
“HIGHLIGHT”

★ ตามรอยซรียีด์งั Game of Thrones ดบูรอฟนคิ (Unesco) เมอืงทา่เกา่แกท่ ี�สวยที�สดุ
★ ลอ่งเรอืชมิหอยนางรมสดๆจากอา่ว พรอ้มจบิไวน ์ณ มาลสีตอน

★ สปลทิ เมอืงชายฝั�งที�ใหญท่ี�สดุของโครเอเชยี และ พระราชวงัไดโอคลเีชยีนยคุโรมนั (Unesco)

★ เมอืงเกา่ โทรเกยีร ์(Unesco) ที�มสีถาปตัยกรรมแบบกรกี-โรมนัโบราณ
★ ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวดลัเมเชยีน เอ็ทโนแลนด์



★ เยอืนนํ �าตกที�สวยที�สดุในยโุรป อทุยานแหง่ชาตคิรกึคา

★ ซบีนิคิ (Unesco) เมอืงเกา่รมิฝั�งทะเลอาเดรยีตคิ
★ ชมแลนดม์ารก์แหง่ดนตรจีากธรรมชาต ิ“ที�เดยีวในโลก” ซาดาร ์ ออรแ์กนทะเล
★ ชม อทุยานแหง่ชาตพิลทิวติเซ่ มรดกโลกอนัลํ �าคา่แหง่โครเอเชยี

★ ซาเกร็บ เมอืงหลวงอนัเกา่แกข่องโครเอเชยี
– อาหารหลากหลาย ทอ้งถิ�นและจนี –

– เมนพูเิศษ สปาเก็ตตี�เสน้เหนยีวนุม่ เสรฟิคูกุ่ง้ล็อบสเตอร–์
– พกัโรงแรมระดบั 4 ดาวทกุคนื –

วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
20.30 น.  บรษิทัฯ ขอเชญิทา่นที�จดุนัดพบ ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

ช ั�น 4 ประตทูางเขา้เลขที� 9 เคานเ์ตอร์ U สายการบนิเตอรก์ชิ
แอรไ์ลน์ ( TURKISH AIRLINES) ขอใหท้า่นสงัเกตป้าย
“ALLIANCE CONSORTIUM ” เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ รอคอย
ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแดท่า่นกอ่นขึ�นเครื�อง...

23.30 น. ✈เหนิฟ้าสู่ ดบูรอฟนคิ ประเทศโครเอเชยี โดยสายการบนิ
เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ เที�ยวบนิที� TK069 (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 11
ชั�วโมง)

วนัที�สอง สนามบนิอสิตนับลู (แวะเปลี�ยนเครื�อง)  – ดบูรอฟนคิ (Unesco)
– เขตเมอืงเกา่ – ประตหูลกั

06.30 น. ถงึ สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุกี เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง ใหท้า่
นไดย้ดืเสน้ยดืสายและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�ง  DUTY FREE
หมายเหตุ : เนื�องจากเราเดนิทางมาเป็นหมูค่ณะ ดงันั�นเมื�อเครื�องลง
จอดแลว้.....รบกวนผูเ้ดนิทางทกุทา่นโปรดรอหวัหนา้ทวัรอ์ยูบ่น
เครื�องกอ่น เพื�อที�หวัหนา้ทวัรจ์ะไดนํ้าทา่นลงจากเครื�องพรอ้มๆกนั
ไปขึ�นรถตอ่ไปยงัอาคารสําหรับผูโ้ดยสารตอ่เครื�อง เพื�อป้องกนัการ
สบัสนและพลดัหลงกนั

08.10 น. ✈ออกเดนิทางตอ่สู่ ดบูรอฟนคิ ประเทศโครเอเชยี โดยสาย
การบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ เที�ยวบนิที� TK437 (ใชเ้วลาบนิโดยรวม
1 ชั�วโมง 55 นาท)ี

08.05 น. เมื�อเครื�องบนิสมัผัสขอบฟ้า นําทา่นเขา้สูน่่านฟ้าของประเทศโคร
เอเชยี คณะเดนิทางถงึ สนามบนิดบูรอฟนคิ (DUBROVNIK
AIRPORT) แหง่เมอืงดบูรอฟนคิ (Dubrovnik) เป็นเมอืงมรดก
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โลกทางตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชยี ใหท้า่นไดต้ื�นตาตื�นใจกบั
อาคารบา้นเรอืนที�มหีลงัคา
สแีสดแดงที�ตั �งอยูต่ามแนวชายฝั�งตลอดสองขา้งทาง.... นับเป็นหนึ�ง
ในเมอืงเกา่ที�สวยที�สดุในยโุรป ถกูขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่
ทะเลเอเดรยีตคิ” ดว้ยความที�มเีอกลกัษณเ์ป็นของตนเองโดย
เฉพาะเรื�องของการวางผังเมอืงที�สวยงาม (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่เวลา
ของประเทศไทย 6 ชั�วโมง) นําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
รับกระเป๋าสมัภาระ ผา่นกรมศลุกากรเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ ทางหวัหนา้
ทวัรแ์ละมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นจะนําคณะทา่นฯ ขึ�นรถปรับอากาศเขา้สู่
ตวัเมอืง แลว้พาทา่นเดนิเที�ยว ชมบรเิวณรอบนอกของตวัเมอืง
เกา่ (Old Town) ที�มากมายดว้ยสิ�งกอ่สรา้งโบราณ ซึ�งไดรั้บการขึ�น
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก้ (UNESCO)....โดยเริ�ม
ตน้จาก ประตหูลกั (Pile Gate) นําไปสู่ Stradum พื�นทางเดนิเป็น
หนิอนัเป็นถนนสายหลกัจาก นํ �าพโุบราณทรงกลม (Onfrio
Fountain) ไปจนสดุมมุถนนลว้นเรยีงรายไปดว้ยสถานที�สําคญั เชน่
Franciscan Church and Monastery วหิารในสถาปตัยกรรม
โกธกิ และภายในยงัมรีา้นขายยาที�เกา่แกท่ ี�สดุของยโุรป จาก
นั�นใหท้า่นไดถ้า่ยรปูที�ระลกึบรเิวณจัตรัุสกลางเมอืงซึ�งเป็นสถานที�นัด
พบและประกอบกจิกรรมของชาวเมอืงในอดตี รวมถงึสถานที�ลงโทษ
ผูก้ระทําผดิดว้ย

เที�ยง  รว่มรับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร
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บา่ย อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูที�ระลกึกบั เสาหนิอศัวนิ (Orlando
Column) และ หอนาฬกิา (Bell Tower) ที�ตั �งอยูป่ลายสดุของถนน
สายหลกั สรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1444 หนา้ปัดทําดว้ยเหล็ก มคีวาม
พเิศษตรงลกูกลมๆ ใตห้นา้ปัด ซึ�งแทนพระจันทรบ์อกขา้งขึ�นขา้งแรม
ในสมยักอ่น และรปูปั�นของนักบญุ St. Blaise ซึ�งมโีบสถป์ระจําเมอืง
สไตลโ์รมาเนสกแ์หง่แรกของเมอืงเป็นฉากหลงัและ โบสถ์
THE CATHEDRAL TREASURY สถานที�เกบ็อฐัขิองนกับญุ
St.Blaise ภาพเขยีนและชิ�นงานศลิปะรวมถงึวตัถลํุ�าคา่จํานวนมาก
และยงัมสีว่นผลติเหรยีญกษาปณแ์ละทองของชั�งที�มชี ื�อเสยีงของดู
บรอฟนกิ อสิระทา่นในการเดนิชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืงและของฝาก
ตามอธัยาศยั...

