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- ลิ้มรสเมนปูลาเทรา้ส ์อาหารข้ึนช่ือในอทุยานพลิทวิทเซ่ 

- พิเศษอาหารพ้ืนเมือง ... คาลามาร ีปลาหมึกชบุแป้งทอดสไตลโ์ครเอเชีย 

- ทกุท่านจะไดชิ้มหอยนางรมสด ๆ จากทอ้งทะเลอาเดรยีติค 
 

 
 
 
 

โอพาเทีย – ซาดาร.์..โบสถเ์ซนตโ์ดนทั 
สปลิท – พระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน – ดบูรอฟนิค – นัง่กระเชา้ 

โทรเกอร.์..วิหารเซนตล์อเรนซ ์– ซีบีนิค...โบสถเ์ซนตเ์จมส ์
อทุยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ – ซาเกรบ 

 
 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 17-24 มนีำคม 2562 (62,900.-) 

 

..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 
 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – ซำเกรบ 
 

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสำรขำออก ประตทูำงเขำ้ที ่ 4 

เคำนเ์ตอร์แถว G สำยกำรบนิออสเตรียน แอรไ์ลน ์ (OS..AUSTRIAN AIRLINES) 
....   เจำ้หนำ้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ ณ  จดุนดัพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ำยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของที่เป็นของมคีม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำที่ซ้ือภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะน้ันจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

23.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเวียนนำ  ประเทศออสเตรยี  โดยเที่ยวบินที่  OS 026 

(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ  10 ชั่วโมง 40 นำที) 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    ซำเกรบ – โอพำเทยี – ซำดำร ์
 

05.25 น. เดินทำงถึงกรุงเวียนนำ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

07.00 น. ออกเดินทำงสู่เมืองซำเกรบ  ประเทศโครเอเชีย  โดยเท่ียวบินที่  OS 681 

(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ  50 นำที) 

07.50 น. เดินทำงถึงสนำมบิน กรงุซำเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองที่มีประวัติศำสตร์

ยำวนำนกว่ำพันปี ดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค 
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(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลำยโุรป ... ฤดหูนำว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ภำคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย ซึ่งมีชื่อเรียกภูมิภำคนี้วำ่แคว้น “อิสเตรีย” 

เมืองแรกที่น ำท่ำนเย่ียมชมคือ เมอืงโอพำเทยี เมืองท่ีมีสมญำนำม

ว่ำ “ไขม่กุแหง่ทะเลอำเดรยีตกิ” ชื่อเดิมของเมืองนี้ ในภำษำอิตำลี คือ 

“Abbazia” ด้วยธรรมชำติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยู่ริมทะเลอำเดรียติก ท่ี

มีวิลล่ำหรหูรำสไตล์ออสเตรยี จึงท ำให้โอพำเทียเป็นเมืองท่องเที่ยว และ

พักผ่อนที่ส ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย จำกนัน้ น ำท่ำนชมตัวเมือง 

แวะถ่ำยรปูกับ รปูปัน้นำงแห่งนกนำงนวล เป็นรูปป้ันที่แกะโดย ZVONKO 

CAR เป็นรูปสตรีงดงำมที่มีนกนำงนวลเกำะอยู่ท่ีมือ ซึ่งถือว่ำเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองโอพำเทีย  
(ระยะทำงประมำณ  174  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 15 นำท)ี 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงซำดำร ์ เมืองท่ีมีประวัติศำสตร์มำกว่ำ 3,000 ปีมำแล้ว เป็นเมืองท่ำ

ส ำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนคำบสมุทรขนำดใหญ่ของทะเลอะเดรียติค ที่มีบทบำทมำตั้งแต่สมัยโรมัน

จนถึงปจัจบุนั ชมประตูเมืองเก่ำสมัยเวนีซมำมีอิทธิพลเหนือซำด้ำร์ อันงดงำมด้วยลวดลำยและ

สัญญลักษณ์ต่ำง ๆ 

(ระยะทำงประมำณ  286  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 15 นำท)ี 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  KOLOVARE  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    ซำดำร ์– สปลทิ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนชม โบสถเ์ซนต ์ โดนทั ซึ่งเป็นโบสถ์ส ำคัญประจ ำ

