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วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู                                                                                                                                            
21.45 น.  บริษทัฯ ขอเชญิท่านทีจุ่ดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางเข้าเลขท่ี 4 

เคาน์เตอร ์G สายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์ (AUSTRIAN AIRLINES)  เจา้หน้าทีข่องบรษิทั
ฯ รอคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนขึน้เครื่อง....      
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23.55 น. 
 

  เหินฟ้าสู่เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย   โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ 
เท่ียวบินท่ี OS 026  (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 11 ชัว่โมง 30 นาท)ี   

วนัท่ีสอง สนามบินเวียนนา ( แวะเปลี่ยนเคร่ือง ) – ซาเกรบ็ – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์มาร์ค – ประตู
หินตะวนัออก – ช้อปป้ิง – ข้ามเส้นพรมแดน (สู่) ประเทศสโลวีเนีย – เบลด – ชมเมือง  
ล่องเรือไม้เพลทน่า 

05.35 น. ถึงกรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย  เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง และให้ท่านได้ยดืเส้นยดืสาย......  
หมายเหตุ : เนือ่งจากเราเดนิทางมาเป็นหมู่คณะ ดงันัน้เมือ่เครือ่งลงจอดแล้ว.....รบกวนผู้เดนิทาง 
ทุกท่านโปรดรอหวัหน้าทวัรอ์ยู่บนเครือ่งก่อน  เพือ่ทีห่วัหน้าทวัรจ์ะไดน้ าท่านลงจากเครือ่งพรอ้มๆ
กนั  ไปขึ้นรถต่อไปยงัอาคารส าหรบัผูโ้ดยสารต่อเครือ่ง   เพือ่ป้องกนัการสบัสนและพลดัหลงกนั   

07.00 น. ออกเดนิทางต่อสู ่ เมืองซาเกรบ็  ประเทศโครเอเชีย  โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์   
เทีย่วบนิที ่ OS 681 ( ใชเ้วลาบนิโดยรวม  50 นาท ี) 

07.50 น. เมื่อเครื่องบินสัมผัสขอบฟ้า น าท่านเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศโครเอเชีย  คณะเดินทางถึง 
สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเวลาของประเทศไทย 6 
ชัว่โมง)  น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  พร้อมรบักระเป๋าสมัภาระ ผ่านกรมศุลกากร
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  ทางหวัหน้าทวัรแ์ละมคัคเุทศน์ทอ้งถิน่จะน าคณะท่านฯ ขึน้รถปรบัอากาศแลว้
ออกเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง ผ่านชมจตุัรสั BAN JELACIC  ท่ีมีรปูปัน้ของนายพลบาน  โจซิฟ เจ
ลาซิค  (Ban Josip Jelacic)  วรีะบุรุษของประเทศ  โดยน าทหารชาวโครแอตต่อต้านฮงัการใีน
สมยัต้นศตวรรษที ่19  และชมย่านเมืองเก่าของกรุงซาเกรบ็ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขต คอื เมือง
ตอนบน (Upper Town) และ เมืองตอนล่าง (  Lower Town) ที่ เชื่อมต่อกันด้วยรถราง  
FUNICULAR  ทีม่คีวามยาวสัน้ทีสุ่ดในยุโรป  น าคณะนัง่รถราง โดยชมเมอืงจะเริม่จากเมอืงเก่าที่
เป็น Upper Town ซึ่งมแีหล่งโบราณสถานและเตม็ไปดว้ยเรื่องราวทางประวตัศิาสตรม์ากมาย  ซึ่ง
นักท่องเทีย่วจะสามารถเดนิลดัเลาะตรอกซอกซอยเลก็ๆ ไปเรื่อยๆ จนไปถงึบรเิวณ Lower Town  
ซึ่งบรเิวณนี้จะเป็นย่านธุรกจิทีม่คีวามคกึคกัมากกว่าบรเิวณ Upper Town ผ่านชม อาคารรฐัสภา 
(Sabor) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1918 ในโอกาสที่โครเอเชยีแยกตวัออกจากอาณาจกัรออสโตร -ฮัง
กาเรยีน (AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE)    โดยมกีารประกาศแยกตวัออกอย่างเป็นทางการ 
บริเวณระเบียงชัน้บนของอาคาร  หลังจากนัน้มีการตัดสินใจแยกตัวออกจากระบบสงัคมนิยม
ยูโกสลาเวยีขึ้น ณ ที่แห่งนี้ในปี ค.ศ. 1991 และประกาศตวัเป็นประเทศอิสระไม่ขึน้กบัประเทศใด  
จากนัน้บนัทึกภาพท าเนียบประธานาธิบดี (Presidential  Palace หรือ BANSKI DVORI) ที่
พ านักของประธานาธิบดโีครเอเชีย  ต่อด้วยชมจตุัรสั โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark's Square) 
ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark's Church) เป็นหวัใจของส่วน Upper Town สร้าง
ขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 กระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์โดดเด่นมองเห็นได้แต่ไกล  เป็นตรา
สญัลกัษณ์ของราชอาณาจกัรทรุนแห่งโครเอเชยี ดลัเมเชยี และ สลาโวเนีย (The Truine Kingdom 
of Croatia, Dalmatia and Slavonia)  ตราหมากรุกขาวแดงเครื่องหมายโครเอเชยี, ลีโอพาร์ด 3 
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ตวัคอืแคว้นดลัเมเทยี  และสโลเวเนียคอืแถบฟ้าแดง  ส่วนด้านขวาหมายถงึซาเกร็บ รอบๆโบสถ์
จะมโีคมไฟทีใ่ชน้ ้ามนัในการจุดไฟใหส้ว่างตลอดเวลา เป็นธรรมเนียมมาแต่ดัง้เดมิ...... 

 
 ชมมหา วิหาร  The Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary  หรือ 

มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น  ทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 800 ปี  เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ – กอธกิ ในช่วง
ศตวรรษที่ 11  งดงามด้วยหอระฆงัแฝด ปลายยอดแหลมสทีอง ภายในประดษิฐานรูปป้ันนักบุญ
องค์ส าคญัต่างๆ อย่างนักบุญปีเตอร์  แท่นบูชาโลงแก้วบรรจุร่างจ าลองของอาร์คบิชอปสตีเฟ่น   
ผูต้่อสูก้บัลทัธเิผดจ็การฟาสซสิต์  ถอืว่าเป็นอาคารทีสู่งทีสุ่ดในโครเอเชยี และยงัเป็นศูนยก์ลางของ
ครสิต์จกัรในประเทศโครเอเชยี ด้านหน้ามีบ่อน ้าพุท่ีเป็นแบบ นีโอ-กอธิก บนยอดเสาเป็นรปู
ปัน้สีทองของพระแม่มารี ส่วนทีฐ่านของเสาเป็นรูปป้ันนางฟ้าสทีองทัง้ 4 ตัง้อยู่รายรอบ 

