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“HIGHLIGHT” 
 

 ตามรอยซรียีด์งั Game of Thrones  ดบูรอฟนคิ (Unesco) เมอืงทา่เกา่แกท่สีวยทสีดุ   
 ลอ่งเรอืชมิหอยนางรมสดๆจากอา่ว พรอ้มจบิไวน ์ณ มาลสีตอน   

 สปลทิ เมอืงชายฝงัทใีหญท่สีดุของโครเอเชยี และ พระราชวงัไดโอคลเีชยีนยคุโรมนั (Unesco) 
 เมอืงเกา่ โทรเกยีร ์(Unesco) ทมีสีถาปัตยกรรมแบบกรกี-โรมนัโบราณ  

 ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวดลัเมเชยีน เอ็ทโนแลนด ์
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 เยอืนนําตกทสีวยทสีดุในยุโรป อทุยานแหง่ชาตคิรกึคา 
 

 ซบีนิคิ (Unesco) เมอืงเกา่รมิฝงัทะเลอาเดรยีตคิ 
 ชมแลนดม์ารก์แหง่ดนตรจีากธรรมชาต ิ“ทเีดยีวในโลก” ซาดาร ์ ออรแ์กนทะเล  

 ชม อทุยานแหง่ชาตพิลทิวติเซ ่มรดกโลกอนัลําคา่แหง่โครเอเชยี 
 ซาเกร็บ เมอืงหลวงอนัเกา่แกข่องโครเอเชยี  

– อาหารหลากหลาย ทอ้งถนิและจนี –  
– เมนูพเิศษ สปาเก็ตตเีสน้เหนยีวนุม่ เสรฟิคูกุ่ง้ล็อบสเตอร–์ 

– พกัโรงแรมระดบั 4 ดาวทุกคนื – 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  

.  น.  บริษัทฯ ขอเชญิท่านทจีุดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชนั  ประตูทางเข้าเลขที  

เคาน์เตอร ์U สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ ( TURKISH AIRLINES)   เจ้าหน้าทขีองบรษิทัฯ รอ

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนขนึเครอืง...      

.  น. 

 

เหินฟ้าสู่ ดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย  โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เทียวบินที 

TK069  (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 11 ชวัโมง)    

วนัทีสอง สนามบินอิสตนับลู (แวะเปลียนเครอืง)  – ดบูรอฟนิค (Unesco)  – เขตเมืองเก่า – ประตูหลกั 

.  น. ถึง สนามบินอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  เพือแวะเปลียนเครือง ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสายและ

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิง  DUTY FREE  

หมายเหตุ : เนืองจากเราเดนิทางมาเป็นหมู่คณะ  ดงันันเมอืเครอืงลงจอดแล้ว.....รบกวนผูเ้ดนิทาง

ทุกท่านโปรดรอหวัหน้าทวัร์อยู่บนเครอืงก่อน  เพอืทหีวัหน้าทวัร์จะไดนํ้าท่านลงจากเครอืงพรอ้มๆ

กนั ไปขนึรถต่อไปยงัอาคารสําหรบัผูโ้ดยสารต่อเครอืง เพอืป้องกนัการสบัสนและพลดัหลงกนั   

.  น. ออกเดินทางต่อสู่  ดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย  โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ 

เทยีวบนิท ีTK437  (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 1 ชวัโมง 55 นาท)ี   

.  น. เมอืเครอืงบนิสมัผสัขอบฟ้า นําท่านเขา้สูน่่านฟ้าของประเทศโครเอเชีย  คณะเดนิทางถงึ สนามบิน

ดบูรอฟนิค (DUBROVNIK AIRPORT)  แห่งเมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik)  เป็นเมอืงมรดกโลก

ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย  ให้ท่านได้ตืนตาตืนใจกับอาคารบ้านเรือนทีมีหลังคา 

สแีสดแดงทตีงัอยู่ตามแนวชายฝังตลอดสองขา้งทาง.... นับเป็นหนึงในเมอืงเก่าทสีวยทสีุดในยุโรป 

ถูกขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค” ด้วยความทีมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

โดยเฉพาะเรอืงของการวางผงัเมอืงทสีวยงาม (เวลาทอ้งถนิชา้กว่าเวลาของประเทศไทย 6 ชวัโมง) 

นําท่านผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  รบักระเป๋าสมัภาระ  ผา่นกรมศุลกากรเป็นทเีรยีบรอ้ยแล้ว 

ทางหวัหน้าทวัรแ์ละมคัคุเทศน์ทอ้งถนิจะนําคณะท่านฯ ขนึรถปรบัอากาศเขา้สู ่ตวัเมือง แลว้พาท่าน

เดนิเทยีว ชมบริเวณรอบนอกของตวัเมอืงเก่า  (Old Town) ทมีากมายดว้ยสงิก่อสรา้งโบราณ ซงึ

ไดร้บัการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก้ (UNESCO)....โดยเรมิตน้จาก ประตูหลกั 

(Pile Gate) นําไปสู่ Stradum พนืทางเดนิเป็นหนิอนัเป็นถนนสายหลกัจาก นําพุโบราณทรงกลม 
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(Onfrio Fountain) ไปจนสุดมุมถนนล้วนเรยีงรายไปดว้ยสถานทสีําคญั เช่น Franciscan Church 

and Monastery  วิหารในสถาปัตยกรรมโกธิก  และภายในยงัมีร้านขายยาทีเก่าแก่ทีสุดของ

ยุโรป จากนันให้ท่านได้ถ่ายรูปทีระลกึบรเิวณจตุัรสักลางเมอืงซงึเป็นสถานทนีัดพบและประกอบ

กจิกรรมของชาวเมอืงในอดตี รวมถงึสถานทลีงโทษผูก้ระทาํผดิดว้ย 

 
เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  

บ่าย อสิระให้ท่านไดถ่้ายรูปทรีะลกึกบั เสาหินอศัวิน (Orlando Column) และ หอนาฬิกา (Bell Tower) 

ทตีงัอยู่ปลายสุดของถนนสายหลกั สร้างขนึเมอืปี ค.ศ. 1444  หน้าปัดทําด้วยเหล็ก มคีวามพเิศษ

ตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัด ซงึแทนพระจนัทร์บอกขา้งขนึข้างแรมในสมยัก่อน และรูปปันของนักบุญ 

St. Blaise ซึงมีโบสถ์ประจําเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังและ โบสถ์  

THE CATHEDRAL TREASURY สถานทเีกบ็อฐัขิองนักบุญ St.Blaise ภาพเขยีนและชนิงานศลิปะ

รวมถึงวตัถุลําค่าจํานวนมาก  และยงัมสี่วนผลิตเหรยีญกษาปณ์และทองของชงัทมีชีอืเสยีงของดูบ

รอฟนิก   อสิระท่านในการเดนิชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงและของฝากตามอธัยาศยั... 

 
เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารคาํ ณ  ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ!! สปาเกต็ตีเสริฟคู่กุ้งลอ็บสเตอร ์

คาํ   พกัคา้งคนื  ณ  HOTEL ADRIA ,DUBROVNIK  หรอืเทียบเท่า  ดาว (คืนที )  

 

วนัทีสาม ดูบรอฟนิค – อ่าวมาลีสตอน – ล่องเรือชมฟารม์เลียงหอย + ชิมหอยนางรมสดๆ – สปลิท 

พระราชวงัไดโอคลีเชียน (UNESCO) – เขตเมืองเก่า 
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เชา้ อรุณสวสัด.ิ....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม  

 นําท่านออกเดินทางไปยัง อ่าวมาลีสตอน (Mali Ston)  เพือปรบัเปลียนอิริยาบถ โดยการ

ล่องเรือ 45 นาที เยียมชมฟารม์เลียงหอย ชมขนัตอนต่างๆของการเลียง  ไฮไลท์ : ลิมรส

หอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก  พร้อมชิมไวน์ท้องถินเติมเต็มรสชาติท่ามกลาง

บรรยากาศอนัสวยงามของอ่าว  *** หมายเหตุ - ขนึอยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัทเีดนิทาง *** 

 
เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย จากนนัคณะท่านฯ มุ่งหน้าสู ่เมืองสปลิท (Split) โดยใชเ้สน้ทางลดัเลาะเลยีบไปตามชายฝังทะเล

อาเดรยีตคิทมีบีา้นเรอืนหลงัคากระเบืองสสีม้สลบัตามแนวชายฝังเป็นระยะๆ  สปลิท เป็นเมอืงใหญ่

อนัดบัสองรองลงมาจากซาเกรบ็ และยงัเป็นศูนยก์ลางการพาณิชย ์ การคมนาคม   แหล่งอารยธรรม

ของแควน้ดลัเมเชยี  และเป็นเมอืงชายฝังเมดเิตอรเ์รเนียนทใีหญ่ทสีุดในโครเอเชยี อกีทงัยงัเป็นหนึง

ในเมอืงทเีก่าแก่ทสีุดดว้ย  ไดร้บัการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแห่งแรกๆของโลก และ

เป็นตน้กําเนิดของสุนขัพนัธด์ลัเมเชยีนอกีดว้ย.... 

 
 พาท่านเดนิชมรอบๆ พระราชวงัไดโอคลีเชียน (Diocletian Palace) สรา้งขนึจากพระประสงคข์อง

จกัรพรรดดิโิอคลเีชยีน เมอืต้นครสิต์ศตวรรษท ี   ทตีอ้งการสรา้งพระราชวงัสาหรบับนัปลายชวีติ

ของพระองค ์ซงึใช้เวลาในการก่อสร้างถงึ 10 ปี UNESCO ได้ขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี  

ค.ศ. 1979  ภายในประกอบดว้ย วิหารจูปีเตอร ์(Catacombes)  สุสานใต้ดนิทมีชีอืเสยีงและวหิาร

ต่างๆ ห้องโถงกลางซงึมทีางเดนิเชอืมต่อสู่ห้องอืนๆ ลาน Peristyle ซงึล้อมด้วยเสาหินแกรนิต  
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ด้าน และเชอืมด้วยโค้งเสาทตีกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลกัอย่างวจิติรงดงาม  ยอดระฆงัแห่งวิหาร 

(The Cathedral Belfry) แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาดิอุส ซึงอยู่ภายในวิหาร 

นอกจากนียังมีมหาวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนัส, วิหารดอมนิอุส(Cathedral of 

St.Domnius) ทจีดัเรยีงรายรวมกนัอย่างลงตวั ชมจตุัรสัประชาชน ชมรปูปันของ GREGORY OF 

NIN ผูนํ้าศาสนาคนสําคญัของโครเอเชยี ในยุคศตวรรษท ี10

 
เยน็ ร่วมรบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

คาํ พกัคา้งคนื ณ HOTEL ORA,SPLIT  หรือเทียบเท่า  ดาว  (คืนที ) 

วนัทีสี สปลิท – โทรเกียร ์(Unesco)  – เขตเมืองเก่า – พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง ETNOLAND DALMATI 

อทุยานแห่งชาติครึกคา – นําตกครึกคา – โวดิเซ่ 

เชา้ อรุณสวสัด.ิ...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

 นําคณะมุ่งหน้าสู่  เมืองโทรเกียร ์(Trogir)  ถือว่าเป็นอีกเมอืงประวตัิศาสตร์ของโครเอเชยี  เป็น

เมอืงโบราณบนเกาะเลก็ๆ ซงึในอดตีเคยถูกปกครองโดยพวกกรกีและโรมนั แต่ปัจจบุนัมกีารอนุรกัษ์

เป็นเมอืงเก่า และได้รบัการรบัรองให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.   ระหว่างทางผ่านชมเมอืงทมีี

สภาพเป็นเกาะอยู่โดดเดยีว คอืเมอืงพรโีมสเตน ....... 

 
 พาท่าน ชมเขตเมืองเก่า  สมัผสัอาคารบ้านเรอืนทไีดร้บัอทิธพิลจากสถาปัตยกรรมกรกีและโรมนั

โบราณ อาทิ ประตูเมือง Kopnena Vrata ทีได้มีการบูรณะขึนใหม่ในสมัยศตวรรษที 16,  

หอนาฬิกา ทสีร้างขนึในสมยัท ี14  แวะถ่ายรูปคู่กบัมหาวิหารเซ็นต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence 

Cathedral) ทสีร้างขนึในสมยัท ี12  จุดเด่นของมหาวหิาร คอืประตูทางเข้าทแีกะสลกัเป็นเรอืงราว

ต่างๆ อย่างวจิติรตระการตา มีรปูปันสิงโต อดมั & อีฟและรปูสลกันักบุญเซ็นต์ลอเรนซ์ ผูส้รา้ง

มหาวหิารแห่งนี มเีวลาให้ท่านเดนิเล่นในเมืองเก่า เลือกซอืสนิค้าท้องถิน ของทรีะลึกมากมาย... 

ต่อดว้ยเดนิทางสู ่มณฑลในภมิูภาคดลัเมเชียน (Dalmatia) เป็นภูมภิาคทางประวตัศิาสตร์ทตีงัอยู่
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บนชายฝังตะวนัออกของทะเลอาเดรยีตกิ (Adriatic Sea) ชม พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง ETNOLAND 

DALMATI ในหมู่บ้านเลก็ๆ ของ PAKOVO SELO ซงึท่านจะได้รบัพธิตี้อนรบัตามประเพณีของ

ชาวดลัเมเชยีนทศีกัดสิทิธจิากสมาชกิในหมู่บา้น  พาเดนิชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ วฒันธรรมการกนิ

ของชาวดลัเมเชยีน บ้านหนิทผีูค้นอาศยั  การทําฟาร์มแบบดงัเดมิ  ชมเครอืงมอืทใีชใ้นครวัเรือน  

พร้อมฟังเรอืงราวเกยีวกบัประวตัิศาสตร์ของดลัเมเชยีน  ไฮไลท์ : ลิมลอง แฮม Drniš อาหาร

ดังเดิมทีขึนชือในเขตภูมิภาค ซึงถูกปรุงขึนเป็นพิเศษโดยใช้เทคนิคทีเรียกว่า " peka " 

เช่นเดียวกบัไวน์ท้องถินและแฮมรมควนั 

 
เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย จากนันพาคณะท่านฯ มุ่งหน้าสู่  อุทยานแห่งชาติครึกคา (Krka National Park) อุทยาน

แห่งชาตทิมีชีอืเสยีงของมณฑลซบินิิค-คนีน (Sibenik-Knin) อุทยานแห่งนียงัไดร้บัการประกาศเป็น