เย็น  รว่มรับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ!! สปา
เก็ตตี�เสรฟิคูกุ่ง้ล็อบสเตอร์

คํ�า  พักคา้งคนื ณ HOTEL ADRIA ,DUBROVNIK หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว (คนืที� 1)

วนัที�สาม ดบูรอฟนคิ – อา่วมาลสีตอน – ลอ่งเรอืชมฟารม์เลี�ยงหอย +
ชมิหอยนางรมสดๆ – สปลทิ พระราชวงัไดโอคลเีชยีน
(UNESCO) – เขตเมอืงเกา่

เชา้ อรณุสวสัดิ�.....รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทาง
โรงแรม
นําทา่นออกเดนิทางไปยงั อา่วมาลสีตอน (Mali Ston) เพื�อปรบั
เปลี�ยนอริยิาบถ โดยการลอ่งเรอื 45 นาที เยี�ยมชมฟารม์เลี�ยง
หอย ชมข ั�นตอนตา่งๆของการเลี�ยง ไฮไลท์ : ลิ�มรสหอย
นางรมสดๆ จากทะเลอาเดรยีตกิ พรอ้มชมิไวนท์อ้งถิ�นเตมิเต็ม
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รสชาตทิา่มกลางบรรยากาศอนัสวยงามของอา่ว *** หมายเหตุ
- ขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัที�เดนิทาง ***

เที�ยง  รว่มรับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร
บา่ย จากนั�นคณะทา่นฯ มุง่หนา้สู่ เมอืงสปลทิ (Split) โดยใชเ้สน้ทาง

ลดัเลาะเลยีบไปตามชายฝั�งทะเลอาเดรยีตคิที�มบีา้นเรอืนหลงัคา
กระเบื�องสสีม้สลบัตามแนวชายฝั�งเป็นระยะๆ สปลทิ เป็นเมอืงใหญ่
อนัดบัสองรองลงมาจากซาเกร็บ และยงัเป็นศนูยก์ลางการพาณชิย์
การคมนาคม แหลง่อารยธรรมของแควน้ดลัเมเชยี และเป็นเมอืง
ชายฝั�งเมดเิตอรเ์รเนยีนที�ใหญท่ี�สดุในโครเอเชยี อกีทั �งยงัเป็นหนึ�งใน
เมอืงที�เกา่แกท่ี�สดุดว้ย ไดรั้บการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมแหง่แรกๆของโลก และเป็นตน้กําเนดิของสนัุขพันธด์ลัเม
เชยีนอกีดว้ย....

พาทา่นเดนิชมรอบๆ พระราชวงัไดโอคลเีชยีน (Diocletian
Palace) สรา้งขึ�นจากพระประสงคข์องจักรพรรดิ�ดโิอคลเีชี�ยน เมื�อตน้

5



ครสิตศ์ตวรรษที� 4 ที�ตอ้งการสรา้งพระราชวงัสาหรับบั �นปลายชวีติ
ของพระองค์ ซึ�งใชเ้วลาในการกอ่สรา้งถงึ 10 ปี UNESCO ไดข้ ึ�น
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1979 ภายในประกอบดว้ย
วหิารจปีูเตอร์ (Catacombes) สสุานใตด้นิที�มชี ื�อเสยีงและวหิาร
ตา่งๆ หอ้งโถงกลางซึ�งมทีางเดนิเชื�อมตอ่สูห่อ้งอื�นๆ ลาน Peristyle
ซึ�งลอ้มดว้ยเสาหนิแกรนติ 3 ดา้น และเชื�อมดว้ยโคง้เสาที�ตกแตง่
ดว้ยชอ่ดอกไมส้ลกัอยา่งวจิติรงดงาม ยอดระฆงัแหง่วหิาร (The
Cathedral Belfry) แทน่บชูาของเซนตโ์ดมนัิส และเซนตส์ตาดอิสุ
ซึ�งอยูภ่ายในวหิาร นอกจากนี�ยงัมมีหาวหิารเทพเจา้จปิูเตอร,์ โบสถ์
แหง่เทพวนัีส, วหิารดอมนอิสุ(Cathedral of St.Domnius) ที�จัด
เรยีงรายรวมกนัอยา่งลงตวั ชมจตัรุสัประชาชน ชมรปูปั�นของ
GREGORY OF NIN ผูนํ้าศาสนาคนสําคญัของโครเอเชยี ในยคุ
ศตวรรษที� 10

เย็น รว่มรับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร
คํ�า พักคา้งคนื ณ HOTEL ORA,SPLIT หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว (คนื

ที� 2)
วนัที�ส ี สปลทิ – โทรเกยีร ์ (Unesco) – เขตเมอืงเกา่ – พพิธิภณัฑ์

กลางแจง้ ETNOLAND DALMATI
อทุยานแหง่ชาตคิรกึคา – นํ �าตกครกึคา – โวดเิซ่

เชา้ อรณุสวสัดิ�....รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม
นําคณะมุง่หนา้สู่ เมอืงโทรเกยีร ์ (Trogir) ถอืวา่เป็นอกีเมอืง
ประวตัศิาสตรข์องโครเอเชยี เป็นเมอืงโบราณบนเกาะเล็กๆ ซึ�งใน
อดตีเคยถกูปกครองโดยพวกกรกีและโรมนั แตปั่จจบุนัมกีารอนุรักษ์
เป็นเมอืงเกา่ และไดรั้บการรับรองใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997
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ระหวา่งทางผา่นชมเมอืงที�มสีภาพเป็นเกาะอยูโ่ดดเดี�ยว คอืเมอืงพรี
โมสเตน .......

พาทา่น ชมเขตเมอืงเกา่ สมัผัสอาคารบา้นเรอืนที�ไดรั้บอทิธพิล
จากสถาปัตยกรรมกรกีและโรมนัโบราณ อาทิ ประตเูมอืง Kopnena
Vrata ที�ไดม้กีารบรูณะขึ�นใหมใ่นสมยัศตวรรษที� 16,
หอนาฬกิา ที�สรา้งขึ�นในสมยัที� 14 แวะถา่ยรปูคูก่บัมหาวหิารเซ็น
ตล์อเรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) ที�สรา้งขึ�นในสมยัที� 12
จดุเดน่ของมหาวหิาร คอืประตทูางเขา้ที�แกะสลกัเป็นเรื�องราวตา่งๆ
อยา่งวจิติรตระการตา มรีปูปั�นสงิโต อดมั & อฟีและรปูสลกั
นกับญุเซ็นตล์อเรนซ์ ผูส้รา้งมหาวหิารแหง่นี� มเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่
ในเมอืงเกา่ เลอืกซื�อสนิคา้ทอ้งถิ�น ของที�ระลกึมากมาย...
ตอ่ดว้ยเดนิทางสู่ มณฑลในภมูภิาคดลัเมเชี�ยน (Dalmatia) เป็น
ภมูภิาคทางประวตัศิาสตรท์ี�ตั �งอยูบ่นชายฝั�งตะวนัออกของทะเลอาเด
รยีตกิ (Adriatic Sea) ชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ ETNOLAND
DALMATI ในหมูบ่า้นเล็กๆ ของ PAKOVO SELO ซึ�งทา่นจะได ้
รับพธิตีอ้นรับตามประเพณีของชาวดลัเมเชยีนที�ศกัดิ�สทิธิ�จากสมาชกิ
ในหมูบ่า้น พาเดนิชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ วฒันธรรมการกนิของชาว
ดลัเมเชยีน บา้นหนิที�ผูค้นอาศยั การทําฟารม์แบบดั �งเดมิ ชม
เครื�องมอืที�ใชใ้นครัวเรอืน พรอ้มฟังเรื�องราวเกี�ยวกบัประวตัศิาสตร์
ของดลัเมเชยีน ไฮไลท์ : ลิ�มลอง แฮม Drniš อาหารด ั�งเดมิที�
ข ึ�นชื�อในเขตภมูภิาค ซึ�งถกูปรงุขึ�นเป็นพเิศษโดยใชเ้ทคนคิที�
เรยีกวา่ " peka " เชน่เดยีวกบัไวนท์อ้งถิ�นและแฮมรมควนั
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เที�ยง  รว่มรับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร
บา่ย จากนั�นพาคณะทา่นฯ มุง่หนา้สู่ อทุยานแหง่ชาตคิรกึคา (Krka