 
 ต่อดว้ยชมประตูหินตะวนัออก (Stone gates) หรือ Kamenita Vrata  ทีม่ชีื่อเสยีงเครื่องหมาย

ทางเขา้ดา้นทศิตะวนัออกของเมอืง  ประตูสุดทา้ยทีเ่หลอือยู่จากหา้ประตู ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 
13 ตามต านานเล่าว่าไฟไหมค้รัง้ใหญ่เมื่อปี ค. ศ. 1731 เผาท าลายบ้านเรอืนละแวกนี้จนราบคาบ 
ยกเวน้แต่ Stone Gate ซึ่ง ภายในมีรปูภาพ Jesus and Mary พรอ้มมงกุฎ เป็นของทีร่ะลกึจาก
สมเด็จพระสงัฆราชเมื่อคราวที่มาเยือนซาเกร็บ ที่ไม่ได้รับความเสียหายเลย ชาวบ้านเชื่อว่า
รูปภาพนี้ศักดิส์ิทธิจ์ึงพากันกราบไหว้บูชาหรือขอบคุณกับสิ่งปาฎิหาริย์ ที่เคยขอแล้วได้ดังที่
ตอ้งการ ท่านจะสงัเกตเหน็จากแผ่นหนิทีต่ดิโดยรอบ จะสลกัค าว่า “HVALA” ทีแ่ปลว่า “ ขอบคุณ” 
ซึ่งเป็นภาษาทอ้งถิน่ ผ่านชมโรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre) สร้าง
ขึ้นในปี 1895 โดยรูปแบบของอาคารการสร้างสไตล์นีโอบาร็อค มลีกัษณะเป็นรูปตวั U และราย
รอบไปด้วยสวนสาธารณะจนได้รับสมญานามว่า “The Green Horse shoe” โรงละครแห่งชาติ
โครเอเชยีตัง้อยู่จุดศูนย์กลางของ  "Marshal Tito Square" เป็นหนึ่งในจตัุรสัทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืง
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หลวงแห่งนี้ ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นจตัุรสัทีส่วยงามทีสุ่ดของซาเกรบ็ดว้ย  และเดินเล่นชมตลาด
กลางเมือง (Dolac Market)  ตลาดเก่ากลางแจง้ทีเ่ก่าแก่ทีม่สีสีนัสดใส ขายพวกไมด้อกไมป้ระดบั  
ผลไมร้าคาถูกและผา้ลูกไมส้สีนัสวยงามแบบต่างๆ  อสิระใหท้่านเดนิเลอืกซื้อเลอืกชมตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านข้ามเส้นพรมแดนระหว่างประเทศโครเอเชีย และประเทศสโลวีเนีย สู่ 

เมืองเบลด (Bled) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบทีง่ดงาม แวดลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองขุนเขาแอลป์
ที่เรียกว่า Julian Alps Mountain จึงถูกขนานนามว่าไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์  เป็นเมืองตาก
อากาศเลก็น่ารกัๆ ซึ่งเคยไดร้บัรางวลัชนะเลศิรสีอรท์ของโลก  

 
 แล้วปรบัเปลี่ยนอิรยิาบถ โดยการล่องเรือไม้ 

 ไร้เคร่ืองยนต์เพลทน่า (Pletna Boat) ใน
ทะเลสาบเบลดซึ่งเ ป็นทะเลสาบที่มีความ
สวยงามผ่านชมเกาะเป็นท่ีตัง้ของโบสถ์
ประจ าเมืองอันศักด์ิสิทธ์ิ โบสถ์อัสสัมชัญ 
(Assumption of Mary Pilgrimage Church) 
สร้างในศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบบาร็อค 
เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆงัใน
โบสถ์จะมชีวีติคู่ยนืยาว  โดยเจา้บ่าวจะต้องอุ้ม
เจา้สาวขึน้บนัไดมาจากท่าเรอืจนถงึประตูโบสถ์แห่งนี้...... 

ค ่า ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
 พกัคา้งคนื ณ HOTEL SAVICA GARNI, BLED  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 1) 
วนัท่ีสาม เบลด – ลุบเบลียน่า – ชมเมือง – ถ า้โพสทอยน่า – โอพาเทีย – ชมเมือง & รปูปัน้สญัลกัษณ์

นางแห่งนกนางนวล 
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เชา้ อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 น าคณะเดินทางไปยัง เมืองลุบเบลียน่า 

(Ljubljana )เมือ งหลวงทร ง เส น่ห์ของ
ประเทศสโลเวเนีย ดว้ยกลิน่อายของเมอืงที่
มากไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน 
จึงท าให้เป็นเมืองหลวงที่มากไปด้วยมนต์
ขลัง....พาท่านสู่จัตุรัสที่เป็นศูนย์รวมของ
เมือ ง  เพรเซเรน สแควร์  (Prešeren 
Square) ท่านจะได้เห็นรูปป้ันของฟรานซ์ 
เพรเซเรน ( France Prešeren monument) 
กวีที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความ
รักชาติและเสรีภาพ ผ่านชมภายนอก 
Franciscan Church โ บ ส ถ์ ใ น นิ ก า ย 
ฟรานเซสกัน  ชมความสวยงามของ
สะพาน 3 สะพานที่ เชื่ อมต่อเมือง เข้า
ด้วยกัน  แวะถ่ายรูปกับสะพานมังกร 
(Dragon Bridge) สัญลักษณ์ของเมือง
และ น ้าพุ Robba ที่ทาวน์สแควร์ ซึ่งเป็น

ที่ตัง้ของโบสถ์เซนต์ นิโคลสั (St.Nicholas Cathedral) ชมสถาปัตยกรรมของตวัโบสถ์ทีโ่ดดเด่นดว้ย
ยอดโดมสเีขยีวและหอคอยคู่ทีอ่ยู่เหนือหลงัคาโบสถ์..... 

เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้เดนิทางสู่  ถ า้โพสทอยน่า (Postojna Cave) เพื่อชมความสวยงามของถ า้ท่ีสวย

ท่ีสุดในยุโรป....โดยการนัง่รถรางไฟฟ้า (ใชเ้วลาโดยประมาณ 15-20 นาท)ี  จากนัน้เดนิชมถ ้าทีม่ ี
อายุเก่าแก่กว่า 2 ลา้นปี  มคีวามยาวภายในถ ้าถงึ 27 กม. ผ่านล าธาร เขื่อนเกบ็น ้าใตด้นิภายในถ า้
ตลอดระยะทาง 5 กม. ** ช่วงแรก นัง่รถรางไฟฟ้าเข้าไปในถ ้า ระยะทางประมาณ 2 ก.ม. / ช่วง
กลาง เดินชมถ ้า ระยะทางประมาณ 2 ก.ม. / ช่วงท้าย นัง่รถรางไฟฟ้าออกจากถ ้า ระยะทาง
ประมาณ 2 ก.ม. ** ภายในถ ้ามหีนิงอกหนิย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงาม มีห้องต่างๆ 
ภายในถ ้ามากมายลดหลัน่เป็นชัน้ๆ ราวกับเนรมิตไว้ พร้อมชมความแปลกของ ปลามนุษย์ 
(Human Fish) ซึ่งในแต่ละปีจะมนีักท่องเทีย่วจากทุกมุมโลกมากกว่า 10 ลา้นคนมาเยอืนถ ้าแห่งนี้  
ก่อนออกจากถ ้าอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของฝากที่ระลกึตามอธัยาศยั.... *** หมายเหตุ - อุณหภูมิ
ในถ ้าโดยเฉลีย่เพยีง 8 องศาเซลเซยีส หากท่านไม่ชอบอากาศเยน็ ควรสวมเสือ้กนัหนาว *** 
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 จนไดเ้วลาอนัสมควร....เดนิทางขา้มมาสูภ่าคตะวนัตกของประเทศโครเอเชีย แควน้  “อิสเตรีย 

(Istria)” เยอืน เมืองโอพาเทีย (Opatija)  สมญานามว่า  “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” ชื่อเดมิ
ของเมอืงนี้ในภาษาอิตาลีคอื “Abbazia” ด้วยธรรมชาติอนับรสิุทธิป์ระกอบกบัอยู่รมิทะเลอะเดรี
ยตกิทีม่วีลิล่าหรูหราสไตล์ออสเตรยี จงึท าใหโ้อพาเทยีเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วและพกัผ่อนทีส่ าคญัทีส่ดุ
แห่งหนึ่งของโครเอเชยี เมื่อถึงเมืองโอพาเทีย....น าท่าน เดินชมตวัเมืองเลก็ๆน่ารกัๆแห่งน้ี  
และแวะถ่ายรปูคู่กบันางแห่งนกนางนวล  (Maiden with the Seagull)  ซึ่งเป็นรูปป้ันแกะสลกั
โดย ZVONKO CAR นักประตมิากรทีม่ชีื่อเสยีง รูปหญงิสาวงดงามทีม่นีกนางนวลเกาะอยู่ทีม่อืยนื
เด่นถอืเป็นสญัลกัษณ์  อสิระใหท้่านไดช้ื่นชมบรรยากาศอนัน่ารกัของเมอืงแห่งนี้...... 

 
ค ่า  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
   พกัคา้งคนื  ณ  HOTEL BRISTOL, OPATIJA หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 2)  
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วนัท่ีส่ี โอพาเทีย – พูล่า – ชมเมือง – แอมฟิเธียเตอร์ (Unesco) – พลิทวิตเซ่ – อุทยานแห่งชาติ 
พลิทวิตเซ่ (Unesco)   

เชา้ อรุณสวสัดิ.์....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 คณะมุ่งหน้าสู่ เมืองพลู่า (Pula) พูล่า หรอื โพล่า ในภาษาอติาเลีย่น เป็นเมอืงเก่าแก่ทีสุ่ดแหง่

หนึ่งทีม่คีวามโดดเด่นในฐานะศูนยก์ลางของคาบสมุทรอติาเลยีน  และเคยเป็นเมอืงเป็นศูนยก์ลาง
ของแหลมอสิเตรยี  และเคยเป็นดนิแดนของประเทศอติาลมีาก่อน  ท าใหม้ผูีค้นใชภ้าษาอติาเลีย่น
กนัอย่างแพร่หลาย แมก้ระทัง่ตามป้ายจราจรยงัคงมภีาษาอิตาเลีย่นเขยีนก ากบัไว้...  พาท่านเดนิ
ชมเมือง และเขา้ชมสิง่ก่อสรา้งในสมยัโรมนัทีย่ิง่ใหญ่  ทีย่งัคงเหลอืเป็นอนุสรณ์และส าคญัทีสุ่ดคอื 
สนามพลู่า อารีน่า (Pula Arena) หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มอีายุรุ่นราว
คราวเดยีวกบัโคลอสเซยีมทีก่รุงโรม  นับเป็นอารน่ีาทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัหก ทีส่รา้งขึน้ในยุคโรมนัเรอืง
อ านาจ จงึถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบบัสถาปัตยกรรมโรมนัอย่างเดยีวกบัโคลอสเซียมของกรุงโรม 
สามารถจุผู้คนได้ถึง 22,000 คนโดยผ่านทางเข้าออก 20 ช่องทาง อารน่ีาที่เห็นในปัจจุบนัได้รบั
การอนุรกัษ์ใหค้งสภาพตามช่วงศตวรรษที ่15 ทีม่กีารน าหนิไปสรา้งปราสาทและเมอืง ในปัจจุบนั
มกัใช้เป็นสถานทีจ่ดังานโอเปร่า และดนตรอีื่นๆ รวมทัง้เป็นสถานทีจ่ดังานภาพยนตร์ประจ าปีอกี
ดว้ย 

 
เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย  จากนัน้น าท่านมุ่งหน้าสู่  เมืองพลิทวิตเซ่ (Plitvice) แห่งแคว้น ISTRIA & KVARNER  ท่ีมี

อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Plitvice  Lake National Park) หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่งดงาม
แห่งหนึ่งของยุโรป และยงัได้รบัการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองคก์ารยูเนสโก ้
(UNESCO) ในปี ค.ศ. 1979 ทะเลสาบพลิทไวซ์ตัง้อยู่ในดนิแดนทางด้านตะวนัออกเฉียงใต้ของ
ยุโรป ในส่วนของประเทศโครเอเชยี(Croatia) แม่น ้าโครานา(Korana) ท าใหเ้กดิทะเลสาบ 16 แห่ง
ไหลผ่านหินปูนและหนิชอล์กเชื่อมต่อกับ Cascades น ้าตกเล็กๆที่ไหลไล่ระดับลงมาเป็นชัน้ๆ
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เลก็ๆ และ waterfalls น ้าตกขนาดใหญ่ทีสู่งชนั Plitvice Falls (น ้าตกพลทิไวซ์) ชวนมหศัจรรย์กบั
อุทยานแห่งชาตทิะเลสาบพลทิไวซ์หนึ่งในป่าไมท้ีม่อีายุมากรุ่นสุดทา้ยในยุโรป ภูมปิระเทศเป็นที่
มหศัจรรย์  บ่งบอกถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้มคีวามหลากหลายทางชวีภาพทีอุ่ดมไป
ด้วยพชืและสตัว ์ทะเลสาบถูกแบ่งเป็น  2 กลุ่มใหญ่ คอื ชัน้บนและชัน้ล่าง การเปลี่ยนของสภาพ
อากาศตามฤดูกาลระหว่างชายฝัง่และเขตภาคพืน้ทวปี และเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั.... 