เมือง โบสถ์อนำเตเซียท่ีงดงำมด้วยศิลปผสมโรมำเนสก์

และโกธิค ชมฟอรัมหรือย่ำนชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปี

ก่อน ที่นกัโบรำณคดีจะใช้ควำมอุตสำหะในกำรขดุค้นพบ

หลักฐำนส ำคัญต่ำง ๆ ในกำรอยู่อำศยัของชำวโรมัน 

จำกนั้น ชมตลำดกลำงเมืองที่มีชีวิตชีวำสดใสด้วยผัก 

ผลไม ้ไม้ดอกและอื่น ๆ อันแสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของ

พื้นดิน จำกนั้น น ำท่ำนชม ซอีอรแ์กน (Sea Organ) 

นวัตกรรมใหม่ ที่ไดร้ับรำงวลัจำกกำรประกวดท่ีเมือง  

บำร์เซโลน่ำเมื่อปี 2005 โดยกำรใช้ท่อฝังลงไปริมฝั่งทะเล 

แล้วอำศยัคลื่นน้ ำทะเลดนัอำกำศเข้ำไปในท่อที่มีลิ้นแตกต่ำงกัน ท ำให้ เกิดโทนเสียงสูง ต่ ำ ออก
จำกท่อจ ำนวนมำกเป็นที่น่ำอัศจรรย์ 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงสปลทิ (SPLIT) เมืองในแคว้นดลัเมเชีย ซึ่งเป็นต้นก ำเนิดของสุนขัพันธุ์

ดลัเมเชียน เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรพำณิชย ์ และกำรคมนำคมของเขตดัลเมเชียน มีประชำกร

รำว 300,000 คน และเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ทำงยูเนสโกป้ระกำศใหเ้ปน็เมอืงมรดกโลก ซึ่งตวั

เมืองโบรำณสร้ำงรำยล้อมพระรำชวังดิโอคลีเธี่ยน ศำลำว่ำกำรเมอืง สไตลเ์รอเนซองซ์ ที่สร้ำง

ในคริสศตวรรษที่ 15 อำคำรบ้ำนเรือนเก่ำแก่ต่ำง ๆ 

(ระยะทำงประมำณ  158  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 30 นำที) 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชม พระรำชวังดโิอคลเีธีย่น (DIOCLETIAN PALACE) ที่สร้ำงขึ้นจำกพระประสงค์ของ

จกัรพรรด์ิดิโอคลีเธี่ยน ทีต่้องกำรสร้ำงพระรำชวัง ส ำหรับบั้นปลำยชีวิตของพระองค์ในปี 295 

ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำง 10 ปี (ค.ศ. 295-305) สถำนที่ประทบัของจกัรพรรดิดิโอคลีเธี่ยนแห่ง

เมืองเวนิส (จักรพรรดิโรมันที่ครองรำชย์ระหว่ำงปี ค.ศ. 243-316 รวม

อำยุ 73 ปี) ที่แผ่ขยำยอำณำเขตจำกเวนิสสู่เมอืงสปลิท ในยุคโรมัน

โบรำณ ภำยในพระรำชวงัประกอบด้วยไปด้วยทำงเข้ำหลัก หรือ GOLDEN 

GATE, มหำวิหำรเทพเจ้ำจูปิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนัส, วิหำรดอมนิอุส ท่ี

จดัเรียงรำยรวมกันอย่ำงลงตวั นอกจำกนั้น พระรำชวังแห่งนี้ได้รับกำร

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโก้อกีด้วย จำกนั้น น ำท่ำน

ชมห้องโถงกลำงซึ่งมีทำงเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่น ๆ ชมลำนกว้ำง 

(PERISTYLE) ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสำหินแกรนิต 3 ด้ำน และเชื่อมต่อด้วยโค้ง

เสำที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่ำงวิจิตรสวยงำม ชมยอดระฆังแห่ง

วิหำร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชำของเซนต์โดมินัสและเซนต์

สตำซิอุส ซึ่งอยู่ภำยในวิหำร ชมจัตุรสัประชำชน ชมรูปปั้นของ GREGORY 

OF NIN ผู้น ำศำสนำคนส ำคัญของโครเอเชีย ในยุคศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็นฝีมือของ IVAN 

MESTROVIC ช่ำงปั้นที่มีชื่อเสียงของโครเอเชีย 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  KATARINA  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง    สปรทิ – ดบูรอฟนคิ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงดบูรอฟนคิ (DUBROVNIK) เมืองทำงตอนใต้ของประเทศ ที่พรหมแดน

ติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่ำ น ำท่ำนลดัเลำะเลียบไปตำมชำยฝั่งทะเลอเดรียติค ซึ่ง