National Park) อทุยานแหง่ชาตทิี�มชี ื�อเสยีงของมณฑลซบินิคิ-
คนนี (Sibenik-Knin) อทุยานแหง่นี�ยงัไดรั้บการประกาศเป็น
อทุยานแหง่ชาตใินปี 1985 เกดิจากแมนํ่�าครคึา (Krka River) ซึ�ง
มคีวามยาวถงึ 72 กโิลเมตร โดยกอ่ตั �งขึ�นมาเพื�อปกป้องระบบนเิวศน์
ในแถบแมนํ่�าครคึา รวมไปถงึการดําเนนิกจิกรรมทางวทิยาศาสตร์
วฒันธรรม การศกึษา และการทอ่งเที�ยว นําทา่นสู่ สกราดนิสกี บคู
(Skradinski Buk) จดุชมววินํ �าตก Krka ที�สวยที�สดุ เป็นหนึ�งใน
สองนํ�าตกหลกัที�มคีวามสงูประมาณ 37.5 เมตร เป็นนํ�าตกที�มนํี�าใส
มาก และดว้ยความเป็นธรรมชาตแิละความสวยงามของนํ�าตกจงึ
ทําใหนํ้�าตกแหง่นี�เป็นหนึ�งในนํ�าตกที�สวยที�สดุในยโุรป อสิระใหท้า่น
เดนิชมววิทวิทศัน ์และพักผอ่นหยอ่นใจ....
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แลว้เดนิทางตอ่สู่ เมอืงโวดเิซ่ (Vodice) เมอืงเล็กๆรมิชายฝั�งทะเล
อาเดรยีตกิทางตอนกลางของแควน้ดลัเมเชยีน และเป็นศนูยก์ลาง
การทอ่งเที�ยวที�ใหญท่ี�สดุแหง่หนึ�งของทะเล
อาเดรยีตกิตอนกลาง อสิระใหท้า่นเดนิชมววิทอ้งทะเลสนํี�าเงนิคราม
แลว้.....เขา้สูโ่รงแรมที�พัก

เย็น  รว่มรับประทานอาหารคํ�า ณ  ภตัตาคารของโรงแรม
คํ�า พักคา้งคนื ณ HOTEL OLYMPIA,VODICE หรอืเทยีบเทา่ 4

ดาว (คนืที� 3)
วนัที�หา้ โวดเิซ่ – ซบีนิคิ (Unesco) – ชมเมอืง – ซาดาร์ (Unesco) –

ชมเมอืง – โบสถเ์ซนต์ โดแนท มหาวหิารเซนตอ์นาตาเซยี –
ฟอรมัหรอืยา่นชุมชน – ชอ้ปปิ� งตลาดกลางเมอืง – Sea Organ

เชา้ อรณุสวสัดิ�.....รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทาง
โรงแรม
นําคณะเดนิทางสู่ ซบีนิคิ (Sibenik) เมอืงเกา่รมิฝั�งทะเลอาเดรยีตคิ
ซึ�งทะเลอาเดรยีตกิกค็อื ทะเลยอ่ยของทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนนั�นเอง
โดยเมอืงชบีนิคิจะมอีาคารบา้นเรอืนที�มหีลงัคาทําดว้ยกระเบื�องสี
แสด สไตลเ์รอเนสซองสท์ี�ไดรั้บอทิธพิลจากทางอติาลี ชมสภา
วา่การเมอืงเกา่
THE OLD LOGGIA ที�สรา้งขึ�นราว ค.ศ. 15 / ตอ่ดว้ยชม มหา
วหิารเซนตเ์จมส์ (St. James) หรอื เซนตจ์าคอบ (St. Jakob
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) มรดกโลกที�ผสมผสานสถาปัตยกรรมอติาเลี�ยน – ดลัเมเชยีนได ้
อยา่งลงตวั งดงามดว้ยยอดโดมและหลงัคาที�ประดบัดว้ยแผน่หนิ
และไมม่กีารใชว้สัดมุาเชื�อมตอ่จนไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดก
โลกจากยเูนสโก้

เที�ยง  รว่มรับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร
บา่ย จากนั�นออกเดนิทางตอ่สู่ เมอืงซาดาร์ (Zadar) เมอืง

ประวตัศิาสตรม์ากวา่ 3,000 ปี และเป็นเมอืงทา่สําคญัของทะเลเอเดรี
ยตคิ ที�มบีทบาทมาตั �งแตส่มยัโรมนัจนถงึปัจจบุนั อดตีเมอืงหลวงเกา่
ของ ภมูภิาคดลัเมเชยี (Dalmatia) ที�ปัจจบุนัไดก้ลายเป็นเมอืง
ทอ่งเที�ยวที�มปีระวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอนัเกา่แกน่อกจากนี�แลว้
เมอืงหลวงเกา่แหง่นี�ยงัเป็นที�รูจั้กกนัในหมูช่าวเรอืที�มาคา้ขายในแถบนี�
เนื�องจากเคยเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการคา้ขายมาตั �งแตส่มยัอดตี......

พาทา่นชมตวัเมอืงซาดาร์ ชมประตเูมอืงเกา่ สมยัเวนซีมอีทิธพิล
เหนอืซาดา้ร์ อนังดงามดว้ยลวดลายและสญัลกัษณต์า่งๆ ชมบรเิวณ
ดา้นนอกของโบสถเ์ซนต์ โดแนท (St.Donat) ซึ�งเป็นโบสถสํ์าคญั
ประจําเมอืง และมหาวหิารเซนต์ อนาตาเซยี (St. Anastasia
Church) ที�งดงามดว้ยศลิปะผสม
โรมาเนสกแ์ละโกธคิ ชมฟอรมัหรอืยา่นชุมชน (Roman Forum)
ของโรมนัเมื�อสองพันปีกอ่นที�นักโบราณคดจีะใชค้วามอตุสาหะในการ
ขดุคน้พบหลกัฐานสําคญัตา่งๆในการอยูอ่าศยัของชาวโรมนั แวะ
ตลาดกลางเมอืง ที�มชีวีติชวีาสดใสดว้ยผัก ผลไม ้ ไมด้อกและอื�นๆ
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อนัแสดงถงึความอดุมสมบรูณข์องพื�นดนิ...และเดนิรมิเมอืงซาดาร์
โดยที�นี�จะมคีวามพเิศษตรงที�มี ออรแ์กนนํ �าทะเล (Sea Organ) ที�
แรกและที�เดยีวของโลก โดยใชค้ลื�นที�ซดัเขา้หาฝั�งทําใหเ้กดิเสยีง
ตา่งๆ สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งเครื�องดนตรโีดยอาศยัเกลยีวคลื�นที�
ซดัเขา้กระทบกบับนัไดหนิออ่นและทอ่ใตข้ั �นบนัไดกอ่ใหเ้กดิเป็น
ทว่งทํานองเสยีงดนตรี เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนกิ Nikola
Basic ซึ�งเปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมนับแตว่นัที� 15 เมษายน ปี ค.ศ.
2005 ที�ผา่นมา

เย็น  รว่มรับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร
คํ�า พักคา้งคนื ณ HOTEL KOLOVARE, ZADAR หรอืเทยีบเทา่

4 ดาว (คนืที� 4)
วนัที�หก ซาดาร์ – พลทิวติเซ่ – อทุยานแหง่ชาตพิลทิวติเซ่ (Unesco) –