 
ค ่า  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
   พกัคา้งคนื  ณ  HOTEL JEZERO,PLITVICE หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 3)  
วนัท่ีห้า ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE – ซีบินิค (Unesco) – ชมเมือง – สปลิท (Unesco) 
เชา้ อรุณสวสัดิ.์....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 น าท่านสู่ท่าเรอื เพื่อล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ชัน้บนของ

อุทยาน (LOWER & UPPER LAKE) จากนัน้เพลิดเพลินกบัธรรมชาติอนังดงามและอลงัการของ 
LOWER LAKE  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนัยิ่งใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหนิปูนที่ตัง้
ตระหง่าน อีกทัง้ยังเชื่อมต่อด้วยน ้าตกต่างๆมากมาย  เดินชมทะเลสาบต่างๆตามทางเดิน
สะพานไม้ ทีเ่ชื่อมแต่ละทะเลสาบเขา้ดว้ยกนัทัง้ 16 แห่ง  และนอกจากนัน้บรเิวณรายลอ้มยงัเต็ม
ไปดว้ยถ ้าน้อยใหญ่กว่า 20 ถ ้า  และชม Big Waterfalls ซึ่งเป็นน ้าตกทีสู่งทีสุ่ดในอุทยานแห่งนี้   

 
เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารในวนอุทยาน   
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บ่าย พาคณะออกเดนิทางต่อสู่ เมืองซีบินิค (Sibenik) เมอืงเก่ารมิฝัง่ทะเลอาเดรยีติค ซึ่งทะเลอาเดรี
ยติก ก็คอื ทะเลย่อยของทะเลเมดเิตอร์เรเนียนนัน้เอง โดยเมอืงชบิินิคจะมอีาคารบ้านเรือนที่มี
หลังคาท าด้วยกระเบื้องสีแสด สไตล์เรอเนสซองส์ที่ได้รับอิทธิพลจากทางอิตาลี  ชมสภาว่า
การเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15 / ต่อด้วยชมมหาวิหารเซนต์เจมส์  
(St. James)   หรือ   เซนต์จาคอบ  (St. Jakob ) มรดกโลกทีผ่สมผสานสถาปัตยกรรมอติาเลีย่น 
– ดลัเมเชี่ยนได้อย่างลงตวั งดงามด้วยยอดโดมและหลงัคาทีป่ระดบัดว้ยแผ่นหนิ  และไม่มกีารใช้
วสัดุมาเชื่อมต่อจนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้   

 
 จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควร....น าท่านสู่ เมืองสปลิท (Split) โดยใช้เส้นทางลดัเลาะเลยีบไปตาม

ชายฝัง่ทะเลอาเดรยีติคทีม่บีา้นเรอืนหลงัคากระเบื้องสสีม้สลบัตามแนวชายฝัง่เป็นระยะๆ  สปลทิ
เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองรองลงมาจากซาเกร็บ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์  การคมนาคม  แหล่ง
อารยธรรมของแควน้ดลัเมเชยี และเป็นเมอืงชายฝัง่เมดเิตอรเ์รเนียนทีใ่หญ่ที่สุดในโครเอเชยี  อกี
ทัง้ยงัเป็นหนึ่งในเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดดว้ย  ได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแห่ง
แรกๆของโลก และเป็นตน้ก าเนิดของสุนัขพนัธ์ดลัเมเชยีนอกีดว้ย แลว้เขา้สู่ทีพ่กั.... 

 
ค ่า  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัคา้งคนื ณ HOTEL ART, SPLIT หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 4) 
วนัท่ีหก พระราชวงัไดโอคลีเชียน – เขตเมืองเก่า – ข้ามเส้นพรมแดน (สู่) ประเทศบอสเนีย & เฮอร์

เซโกวีนา – โมสตาร ์(Unesco)   
เชา้ อรุณสวสัดิ.์....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม  
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 น าท่านเดนิชมรอบๆ  พระราชวงัไดโอคลีเชียน (Diocletian Palace)  สรา้งขึน้จากพระประสงค์
ของจกัรพรรดิด์โิอคลเีชีย่น เมื่อตน้ครสิต์ศตวรรษที ่ 4  ทีต่อ้งการสรา้งพระราชวงัสาหรบับัน้ปลาย
ชวีติของพระองค ์ซึ่งใชเ้วลาในการก่อสรา้งถงึ 10 ปี UNESCO ไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก ใน
ปี  ค.ศ. 1979  ภายในประกอบดว้ย วิหารจูปีเตอร ์ (Catacombes)  สุสานใตด้นิทีม่ชีื่อเสยีงและ
วิหารต่างๆ ห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ลาน  Peristyle ซึ่งล้อมด้วยเสา
หนิแกรนิต  3  ด้าน และเชื่อมด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลกัอย่างวจิิตรงดงาม ยอด
ระฆงัแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) แท่นบูชาของเซนต์โดมนิัส และเซนต์สตาดอิุส ซึ่งอยู่
ภายในวิหาร นอกจากนี้ยังมีมหาวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนัส, วิหารดอมนิอุส 
(Cathedral of St.Domnius) ทีจ่ดัเรยีงรายรวมกนัอย่างลงตวั  ชมจตัุรสัประชาชน และรูปป้ันของ 
GREGORY OF NIN ผูน้ าศาสนาคนส าคญัของโครเอเชยี ในยุคศตวรรษที่ 10 

 
เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดนิทางข้ามเส้นพรมแดนระหว่างประเทศโครเอเชีย และประเทศบอสเนีย & 

เฮอรเ์ซโกวีนา  สู ่โมสตาร ์(Mostar) เมอืงมรดกโลกทีแ่สนงดงามและมากดว้ยมนต์เสน่หอ์นัชวน
หลงใหล....โดยตวัเมอืงตัง้อยู่ในหุบเขาของแม่น ้าเนเรตวา (Neretva River)  

 
ค ่า  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัคา้งคนื ณ HOTEL MOSTAR, MOSTAR  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 5) 
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วนัท่ีเจด็ ชมเมือง – สะพานหินโบราณ (Unesco) – ข้ามเส้นพรมแดนกลบั (สู่) ประเทศโครเอเชีย  
ดบูรอฟนิค (Unesco) 

เชา้ อรุณสวสัดิ.์....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม  
 พาท่ านชมสิ่ งที่ โ ดด เด่นและ เ ป็น