อุทยานแห่งชาติในปี 1985 เกดิจากแม่นําครคึา (Krka River) ซงึมคีวามยาวถงึ  กโิลเมตร โดย

ก่อตังขึนมาเพือปกป้องระบบนิเวศน์ในแถบแม่นําครึคา รวมไปถึงการดําเนินกิจกรรมทาง

วทิยาศาสตร์ วฒันธรรม การศึกษา และการท่องเทยีว นําท่านสู่ สกราดินสกี บูค (Skradinski 

Buk) จุดชมววินําตก Krka ทีสวยทีสดุ  เป็นหนึงในสองนําตกหลกัทมีคีวามสงูประมาณ 37.5 เมตร 

เป็นนําตกทมีนํีาใสมาก และด้วยความเป็นธรรมชาตแิละความสวยงามของนําตกจงึทําใหนํ้าตกแห่ง

นีเป็นหนึงในนําตกทสีวยทสุีดในยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมววิทวิทศัน์ และพกัผอ่นหย่อนใจ.... 
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 แล้วเดนิทางต่อสู่  เมืองโวดิเซ่ (Vodice)  เมอืงเลก็ๆรมิชายฝังทะเลอาเดรยีติกทางตอนกลางของ

แคว้นดัล เ ม เ ชียน   และ เ ป็นศูนย์ก ล างการท่ อ ง เทียวที ใหญ่ทีสุ ดแห่ งหนึ งขอ งทะเล 

อาเดรยีตกิตอนกลาง  อสิระใหท้่านเดนิชมววิทอ้งทะเลสนํีาเงนิครามแลว้.....เขา้สูโ่รงแรมทพีกั 

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารคาํ ณ  ภตัตาคารของโรงแรม 

คาํ พกัคา้งคนื ณ HOTEL OLYMPIA,VODICE  หรือเทียบเท่า  ดาว  (คืนที ) 

วนัทีห้า โวดิเซ่ –  ซีบินิค (Unesco)  –  ชมเมือง – ซาดาร ์(Unesco) – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์ โดแนท 

มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย – ฟอรมัหรือย่านชุมชน – ช้อปปิงตลาดกลางเมือง – Sea Organ 

เชา้ อรุณสวสัด.ิ....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

 นําคณะเดนิทางสู่ ซีบินิค (Sibenik) เมอืงเก่ารมิฝังทะเลอาเดรียตคิซงึทะเลอาเดรยีตกิก็คอื ทะเล

ย่อยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนันเอง  โดยเมืองชบีินิคจะมีอาคารบ้านเรือนทีมีหลงัคาทําด้วย

กระเบืองสีแสด  สไตล์เรอเนสซองส์ทีได้รับอิทธิพลจากทางอิตาลี  ชมสภาว่าการเมืองเก่า  

THE OLD LOGGIA ทีสร้างขนึราว ค.ศ. 15 / ต่อด้วยชม มหาวิหารเซนต์เจมส์  (St. James)   

หรือ เซนตจ์าคอบ  (St. Jakob ) มรดกโลกทผีสมผสานสถาปัตยกรรมอติาเลยีน – ดลัเมเชยีนได้

อย่างลงตวั งดงามดว้ยยอดโดมและหลงัคาทปีระดบัดว้ยแผน่หนิ  และไมม่กีารใชว้สัดุมาเชอืมต่อจน

ได้รบัการยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกจากยเูนสโก้   

 
เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
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บ่าย จากนันออกเดนิทางต่อสู่  เมืองซาดาร ์(Zadar)  เมอืงประวตัิศาสตร์มากว่า 3,000 ปี  และเป็น

เมอืงท่าสาํคญัของทะเลเอเดรยีตคิ ทมีบีทบาทมาตงัแต่สมยัโรมนัจนถงึปัจจุบนั อดตีเมอืงหลวงเก่าของ 

ภูมภิาคดลัเมเชยี (Dalmatia) ทปัีจจุบนัไดก้ลายเป็นเมอืงท่องเทยีวทมีปีระวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอนั

เก่าแก่นอกจากนีแลว้เมอืงหลวงเก่าแห่งนียงัเป็นทรีู้จกักนัในหมู่ชาวเรอืทมีาคา้ขายในแถบนี เนืองจาก

เคยเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการคา้ขายมาตงัแต่สมยัอดตี...... 

 
 พาท่านชมตวัเมอืงซาดาร ์ ชมประตูเมืองเก่า สมยัเวนีซมอีทิธพิลเหนือซาดา้ร ์อนังดงามดว้ยลวดลาย

และสญัลกัษณ์ต่างๆ ชมบริเวณด้านนอกของโบสถ์เซนต์ โดแนท (St.Donat)  ซงึเป็นโบสถ์สําคญั

ประจําเมือง และมหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย (St. Anastasia Church) ทีงดงามด้วยศิลปะผสม 

โรมาเนสก์และโกธคิ  ชมฟอรมัหรือย่านชุมชน (Roman Forum) ของโรมนัเมอืสองพนัปีก่อนทนีัก

โบราณคดจีะใชค้วามอุตสาหะในการขดุคน้พบหลกัฐานสาํคญัต่างๆในการอยู่อาศยัของชาวโรมนั แวะ

ตลาดกลางเมือง ทมีชีวีติชวีาสดใสดว้ยผกั ผลไม ้ไมด้อกและอนืๆ อนัแสดงถงึความอุดมสมบรูณ์ของ

พนืดนิ...และเดนิริมเมืองซาดาร ์โดยทนีีจะมคีวามพเิศษตรงทมี ีออรแ์กนนําทะเล (Sea Organ) ที

แรกและทีเดยีวของโลก โดยใช้คลนืทีซดัเข้าหาฝังทําให้เกดิเสยีงต่างๆ  สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง

เครอืงดนตรโีดยอาศยัเกลยีวคลนืทซีดัเขา้กระทบกบับนัไดหนิอ่อนและท่อใต้ขนับนัไดก่อให้เกดิเป็น

ทว่งทาํนองเสยีงดนตร ีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nikola Basic ซงึเปิดใหส้าธารณะชนเขา้

ชมนบัแต่วนัท ี15 เมษายน ปี ค.ศ. 2005 ทผีา่นมา    

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

คาํ พกัคา้งคนื ณ  HOTEL KOLOVARE, ZADAR  หรอืเทียบเท่า  ดาว  (คืนที 4) 

วนัทีหก ซาดาร์ – พลิทวิตเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Unesco) – ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE  

ซาเกรบ็  

เชา้ อรุณสวสัด.ิ....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

 นําคณะมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Plitvice  Lake National Park) หนึงในอุทยาน

แห่งชาตทิงีดงามแห่งหนึงของยุโรป และยงัได้รบัการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

จากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ.   ทะเลสาบพลทิไวซ์ตงัอยู่ในดนิแดนทางด้าน

ตะวนัออกเฉียงใต้ของยุโรป ในส่วนของประเทศโครเอเชยี(Croatia) แม่นําโครานา(Korana) ทําให้

เกิดทะเลสาบ  แห่งไหลผ่านหินปูนและหนิชอล์กเชอืมต่อกบั Cascades นําตกเล็กๆทไีหลไล่

ระดบัลงมาเป็นชนัๆเลก็ๆ และ waterfalls นําตกขนาดใหญ่ทสีูงชนั Plitvice Falls (นําตกพลทิไวซ์)  