ท่ำนจะตื่นตำต่ืนใจกับบรรยำกำศริมชำยฝั่งทะเล ที่มีบ้ำนเรือนหลังคำกระเบื้องสีแสด สลับตำม

แนวชำยฝั่งเป็นระยะ ๆ 

(ระยะทำงประมำณ  204  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 
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บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีเพื่อ ขึน้กระเชำ้ไฟฟำ้ Cable Car Ride ซึ่งมีควำมสูง  400 เมตร เพื่อชม

วิวทิวทัศน์ ที่คงควำมเป็นเอกลักษณ์ของบ้ำนเมืองหลังคำสีส้ม และควำมงดงำมของทะเล       

อำเดรียติก จำกนั้น น ำท่ำนเดินเข้ำทำงประตูปิเล (PILE GATE) ซึ่งเป็น

ทำงเข้ำหลักเพื่อขึ้นก ำแพงเมืองแห่งนี้ประตูปิเลเชื่อมอยู่กับสะพำนหินที่มี

อำยุย้อนไปถึงปี ค.ศ. 1537 เหนือประตูปิเลมีรูปป้ันของนักบญุเบลส ซึ่ง

เป็นนักบญุอุปถัมภ์ของเมืองดูบรอฟนิกตั้งอยู่  

( หมำยเหต ุ)  เวลำเปิด-ปดิกระเชำ้ ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ หำก

ไมส่ำมำรถขึน้ได ้ทำงบรษิทัฯขอคนืเงนิคำ่กระเชำ้ไฟฟำ้ทำ่นละ 400 บำท 

จำกนั้น  น ำท่ำนชม น้ ำพโุอโนฟรโิอ (BIG ONOFRIO’S FOUNTAIN) เดิมทีเป็นแหล่งน้ ำท่ีทดน้ ำจำกบ่อน้ ำ

ในริเจก้ำดบูรอฟำกกำ ที่ต้ังอยู่ห่ำง

ออกไปประมำณ 20 กิโลเมตรเข้ำมำ

ใช้ในเมือง มีทั้งสิ้น 16 จดุเรียงรำย

รอบเป็นวงกลม ผ่ำนชมโบสถ์ ฟรำน

ซิสกันและอำรำม (FRANCISCAN 

CHURCH AND MONASTERY) สร้ำงใน

แบบสถำปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์-กอธิค เริ่มสร้ำงเมื่อปี 1337 และแล้วเสร็จในปี 1667 

หลังจำกนั้นเสียหำยไปมำกในช่วงเกิดแผ่นดินไหว ภำยในมีร้ำนขำยยำที่เก่ำแก่เป็นอันดับสำม

ของยุโรปแห่งหนึ่ง แต่เป็นเพียงแห่งเดยีวที่ยงัคงด ำเนินกำรมำจนถึงทุกวันนี้โดยได้เริ่มด ำเนิน

กิจกำรมำตั้งแต่ปี 1317 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม   NEPTUN  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    ดบูรอฟนคิ – โทรเกอร ์– ซบีนีคิ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโทรเกอร ์(TROGIR) เกำะเล็ก ๆ ที่เป็นอู่อำรยธรรมกรีกโบรำณมำตั้งแต่ 

380 ปีก่อนคริสตกำล เป็นเมืองโบรำณอีกเมืองหนึ่งของยุกกรีกและโรมัน ตวั เมืองมีภูมิอำกำศ 

แบบเมดิเตอร์เรเนียน บำงครั้งเรยีกกันว่ำ “แคลิฟอร์เนียแห่งโครเอเชีย” มีกำรอนุรกัษค์วำม

เป็นเมืองเก่ำ ไม่ว่ำจะเป็นจตัุรัสก ำแพงเมือง และป้อมปรำกำรไว้เป็นอย่ำงด ีนอกจำกนั้น ยงัคง

ควำมงดงำมและได้รับกำรประกำศให้เป็นเมืองมรดกโลกทำงวัฒนธรรมจำกองค์กำรยูเนสโก้

อีกเมืองหนึ่ง ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1997  

(ระยะทำงประมำณ  254  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 45 นำท)ี 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 



 

 

โครเอเชยี (OS)  -6- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

บ่ำย น ำท่ำนชมเขตเมืองเก่ำโทรเกอร์ ซี่งได้รับกำรขี้นทะเบียนเป็นมรดก

โลกจำกองคก์ำรยเูนสโกใ้นปี 1997 เนื่องจำกยังคงรกัษำสถำปัตย 

กรรมกรีก-โรมันได้อย่ำงสมบูรณ์ ชมประตูเมืองโทรเกอร์ ที่ได้บูรณะ

ขี้นใหม่ในศตวรรษที่ 16 ผ่ำนชมหอนำฬกิำที่สร้ำงขึ้นในศตวรรษที่ 14 

จำกนั้น น ำท่ำนชม มหำวหิำรเซนตล์อเรนซ ์ (CATHEDRAL OF ST. 