สญัลกัษณ์ที่ส าคญัของเมอืงนี้ สะพาน
โบราณ (Old Bridge) หรือสตา รี  
มอสต์ (Stari Most) ซึ่งถูกสร้างด้วย
หนิในสมยัยุคกลางโดยชาวเติร์ก ในปี 
ค.ศ.1566 และได้ถูกท าลายลงในปี 
ค .ศ .  1993  ต่อมาในปี  ค .ศ .2004 
สะพานเก่าและอาคารหลายหลังใน
เมอืงเก่าในบรเิวณใกลเ้คยีงกไ็ดร้บัการ
บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่  โดยได้รับ
ความช่วยเหลือจากคณะกรรมการ
วิชาการระหว่างประเทศของยูเนสโก้  
และยังคงได้รับการบ ารุงรักษาและใช้
งานมาได้จนถึงปัจจุบนั  จนกระทัง่ใน
เดื อนกรกฎาคม  ปี  ค . ศ .  2005 
องค์การยูเนสโก  (UNESCO) ได้ยก
ให้สะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณ
พื้นท่ีใกล้เคียงท่ีสุดของสะพานให้
อยู่ในรายช่ือมรดกโลก อิสระให้ท่าน
เดนิชมความงดงามของเมอืงและความ
เก่าแก่ของสะพานน าท่าน ชมย่าน
เมืองเก่า และอาคารบ้านเรือน ซึ่ง
ส่ ว น ใ ห ญ่ ล้ ว น ส ร้ า ง ขึ้ น ใ น แ บบ
สถาปัตยกรรมแบบพร-ีออตโตมนั ออต
โตมนัตะวนัออก เมดเิตอร์เรเนียนและ
ยุโรปตะวนัตก แวะชมบ้านตุรกีโบราณ (Turkish House or Kajtaz House) อายุกว่า 100 ปี ที่
มรีะเบียงสร้างออกมาชมเมอืงโมสตาร์ ติดแม่น ้า มคีวามสวยงามมาก….อิสระให้ท่านได้ลิ้มลอง
กาแฟตุรกี หรอื เตอร์กิช คอฟฟ่ี ที่ปรุงสรรจากทายาทเจ้าของบ้านรุ่นต่อรุ่น พร้อมชมความงาม
และของมคี่าที่จดัวางไว้ภายในบ้าน  และมสัยิดโกสก้ี เมห์เมด ปาซ่า (Koski Mehmed Paša 
Mosque) มสัยดิออตโตมนัขนาดเลก็ อายุกว่า 400 ปี ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1671 สิง่ที่โดดเด่น
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ทีสุ่ดของมสัยดิคอืหอคอยสุเหร่าทีต่ัง้สูงตระหง่านเหนือตวัเมอืงซึ่งท่านสามารถเหน็ววิทวิทศัน์ของ
ตวัเมอืงไดไ้กลถงึ 3 กโิลเมตร   

เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย จนไดเ้วลาอนัสมควร....น าคณะออกเดนิทางต่อสู่ เมืองดบูรอฟนิค (Dubrovnik)  เมอืงมรดกโลก

ทางตอนใตข้องสาธารณรฐัโครเอเชยี ตลอดสองขา้งทางตื่นตาตื่นใจกบัอาคารบา้นเรอืนทีม่หีลงัคา
สแีสดแดงทีต่ัง้อยู่ตามแนวชายฝัง่ เมอืงแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในเมอืงเก่าทีส่วยทีสุ่ดในยุโรป ไดร้บัการ
ขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค” ด้วยความที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
โดยเฉพาะเรื่องของการวางผงัเมอืงทีส่วยงาม….. 

 
ค ่า  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัคา้งคนื ณ  HOTEL ADRIA ,DUBROVNIK  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 6) 

วนัท่ีแปด ชมเมือง – ประตูหลกั – สนามบินดบูรอฟนิค –  สนามบินเวียนนา ( แวะเปลี่ยนเคร่ือง ) 
เชา้ อรุณสวสัดิ.์....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม  
 น าท่านเดนิเทีย่ว ชมบริเวณรอบนอกเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งตัง้อยู่ในโอบลอ้มก าแพงโบราณ

สูงตระหง่าน  เป็นเขตชุมชนเริม่แรกทีบ่รรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสรา้งบา้นเมอืงไวต้ัง้แต่ศตวรรษ
ที่ 7 และสร้างก าแพงเมอืงแขง็แรงขึ้นล้อมเมอืงไว้ในศตวรรษที่ 13 เพื่อป้องกนัภยัจากศตัรู เช่น 
พวกอาหรบั เวเนเชยีนมาชโีดเนียนและเซริ์บ ภายในเขตเมอืงเก่ามากมายดว้ยสิง่ก่อสร้างโบราณ 
ซึ่งได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก้  น าท่านเดนิเทีย่วชมเมอืงโดยเริม่ตน้
จากประตูหลกั (Pile Gate)  น าไปสู่ Stradum พืน้ทางเดนิเป็นหนิอนัเป็นถนนสายหลกัจาก น ้าพุ
โบราณทรงกลม (Onfrio Fountain) ไปจนสุดมุมถนนล้วนเรยีงรายไปด้วยสถานที่ส าคญั เช่น 
Franciscan Monastery  วิหารในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ของยุโรป ด าเนินกจิการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1391  
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 จากนัน้ใหท้่านไดถ่้ายรูปทีร่ะลกึบรเิวณจตัุรสักลางเมอืงซึ่งเป็นสถานทีน่ัดพบและประกอบกจิกรรม

ของชาวเมืองในอดีต  รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระท าผิดด้วย และ เสาหินอัศวิน (Orlando 
Column) และหอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตัง้อยู่ปลายสุดของถนนสายหลกั สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 
1444  หน้าปัดท าดว้ยเหลก็ มคีวามพเิศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัด ซึ่งแทนพระจนัทร์บอกขา้งขึน้
ข้างแรมในสมยัก่อน และรูปป้ันของนักบุญ St. Blaise ซึ่งมโีบสถ์ประจ าเมอืงสไตล์โรมาเนสก์แห่ง
แรกของเมืองเป็นฉากหลังและ โบสถ์ The Cathedral Treasury สถานที่เก็บอัฐิของนักบุญ 
St.Blaise ภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะรวมถึงวัตถุล ้าค่าจ านวนมากและยังมีส่วนผลิตเหรียญ
กษาปณ์และทองของชัง่ที่มีชื่อเสียงของดูบรอฟนิก ผ่านชมพระราชวงัสปอนซา (Sponza 
Palace) อีกด้วย  อิสระเดนิช้อปป้ิงสนิค้าพื้นเมอืงและของฝากตามอธัยาศยั.... ต่อด้วยพาชมววิ
ทวิทศัน์ที่คงความเป็นเอกลกัษณ์ของบ้านเมอืงหลงัคาสสี้มและความงดงามของทะเลอาเดรยีตกิ  
ยามสนี ้าเงนิของทะเลตดักบัสสีม้แสดของกระเบื้องหลงัคาเมอืงเก่า ช่างสวยงามเกนิค าบรรยาย 

11.30 น. จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควร......น าท่านเดนิทางสู่สนามบินดูบรอฟนิค เพื่อเตรยีมตวัเดนิทาง
กลบัสู่ประเทศไทย 

15.00 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์ (AUSTRIAN AIRLINES)    
เท่ียวบินท่ี OS 732  ( ใชเ้วลาบนิโดยรวม 1 ชัว่โมง 25 นาท ี) 