ชวนมหศัจรรย์กบัอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทไวซ์หนึงในป่าไม้ทมีอีายุมากรุ่นสุดท้ายในยุโรป  

ภูมิประเทศเป็นทมีหศัจรรย์บ่งบอกถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้มคีวามหลากหลายทาง
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ชีวภาพทอีุดมไปด้วยพชืและสตัว์ ทะเลสาบถูกแบ่งเป็น  2 กลุ่มใหญ่ คอื ชนับนและชนัล่าง การ

เปลยีนของสภาพอากาศตามฤดกูาลระหว่างชายฝังและเขตภาคพนืทวปี   

 
 พาท่านไปยงัท่าเรอื เพอื ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ทเีชอืมระหว่างทะเลสาบล่างขนึสู่ชนับน

ของอุทยาน (LOWER & UPPER LAKE) ท่านจะได้เพลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินังดงามและอลงัการ

ของ LOWER LAKE ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอินัยงิใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหนิปูนทีตงั

ตระหง่าน อีกทงัยงัเชอืมต่อด้วยนําตกต่างๆมากมาย   จากนันพาเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตาม

ทางเดนิสะพานไมท้เีชอืมแต่ละทะเลสาบเขา้ดว้ยกนัทงั  แห่ง  นอกจากนนับรเิวณรายลอ้มยงัเต็ม

ไปด้วยถําน้อยใหญ่กว่า  ถํา และชม Big Waterfalls ซึงเป็นนําตกทีสูงทีสุดในอุทยานแห่งนี  

*** หมายเหตุ - ขนึอยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัทเีดนิทาง *** 

 
เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย จากนันนําคณะท่านเดินทางสู่  ซาเกร็บ (Zagreb)  เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย  มี

ประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี มแีม่นําสายหลกัชอื ซาวา (Sava River) ไหลผ่านด้านหนึงของ

เมอืง นอกจากนีประเทศโครเอเชยียงัเป็นประเทศต้นกําเนิดของ “เนคไท” อาภรณ์อนังามสง่าและ

เป็นสากลของสุภาพบรุุษอกีดว้ย.....พาคณะเขา้สูโ่รงแรมทพีกัเพอืพกัผ่อน 
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เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารคาํ ณ  ภตัตาคาร 

คาํ พกัคา้งคนื ณ  HOTEL DUBROVNIK, ZAGREB  หรือเทียบเท่า  ดาว  (คืนที 5) 

วนัทีเจด็ ซาเกร็บ – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์มาร์ค – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ประตูหินตะวนัออก 

อิสระช้อปปิง – สนามบินซาเกรบ็ – สนามบินอิสตนับูล (แวะเปลียนเครอืง)   

เชา้ อรุณสวสัด.ิ....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 

 พาคณะท่านเดนิชมเมอืง ผ่านชมจตุัรสั BAN JELACIC ทีมีรปูปันของนายพลบาน โจซิฟ เจลา

ซิค  (Ban Josip Jelacic)  วรีะบุรุษของประเทศ  โดยนําทหารชาวโครแอตต่อตา้นฮงัการใีนสมยัตน้

ศตวรรษท ี19  และ ชมย่านเมืองเก่าของกรุงซาเกรบ็ ซงึแบ่งออกเป็น 2 เขต คอื เมืองตอนบน 

(Upper Town) และ เมืองตอนล่าง ( Lower Town) ทเีชอืมต่อกนัดว้ยรถราง  FUNICULAR  ทมีี

ความยาวสนัทสุีดในยุโรป  นําคณะนังรถรางโดยชมเมอืงจะเรมิจากเมอืงเก่าทเีป็น Upper Town ซงึ

มแีหล่งโบราณสถานและเตม็ไปดว้ยเรอืงราวทางประวตัศิาสตรม์ากมาย  ซงึนกัท่องเทยีวจะสามารถ

เดนิลดัเลาะตรอกซอกซอยเลก็ๆ ไปเรอืยๆ จนไปถงึบรเิวณ Lower Town  ซงึบรเิวณนีจะเป็นย่าน

ธุรกจิทมีคีวามคกึคกัมากกว่าบรเิวณ Upper Town ผ่านชม อาคารรฐัสภา (Sabor) ทสีร้างขนึในปี 

ค.ศ. 1918 ในโอกาสทีโครเอเชียแยกตัวออกจากอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน (AUSTRO-

HUNGARIAN EMPIRE)  โดยมกีารประกาศแยกตวัออกอย่างเป็นทางการ บริเวณระเบียงชนับน

ของอาคาร  หลงัจากนันมกีารตดัสนิใจแยกตวัออกจากระบบสงัคมนิยมยูโกสลาเวยีขนึ ณ ทแีห่งนีใน

ปี ค.ศ. 1991 และประกาศตวัเป็นประเทศอสิระไมข่นึกบัประเทศใด  

 
 จากนัน บนัทึกภาพทําเนียบประธานาธิบดี (Presidential  Palace) หรือ BANSKI DVORI  

ทพีํานักของประธานาธิบดโีครเอเชยี  ต่อด้วย ชมจตุัรสั โบสถ์เซนต์มารค์ (St. Mark's Square) 

ซงึเป็นทตีงัของ โบสถเ์ซนต์มารค์ (St. Mark's Church) เป็นหวัใจของส่วน Upper Town สรา้งขนึ

ราวครสิต์ศตวรรษท ี13 กระเบอืงมุงหลงัคาโบสถโ์ดดเด่นมองเหน็ไดแ้ต่ไกล  เป็นตราสญัลกัษณ์ของ

ราชอาณาจักรทรุนแห่งโครเอเชีย ดลัเมเชีย และ สลาโวเนีย (The Truine Kingdom of Croatia, 

Dalmatia and Slavonia)  ตราหมากรุกขาวแดงเครอืงหมายโครเอเชยี, ลโีอพาร์ด 3 ตวัคอืแควน้ดลั

เมเทยี  และสโลเวเนียคอืแถบฟ้าแดง  ส่วนด้านขวาหมายถงึซาเกรบ็ รอบๆโบสถ์จะมโีคมไฟทใีช้

นํามนัในการจุดไฟใหส้ว่างตลอดเวลา เป็นธรรมเนียมมาแต่ดงัเดมิ......ชม มหาวิหารเซนตส์ตีเฟ่น  

(The Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) ทีมีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี  

เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ – กอธิก ในช่วงศตวรรษท ี11  งดงามด้วยหอระฆงัแฝด ปลายยอด
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แหลมสทีอง  ภายในประดษิฐานรูปปันนักบุญองค์สําคญัต่างๆ อย่างนักบุญปีเตอร์  แท่นบูชาโลง

แก้วบรรจุร่างจําลองของอาร์คบชิอปสตเีฟ่นผูต้่อสูก้บัลทัธเิผดจ็การฟาสซสิต์ ถอืว่าเป็นอาคารทสีูง

ทสีุดในโครเอเชยี และยงัเป็นศูนยก์ลางของครสิต์จกัรในประเทศโครเอเชยี ดา้นหน้าของมหาวิหาร

มีบ่อนําพุทีเป็นแบบ นีโอ-กอธิก บนยอดเสาเป็นรูปปันสีทองของพระแม่มารี ส่วนทฐีานของ

เสาเป็นรปูปันนางฟ้าสทีองทงั 4 ตงัอยู่รายรอบตวัมหาวหิาร   

เทยีง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

 
บ่าย ชม ประตูหินตะวนัออก Kamenita Vrata หรือ (Stone gates) ประตูหนิทมีชีอืเสยีงเครอืงหมาย