ลอ่งเรอืขา้ม KOZJAK LAKE
ซาเกร็บ

เชา้ อรณุสวสัดิ�.....รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทาง
โรงแรม
นําคณะมุง่หนา้สู่ อทุยานแหง่ชาตพิลทิวติเซ่ (Plitvice Lake
National Park) หนึ�งในอทุยานแหง่ชาตทิี�งดงามแหง่หนึ�งของยโุรป
และยงัไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตจิาก
องคก์ารยเูนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1979 ทะเลสาบพลทิไว
ซต์ั �งอยูใ่นดนิแดนทางดา้นตะวนัออกเฉยีงใตข้องยโุรป ในสว่นของ
ประเทศโครเอเชยี(Croatia) แมนํ่�าโครานา(Korana) ทําใหเ้กดิ
ทะเลสาบ 16 แหง่ไหลผา่นหนิปนูและหนิชอลก์เชื�อมตอ่กบั
Cascades นํ�าตกเล็กๆที�ไหลไลร่ะดบัลงมาเป็นชั �นๆเล็กๆ และ
waterfalls นํ�าตกขนาดใหญท่ี�สงูชนั Plitvice Falls (นํ�าตกพลทิไวซ)์
ชวนมหศัจรรยก์บัอทุยานแหง่ชาตทิะเลสาบพลทิไวซห์นึ�งในป่าไมท้ี�
มอีายมุากรุน่สดุทา้ยในยโุรป
ภมูปิระเทศเป็นที�มหศัจรรยบ์ง่บอกถงึสภาพความอดุมสมบรูณข์องป่า
ไมม้คีวามหลากหลายทางชวีภาพที�อดุมไปดว้ยพชืและสตัว์
ทะเลสาบถกูแบง่เป็น 2 กลุม่ใหญ่ คอื ชั �นบนและชั �นลา่ง การเปลี�ยน
ของสภาพอากาศตามฤดกูาลระหวา่งชายฝั�งและเขตภาคพื�นทวปี
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พาทา่นไปยงัทา่เรอื เพื�อ ลอ่งเรอืขา้ม KOZJAK LAKE ที�เชอืม
ระหวา่งทะเลสาบลา่งขึ�นสูช่ั �นบนของอทุยาน (LOWER & UPPER
LAKE) ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินังดงามและอลงัการของ
LOWER LAKE ปรากฏการณท์างธรรมชาตอินัยิ�งใหญแ่ละงดงาม
ทา่มกลางหบุเขาหนิปนูที�ตั �งตระหงา่น อกีทั �งยงัเชื�อมตอ่ดว้ยนํ�าตก
ตา่งๆมากมาย จากนั�นพาเดนิชมทะเลสาบตา่งๆ ตามทางเดนิ
สะพานไมท้ี�เชื�อมแตล่ะทะเลสาบเขา้ดว้ยกนัทั �ง 16 แหง่ นอกจาก
นั�นบรเิวณรายลอ้มยงัเต็มไปดว้ยถํ�านอ้ยใหญก่วา่ 20 ถํ�า และชม Big
Waterfalls ซึ�งเป็นนํ�าตกที�สงูที�สดุในอทุยานแหง่นี�
*** หมายเหต ุ- ขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัที�เดนิทาง ***

เที�ยง  รว่มรับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร
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บา่ย จากนั�นนําคณะทา่นเดนิทางสู่ ซาเกร็บ (Zagreb) เมอืงหลวงของ
ประเทศโครเอเชยี มปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่พันปี มแีมนํ่�าสาย
หลกัชื�อ ซาวา (Sava River) ไหลผา่นดา้นหนึ�งของเมอืง นอกจากนี�
ประเทศโครเอเชยียงัเป็นประเทศตน้กําเนดิของ “เนคไท” อาภรณอ์นั
งามสงา่และเป็นสากลของสภุาพบรุษุอกีดว้ย.....พาคณะเขา้สูโ่รงแรม
ที�พักเพื�อพักผอ่น

เย็น  รว่มรับประทานอาหารคํ�า ณ  ภตัตาคาร
คํ�า พักคา้งคนื ณ HOTEL DUBROVNIK, ZAGREB หรอื

เทยีบเทา่ 4 ดาว (คนืที� 5)
วนัที�เจ็ด ซาเกร็บ – ชมเมอืง – โบสถเ์ซนตม์ารค์ – มหาวหิารเซนตส์ตี

เฟ่น – ประตหูนิตะวนัออก อสิระชอ้ปปิ� ง – สนามบนิซาเกร็บ –
สนามบนิอสิตนับลู (แวะเปลี�ยนเครื�อง)

เชา้ อรณุสวสัดิ�.....รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทาง
โรงแรม
พาคณะทา่นเดนิชมเมอืง ผา่นชมจตัรุสั BAN JELACIC ที�มรีปูปั�น
ของนายพลบาน โจซฟิ เจลาซคิ (Ban Josip Jelacic) วรีะ
บรุษุของประเทศ โดยนําทหารชาวโครแอตตอ่ตา้นฮงัการใีนสมยัตน้
ศตวรรษที� 19 และ ชมยา่นเมอืงเกา่ของกรงุซาเกร็บ ซึ�งแบง่ออก
เป็น 2 เขต คอื เมอืงตอนบน (Upper Town) และ เมอืงตอนลา่ง (
Lower Town) ที�เชื�อมตอ่กนัดว้ยรถราง FUNICULAR ที�มคีวาม
ยาวสั �นที�สดุในยโุรป นําคณะนั�งรถรางโดยชมเมอืงจะเริ�มจากเมอืง
เกา่ที�เป็น Upper Town ซึ�งมแีหลง่โบราณสถานและเต็มไปดว้ย
เรื�องราวทางประวตัศิาสตรม์ากมาย ซึ�งนักทอ่งเที�ยวจะสามารถเดนิ
ลดัเลาะตรอกซอกซอยเล็กๆ ไปเรื�อยๆ จนไปถงึบรเิวณ Lower Town
ซึ�งบรเิวณนี�จะเป็นยา่นธรุกจิที�มคีวามคกึคกัมากกวา่บรเิวณ Upper
Town ผา่นชม อาคารรฐัสภา (Sabor) ที�สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1918
ในโอกาสที�โครเอเชยีแยกตวัออกจากอาณาจักรออสโตร-ฮงักาเรยีน
(AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE) โดยมกีารประกาศแยกตวั
ออกอยา่งเป็นทางการ บรเิวณระเบยีงชั �นบนของอาคาร หลงัจากนั�น
มกีารตดัสนิใจแยกตวัออกจากระบบสงัคมนยิมยโูกสลาเวยีขึ�น ณ ที�
แหง่นี�ในปี ค.ศ. 1991 และประกาศตวัเป็นประเทศอสิระไมข่ึ�นกบั
ประเทศใด
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จากนั�น บนัทกึภาพทาํเนยีบประธานาธบิดี (Presidential
Palace) หรอื BANSKI DVORI
ที�พํานักของประธานาธบิดโีครเอเชยี ตอ่ดว้ย ชมจตัรุสั โบสถ์
เซนตม์ารค์ (St. Mark's Square) ซึ�งเป็นที�ตั �งของ โบสถ์
เซนตม์ารค์ (St. Mark's Church) เป็นหวัใจของสว่น Upper
Town สรา้งขึ�นราวครสิตศ์ตวรรษที� 13 กระเบื�องมงุหลงัคาโบสถโ์ดด
เดน่มองเห็นไดแ้ตไ่กล เป็นตราสญัลกัษณข์องราชอาณาจักรทรนุ
แหง่โครเอเชยี ดลัเมเชยี และ สลาโวเนยี (The Truine Kingdom of
Croatia, Dalmatia and Slavonia) ตราหมากรกุขาวแดง
เครื�องหมายโครเอเชยี, ลโีอพารด์ 3 ตวัคอืแควน้ดลัเมเทยี และส
โลเวเนยีคอืแถบฟ้าแดง สว่นดา้นขวาหมายถงึซาเกร็บ รอบๆโบสถ์
จะมโีคมไฟที�ใชนํ้�ามนัในการจดุไฟใหส้วา่งตลอดเวลา เป็นธรรมเนยีม
มาแตด่ั �งเดมิ......ชม มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น
(The Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin
Mary) ที�มอีายเุกา่แกก่วา่ 800 ปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบนโีอ – กอธิ
ก ในชว่งศตวรรษที� 11 งดงามดว้ยหอระฆงัแฝด ปลายยอดแหลมสี
ทอง ภายในประดษิฐานรปูปั�นนักบญุองคสํ์าคญัตา่งๆ อยา่งนักบญุ
ปีเตอร์ แทน่บชูาโลงแกว้บรรจรุา่งจําลองของอารค์บชิอปสตเีฟ่นผู ้
ตอ่สูก้บัลทัธเิผด็จการฟาสซสิต์ ถอืวา่เป็นอาคารที�สงูที�สดุในโคร
เอเชยี และยงัเป็นศนูยก์ลางของครสิตจั์กรในประเทศโครเอเชยี
ดา้นหนา้ของมหาวหิารมบีอ่นํ �าพทุ ี�เป็นแบบ นโีอ-กอธกิ บนยอด
เสาเป็นรปูปั�นสทีองของพระแมม่ารี สว่นที�ฐานของเสาเป็นรปูปั�น
นางฟ้าสทีองทั �ง 4 ตั �งอยูร่ายรอบตวัมหาวหิาร