16.25 น. ถึงกรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย  เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง และให้ท่านได้ยดืเส้นยดืสาย......  
หมายเหตุ : เนือ่งจากเราเดนิทางมาเป็นหมู่คณะ ดงันัน้เมือ่เครือ่งลงจอดแล้ว.....รบกวนผู้เดนิทาง 
ทุกท่านโปรดรอหวัหน้าทวัรอ์ยู่บนเครือ่งก่อน  เพือ่ทีห่วัหน้าทวัรจ์ะไดน้ าท่านลงจากเครือ่งพรอ้มๆ
กนั  ไปขึ้นรถต่อไปยงัอาคารส าหรบัผูโ้ดยสารต่อเครือ่ง   เพือ่ป้องกนัการสบัสนและพลดัหลงกนั   

23.20 น.  เดนิทางต่อสู่ประเทศไทย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (AUSTRIAN AIRLINES)    
เท่ียวบินท่ี OS 025 (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 10 ชัว่โมง) 

วนัท่ีแปด ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 
14.20 น ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ........  
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1. อัตราค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ แบบหมู่คณะชัน้ประหยัดไป - กลับพร้อมกัน เส้นทางบิน  
: กรงุเทพฯ – ซาเกรบ็ // ดบูรอฟนิค  – กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน์ ซึ่งราคาถูกตรวจสอบ 
ณ วนัที ่25/12/2562  ไม่สามารถเลอืกทีน่ัง่หรอืระบุเลขทีน่ัง่ได ้ เนื่องจากเป็นการส ารองทีน่ัง่แบบหมู่คณะ  

2.  ราคาบตัรโดยสารเครื่องบินทีน่ าเสนอนัน้เป็นราคาเริม่ต้น  ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการยนืยนัจากทางสายการบนิในวนัและ 
เวลาที่ท าการส ารองทีน่ัง่  หากราคาบตัรโดยสารเครื่องบินสูงกว่าราคาทีแ่จ้ง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็เพิม่
ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง 

3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคา  อนัเนื่องมาจากค่าภาษนี ้ามนัและค่าประกนัภยัที่เพิม่ขึน้จากราคา
น ้ามนั  ทางบรษิัทฯจะท าการแจ้งท่านก่อน วนัที่มกีารออกบตัรโดยสารเครื่องบิน โดยใช้เอกสารอ้างอิงจากสาย
การบนิเป็นหลกัฐาน ในกรณีเปลีย่นแปลงราคาขา้งต้น 

 
 

 
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในรายการทวัร ์หรอืบอกเลกิตามความเหมาะสม  

อนัเนื่องจากสภาวะอากาศ, สภาพการจราจร , การเมอืง, สายการบนิ โดยมต้ิองแจง้ล่วงหน้า แต่ยดึถอืประโยชน์

ทีท่่านจะไดร้บัเป็นส าคญั 

2.  อตัราค่าบรกิารทัง้หมด คดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาบตัรโดยสาร ณ  25/12/2562 บรษิทัฯขอสงวน
สทิธิในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบรกิารทัง้หมด ในกรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภัยสายการบนิ  
ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรอืมกีารเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

3. การเดนิทางจะต้องมีผู้เดินทางขัน้ต า่ (ผู้ใหญ่)  30 / ต่อ 1 คณะ  บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเลื่อนการเดินทาง

หรอืเปลี่ยนแปลงราคาทวัรใ์นกรณีทีผู่เ้ดินทางไม่ครบ โดยทางบรษิทัฯ จะแจ้งใหท้่านทราบล่วงหน้า 16 วนัก่อน

การเดนิทาง 

4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าช้าของ

เที่ยวบิน, อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล   หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิด

เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ 

5. โรงแรมทีพ่กัเป็นโรงแรมที่เสนอราคาแต่ยงัมไิดท้ าการจองใดๆทัง้สิน้   หากเป็นช่วงเทศกาลหรอืงานแฟรต่์างๆ  

หากโรงแรมไม่สามารถส ารองหอ้งได ้ ใหค้ดิราคาเพิม่ขึน้ตามความเป็นจรงิจากผูเ้ดนิทางได้ 

6. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืมจี านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ 

และเพิม่เตียงเสรมิให้ (Extra Bed)  หรอืหากไม่มเีตียงเสรมิให้ ท่านจ าเป็นต้องแยกเป็นพกัห้องเดี่ยว และต้อง

ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วเพิม่   

7. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็  ทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

รวมการบรกิารเช่นกนั   ดงันัน้หากท่านไม่ไดท้่องเทีย่วพร้อมคณะตามรายการทีร่ะบุเอาไว ้  เช่น  ค่าอาหาร, ค่า

เงื่อนไขของทวัร ์

เงื่อนไขของตัว๋ 
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น าเที่ยวสถานที่ต่างๆ ท่านจะขอหกัค่าบรกิารคนืไม่ได้ เพราะบรษิัทฯต้องอยู่ภายใต้การจดัการที่มเีงื่อนไขกับ

องคก์รนัน้เช่นกนั เช่น การยกเลกิวนิาทสีุดทา้ยหลงัจากการยนืยนัแลว้ เป็นต้น    

8. การถูกปฎเิสธวซี่าและการออกจากเมอืงไทยหรอืถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงจากประเทศนัน้ๆในรายการทวัร ์ ในกรณี

ทีท่่านมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศหรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถกูต้อง หรอืความประพฤตสิ่อไป

ในทางเสื่อมเสยี   หรอืดว้ยว่าเหตุผลใดๆจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้  บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่

คนืเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน 

9. ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่ขอรบัผดิชอบใดๆ  

หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  เพราะโดยปกติเราใช้หนังสอืเดินทางบุคคล

ธรรมดาเล่มสเีลอืดหมู  

10. ก่อนที่ท่านท าการออกตัว๋ภายในประเทศ หรอืจองรถทวัร์มายงักรุงเทพฯ เพื่อเดินทางไปกบัทวัร์ของบริษัทฯ  

โปรดขอค ายนืยนัจากฝ่ายขายก่อน ว่าทวัรน์ัน้ๆมกีารยนืยนัการเดนิทางจรงิ  หากท่านท าการออกตัว๋โดยไม่ได้รบั

การยนืยนัจากพนักงานขายแล้ว  และทวัร์นัน้มกีารถูกยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง บรษิัทฯไม่ขอรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 

11. เมื่อท่านได้ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด มกีารช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ  ทางบรษิทัฯ จะขอถือว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของทางบรษิทัฯ แลว้ 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ   

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ2 ท่าน) 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 
พกัเดี่ยว 
จ่ายเพ่ิม 