ทางเขา้ดา้นทศิตะวนัออกของเมอืง ประตูสุดทา้ยทเีหลอือยู่จากหา้ประตู ถูกสรา้งขนึในศตวรรษท ี  

ตามตํานานเล่าว่าไฟไหม้ครงัใหญ่เมอืปี ค. ศ. 1731 เผาทําลายบ้านเรือนละแวกนีจนราบคาบ 

ยกเว้นแต่ Stone Gate ซงึ ภายในมีรูปภาพ Jesus and Mary พร้อมมงกุฎ เป็นของทรีะลกึจาก

สมเดจ็พระสงัฆราชเมอืคราวทมีาเยอืนซาเกรบ็ ทไีม่ไดร้บัความเสยีหายเลย ชาวบ้านเชอืว่ารูปภาพ

นีศกัดสิทิธจิงึพากนักราบไหวบู้ชาหรอืขอบคุณกบัสงิปาฎหิารยิ ์ทเีคยขอแลว้ไดด้งัทตีอ้งการ ท่านจะ

สงัเกตเห็นจากแผ่นหินทีติดโดยรอบ จะสลกัคําว่า “HVALA” ทแีปลว่า “ ขอบคุณ” ซงึเป็นภาษา

ท้องถนิ  ผ่านชมโรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre)  สรา้งขนึในปี 1895 

โดยรูปแบบของอาคารการสร้างสไตล์นีโอบาร็อค  มีลกัษณะเป็นรูปตัว U และรายรอบไปด้วย

สวนสาธารณะจนไดร้บัสมญานามว่า “The Green Horse shoe”  โรงละครแห่งชาตโิครเอเชยีตงัอยู่

จุดศูนยก์ลางของ  "Marshal Tito Square" เป็นหนึงในจตุัรสัทใีหญ่ทสุีดของเมอืงหลวงแห่งนี ไดร้บั

การยกย่องว่าเป็นจตุัรสัทสีวยงามทสีุดของซาเกร็บด้วย  พาท่าน เดินเล่นชมตลาดกลางเมือง 

(Dolac Market) ตลาดเก่ากลางแจ้งทเีก่าแก่ทมีสีสีนัสดใส ขายพวกไม้ดอกไมป้ระดบั  ผลไม้ราคา

ถูกและผา้ลูกไมส้สีนัสวยงามแบบต่างๆ  อิสระให้ท่านเดนิเลือกซอืเลอืกชมตามอัธยาศยั....อิสระ 

ช้อปปิง ณ ห้างสรรพสินค้า Arena Centar ก่อนเดนิทาง  ซงึมสีนิค้ามากมายให้ท่านได้เลอืกซอื 

แวะซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ทที่านสามารถซอืสนิค้าท้องถนิเป็นของฝาก เช่น ชอ็คโกแลตยหี้อ 

KRAS , ไวน์ผลไม ้, นํามนัมะกอก,เหด็ทรฟัเฟิล ฯลฯ   

 *** อิสระรบัประทานอาหารเยน็  เพอืให้ท่านได้เตม็อิมกบัการช้อปปิงตามอธัยาศยั *** 

.  น. จนกระทงัไดเ้วลาอนัสมควร......นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ PLESO INTERNATIONAL AIRPORT 

เพอืเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

.  น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เทยีวบนิท ีTK1056  (ใชเ้วลาบนิ

โดยรวม 2 ชวัโมง 10 นาท)ี    



2303-1905-CROATIA                                                                          www.smileytour.com                                                                      Page 12 of 18 

.  น. ถึง สนามบินอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  เพือแวะเปลียนเครือง ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสายและ

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิง  DUTY FREE  

หมายเหตุ : เนืองจากเราเดนิทางมาเป็นหมู่คณะ  ดงันันเมอืเครอืงลงจอดแล้ว.....รบกวนผูเ้ดนิทาง

ทุกท่านโปรดรอหวัหน้าทวัร์อยู่บนเครอืงก่อน  เพอืทหีวัหน้าทวัร์จะไดนํ้าท่านลงจากเครอืงพรอ้มๆ

กนั ไปขนึรถต่อไปยงัอาคารสําหรบัผูโ้ดยสารต่อเครอืง เพอืป้องกนัการสบัสนและพลดัหลงกนั   

วนัทีแปด สนามบินอิสตนับูล (แวะเปลียนเครือง) – สนามบินสวุรรณภมิู 

.  น. เดนิทางต่อสูป่ระเทศไทย  โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เทยีวบนิท ีTK068  (ใชเ้วลาบนิ

โดยรวม 9 ชวัโมง 15 นาท)ี    

.  น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ....พรอ้มกบัความประทบัใจมริูล้มื  
 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีวางใจในงานบริการของเรา *** 
 

 

 
 

1. อตัราค่าบตัรโดยสารเครอืงบนิระหว่างประเทศ แบบหมู่คณะชนัประหยดั ไป - กลบัพร้อมกนั  โดยสายการบิน

เตอร์กิซ แอร์ไลน์ ซึงราคาถูกตรวจสอบ ณ วันที 19/12/2565 ไม่สามารถเลือกทนีังหรือระบุเลขทีนังได้  

เนอืงจากเป็นการสํารองทนีงัแบบหมูค่ณะ  

2.  ราคาบตัรโดยสารเครอืงบนิทนํีาเสนอนนัเป็นราคาเรมิต้น  ทงันีขนึอยู่กบัการยนืยนัจากทางสายการบนิในวนัและ 

เวลาททีําการสํารองทนีัง  หากราคาบตัรโดยสารเครอืงบนิสูงกว่าราคาทแีจ้ง บรษิทัฯขอสงวนสทิธเิรียกเก็บเพมิ

ตามทเีกดิขนึจรงิ หรอืเปลยีนแปลงวนัเดนิทาง 

3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคา  อนัเนืองมาจากค่าภาษีนํามนัและค่าประกนัภยัทเีพมิขนึจากราคา

นํามนั  ทางบรษิทัฯจะทําการแจ้งท่านก่อน วนัทมีกีารออกบตัรโดยสารเครอืงบนิ โดยใช้เอกสารอ้างองิจากสาย

การบนิเป็นหลกัฐาน ในกรณีเปลยีนแปลงราคาขา้งต้น 

 

 
 

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาเทยีว เปลยีนแปลงรายการเทยีวบางประการในรายการทวัร ์หรอืบอก

เลกิตามความเหมาะสม  อนัเนืองจากสภาวะของโรคระบาด,โรคตดิต่อ,อุบตัเิหตุ,สภาวะอากาศ,ภยัธรรมชาติ,

สภาพการจราจร,การเมอืง,ความล่าชา้ของเทยีวบนิ,สายการเดนิเรอื,รถไฟ,พาหนะทอ้งถนิ,โจรกรรม,วนิาศกรรม,

อคัคภียั,การผละงาน,การจลาจล,สงครามการเมอืง,การนัดหยุดงาน โดยมติ้องแจง้ล่วงหน้า แต่ยดึถอืประโยชน์ที