เที�ยง  รว่มรับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร
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บา่ย ชม ประตหูนิตะวนัออก Kamenita Vrata หรอื (Stone gates)
ประตหูนิที�มชี ื�อเสยีงเครื�องหมายทางเขา้ดา้นทศิตะวนัออกของเมอืง
ประตสูดุทา้ยที�เหลอือยูจ่ากหา้ประตู ถกูสรา้งขึ�นในศตวรรษที� 13
ตามตํานานเลา่วา่ไฟไหมค้รั �งใหญเ่มื�อปี ค. ศ. 1731 เผาทําลาย
บา้นเรอืนละแวกนี�จนราบคาบ ยกเวน้แต่ Stone Gate ซึ�ง ภายในมี
รปูภาพ Jesus and Mary พรอ้มมงกฎุ เป็นของที�ระลกึจาก
สมเด็จพระสงัฆราชเมื�อคราวที�มาเยอืนซาเกร็บ ที�ไมไ่ดรั้บความ
เสยีหายเลย ชาวบา้นเชื�อวา่รปูภาพนี�ศกัดิ�สทิธิ�จงึพากนักราบไหวบ้ชูา
หรอืขอบคณุกบัสิ�งปาฎหิารยิ์ ที�เคยขอแลว้ไดด้งัที�ตอ้งการ ทา่นจะ
สงัเกตเห็นจากแผน่หนิที�ตดิโดยรอบ จะสลกัคําวา่ “HVALA” ที�แปล
วา่ “ ขอบคณุ” ซึ�งเป็นภาษาทอ้งถิ�น ผา่นชมโรงละครแหง่ชาตโิค
รเอเชยี (Croatian National Theatre) สรา้งขึ�นในปี 1895 โดย
รปูแบบของอาคารการสรา้งสไตลน์โีอบาร็อค มลีกัษณะเป็นรปูตวั U
และรายรอบไปดว้ยสวนสาธารณะจนไดรั้บสมญานามวา่ “The
Green Horse shoe” โรงละครแหง่ชาตโิครเอเชยีตั �งอยู่
จดุศนูยก์ลางของ "Marshal Tito Square" เป็นหนึ�งในจัตรัุสที�ใหญ่
ที�สดุของเมอืงหลวงแหง่นี� ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นจัตรัุสที�สวยงาม
ที�สดุของซาเกร็บดว้ย พาทา่น เดนิเลน่ชมตลาดกลางเมอืง
(Dolac Market) ตลาดเกา่กลางแจง้ที�เกา่แกท่ี�มสีสีนัสดใส ขาย
พวกไมด้อกไมป้ระดบั ผลไมร้าคาถกูและผา้ลกูไมส้สีนัสวยงามแบบ
ตา่งๆ  อสิระใหท้า่นเดนิเลอืกซื�อเลอืกชมตามอธัยาศยั....อสิระ
ชอ้ปปิ� ง ณ หา้งสรรพสนิคา้ Arena Centar กอ่นเดนิทาง ซึ�งมี
สนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อ แวะซปุเปอรม์ารเ์กต็ขนาดใหญท่ี�
ทา่นสามารถซื�อสนิคา้ทอ้งถิ�นเป็นของฝาก เชน่ ชอ็คโกแลตยี�หอ้
KRAS , ไวนผ์ลไม ้, นํ�ามนัมะกอก,เห็ดทรัฟเฟิล ฯลฯ
*** อสิระรบัประทานอาหารเย็น เพื�อใหท้า่นไดเ้ต็มอิ�มกบัการ
ชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั ***
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17.00 น. จนกระทั�งไดเ้วลาอนัสมควร......นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ PLESO
INTERNATIONAL AIRPORT เพื�อเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู่
ประเทศไทย

20.30 น. ✈ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์

เที�ยวบนิที� TK1056 (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 2 ชั�วโมง 10 นาท)ี

23.40 น. ถงึ สนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุกี เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง ใหท้า่
นไดย้ดืเสน้ยดืสายและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�ง  DUTY FREE
หมายเหตุ : เนื�องจากเราเดนิทางมาเป็นหมูค่ณะ ดงันั�นเมื�อเครื�องลง
จอดแลว้.....รบกวนผูเ้ดนิทางทกุทา่นโปรดรอหวัหนา้ทวัรอ์ยูบ่น
เครื�องกอ่น เพื�อที�หวัหนา้ทวัรจ์ะไดนํ้าทา่นลงจากเครื�องพรอ้มๆกนั
ไปขึ�นรถตอ่ไปยงัอาคารสําหรับผูโ้ดยสารตอ่เครื�อง เพื�อป้องกนัการ
สบัสนและพลดัหลงกนั

วนัที�
แปด

สนามบนิอสิตนับลู (แวะเปลี�ยนเครื�อง) – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

01.45 น. ✈เดนิทางตอ่สูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์
เที�ยวบนิที� TK068 (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 9 ชั�วโมง 15 นาท)ี

15.25 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ....พรอ้มกบัความประทบัใจมริู ้
ลมื ☺

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�วางใจในงานบรกิาร
ของเรา ***

1. อตัราคา่บตัรโดยสารเครื�องบนิระหวา่งประเทศ แบบหมูค่ณะชั �นประหยดั ไป -
กลบัพรอ้มกนั โดยสายการบนิเตอรก์ซิ แอรไ์ลน์ ซึ�งราคาถกูตรวจสอบ ณ
วนัที� 19/12/2565 ไมส่ามารถเลอืกที�นั�งหรอืระบเุลขที�นั�งได ้ เนื�องจาก
เป็นการสํารองที�นั�งแบบหมูค่ณะ
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2. ราคาบตัรโดยสารเครื�องบนิที�นําเสนอนั�นเป็นราคาเริ�มตน้ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการ
ยนืยนัจากทางสายการบนิในวนัและ เวลาที�ทําการสํารองที�นั�ง หากราคาบตัร
โดยสารเครื�องบนิสงูกวา่ราคาที�แจง้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�เรยีกเกบ็เพิ�มตามที�
เกดิขึ�นจรงิ หรอืเปลี�ยนแปลงวนัเดนิทาง

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคา อนัเนื�องมาจากคา่ภาษีนํ�ามนั
และคา่ประกนัภยัที�เพิ�มขึ�นจากราคานํ�ามนั ทางบรษัิทฯจะทําการแจง้ทา่นกอ่น
วนัที�มกีารออกบตัรโดยสารเครื�องบนิ โดยใชเ้อกสารอา้งองิจากสายการบนิเป็น
หลกัฐาน ในกรณีเปลี�ยนแปลงราคาขา้งตน้

