แจง้ความประสงคก์รณีพิเศษ เชน่ แพอ้าหาร และเพ่ิมน า้หนกักระเป๋า ฯลฯ 

• บริษทัใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในยืนยันที่นัง่การเดินทาง  ส าหรับผูท้ี่ช  าระเงนิค่ามดัจ าการเดินทางมาแลว้เทา่นัน้  

หมายเหต ุ 

❖ กรณีที่ส่งใบจองทัวรม์าก่อน จะมีก าหนดการช าระค่ามดัจ าหลังการสง่ใบจองทวัรม์าใหบ้ริษทัภายใน 2 วัน หากเกินจาก

วนัที่ก าหนดไว ้ทางบริษทัใคร่ขอพิจารณาสถานะการจอง 

❖ การไมช่ าระเงนิตามก าหนดนดัหมาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและการคืนเงนิมดัจ า 

เง่ือนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า  30 วันท าการ  ห รือก่อนหน้านั้น  ทางบ ริษัทจะคืนค่ ามัดจ าให้ทั้ งหมด  

ยกเวน้คณะที่เดินทางตรงชว่งวันหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือคณะที่มกีารการันตีค่ามดัจ า

ที่พักโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงนิได ้  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกวา่ 15 - 29 วนัท าการ หักค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์และค่าธรรมเนยีมหรือค่าบริการ

ย่ืนวีซ่า (ถา้ม)ี 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง ภายใน 7-14 วนัท าการ หักค่ามดัจ า 80% ของราคาทวัร ์และค่าธรรมเนยีมหรือค่าบริการย่ืนวี

ซ่า (ถา้ม)ี 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง นอ้ยกว่า 6 วนัท าการ  ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมดเต็มจ านวน เนือ่งจากบริษทัฯมกีาร

ท าส ารองจา่ยค่าตัว๋เคร่ืองบิน  รวมถึงค่าใชจ้า่ยตา่งๆกบับริษทัทวัรใ์นประเทศหรือตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ 

• ยกเวน้กร ุ๊ปที่เดินทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาล ที่ตอ้งการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มกีารการันตีค่ามดัจ าที่พัก

โดยตรงหรือโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงนิได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน่  EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน

เที่ยวบินนัน้ๆ 

• ในการย่ืนขอวีซ่า เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทกุ ๆ ท่าน กรณุาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามที่ระบ ุพรอ้มส่ง

มอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซ่า 30 วัน ก่อนวันเดินทางใหท้างบริษัทฯ *** ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบรูณ ์

ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏิเสธการอนมุติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หาก

ตอ้งการย่ืนวีซ่าอีกครัง้หน่ึง *** 

• หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการย่ืนวีซ่าลา่ชา้ ไมท่ันก าหนดการออกตัว๋กับทางสายการบิน และผลวีซ่าของทา่น ไมผ่า่น 

บริษทัฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิมดัจ าทัง้หมด  

  