23-31 มี.ค 63 64,500 บาท 61,500 บาท 9,500 บาท 

6-14 เม.ย. 63 (วนัสงกรานต์) 72,500 บาท 69,500 บาท 15,000 บาท 

28 เม.ย. – 6พ.ค. 63 (วนัแรงงาน) 64,500 บาท 61,500 บาท 9,500 บาท 

8 - 16 พ.ค. 63 64,500 บาท 61,500 บาท 9,500 บาท 

29 พ.ค. – 6 มิ.ย. 63 64,500 บาท 61,500 บาท 9,500 บาท 
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อตัราน้ีรวม   

✓ ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิระหว่างประเทศ แบบหมู่คณะชัน้ประหยดัไป - กลบัพรอ้มกนั ตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าภาษสีนามบนิ ภาษนี ้ามนั และค่าประกนัภยัทุกแห่งของสายการบนิ (โดยคดิจากอตัรา ณ วนัที ่25 ธ.ค. 62 ) 
✓ ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางส าหรบัหิ้วขึ้นเครื่อง 7KG ต่อท่าน/ต่อเที่ยว, กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ชิ้นๆละ 

ไม่เกนิ 23KG ต่อท่าน / ต่อเทีย่ว 
✓ ค่าธรรมเนียมวซี่าท่องเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี   ** หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซี่าเป็นหมู่คณะแลว้   ลูกคา้ 

ท่านใดไม่สามารถยื่นเอกสารไดท้นัตามทีก่ าหนดไว ้ จะต้องช าระค่าส่ง DHL เพิม่ เริม่ต้นท่านละ 4,000++ บาท   
✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 4 ดาว ตามทีร่ะบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารทัง้ของคาว – หวาน/ผลไม ้และน ้าดื่ม ตามมาตรฐานระดบัภตัตาคาร   
✓ ค่าพาหนะเดนิทาง ตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้ 
✓พเิศษ Free WIFI บนรถบสั  
✓ ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญของทางบรษิทัฯ จากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางใน

ต่างประเทศ  
✓ ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าประกนัสุขภาพและอุบตัเิหตุทัว่ไป ทีใ่ชส้ าหรบัในการยื่นขอวซี่าในวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท เงื่อนไขตาม

กรมธรรม ์ ** หากท่านประสงคท์ีจ่ะซื้อประกนัเพิม่เตมิ เพือ่เพิม่คุม้ครองในส่วนอืน่ๆ กรุณาสอบถามรายละเอียด
กบัทางเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ** 

✓ ยาสามญัประจ าบา้นและชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรบัผูเ้ดนิทาง 
✓ อาหารเสรมิระหว่างมือ้อาหาร เช่น น ้าพรกิกุ้งเสยีบ มาม่ารสต้มย ากุ้ง / รสหมูสบั ซอสปรุงรส น ้าจิ้มต่างๆ โดย

จดัเตรยีมจากทีป่ระเทศไทย 
✓ พเิศษ น ้าดื่มวนัละ 1 ขวด ขนาด 0.5 LTR / ต่อ 1 ท่าน พรอ้มทัง้ลูกอม ขนมขบเคีย้วบนรถตลอดการเดนิทาง 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางส าหรบัหน่วยงานขา้ราชการ และบุคคลธรรมดา 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น  มนิิบาร์ ค่าโทรศพัท์ระหว่างประเทศ  ค่าอาหาร/ค่าเครื่องดื่มสัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล์  ค่าซกัรดี และอื่นๆ 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนดไว้ 
 ค่าผูดู้แลกระเป๋าสมัภาระของคณะท่านฯ (Porter) ตามโรงแรมทีพ่กัในรายการ  
 ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ คนขบัรถตลอดการเดนิทาง (ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 30 ยูโร 

/ ต่อ 1 ท่านลูกคา้ ) ส่วนค่าทปิของหวัหน้าทวัร ์ขึน้อยู่กบัความพอใจของท่านเป็นหลกั 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัหรอืภาษสีนามบนิทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิหลงัจากวนัที ่25/12/2562   
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % 
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เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าโครเอเชีย (ไม่ต้องโชวต์วั) 
ใช้เวลาท าการอนุมติัวีซ่านับจากวนัยื่นประมาณ 15 - 30 วนัท าการ ไม่มียื่นด่วน 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มอีายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า  6  เดือน (นับจากวนัที่เดินทางจรงิ) และมหีน้า

ว่างส าหรบัประทบัวซี่าอย่างน้อย 2 หน้า , หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) เพื่อใชป้ระกอบกรณีเป็นเล่มใหม่ 

และยงัไม่เคยใชง้าน 

2. รูปถ่ายสี  หน้าตรง ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.  ใบหน้า 80 เปอร์เซ็นต์ 

จ านวน 2 ใบ และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน  เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน้ 

ไม่ใช่รูปสต๊ิกเกอร์   ห้ามสวมแว่นตาแฟชัน่ (ต้องเป็นแว่นสายตา

เท่านัน้) หรือเครื่องประดบั หรือหมวก , ใบหแูละค้ิวจะต้องปรากฏบน

ภาพถ่าย  และไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ รปูตามตวัอย่าง 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน,บตัรประชาชน, ส าเนาบตัรข้าราชการ (ถ้ามี), 

ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ (กรณีมีการเปลี่ยนช่ือสกลุ)  พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถ้ามี)    

4. กรณีสมรสแล้ว ส าเนาทะเบียนสมรส , ส าเนาใบหย่า , ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชีวติ) พร้อม

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถ้ามี)    

5. หลกัฐานการท างาน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านัน้)   

5.1 กรณีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน หนังสอืรบัรองการท างานจากบรษิัทฯ หวัจดหมายต้องเป็นหัว

บรษิทัฯ โดยระบุต าแหน่งงาน, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างานและช่วงเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยุด หลงัจากนัน้

จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   โดยระบุช่ือประเทศ  มตีราประทบัของบรษิัทฯ

พรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจ 

5.2 กรณีเจ้าของกิจการ  ส าเนาใบทะเบียนการค้า , ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , หนังสอืรบัรองการ  

จดทะเบียนที่มชีื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน  พร้อมทัง้เซ็นชื่อกรรมการผู้มีอ านาจ

รบัรองส าเนาและประทบัตราบรษิัทฯ (คดัลอกส าเนาไม่เกิน 3 เดือน)  มลีายเซ็นของเจ้าพนักงาน 

ผูค้ดัลอกเอกสารให ้

5.3 กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา    ใช้หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัที่ก าลงัศกึษา

อยู่เท่านัน้  หวัจดหมายเป็นหวัโรงเรยีน  มตีราประทบัของโรงเรยีนพรอ้มลายเซ็นของผูม้อี านาจใน

การออกเอกสาร  พรอ้มส าเนาบตัรนักเรยีน หรอืนักศกึษา   

5.4 กรณีเป็นข้าราชการ  ใช้หนังสอืรบัรองต าแหน่งจากต้นสงักัด ระบุต าแหน่ง  เงนิเดือน อายุการ