LAWRENCE) เริ่มสร้ำงในปี 1193 และใช้เวลำหลำยสิบปีต่อมำกว่ำจะ

แล้วเสร็จในประมำณปี 1500 งดงำมด้วยกรอบบำนประตูหินแกะสลัก 

ในรูปแบบโรมันเนสก์ ที่มีสิงโต อำดมักับอีฟ และนักบุญองค์ส ำคัญ ๆ  

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงชบิีนคิ (SIBENIK) เมืองท่ีตั้งอยู่ริมชำยฝั่งทะเลเอเดรียติก ประกอบไป

ด้วยอ่ำวชิบีนิค ซึ่งมีควำมยำว 10 กิโลเมตร และกว้ำงประมำณ 300-1,200 เมตร 

เมืองเก่ำริมฝั่งทะเลอำเดรียติก ที่ได้รบัอิทธิพลสถำปัตยกรรมจำกเวนิส และเป็น

ศนูย์กลำงทำงเศรษฐกิจของ DALMATIA เป็นที่รวมศิลปะโบรำณยคุก่อน

ประวัติศำสตร์ จำกนั้น น ำท่ำนชม โบสถเ์ซนตเ์จมส์ อันงดงำมซึ่งสร้ำงมำตั้งแต่สมัย

เรอเนสซองต์ในปี ค.ศ. 1431 ในสถำปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค  ผสมศิลปะทอสคำ

โนเรเนสซองส์ โดยศิลปิน JURA DOLMATINAE โบสถ์นี้มีเอกลักษณ์ด้วยโคมหลังคำ

ของมหำวิหำร ตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดับโดดเด่นหน้ำมหำวิหำร นอกจำกนั้น 

โบสถ์เซนต์เจมส์แห่งนี้ ยงัได้รบักำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยูเนสโก้

ในป ีค.ศ. 2000 อีกด้วย  

(ระยะทำงประมำณ  47  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  45 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  SOLARIS  หรือเทียบเท่ำ 
 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง    อทุยำนแหง่ชำตพิลทิวทิเซ่ – ซำเกรบ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแหง่ชำตพิลทิวทิเซ่ (PLITVICE LAKES NATIONAL PARK) หนึ่งใน

อุทยำน แห่งชำติท่ีงดงำมแห่งหนึ่งของยุโรป และเป็นอุทยำนแห่งชำติที่ใหญ่ที่สุดของโครเอเชีย

จำกทั้งหมด 8 อุทยำนแหง่ชำติ พลิทวิทเซ่ได้รบักำรประกำศให้เป็นอุทยำนแห่งชำติของประเทศ

ในปี ค.ศ. 1949 และยงัได้รบักำรประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโก้ในปี ค.ศ. 1979 

อีกด้วย ประกอบไปด้วยทะเลสำบใหญ่น้อยมำกมำย  

(ระยะทำงประมำณ  201  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 
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บ่ำย น ำท่ำนเดินเท้ำเข้ำชมภำยในอุทยำนแห่งชำติพลิทวิทเซ่ 

ชมควำมงดงำมของธรรมชำติภำยในอุทยำนแห่งชำติ ซึ่ง

ประกอบไปด้วยน้ ำตก ทะเลสำบมำกมำยหลำยแหง่ และ

ยงัอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นำนำชนิดประมำณ 1,266 สำยพันธุ์ 

นอกจำกนั้น ยงัเป็นที่อยู่อำศยัของสัตว์นำนำชนิด ใน

บรรดำสัตว์ที่อยู่ภำยในอุทยำนฯ มีหมีสีน้ ำตำล ซึ่งมีชื่อ

พื้นเมืองว่ำ “URSUS ARCTOS” เป็นสัตว์ที่มีชื่อเสียงของ

อุทยำนแห่งชำติแห่งนี้ จำกนั้น น ำท่ำน นั่งเรอืลอ่ง

ทะเลสำบ JEZERO KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสำบท่ีใหญ่ที่สุด

ในอุทยำนแห่งชำติพลิทวิทเซ่ แห่งนี้ ชมน้ ำตก VELIKI 

SLAP น้ ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยำนฯ มีควำมสูงถึง 70 เมตร 

จำกนั้น มีเวลำให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับธรรมชำติที่สวยงำม และอุดมสมบูรณ์ 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงซำเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองที่มี

ประวัติศำสตร์มำยำวนำนกว่ำพันป ีโดยเมืองซำเกรบเพิ่งเฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ. 