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี�ยนเวลาเที�ยว เปลี�ยนแปลงรายการเที�ยว
บางประการในรายการทวัร์ หรอืบอกเลกิตามความเหมาะสม อนัเนื�องจาก
สภาวะของโรคระบาด,โรคตดิตอ่,อบุตัเิหต,ุสภาวะอากาศ,ภยัธรรมชาต,ิสภาพ
การจราจร,การเมอืง,ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ,สายการเดนิเรอื,รถไฟ,พาหนะ
ทอ้งถิ�น,โจรกรรม,วนิาศกรรม,อคัคภียั,การผละงาน,การจลาจล,สงคราม
การเมอืง,การนัดหยดุงาน โดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ แตย่ดึถอืประโยชนท์ี�ทา่นจะ
ไดรั้บเป็นสําคญั

2. อตัราคา่บรกิารทั �งหมด คดิคํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาบตัรโดยสาร
ณ 19/12/2565 บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี�ยนราคาคา่บรกิาร
ทั �งหมด ในกรณีที�มกีารขึ�นราคาคา่ตั�วเครื�องบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ
คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนั  หรอืมกีารเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

3. การเดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางข ั�นตํ�า (ผูใ้หญ)่ 25 / ตอ่ 1 คณะ บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคาทวัรใ์นกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมค่รบ

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิี�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณีที�เกดิ
เหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของเที�ยวบนิ,สายการเดนิเรอื,รถไฟ,
พาหนะทอ้งถิ�น,สภาวะของโรคระบาด,โรคตดิตอ่,อบุตัเิหต,ุสภาวะอากาศ,ภยั
ธรรมชาต,ิสภาพการจราจร,การเมอืง,โจรกรรม,วนิาศกรรม,อคัคภียั,การผละ
งาน,การจลาจล,สงครามการเมอืง,การนัดหยดุงาน และการผันผวนของอตัรา
แลกเปลี�ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่งๆ ที�
เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ
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5. โรงแรมที�พักเป็นโรงแรมที�เสนอราคาแตย่งัมไิดทํ้าการจองใดๆทั �งสิ�น หาก
เป็นชว่งเทศกาลหรอืงานแฟรต์า่งๆ หากโรงแรมไมส่ามารถสํารองหอ้งได ้ ให ้
คดิราคาเพิ�มขึ�นตามความเป็นจรงิจากผูเ้ดนิทางได ้

6. โรงแรมสว่นใหญไ่มม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple Room) หรอืมจํีานวนจํากดั
บางโรงแรมอาจจัดเป็นหอ้งพักคู ่และเพิ�มเตยีงเสรมิให ้(Extra Bed)

7. หากโรงแรมไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple Room) หรอืไมม่เีตยีงเสรมิให ้
ทา่นจําเป็นตอ้งแยกเป็นพักหอ้งเดี�ยว และตอ้งชาํระคา่หอ้งพักเดี�ยวเพิ�ม

8. เนื�องจากรายการทวัรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ ทางบรษัิทฯไดช้าํระใหก้บั
บรษัิทตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมารวมการบรกิารเชน่กนั ดงันั�นหากทา่นไม่
ไดท้อ่งเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบเุอาไว ้ เชน่ คา่อาหาร, คา่นําเที�ยว
สถานที�ตา่งๆ ทา่นจะขอหกัคา่บรกิารคนืไมไ่ด ้ เพราะบรษัิทฯตอ้งอยูภ่ายใตก้าร
จัดการที�มเีงื�อนไขกบัองคก์รนั�นเชน่กนั เชน่ การยกเลกิวนิาทสีดุทา้ยหลงัจาก
การยนืยนัแลว้ เป็นตน้

9. การถกูปฎเิสธวซีา่และการออกจากเมอืงไทยหรอืถกูปฎเิสธการเขา้เมอืงจาก
ประเทศนั�นๆในรายการทวัร์ ในกรณีที�ทา่นมสี ิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนํา
เขา้ประเทศหรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปใน
ทางเสื�อมเสยี หรอืดว้ยวา่เหตผุลใดๆจนทําใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไป
ได ้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิี�จะไมค่นืเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น

10. ในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมข่อรับผดิชอบใดๆ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออก
นอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทาง
บคุคลธรรมดาเลม่สเีลอืดหมู

11. กรณีที�ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดัเพื�อเดนิทางไปกบัทวัรข์องบรษัิทฯ
โปรดขอคํายนืยนัจากฝ่ายขายกอ่น วา่ทวัรนั์�นๆมกีารยนืยนัการเดนิทางจรงิ
กอ่นที�ทา่นทําการออกตั�วภายในประเทศ หรอืจองรถทวัรม์ายงักรงุเทพฯ หาก
ทา่นทําการออกตั�ว โดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงานขายแลว้ และทวัรนั์�น
มกีารถกูยกเลกิหรอืเลื�อนการเดนิทาง บรษัิทฯไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ
ทั �งสิ�น
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12. เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมด มกีารชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ
ของทางบรษัิทฯ แลว้

อตัราคา่บรกิาร

กาํหนดการ
เดนิทาง

ผูใ้หญ่
(พกัหอ้งละ2

ทา่น)

เด็กพกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น
(มเีตยีงเสรมิ)

พกัเดี�ยว
จา่ยเพิ�ม

จาํนว
น

ที�น ั�ง
21-28 ม.ีค. 66 89,900 88,000 12,000 25
25 ม.ีค. – 01

เม.ย. 66 89,900 88,000 12,000 25

อตัรานี�รวม
✔ คา่บตัรโดยสารเครื�องบนิระหวา่งประเทศ ชั �นประหยดั ไป - กลบัพรอ้ม
กนั ตามที�ระบใุนรายการ
✔ คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ�ามนั และคา่ประกนัภยัทกุแหง่ของสายการบนิ

(โดยคดิจากอตัรา ณ วนัที� 19 ธ.ค. 65 )
✔ คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางสําหรับหิ�วขึ�นเครื�อง 7KG ตอ่ทา่น/ตอ่เที�ยว,
กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื�องไมเ่กนิ 1 ชิ�นๆละ ไมเ่กนิ 20KG ตอ่ทา่น / ตอ่
เที�ยว
✔ คา่โรงแรมที�พักระดบัมาตรฐาน 4 ดาว (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) ตามที�ระบใุน

รายการ
✔ คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบใุนรายการ
✔ คา่อาหาร และนํ�าดื�ม ตามมาตรฐานระดบัภตัตาคาร
✔ คา่พาหนะตลอดการเดนิทาง วนัละ 12 ชั�วโมง ตามมาตรฐานยโุรป
✔ คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศโครเอเชยี (ยื�นแบบหมูค่ณะ) ** หาก

สถานทตูไดก้าํหนดวนัในการยื�นวซีา่แลว้ ลกูคา้ทา่นใดไมส่ามารถยื�น
เอกสารไดท้นัตามที�กาํหนดไว ้จะตอ้งชําระคา่สง่ DHL เพิ�ม
เร ิ�มตน้ทา่นละ 5,000+  บาท
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✔ คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้าํนาญของทางบรษัิทฯ จากกรงุเทพฯ ที�คอยอํานวย
ความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง
✔ คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�นตลอดการเดนิทาง
✔ คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น คนขบัรถตลอดการเดนิทาง
✔คา่ประกนัสขุภาพ รวมคุม้ครองการรักษาพยาบาลจากไวรัสโคโรน่า

(COVID-19) และประกนัภยัอบุตัเิหตทุี�ใชสํ้าหรับในการยื�นขอวซีา่ในวงเงนิ
ทา่นละ 2,000,000 บาท สําหรับผูเ้ดนิทางอายุ 1-75 ปี เงื�อนไขตาม
กรมธรรม์ ** หากทา่นประสงคท์ี�จะซื�อประกนัเพิ�มเตมิ เพื�อเพิ�มคุม้ครอง
ในสว่นอื�นๆเพิ�ม กรณุาสอบถามรายละเอยีดกบัทางเจา้หนา้ที�บรษิทัฯ
**

✔ Free WIFI บนรถบสั
✔ บรกิารนํ�าดื�มวนัละ 1 ขวด ขนาด 0.5 LTR / ตอ่ 1 ทา่น ตลอดการเดนิทาง
✔ ยาสามญัประจําบา้นและชดุปฐมพยาบาลเบื�องตน้สําหรับผูเ้ดนิทาง
✔ อาหารเสรมิระหวา่งมื�ออาหารโดยจัดเตรยีมจากที�ประเทศไทย

อตัรานี�ไมร่วม

คา่ทําหนังสอืเดนิทางสําหรับหน่วยงานขา้ราชการ และบคุคลธรรมดา
คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว
คา่ทําหนังสอืรับรองการฉดีวคัซนี  (E-Vaccine Passport)
คา่ทําใบรับรองการฉดีวคัซนี (ของแอปหมอพรอ้ม)
คา่ตรวจ RT PCR / ATK พรอ้มใบรับรองแพทย ์(หากมขีอ้บงัคบัใช)้
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโรคโควดิ-19 นอกเหนอืจากการคุม้ครองของ
ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล
คา่ประกนัสขุภาพ รวมคุม้ครองการรักษาพยาบาลจากไวรัสโคโรน่า
(COVID-19) และประกนัภยัอบุตัเิหตทุี�ใชสํ้าหรับในการยื�นขอวซีา่ในวงเงนิ
ทา่นละ 2,000,000 บาท สําหรับผูเ้ดนิทางอายุ 75 ปีขึ�นไป ทา่นจะตอ้งชาํระ
เบี�ยประกนัเพิ�ม ทา่นละ 400 บาท ** หากทา่นประสงคท์ี�จะซื�อประกนั
เพิ�มเตมิ เพื�อเพิ�มคุม้ครองในสว่นอื�นๆเพิ�ม กรณุาสอบถามรายละเอยีด
กบัทางเจา้หนา้ที�บรษิทัฯ **
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที�ไมร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม,คา่
โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ, คา่อาหาร /คา่เครื�องดื�มสั�งพเิศษนอกรายการ, คา่
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เครื�องดื�มที�มแีอลกอฮอล,์คา่ซกัรดี,คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วย
จากโรคประจําตวั  เป็นตน้
คา่นํ�าหนักของกระเป๋าเดนิทางที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนดไว ้
คา่ทปิของหวัหนา้ทวัร ์ขึ�นอยูก่บัความพงึพอใจของทา่นเป็นหลกั
คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม (Porter) ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและ
ทรัพยส์นิของทา่นดว้ยตวัทา่นเอง
คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนัหรอืภาษีสนามบนิที�ทางสายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�มเตมิ
หลงัจากวนัที� 19/12/2565
คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 %

เอกสารประกอบการยื�นขอวซีา่โครเอเชยี
ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 15 - 30

วนัทาํการ ไมม่ยี ื�นดว่น
*** เอกสารทกุชนดิหา้มมกีารขดีเขยีนทบัตวัเอกสาร ซึ�งมผีลตอ่การ

พจิารณาอนุมตัอิอกวซีา่ของทา่น ***
1. หนงัสอืเดนิทาง(Passport) ที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน และ
มหีนา้วา่งสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ,หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่
(ถา้ม)ี เพื�อใชป้ระกอบกรณีเป็นเลม่ใหม ่และยงัไมเ่คยใชง้าน

2. รปูถา่ยสี ฉากหลงัสขีาว หนา้ตรง ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. ใบหนา้
80%จํานวน 2 ใบ และถา่ยไมเ่กนิ 3 เดอืน เป็นรปูที�ถา่ยจากรา้นถา่ยรปู
เทา่นั�น ไมใ่ชร่ปูสติ�กเกอร์ หา้มสวมแวน่ตาแฟช ั�น (ตอ้งเป็นแวน่
สายตาเทา่น ั�น ) หา้มสวมเครื�องประดบั หรอืหมวก , ใบหแูละคิ�วจะ
ตอ้งปรากฏบนภาพถา่ย และไมส่วมใสส่ ิ�งตา่งๆบนใบหนา้หรอืศรษีะ
รปูตามตวัอยา่ง

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน, สาํเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี,
สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ – นามสกลุ (กรณีมกีารเปลี�ยนชื�อสกลุ) พรอ้ม
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี

4. กรณีสมรสแลว้ สําเนาทะเบยีนสมรส,
สําเนาใบหยา่, สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่
สมรสเสยีชวีติ) พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษา
องักฤษ

5. หลกัฐานการทาํงาน (เป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่นั�น)
5.1 กรณีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน หนังสอืรับรองการทํางานจาก

บรษัิทฯ หวัจดหมายตอ้งเป็นหวับรษัิทฯ ใช้ To Whom It May
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Concern แทนการใสช่อืของสถานทตู ”เทา่น ั�น” โดยระบุ
ตําแหน่งงาน, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางานและชว่งเวลาที�อนุมตัใิหล้า
หยดุ หลงัจากน ั�นจะกลบัมาทาํงานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา
โดยระบชุื�อประเทศ มตีราประทบัของบรษัิทฯพรอ้มลายเซน็ของ
เจา้หนา้ที�ผูม้อํีานาจ

5.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้ , สําเนาใบทะเบยีน
พาณชิย ์, หนังสอืรับรองการ
จดทะเบยีนที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทั �ง
เซน็ชื�อกรรมการผูม้อํีานาจรับรองสําเนาและประทบัตราบรษัิทฯ (คดั
ลอกสําเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน) มลีายเซน็ของเจา้พนักงาน
ผูค้ดัลอกเอกสารให ้

5.3 กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทาง
โรงเรยีนหรอืสถาบนัที�กําลงัศกึษาอยูเ่ทา่นั�น หวัจดหมายเป็นหวั
โรงเรยีน ใช้ To Whom It May Concern แทนการใสช่ื�อของ
สถานทตู ”เทา่น ั�น” มตีราประทบัของโรงเรยีนพรอ้มลายเซน็ของผู ้
มอํีานาจในการออกเอกสาร  พรอ้มสําเนาบตัรนักเรยีน หรอืนักศกึษา

5.4 กรณีเป็นขา้ราชการ ใชห้นังสอืรับรองตําแหน่งจากตน้สงักดั ระบุ
ตําแหน่ง เงนิเดอืน อายกุารทํางาน มตีราประทบัของหน่วยงาน พรอ้ม
ลายเซน็ของเจา้หนา้ที�ผูม้อํีานาจออกเอกสาร

5.5 กรณีเกษยีณอายุ ใชห้นังสอืรับรองการเกษียณอายจุากหน่วยงาน
(กรณีเคยเป็นขา้ราชการ)
ใช้ To Whom It May Concern แทนการใสช่ื�อของสถานทตู ”
เทา่น ั�น” พรอ้มลายเซน็ของเจา้หนา้ที�ผูม้อํีานาจออกเอกสาร , เขยีน
จดหมายรับรองการเกษียณอายงุานดว้ยตวัทา่นเองเป็นภาษาองักฤษ
(กรณีเคยเป็นพนักงานเอกชนทั�วไป)

6.    หลกัฐานการเงนิ (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่นั�น)
6.1 สเตทเมนท์ (Statement) ของ บญัชอีอมทรัพยเ์ทา่นั�น ยอ้นหลงั 6