ท่านจะไดร้บัเป็นสําคญั   

เงือนไขของตวั 

เงอืนไขของทวัร ์
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2.  อตัราค่าบรกิารทงัหมด คดิคํานวณจากอตัราแลกเปลยีน และราคาบตัรโดยสาร ณ  19/12/2565 บรษิทัฯขอสงวน

สทิธใินการปรบัเปลยีนราคาค่าบรกิารทงัหมด ในกรณีทมีกีารขนึราคาค่าตวัเครอืงบนิ ค่าประกนัภยัสายการบิน  

ค่าธรรมเนียมนํามนั  หรอืมกีารเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน 

3. การเดนิทางจะต้องมีผู้เดินทางขนัตาํ (ผู้ใหญ่)  25 / ต่อ 1 คณะ  บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง

หรอืเปลยีนแปลงราคาทวัรใ์นกรณีทผีูเ้ดนิทางไม่ครบ   

4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของ

เทยีวบิน,สายการเดินเรอื,รถไฟ,พาหนะท้องถนิ,สภาวะของโรคระบาด,โรคติดต่อ,อุบตัิเหตุ,สภาวะอากาศ,ภัย

ธรรมชาต,ิสภาพการจราจร,การเมอืง,โจรกรรม,วนิาศกรรม,อคัคภียั,การผละงาน,การจลาจล,สงครามการเมอืง,

การนัดหยุดงาน และการผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหว่างประเทศ หรอืสงิของสูญหายตามสถานที

ต่างๆ ทเีหนือการควบคุมของบรษิทัฯ 

5. โรงแรมทพีกัเป็นโรงแรมทเีสนอราคาแต่ยงัมไิด้ทําการจองใดๆทงัสนิ   หากเป็นช่วงเทศกาลหรอืงานแฟร์ต่างๆ  

หากโรงแรมไม่สามารถสาํรองหอ้งได ้ ใหค้ดิราคาเพมิขนึตามความเป็นจรงิจากผูเ้ดนิทางได ้

6. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืมจีํานวนจํากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ 

และเพมิเตยีงเสรมิให ้(Extra Bed) 

7. หากโรงแรมไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืไม่มเีตยีงเสรมิให ้ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเดยีว 

และตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดยีวเพมิ   

8. เนืองจากรายการทวัรน์ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็  ทางบรษิัทฯไดช้ําระให้กบับรษิทัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

รวมการบรกิารเช่นกนั   ดงันันหากท่านไม่ได้ท่องเทยีวพร้อมคณะตามรายการทรีะบุเอาไว ้ เช่น  ค่าอาหาร, ค่า

นําเทยีวสถานทต่ีางๆ ท่านจะขอหกัค่าบรกิารคนืไม่ได้ เพราะบรษิัทฯต้องอยู่ภายใต้การจดัการทีมเีงอืนไขกบั

องคก์รนนัเช่นกนั เช่น การยกเลกิวนิาทสีุดทา้ยหลงัจากการยนืยนัแลว้ เป็นตน้    

9. การถูกปฎเิสธวซ่ีาและการออกจากเมอืงไทยหรอืถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงจากประเทศนันๆในรายการทวัร ์ ในกรณี

ทที่านมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศหรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอืความประพฤตสิอ่ไป

ในทางเสอืมเสยี   หรอืดว้ยว่าเหตุผลใดๆจนทําให้ท่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่

คนืเงนิไม่ว่าจะทงัหมดหรอืบางสว่น 

 

10. ในกรณีทที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีาเงนิ) เดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่ขอรบัผดิชอบใดๆ  

หากท่านถูกปฏเิสธการเข้าหรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง  เพราะโดยปกตเิราใช้หนังสอืเดินทางบุคคล

ธรรมดาเล่มสเีลอืดหมู  

11. กรณีทที่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดัเพอืเดนิทางไปกบัทวัร์ของบรษิทัฯ  โปรดขอคํายนืยนัจากฝ่ายขายก่อน ว่า

ทวัร์นันๆมกีารยนืยนัการเดนิทางจรงิก่อนทที่านทําการออกตวัภายในประเทศ หรอืจองรถทวัร์มายงักรุงเทพฯ   

หากท่านทําการออกตวั โดยไม่ได้รบัการยนืยนัจากพนักงานขายแลว้  และทวัรน์ันมกีารถูกยกเลกิหรอืเลอืนการ

เดนิทาง บรษิทัฯไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทงัสนิ 

12. เมอืท่านได้ชําระเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ทงัหมด มกีารชําระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ  ทางบรษิัทฯ จะขอถอืว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆ ของทางบรษิทัฯ แลว้ 
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อตัราค่าบริการ 

 

อตัรานีรวม   

 ค่าบตัรโดยสารเครอืงบนิระหว่างประเทศ ชนัประหยดั ไป - กลบัพรอ้มกนั ตามทรีะบุในรายการ 

 ค่าภาษสีนามบนิ ภาษนํีามนั และค่าประกนัภยัทุกแห่งของสายการบนิ (โดยคดิจากอตัรา ณ วนัท ี19 ธ.ค. 65 ) 

 ค่านําหนกักระเป๋าเดนิทางสาํหรบัหวิขนึเครอืง 7KG ต่อท่าน/ต่อเทยีว, กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครอืงไม่เกนิ 1 ชนิๆ

ละ ไม่เกนิ 20KG ต่อท่าน / ต่อเทยีว  

 ค่าโรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐาน 4 ดาว (พกัห้องละ 2 ท่าน)  ตามทรีะบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามทรีะบุในรายการ 

 ค่าอาหาร และนําดมื ตามมาตรฐานระดบัภตัตาคาร   

 ค่าพาหนะตลอดการเดนิทาง วนัละ 12 ชวัโมง ตามมาตรฐานยุโรป 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าท่องเทยีว ประเทศโครเอเชยี (ยนืแบบหมู่คณะ) ** หากสถานทูตได้กาํหนดวนัในการยืนวีซ่า

แล้ว  ลูกค้าท่านใดไม่สามารถยืนเอกสารได้ทันตามทีกําหนดไว้  จะต้องชําระค่าส่ง  DHL เ พิม  

เริมต้นท่านละ 5,000+  บาท 

 

    

 ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญของทางบรษิทัฯ จากกรุงเทพฯ ทคีอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทาง  

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถนิตลอดการเดนิทาง 

 ค่าทปิมคัคุเทศก์ทอ้งถนิ คนขบัรถตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัสุขภาพ รวมคุ้มครองการรกัษาพยาบาลจากไวรสัโคโรน่า (COVID-19) และประกนัภยัอุบตัเิหตุทใีช้

สําหรบัในการยนืขอวซี่าในวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท สําหรบัผู้เดนิทางอายุ 1-75 ปี เงอืนไขตามกรมธรรม์  

** หากท่านประสงค์ทีจะซือประกันเพิมเติม เพือเพิมคุ้มครองในส่วนอืนๆเพิม กรุณาสอบถาม

รายละเอียดกบัทางเจ้าหน้าทีบริษทัฯ ** 

 Free WIFI บนรถบสั 

 บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวด ขนาด 0.5 LTR / ต่อ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 

 ยาสามญัประจาํบา้นและชุดปฐมพยาบาลเบอืงต้นสําหรบัผูเ้ดนิทาง 

 อาหารเสรมิระหว่างมอือาหารโดยจดัเตรยีมจากทปีระเทศไทย  

 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ2 ท่าน) 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่  ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