1994 ที่ผ่ำนมำ  

(ระยะทำงประมำณ  137  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  PANORAMA  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    ซำเกรบ – กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนชมเมืองซำเกรบบนฝั่ง UPPER TOWN โดยเริ่มจำกชม โบสถเ์ซนตม์ำรค์ (ST. MARK’S 

CHURCH) โบสถ์ซึ่งมีสัญลักษณ์และจดุเด่นอยู่ท่ีหลังคำสีสันสดใสประดบัด้วยตรำประจ ำ (COAT 

OF ARMS) ของโครเอเชยี, ดลัมำเชีย, ซลำโวเนีย และเมืองซำเกรบ ผ่ำนชมอำคำรรฐัสภำ ท่ี

สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 1918 ในโอกำสที่โครเอเชียแยกตวัออกจำกอำณำจักร

ออสโตร-ฮงักำเรยีน โดยมีกำรประกำศแยกตวัอย่ำงเป็นทำงกำรบริเวณ

ระเบียงชั้นบนของอำคำร หลังจำกนั้น มีกำรตัดสินใจแยกตวัออกจำก

ระบบสังคมนิยมยโูกสลำเวียขึ้น ณ ที่แห่งนี้ในปี ค.ศ. 1991 และประกำศ

ตวัเป็นประเทศอิสระ ไม่ขึ้นกับประเทศใด จำกนั้น ผ่ำนบันทึกภำพ

ท ำเนยีบประธำนำธิบดี ซึง่เป็นที่พ ำนักของประธำนำธิบดีของโครเอเชีย 

จำกนั้น น ำท่ำนชมและบันทึกภำพประตูหินตะวันออก ก ำแพงหินโบรำณยคุคริสต์ศตวรรษที่ 13 

สร้ำงรำยล้อมเมืองเก่ำที่คงควำมอัศจรรย์ และปำฏิหำริย์ของภำพพระแม่มำรีที่ไม่ได้ถูกเผำ

ท ำลำย เมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1731 

11.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 
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15.10 น. ออกเดินทำงสู่กรุงแฟรงค์เฟิร์ต  ประเทศเยอรมัน  โดยเที่ยวบินที่  LH 1415 

(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ  1 ชั่วโมง)  

16.40 น. เดินทำงถึงกรุงแฟรงค์เฟิร์ต  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

22.00 น. ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  LH 772 

(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ  10 ชั่วโมง) 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 

14.45 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  ชัน้ 2  ผู้โดยสำรขำเขำ้ โดยสวัสดิภำพ................ 

 
****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย ์.... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว 

- ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีที่เมอืงนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทวัร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อนัเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตตุ่ำง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกดิขึ้นจำกกำรล่ำช้ำหรอืยกเลิกของ สำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตกุำรณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชำติต่ำง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

คณุมิน้ / คณุเมย ์/ คณุคม 

 

 

สกลุเงนิ  โครเอเชยี  ใชเ้งนิสกลุ คนูำ่ (Croatian  Kuna)  

 ไฟฟำ้ 220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน ณ เมอืงตำ่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวยีนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถำ้ทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอร์ตของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุ็ตำม  

บริษทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรต้องไปท ำพำสปอรต์ใหม่ก่อนมำท ำกำรจองทวัร์ 

 

- พำสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้ำปจัจุบันที่จะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมอืงต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อว่ำ “ไม่ตรงยงัไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศลัยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดีตที่เคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม ่

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตวั มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟัน / ดดัฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พำสปอร์ตถือเป็นเอกสำรทำงรำชกำรที่ส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมที่ทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไมส่ำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

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

 

วำ่ดว้ยเรื่อง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไมอ่นุญำติให้บุคคลที่มี “คดีควำม / ค ำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ .... 