เดอืน ซึ�งออกโดยธนาคาร และออกชื�อ-นามสกลุเจา้ของบญัชเีป็น
ภาษาองักฤษ (สะกดชื�อ-นามสกลุตรงตามหนา้หนังสอืเดนิทาง) มี
ตราประทบัของธนาคาร พรอ้มลายเซน็ของเจา้หนา้ที�ธนาคารทกุหนา้
ควร เลอืกบญัชทีี�มกีารเขา้ – ออกของเงนิสมํ�าเสมอ มยีอดคงเหลอื
ไมตํ่�ากวา่ 6 หลกั เพื�อแสดงใหเ้ห็นวา่ทา่นมฐีานะการเงนิเพยีงพอที�
จะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยการเดนิทาง และทา่นตอ้งนําสมดุบญัชอีอม
ทรัพย์ (ตวัจรงิ) พรอ้มยื�นเอกสารอยา่งอื�นรว่มดว้ย เชน่ ใบซื�อหุน้, ใบ
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กองทนุ , สําเนาโฉนดที�ดนิ , สลปิเงนิเดอืน (กรณียงัเป็นพนักงาน
ตอ้งใช)้,ใบรับรองเงนิเดอืนขา้ราชการบํานาญ มาแสดงในวนัที�ยื�นขอ
วซีา่

6.2 ในกรณีที�ตอ้งใหบ้คุคลอื�นรบัรองคา่ใชจ้า่ยให้ ตอ้งทําเป็น
หนังสอืรับรองฐานะการเงนิของบญัชี
ออมทรัพย์ (Bank Guarantee) ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น โดย
ระบชุื�อเจา้ของบญัชี และบคุคลที�เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้
(สะกดชื�อ-นามสกลุภาษาองักฤษตรงตามหนา้หนังสอืเดนิทาง) โดย
ชดัเจน ตอ้งมตีราประทบัของธนาคารพรอ้มลายเซน็ของเจา้หนา้ที�
ธนาคาร พรอ้มทั �งเอกสารประกอบอยา่งอื�นของผูรั้บรองการเงนิ เชน่
สําเนาหนังสอืเดนิทางของผูรั้บรอง และเอกสารอื�นที�สามารถบง่บอก
ถงึความสมัพันธก์นั และเหตผุลในการออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นได ้

7. เด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี ตอ้งมสีาํเนาสตูบิตัร และถา้ไมไ่ดเ้ดนิทาง
พรอ้มบดิามารดาหรอืคนใดคนหนึ�ง จะตอ้งไปทําหนังสอืยนิยอมให ้
เดนิทางไปตา่งประเทศจากอําเภอหรอืเขตที�ทา่นอาศยัอยู่ โดยระบชุื�อผูท้ี�
เด็กเดนิทางไปดว้ย พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทาง
ของบดิา /มารดา กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดา
เพยีงคนเดยีว จะตอ้งมหีลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผู ้
นั �น เชน่ สําเนาใบหยา่ พรอ้มทั �งบนัทกึการหยา่ซึ�งแสดงวา่เป็นผู ้
รับผดิชอบเด็ก และเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ื�น จะตอ้งมหีลกัฐาน
รับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้ �น เชน่ หนังสอืรับรอง
บตุรบญุธรรม เป็นตน้ และผูป้กครองตอ้งมาแสดงตวัพรอ้มเด็ก ณ วนัที�ยื�นวี
ซา่ดว้ย

*** การอนมุตัวิซีา่ข ึ�นอยูก่บัทางสถานทตูเทา่น ั�น  บรษิทัฯเป็นเพยีงตวัแทน
ในการยื�นเอกสารใหเ้ทา่น ั�น ***

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา
หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ

เง ื�อนไขการจองทวัร ์
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● สง่ใบจองพรอ้มสําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมต่ํ�ากวา่ 6
เดอืน ชาํระเงนิคา่มดัจํา ทา่นละ 30,000.- บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัที�มกีาร
ทําจอง สําหรับคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืโปรดชาํระภายใน 30 วนัทําการกอ่นการ
เดนิทาง หากทา่นไมช่าํระเงนิตามวนัที�กําหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
เดนิทางโดยไมม่เีงื�อนไข

● หากทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาสง่ (อเีมล) ใบนําฝากมาที�เจา้หนา้ที�ฝ่าย
ขายที�ดแูลทา่น  พรอ้มแจง้ขอ้มลูของทา่น

o ชื�อ-นามสกลุ
o โปรดระบชุื�อโปรแกรมทวัร ์ พรอ้มระบวุนัเดนิทาง
o เบอรโ์ทรศพัทท์ี�ตดิตอ่กลบัได ้
o แจง้ความประสงคก์รณีพเิศษ เชน่ อาหารมสุลมิ มงัสวรัิติ แพอ้าหาร รถ
เข็นบรกิารที�สนามบนิ  เป็นตน้

● บรษัิทฯ ใครข่อสงวนสทิธิ�ในยนืยนัที�นั�งการเดนิทาง สําหรับผูท้ี�ชาํระเงนิคา่
มดัจําการเดนิทางมาแลว้เทา่นั�น
หมายเหตุ
❖ กรณีที�สง่ใบจองทวัรม์ากอ่น จะมกํีาหนดการชาํระคา่มดัจําหลงัการสง่ใบจอง
ทวัรม์าใหบ้รษัิทฯ ภายใน 3 วนั

หากเกนิจากวนัที�กําหนดไว ้ทางบรษัิทฯใครข่อพจิารณาสถานะการจอง
❖ การไมชํ่าระเงนิตามกาํหนดนดัหมาย ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ
ยกเลกิและการคนืเงนิมดัจาํ

เง ื�อนไขการยกเลกิ
● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางมากกวา่ 30 วนัทําการ หรอืกอ่นหนา้นั�น ทางบรษัิทฯ
จะคนืคา่มดัจําใหท้ั �งหมด
ยกเวน้คณะที�เดนิทางตรงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีดัจํากบัสาย
การบนิ หรอืคณะที�มกีารการันตคีา่มดัจําที�พักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทน
ในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคนืเงนิได ้

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางมากกวา่ 15 - 29 วนัทําการ หกัคา่ใชจ้า่ย 50% ของ
ราคาทวัร ์ และคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่บรกิารยื�นวซีา่ (ถา้ม)ี

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ภายใน 1-14 วนัทําการ ทางบรษัิทฯขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย
ทั �งหมดเต็มจํานวน เนื�องจากบรษัิทฯมกีารทําสํารองจา่ยคา่ตั�วเครื�องบนิ รวม
ถงึคา่ใชจ้า่ยตา่งๆกบับรษัิททวัรใ์นประเทศหรอืตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้

● ยกเวน้กรุป๊ที�เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาล ที�ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการ
บนิหรอืกรุป๊ที�มกีารการันตคีา่มดัจําที�พักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนใน
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ประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่
ทวัรท์ั �งหมด เนื�องจากคา่ตั�วเป็นการเหมาจา่ยในเที�ยวบนินั�นๆ

● ในการยื�นขอวซีา่ เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กท่กุ ๆ ทา่น กรณุาจัด
เตรยีมเอกสารใหค้รบตามที�ระบุ พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยื�นวซีา่ 20
วนั กอ่นวนัเดนิทางใหท้างบรษัิทฯ ***ในกรณีที�เอกสารของทา่นไม่
สมบรูณ์ ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ของทา่นได้ และ
ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมเ่อง หากตอ้งการยื�นวซีา่อกีคร ั�งหนึ�ง
***

● หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการยื�นวซีา่ลา่ชา้ ไมท่นักําหนดการออกตั�วกบั

ทางสายการบนิ และผลวซีา่ของทา่น ไมผ่า่น บรษัิทฯ ใครข่อสงวนสทิธิ�ในการ

คนืเงนิมดัจําทั �งหมด
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