พกัเดียว 

จ่ายเพิม 

จาํนวน 

ทีนัง 

21-28 มี.ค. 66 89,900 88,000 12,000 25 

25 มี.ค. – 01 เม.ย. 66  89,900 88,000 12,000 25 
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อตัรานีไม่รวม 

 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางสาํหรบัหน่วยงานขา้ราชการ และบุคคลธรรมดา 

 ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 

 ค่าทาํหนงัสอืรบัรองการฉีดวคัซนี  (E-Vaccine Passport) 

 ค่าทาํใบรบัรองการฉีดวคัซนี (ของแอปหมอพรอ้ม)     

 ค่าตรวจ RT PCR / ATK พรอ้มใบรบัรองแพทย ์(หากมขีอ้บงัคบัใช)้ 

 ค่าใชจ่้ายต่างๆ ทเีกยีวขอ้งกบัโรคโควดิ-19  นอกเหนือจากการคุม้ครองของประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล  

 ค่าประกนัสุขภาพ รวมคุ้มครองการรกัษาพยาบาลจากไวรสัโคโรน่า (COVID-19) และประกนัภยัอุบตัเิหตุทใีช้

สําหรบัในการยนืขอวซี่าในวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท สําหรบัผู้เดนิทางอายุ 75 ปีขนึไป ท่านจะต้องชําระ

เบยีประกนัเพมิ ท่านละ 400 บาท ** หากท่านประสงค์ทีจะซือประกนัเพิมเติม เพือเพิมคุ้มครองในส่วน

อืนๆเพิม กรณุาสอบถามรายละเอียดกบัทางเจ้าหน้าทีบริษทัฯ ** 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตวัทไีม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น  ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกัโรงแรม,ค่าโทรศพัท์ระหว่างประเทศ, ค่าอาหาร 

/ค่าเครอืงดมืสงัพเิศษนอกรายการ, ค่าเครอืงดมืทมีแีอลกอฮอล,์ค่าซกัรดี,ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิการเจบ็ป่วย

จากโรคประจาํตวั  เป็นต้น 

 ค่านําหนกัของกระเป๋าเดนิทางทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนดไว ้

 ค่าทปิของหวัหน้าทวัร ์ขนึอยู่กบัความพงึพอใจของท่านเป็นหลกั  

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม (Porter) ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง 

 ค่าธรรมเนียมนํามนัหรอืภาษสีนามบนิททีางสายการบนิเรยีกเกบ็เพมิเตมิหลงัจากวนัท ี19/12/2565   

 ค่าภาษมีลูค่าเพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจี่าย 3 % 

เอกสารประกอบการยืนขอวีซ่าโครเอเชีย  
ใช้เวลาทาํการอนุมติัวีซ่านับจากวนัยืนประมาณ  -  วนัทาํการ ไม่มียนืด่วน 

*** เอกสารทุกชนิดหา้มมกีารขดีเขยีนทบัตวัเอกสาร ซงึมผีลต่อการพจิารณาอนุมตัอิอกวซี่าของท่าน *** 
1. หนังสือเดินทาง(Passport) ทีมอีายุการใช้งานไม่ตํากว่า 6 เดอืน และมหีน้าว่างสําหรบัประทบัวซ่ีาอย่าง

น้อย 2 หน้า ,หนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า (ถา้ม)ี เพอืใชป้ระกอบกรณเีป็นเล่มใหม่ และยงัไม่เคยใช้งาน 

2. รูปถ่ายสี ฉากหลงัสีขาว หน้าตรง ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. ใบหน้า 80%จํานวน 2 ใบ  และถ่ายไม่เกนิ 3 

เดือน เป็นรูปทีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน ไม่ใช่รูปสติกเกอร ์ ห้ามสวมแว่นตาแฟชนั (ต้องเป็นแว่น

สายตาเท่านัน ) ห้ามสวมเครืองประดบั  หรือหมวก , ใบหแูละคิวจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย และไม่

สวมใส่สิงต่างๆบนใบหน้าหรอืศรีษะ รปูตามตวัอย่าง 

3. สาํเนาทะเบียนบ้าน, บตัรประชาชน, สาํเนาบตัรข้าราชการ (ถ้ามี), สาํเนาใบเปลียนชือ – นามสกลุ 

(กรณีมีการเปลียนชือสกลุ) พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถ้ามี)  
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4. กรณีสมรสแล้ว  สาํเนาทะเบยีนสมรส, สาํเนาใบหย่า, สาํเนาใบ

มรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) พร้อมฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษ      

5. หลักฐานการทํางาน  (เป็นภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐาน

ปัจจุบนัเทา่นนั)   

5.1 กรณีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน หนังสือรบัรองการ

ทํางานจากบรษิทัฯ หวัจดหมายต้องเป็นหวับรษิทัฯ  ใช้ 

To Whom It May Concern แ ท น ก า ร ใ ส่ ชื อ ข อ ง

สถานทูต  ”เท่านัน” โดยระบุตําแหน่งงาน, เงนิเดอืน, 

วนัเรมิทํางานและช่วงเวลาทอีนุมตัใิห้ลาหยุด หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกติหลงัครบ

กาํหนดลา  โดยระบุชือประเทศ  มตีราประทบัของบรษิทัฯพรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทผีูม้อีํานาจ  

5.2 กรณีเจ้าของกิจการ  สําเนาใบทะเบียนการค้า , สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , หนังสอืรบัรองการ 

จดทะเบียนทีมีชือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทงัเซ็นชือกรรมการผู้มีอํานาจ

รบัรองสําเนาและประทบัตราบรษิัทฯ (คดัลอกสําเนาไม่เกิน 3 เดอืน)  มลีายเซ็นของเจ้าพนักงาน 

ผูค้ดัลอกเอกสารให ้

5.3 กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา  ใชห้นังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทกีําลงัศกึษาอยู่

เท่านนั  หวัจดหมายเป็นหวัโรงเรยีน ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ชือของสถานทูต  

”เท่านัน”  มตีราประทบัของโรงเรยีนพรอ้มลายเซ็นของผูม้อํีานาจในการออกเอกสาร  พรอ้มสําเนา

บตัรนักเรยีน หรอืนกัศกึษา   

5.4 กรณีเป็นข้าราชการ  ใช้หนังสอืรบัรองตําแหน่งจากต้นสังกัด ระบุตําแหน่ง เงินเดือน อายุการ

ทํางาน มตีราประทบัของหน่วยงาน พรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทผีูม้อีํานาจออกเอกสาร 

 

5.5 กรณีเกษียณอายุ  ใช้หนังสือรบัรองการเกษียณอายุจากหน่วยงาน (กรณีเคยเป็นข้าราชการ) 

ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ชือของสถานทูต  ”เท่านัน” พร้อมลายเซ็นของ

เจ้าหน้าทีผู้มีอํานาจออกเอกสาร , เขียนจดหมายรบัรองการเกษียณอายุงานด้วยตัวท่านเองเป็น

ภาษาองักฤษ (กรณีเคยเป็นพนักงานเอกชนทวัไป)  

6.    หลกัฐานการเงิน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านัน)   

6.1     สเตทเมนท์ (Statement) ของ บญัชอีอมทรพัย์เท่านัน  ย้อนหลงั 6 เดอืน ซงึออกโดยธนาคาร และ