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเร่ืองของอำยุครรภ ์

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลำ่นี ้ทำงบริษทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ไดท้ั้งสิน้ ซึง่อยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผิดชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐำนกำรท ำวซี่ำโครเอเชยี 

 

1. หนังสอืเดนิทำง(Passport)ที่เหลืออำยุเกนิกวำ่ 6 เดอืน  และเหลอืหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย…3…หนำ้ 

2. รปูถำ่ยส-ีปัจจบุันขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ ำนวน....2…รปู  

(....รปูส ีฉำกหลงัสขีำว ...เทำ่นั้น...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ /  

ส ำเนำสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปขีึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่ำนั้น) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถ่ำยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คดัมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอืหนังสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิทั / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหน่ง / เงนิเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดือน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชุด ถ่ำยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรียน / นกัศกึษำ หนงัสือรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แมค่ำ้ ... พิมพ์จดหมำยรับรองตวัเองแจ้งถึงสถำนะปัจจุบันที่ท ำ + รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ขอใบรับรองสถำนะกำรเงนิ 1 ฉบับ...ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน... ทีอ่อกโดยธนำคำรเทำ่นัน้ 

- ใหท้ำงธนำคำรออก Statement หรอืเรยีกรำยกำรเดนิบัญชธีนำคำรยอ้นหลงั 4 เดอืนพรอ้มอพัเดท…1…

ชุด  (ควรเลอืกบญัชอีอมทรพัย์ทีม่กีำรเขำ้ออกเงนิอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้ึง 6 หลกั 

เพือ่ใหแ้สดงวำ่มฐีำนะกำรเงินเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบัคำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำง)  

6. กรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีบรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบิดำ/มำรดำ หรอืเดนิทำงไปกบับิดำ/มำรดำ ทำ่นใดทำ่น

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ / มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำต

ให้บตุรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขต โดยมี

นำยอ ำเภอ หรือผูอ้ ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและตรำประทบัจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 

 
 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูคำ้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
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*** กำรพิจำรณำกำรใหว้ซี่ำหรือไม่ให ้ เป็นดลุยพินจิของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ ำนวยควำม

สะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ... ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อม และมีควำมประสงค์ที่

จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำ

ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหัก

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง  *** 

 

 

หมำยเหต ุ  

1. กำรบิดเบอืนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น

กำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำก

ต้องกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุม่เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไป

สัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำม

สะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวน

ท่ำนจัดส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตเพื่อให้

อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้

เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับ

ในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด  

4. ทำงบรษิัทฯ เปน็แคต่วัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ 

จะอยูใ่นดลุพนิจิของทำงสถำนทูตฯ เทำ่นัน้ ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนได้ ทำงบริษัทฯ จึงต้อง

ขออภัยมำ ณ ที่นี ้
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อัตรำคำ่บรกิำร .... แกรนด์โครเอเชยี  8  วนั  (OS) 

  มนีำคม 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 62,900.- บำท 

 ผูใ้หญ่พกัห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ   12,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรับเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเทำ่กบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทศันำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงินคนืได้ ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทั้งสิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห ์

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ 

4. ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมระบไุว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมทีพ่ัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบใุนรำยกำรทวัร์ 

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่ำตวั อันเป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงที่ระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบตัิเหตใุนวงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไมคุ่ม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 ป ีและมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, คำ่เครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรพัย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 6 วนั)   =  ทำ่นละ 12 ยโูร     

8. คำ่ทปิหัวหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 8 วนั) =  ทำ่นละ 800 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำท่ำนละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรำนต ์และปใีหม ่มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทวัร์ทั้งหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

- ช ำระด้วยกำรโอนเงนิผำ่นบญัชธีนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั ..... บญัชอีอมทรพัย์ 

 ธ. กรงุเทพฯ สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

 ธ. กรงุไทย สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 

 ธ. กสกิรไทย สำขำ  สลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 

 ธ. ไทยพำณชิย ์ สำขำ  อโศกทำวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำบญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่งแฟกซ์ใบน ำฝำกมำที่ 02-231-3399  

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำที่ท่ีติดต่อ 

- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ำยในนำมบรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั 

- ช ำระโดยเงินสด 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนิตบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วนัขึ้นไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  10,000.- บำท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  20,000.- บำท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวใน

กรณีที่มีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรอื ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลกิเที่ยวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปัญหำกำรจรำจร

ติดขดั และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรอืบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้
สละสิทธิ ์และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

*** หมำยเหต ุ***  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (กำรแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุำแจง้พนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. โครเอเชีย 8 วนั (OS) .............วนัเดินทาง.......................................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................)      
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 