ท างาน มตีราประทบัของหน่วยงาน พรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจออกเอกสาร 
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5.5 กรณีเกษียณอายุ  ใชห้นังสอืรบัรองการเกษยีณอายุจากหน่วยงาน (กรณีเคยเป็นขา้ราชการ) พรอ้ม

ลายเซน็ของเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจออกเอกสาร , เขยีนจดหมายรบัรองการเกษยีณอายุงานดว้ยตวัท่าน

เองเป็นภาษาองักฤษ (กรณีเคยเป็นพนักงานเอกชนทัว่ไป)  

6.   หลกัฐานการเงิน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านัน้)   

6.1     หนังสือรบัรองฐานะการเงินของบญัชีออมทรพัย ์(Bank Guarantee)  กรุณาระบุ  TO WHOM IT 

MAY CONCERN  แทนการใส่ชื่อของสถานทูต  และต้องมตีราประทบัของธนาคารพร้อมลายเซ็น

ของเจา้หน้าทีธ่นาคาร ควรเลอืกบญัชทีีม่กีารเขา้ – ออกของเงนิสม ่าเสมอ มยีอดคงเหลอืไม่ต ่ากว่า 6 

หลกั  เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าท่านมฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายการเดนิทาง  

6.2 ในกรณีท่ีต้องให้บุคคลอ่ืนรบัรองค่าใช้จ่ายให้  ต้องท าเป็นหนังสอืรบัรองค่าใชจ้่ายทีอ่อกจากทาง  

ธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชื่อเจา้ของบญัช ีและบุคคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกค่าใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจน ต้องมี

ตราประทบัของธนาคารพรอ้มลายเซน็ของเจ้าหน้าทีธ่นาคาร พรอ้มทัง้เอกสารประกอบอย่างอื่นของ

ผู้รับรองการเงิน เช่น ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้รับรอง และเอกสารอื่นที่สามารถบ่ งบอกถึง

ความสมัพนัธ์กนั และเหตุผลในการออกค่าใชจ้่ายใหท้่านได ้ 

 7.  เดก็อายุต า่กว่า 20 ปี  ต้องมีส าเนาสูติบตัร  และถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง  

จะต้องไปท าหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจากอ าเภอ หรอืเขตทีท่่านอาศยัอยู่ โดยระบุชื่อผูท้ีเ่ด็ก

เดนิทางไปดว้ย  พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนของบดิา /มารดา กรณีเดก็อยู่ในความปกครองของบิดา

หรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมหีลกัฐานรบัรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นัน้ เช่น ส าเนาใบ

หย่า  พรอ้มทัง้บนัทกึการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผูร้บัผดิชอบเดก็  และเดก็อยู่ในความปกครองของผูอ้ื่น จะต้อง

มหีลกัฐานรบัรองว่าเดก็อยู่ภายใต้การปกครองของผูน้ัน้ เช่น หนังสอืรบัรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น 

*** การอนุมติัวีซ่าขึ้นอยู่กบัทางสถานทูตเท่านัน้  บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนในการยื่นเอกสารให้เท่านัน้ *** 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา  หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 
เงื่อนไขการจองทวัร ์ 

• ส่งใบจองพรอ้มส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทางที่มอีายุการใชง้าน ไม่ต า่กว่า 6 เดือน  นับจากวนัเดินทางจริง ช าระเงนิ
ค่ามดัจ าท่านละ 30,000.- บาท ภายหลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั   

• ส าหรบัค่าบรกิารทวัรส์่วนที่เหลือโปรดช าระภายใน 30 วนัท าการก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ช าระเงนิส่วนทีเ่หลอื
ตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงื่อนไข กรณีท่านท าการจองก่อนวนัเดนิทางน้อย
กว่า 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน  

• หากท่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้  กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมาทีเ่จา้หน้าทีฝ่่ายขายทีดู่แลท่าน  พรอ้มแจง้ขอ้มูลของท่าน   
o ชื่อ-นามสกุล 
o โปรดระบุชื่อโปรแกรมทวัร ์ พรอ้มระบุวนัเดนิทาง 
o เบอรโ์ทรศพัท์ตดิต่อกลบั 
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o แจ้งความประสงคเ์ป็นพเิศษ เช่น  อาหารมุสลิม มงัสวริตัิ  การแพ้อาหาร  รถเขน็บรกิารทีส่นามบนิ เป็นต้น 
กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการใหไ้ด ้

• บรษิทัฯ ใคร่ขอสงวนสทิธิใ์นยนืยนัทีน่ัง่การเดนิทาง  ส าหรบัผูท้ีช่ าระเงนิค่ามดัจ าการเดนิทางมาแลว้เท่านัน้  
หมายเหตุ  

❖ กรณีที่ส่งใบจองทวัรม์าก่อน จะมกี าหนดการช าระค่ามดัจ าหลงัการส่งใบจองทวัรม์าใหบ้รษิทัฯภายใน 3 วนั 
หากเกนิจากวนัทีก่ าหนดไว ้ทางบรษิทัฯใคร่ขอพจิารณาสถานะการจอง 

❖ การไม่ช าระเงนิตามก าหนดนัดหมาย ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิและการคนืเงนิมดัจ า 
 

 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วันท าการ ทางบริษัทฯจะคืนค่ามัดจ าให้ทัง้หมด  ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วง
วนัหยุดหรอืเทศกาล ทีต้่องการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคี่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเทีย่วบินพิเศษ เช่น  EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด  เนือ่งจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

• ยกเลกิการเดนิทางทุกกรณี น้อยกว่า 29 วนั  ทางบรษิทัฯขอเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมดเตม็จ านวน เนื่องจากบรษิทัฯมกีาร
ท าส ารองจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆกับบริษัททัวร์ในประเทศหรือต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว  
** ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบตัเิหตุ , เจบ็ป่วย จนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางได ้จะต้องมใีบรบัรองแพทย ์ หรอืหากเสยีชวีติ 
ต้องมใีบมรณบตัร   เพือ่จะแสดงยนืยนักบัสายการบินและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ  ทัง้นี้ท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่าย
ทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได้คอื  ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เครือ่งบิน (กรณีออกตัว๋เครือ่งบินแล้ว) และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีทีท่่านยืน่วีซ่าแล้ว  ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและโรงแรม
ต่างประเทศ ** 
 

• ในการยื่นขอวซี่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้ม
ส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 30 วัน ก่อนวันเดินทางให้ทางบริษัทฯ  ***ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่
สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง 
หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครัง้หน่ึง*** 

• กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแล้วทาง
บรษิัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน หรอืค่าตัว๋
เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) ค่าใชจ้่ายส่วนต่างกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

• หากท่านจองและใหเ้อกสารในการยื่นวซี่าล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลวซี่าของท่าน ไม่
ผ่าน บรษิทัฯ ใคร่ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด  
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