ออกชอื-นามสกุลเจา้ของบญัชเีป็นภาษาองักฤษ (สะกดชอื-นามสกุลตรงตามหน้าหนังสอืเดนิทาง) มี

ตราประทบัของธนาคาร พรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทธีนาคารทุกหน้า  ควร เลอืกบญัชีทมีกีารเขา้ – 

ออกของเงนิสมําเสมอ มยีอดคงเหลอืไม่ตํากว่า 6 หลกั  เพอืแสดงใหเ้หน็ว่าท่านมฐีานะการเงนิเพยีง

พอทจีะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายการเดนิทาง และท่านต้องนําสมุดบญัชอีอมทรพัย ์(ตวัจรงิ) พรอ้มยนื

เอกสารอย่างอนืร่วมดว้ย เช่น ใบซอืหุน้, ใบกองทนุ , สาํเนาโฉนดทดีนิ , สลปิเงนิเดอืน (กรณียงัเป็น

พนกังานตอ้งใช)้,ใบรบัรองเงนิเดอืนขา้ราชการบํานาญ มาแสดงในวนัทยีนืขอวซี่า 

6.2 ในกรณีทีต้องให้บคุคลอืนรบัรองค่าใช้จ่ายให้  ต้องทําเป็น หนังสอืรบัรองฐานะการเงนิของบญัช ี

ออมทรพัย ์(Bank Guarantee) ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน โดยระบุชอืเจา้ของบญัช ีและบุคคลที
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เจ้าของบญัชีออกค่าใช้จ่ายให้ (สะกดชอื-นามสกุลภาษาองักฤษตรงตามหน้าหนังสอืเดนิทาง) โดย

ชดัเจน ต้องมตีราประทบัของธนาคารพรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทธีนาคาร พรอ้มทงัเอกสารประกอบ

อย่างอนืของผู้รบัรองการเงนิ เช่น สําเนาหนังสอืเดนิทางของผู้รบัรอง และเอกสารอนืทสีามารถบ่ง

บอกถงึความสมัพนัธ์กนั และเหตุผลในการออกค่าใชจ่้ายใหท้่านได ้

     7.   เดก็อายุตาํกว่า 20 ปี ต้องมีสาํเนาสูติบตัร และถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึง  

จะต้องไปทําหนังสอืยนิยอมให้เดนิทางไปต่างประเทศจากอําเภอหรอืเขตทที่านอาศยัอยู่ โดยระบุชอืผูท้เีดก็

เดนิทางไปดว้ย พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทางของบดิา /มารดา กรณีเดก็อยู่ในความ

ปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมหีลกัฐานรบัรองว่าเดก็อยู่ภายใต้การปกครองของผู้

นัน เช่น  สําเนาใบหย่า  พร้อมทงับันทึกการหย่าซึงแสดงว่าเป็นผู้ร ับผิดชอบเด็ก  และเด็กอยู่ในความ

ปกครองของผูอ้นื จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองว่าเดก็อยู่ภายใต้การปกครองของผูน้ัน เช่น หนังสอืรบัรองบุตรบุญ

ธรรม เป็นต้น และผูป้กครองตอ้งมาแสดงตวัพรอ้มเดก็ ณ วนัทยีนืวซ่ีาดว้ย 

 

*** การอนุมติัวีซ่าขึนอยู่กบัทางสถานทูตเท่านัน  บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนในการยืนเอกสารให้เท่านัน *** 

เอกสารยนืวีซ่าอาจมีการปรบัเปลียนและขออพัเดทเพิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม 

 

เงอืนไขการจองทวัร ์ 

 ส่งใบจองพร้อมสําเนาหน้าหนังสอืเดนิทางทมีอีายุการใช้งานไม่ตาํกว่า 6 เดือน  ชําระเงนิค่ามดัจํา ท่านละ 30,000.- 

บาท  ภายใน 3 วนันับจากวนัทมีีการทําจอง สําหรบัค่าทวัร์ส่วนทเีหลือโปรดชําระภายใน 30 วนัทําการก่อนการ

เดนิทาง  หากท่านไม่ชําระเงนิตามวนัทกีําหนด ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงอืนไข 

 หากท่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้  กรุณาสง่ (อเีมล) ใบนําฝากมาทเีจา้หน้าทฝ่ีายขายทดีูแลท่าน  พรอ้มแจง้ขอ้มลูของท่าน   

o ชอื-นามสกุล 

o โปรดระบุชอืโปรแกรมทวัร ์ พรอ้มระบุวนัเดนิทาง 

o เบอรโ์ทรศพัทท์ตีดิต่อกลบัได ้

o แจง้ความประสงคก์รณีพเิศษ เช่น อาหารมุสลมิ มงัสวริตั ิแพอ้าหาร รถเขน็บรกิารทสีนามบนิ  เป็นตน้ 

 บรษิทัฯ ใคร่ขอสงวนสทิธใินยนืยนัทนีงัการเดนิทาง สาํหรบัผูท้ชีําระเงนิค่ามดัจาํการเดนิทางมาแลว้เท่านัน  

หมายเหตุ  

 กรณีทสีง่ใบจองทวัรม์าก่อน จะมกีําหนดการชาํระค่ามดัจําหลงัการสง่ใบจองทวัร์มาใหบ้รษิทัฯ ภายใน 3 วนั  

 หากเกนิจากวนัทกีําหนดไว ้ทางบรษิทัฯใคร่ขอพจิารณาสถานะการจอง 

 การไม่ชาํระเงินตามกาํหนดนัดหมาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและการคืนเงินมดัจาํ 
 
 

เงอืนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 30 วันทําการ  หรือก่อนหน้านัน   ทางบริษัทฯจะคืนค่ามัดจําให้ทังหมด  

ยกเวน้คณะทเีดนิทางตรงช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทตี้องการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืคณะทมีกีารการนัตีค่า

มดัจาํทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้   

 ยกเลิกก่อนการเดนิทางมากกว่า 15 - 29 วนัทําการ  หกัค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์  และค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าบรกิารยนืวซ่ีา (ถา้ม)ี 
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 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ภายใน 1-14 วนัทาํการ  ทางบรษิทัฯขอเกบ็ค่าใชจ่้ายทงัหมดเตม็จํานวน เนืองจากบรษิทั

ฯมกีารทําสํารองจ่ายค่าตวัเครอืงบนิ  รวมถงึค่าใช้จ่ายต่างๆกบับรษิทัทวัรใ์นประเทศหรอืต่างประเทศเรยีบร้อย

แลว้ 

 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาล ทตี้องการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทมีกีารการนัตคี่ามดัจาํ

ทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ 

เช่น  EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์งัหมด เนืองจากค่าตวัเป็น

การเหมาจ่ายในเทยีวบนินนัๆ 

 ในการยนืขอวซ่ีา เพอืเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารให้ครบตามทีระบุ 

พรอ้มส่งมอบเอกสารประกอบการยนืวซ่ีา 20 วนั ก่อนวนัเดนิทางใหท้างบรษิทัฯ  ***ในกรณีทีเอกสารของท่าน

ไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม

ใหมเ่อง หากต้องการยืนวีซ่าอีกครงัหนึง*** 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการยนืวซี่าล่าชา้ ไมท่นักําหนดการออกตวักบัทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่าน 
ไม่ผ่าน บรษิทัฯ ใคร่ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิมดัจาํทงัหมด  


