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- ลิ้มรสเมนปูลาเทรา้ส ์อาหารข้ึนช่ือในอทุยานพลิทวิทเซ่ 

- พิเศษอาหารพ้ืนเมือง ... คาลามารี ปลาหมึกชบุแป้งทอดสไตลโ์ครเอเชีย 

- ทกุท่านจะไดชิ้มหอยนางรมสด ๆ จากทอ้งทะเลอาเดรียติค 
 

 
 
 
 

ซาเกรบ – โอพาเทีย – พลูา่..สนามอารีน่า – โรวินจ ์
อทุยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ – ซาดาร.์..โบสถเ์ซนตโ์ดนทั 

ซีบีนิค...โบสถเ์ซนตเ์จมส ์– โทรเกอร.์..วิหารเซนตล์อเรนซ ์
สปลิท – พระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน – ดบูรอฟนิค – นัง่กระเชา้ 

 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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กำหนดการเดินทาง  29 เม.ย.-6 พ.ค. / 7-14 พ.ค. / 13-20 พ.ค. /  

2-9 ม.ิย. / 12-19 ก.ค. / 27 ก.ค.-3 ส.ค. / 11-18 ส.ค.  

/ 22-29 ก.ย. / 12-19 ต.ค. / 22-29 ต.ค. 2565 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – ซาเกรบ 
 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้ที่ 10 

เคาน์เตอร์แถว U  สายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์  (TK .. TURKISH AIRLINE) ....   
เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทวัร์ ณ จุดนัดพบ  

❖ บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวรอ์ำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนำติดตัวถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซ้ือภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ำหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
❖  

23.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตนับลู  ประเทศตุรกี  โดยเท่ียวบินที่  TK 069 

(ใช้เวลาในการบินประมาณ 10 ชั่วโมง 25 นาที) 

 

วันทีส่องของการเดนิทาง    ซาเกรบ – โอพาเทีย 
 

05.15 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับลู  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

07.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองซาเกรบ  ประเทศโครเอเชีย  โดยเที่ยวบินที่  TK 1053 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  50 นาที) 
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08.05 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์

ยาวนานกว่าพันปี ดินแดนแห่งทะเลเอเดรยีติค 

(เวลายุโรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลายุโรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

จากนั้น นำท่านชมเมืองซาเกรบบนฝั่ง UPPER TOWN โดยเริ่มจากชม โบสถ์เซนต์มารค์ (ST. MARK’S 

CHURCH) โบสถ์ซ่ึงมีสญัลักษณแ์ละจุดเด่นอยู่ที่หลังคาสีสันสดใสประดบัด้วยตราประจำ (COAT 

OF ARMS) ของโครเอเชีย, ดลัมาเชีย, ซลาโวเนีย และเมืองซาเกรบ ผ่าน

ชมอาคารรฐัสภา ที่สรา้งขึ้นในป ีค.ศ. 1918 ในโอกาสที่โครเอเชียแยกตวั

ออกจากอาณาจักรออสโตร-ฮงักาเรยีน โดยมีการประกาศแยกตวัอย่าง

เป็นทางการบริเวณระเบียงชั้นบนของอาคาร หลังจากนั้น มีการตดัสินใจ

แยกตวัออกจากระบบสังคมนิยมยโูกสลาเวียขึ้น ณ ที่แห่งนี้ในปี ค.ศ. 

1991 และประกาศตวัเป็นประเทศอิสระ ไม่ขึ้นกับประเทศใด จากนั้น ผ่าน

บนัทึกภาพทำเนียบประธานาธิบดี ซึง่เป็นที่พำนกัของประธานาธิบดีของโครเอเชีย จากนั้น นำ

ท่านชมและบันทึกภาพประตูหินตะวันออก กำแพงหินโบราณยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 สร้างราย

ล้อมเมืองเก่าที่คงความอศัจรรย ์ และปาฏิหาริย์ของภาพพระแม่มารทีี่ไม่ได้ถกูเผาทำลาย เมือ่ไฟ

ไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1731 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ภาคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย ซึ่งมีชื่อเรียกภูมิภาคนี้วา่แคว้น “อิสเตรีย” 

เมืองแรกที่นำทา่นเย่ียมชมคือ เมืองโอพาเทีย เมืองที่มีสมญานาม

ว่า “ไขมุ่กแหง่ทะเลอาเดรียตกิ” ชื่อเดิมของเมืองนี้ ในภาษาอิตาล ี คือ 

“Abbazia” ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยู่ริมทะเลอาเดรียติก ท่ี

มีวิลล่าหรหูราสไตล์ออสเตรยี จึงทำให้โอพาเทียเป็นเมืองท่องเท่ียว และ

พักผ่อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย จากนัน้ นำท่านชมตัวเมือง 

แวะถ่ายรปูกับ รูปปัน้นางแหง่นกนางนวล เป็นรูปป้ันท่ีแกะโดย ZVONKO 

CAR เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ท่ีมือ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงโอพาเทีย  

(ระยะทางประมาณ  174  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  GRAND ADRIATIC  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง โอพาเทีย – พูลา่ – โรวนิจ์ –  

 อุทยานแหง่ชาตพิลทิวิทเซ ่
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองพูลา่ ระหว่างทางผ่านชมท้องทะเลสีครามสวยงามที่สุด เป็นเมืองเก่าแก่

ที่สุดแห่งหนึ่ง ที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนยก์ลางของคาบสมุทร อิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็น

เมืองเป็นศูนยก์ลางของแหลมอิสเตรยี และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลีมาก่อน ทำให้มี

ผู้คนใช้ภาษา

อิตาเลี่ยนกันอย่าง

แพร่หลาย 

แม้กระทั่งตามป้าย

จราจรยงัคงมี

ภาษาอิตาเลี่ยน

เขียนกำกับไว้ จากนั้น นำท่านเข้าชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ย่ิงใหญ่ ที่ยังคงเหลือเป็น

อนุสรณแ์ละสำคัญที่สุดคือ สนามพูลา่ อารีนา่ หรือ AMPHITHEATER สนามกฬีากลางแจ้ง    ที่มี

อายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียมที่กรุงโรม นับเปน็อารีนา่ทีใ่หญ่เปน็อันดบัหก ที่สร้างขึ้น

ในยุคโรมันเรืองอำนาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบบัสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดยีวกับโคลอส

เซียมของกรุงโรม สามารถจุผู้คนได้ถึง 22,000 คน โดยผ่านทางเข้าออก 20 ช่องทาง อารีน่า

ที่เห็นในปจัจุบนัได้รับการอนุรกัษ์ให้คงสภาพดั้งเดิม มีการรกัษาสภาพสมบูรณเ์อาไว้ได้จนมาถึง

ทุกวันนี ้ในปจัจุบันมักใช้เป็นสถานที่จดังานกิจกรรมกลางแจ้ง เทศกาลดนตรีต่าง ๆ รวมทั้งเป็น

สถานที่จัดงานภาพยนตร์ประจำป ี(International Film Festival) อีกด้วย 

(ระยะทางประมาณ  101  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรวนิจ์ เมอืงสวยชายทะเลที่ต้ังอยู่บนแหลมอีสเตรีย ดินแดนแห่งนี้เคยอยู่

ภายใต้การปกครองของอติาลีมาก่อน ทำให้สถาปตัยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองนี้มีความ

คล้ายคลึงกับอิตาลีเป็นอยา่งมาก 

(ระยะทางประมาณ  37  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  45 นาท)ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินเล่นชมอาคารบ้านเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็กพื้นปูด้วยหินก้อนเล็กกอ้นน้อย 

ให้ท่านไดเ้ดินเล่นชม โบสถ์ St. Euphemia ที่ต้ังอยูบ่นเนนิเขา เป็นโบสถ์

สไตล์บารอ็คที่มียอดโบสถส์ูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดโบสถ์ท่ีสูง

ที่สุดของแคว้น ชมเขตเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยความงดงามของตึกรามบ้าน

ช่อง ที่เรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็ก ๆ ริมชายฝั่งทะเลอาเดรียตกิ บริเวณ

เมืองเก่าแห่งนี้มีลักษณะเป็นเกาะแยกตวัออกมาจากแผ่นดินใหญ ่ แตไ่ด้มี

การถมทะเลเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแหง่ชาตพิลทิวทิเซ่ (PLITVICE LAKES NATIONAL PARK) หนึง่ใน

อุทยานแหง่ชาตทิีง่ดงามแหง่หนึง่ของยุโรป และเป็นอุทยานแห่งชาตทิี่ใหญ่ที่สุดของโครเอเชีย

จากทั้งหมด 8 อุทยานแห่งชาต ิพลิทวิทเซ่ได้รบัการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศ

ในป ีค.ศ. 1949 และยังได้รับการประกาศให้เปน็มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในป ีค.ศ. 1979 

อีกด้วย ประกอบไปด้วยทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย  

(ระยะทางประมาณ  240  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
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18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  JEZERO  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง    อุทยานแหง่ชาตพิลทิวทิเซ ่– ซาดาร์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินเท้าเข้าชมภายในอุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ ชมความ

งดงามของธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำตก 

ทะเลสาบมากมายหลายแห่ง และยงัอุดมไปด้วยพนัธุ์ไม้นานาชนิด

ประมาณ 1,266 สายพันธุ์ นอกจากนัน้ ยงัเป็นที่อยู่อาศยัของสัตว์นานา

ชนิด ในบรรดาสัตว์ท่ีอยู่ภายในอุทยานฯ มีหมีสีน้ำตาล ซึ่งมีชื่อพื้นเมอืงว่า 

“URSUS ARCTOS” เป็นสัตว์ท่ีมีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ 

จากนั้น นำท่าน นัง่เรอืลอ่งทะเลสาบ JEZERO KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบ

ที่ใหญ่ที่สุดใน อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่แห่งนี้ ชมน้ำตก VELIKI SLAP 

น้ำตกที่ใหญ่ทีสุ่ดในอุทยานฯ มีความสูงถึง 70 เมตร จากนั้น มีเวลาให้

ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติท่ีสวยงาม และอุดมสมบรูณ์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ เมืองที่มปีระวัติศาสตรม์ากว่า 3,000 ปีมาแล้ว เป็นเมืองท่า

สำคัญ ซึ่งตั้งอยูบ่นคาบสมทุรขนาดใหญข่องทะเลอะเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมัน

จนถึงปจัจบุนั จากนั้น นำท่านชมประตูเมืองเก่าสมัยเวนีซมามีอิทธิพลเหนอืซาด้าร์ อันงดงาม

ด้วยลวดลายและสัญญลักษณต์่าง ๆ จากนั้น นำทา่นเข้าชม โบสถ์เซนต ์ โดนัท ซึ่งเป็นโบสถ์

สำคัญประจำเมือง โบสถ์อนาเตเซียท่ีงดงามด้วยศิลปผสมโรมาเนสก์และโกธิค ชมฟอรัมหรือ

ย่านชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปีก่อน ที่นกัโบราณคดีจะใช้ความ

อุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญต่าง ๆ ในการอยู่อาศยัของชาว

โรมัน จากนั้น ชมตลาดกลางเมืองที่มีชีวิตชีวาสดใสด้วยผัก ผลไม ้ ไม้

ดอกและอื่น ๆ อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณข์องพืน้ดิน จากนั้น นำท่าน

ชม ซีออร์แกน (Sea Organ) นวัตกรรมใหม่ที่ได้รบัรางวลัจากการ

ประกวดท่ีเมืองบาร์เซโลน่าเมื่อปี 2005 โดยการใช้ท่อฝังลงไปริมฝั่ง

ทะเล แล้วอาศยัคลื่นน้ำทะเลดนัอากาศเข้าไปในท่อที่มีลิ้นแตกต่างกัน ทำให้เกิดโทนเสียงสูง ต่ำ 

ออกจากท่อจำนวนมากเป็นท่ีน่าอัศจรรย์ 

(ระยะทางประมาณ  119  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง 15 นาที) 
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18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  KOLOVARE  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่า้ของการเดนิทาง    ซาดาร์ – ซบีีนคิ – โทรเกอร์ – สปลทิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองชบิีนคิ (SIBENIK) เมืองที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเอเดรียติก ประกอบไป

ด้วยอ่าวชิบีนิค ซึ่งมีความยาว 10 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 300-1,200 เมตร 

เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติก ที่ได้รับอิทธิพลสถาปตัยกรรมจากเวนิส และเป็น

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจของ DALMATIA เป็นที่รวมศิลปะโบราณยคุก่อน

ประวัติศาสตร์ จากนั้น นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์เจมส์ อันงดงามซึ่งสร้างมาตั้งแต่

สมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ. 1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค  ผสมศิลปะ

ทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปิน JURA DOLMATINAE โบสถ์นี้มีเอกลักษณด์้วยโคม

หลังคาของมหาวิหาร ตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดบัโดดเด่นหน้ามหาวิหาร 

นอกจากนั้น โบสถ์เซนตเ์จมส์แห่งนี้ ยังได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก

องค์การยูเนสโกใ้นป ีค.ศ. 2000 อีกด้วย  

(ระยะทางประมาณ  89  กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกอร์ (TROGIR) เกาะเล็ก ๆ ที่เป็นอู่อารยธรรมกรีกโบราณมาตั้งแต่ 

380 ปีก่อนคริสตกาล เป็นเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งของยุกกรีกและโรมัน ตวัเมืองมี

ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนยีน บางครั้งเรียกกันว่า “แคลิฟอร์เนียแห่งโครเอเชีย” 

จากนั้น นำท่านชมเขตเมืองเก่าโทรเกอร ์เนื่องจากเมืองที่ยงัคงรักษาสถาปตัยกรรม

กรีก-โรมันได้อย่างสมบูรณ ์ มีการอนุรกัษค์วามเป็นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็นจัตุรัส

กำแพงเมือง และป้อมปราการไว้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยงัคงความงดงาม และ

ได้รับการประกาศให้เปน็เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้อีกเมือง

หนึ่งในปคี.ศ.1997 ชมประตูเมืองโทรเกอร์ ที่ได้บูรณะขี้นใหม่ในศตวรรษที่ 16 ผ่านชม

หอนาฬิกา ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 จากนั้น นำท่านเข้าชม มหาวหิารเซนต์ลอ

เรนซ ์(CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) เริ่มสร้างในปี 1193 และใช้เวลาหลายสิบปีต่อมากว่าจะ

แล้วเสร็จในประมาณปี 1500 งดงามด้วยกรอบบานประตูหินแกะสลัก ในรูปแบบโรมันเนสก์ ที่มี

สิงโต อาดมักับอีฟ และนักบุญองค์สำคัญ ๆ  

(ระยะทางประมาณ  61  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลทิ (SPLIT) เมืองในแคว้นดลัเมเชีย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์

ดลัเมเชียน เป็นเมืองศูนยก์ลางการพาณิชย์ และการคมนาคมของเขตดัลเมเชียน และเป็นอีก

เมืองหนึ่งที่ทางยูเนสโกป้ระกาศใหเ้ปน็เมืองมรดกโลก ซึ่งตวัเมืองโบราณสร้างรายล้อม

พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ศาลาว่าการเมอืงสไตล์เรอเนซองซ ์ที่สร้างในคริสศตวรรษที่ 15 

(ระยะทางประมาณ  29  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาที) 
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18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  GLOBO SPLIT  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีห่กของการเดนิทาง    สปรทิ – ดูบรอฟนคิ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเข้าชม พระราชวังดโิอคลีเธีย่น (DIOCLETIAN PALACE) ทีส่ร้างขึ้นจากพระประสงค์ของ

จักรพรรด์ิดิโอคลีเธี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวัง สำหรับบ้ันปลายชีวิต

ของพระองค์ในปี 295 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 10 ปี (ค.ศ. 295-305) 

สถานที่ประทบัของจกัรพรรดิดิโอคลีเธี่ยนแห่งเมอืงเวนิส (จักรพรรดิ

โรมันท่ีครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 243-316 รวมอายุ 73 ปี) ที่แผ่ขยาย

อาณาเขตจากเวนิสสู่เมืองสปลิท ในยุคโรมันโบราณ ภายในพระราชวัง

ประกอบด้วยไปด้วยทางเข้าหลัก หรือ GOLDEN GATE, มหาวิหารเทพเจ้า

จปูิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนัส, วิหารดอมนอิุส ที่จัดเรยีงรายรวมกันอย่าง

ลงตวั นอกจากนั้น พระราชวังแห่งนี้ได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก

จากองค์การยูเนสโกอ้ีกดว้ย จากนั้น นำท่านชมห้องโถงกลางซึ่งมี

ทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอืน่ ๆ ชมลานกว้าง (PERISTYLE) ซึ่งล้อมไว้ด้วย

เสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้

สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนต์

โดมินัสและเซนตส์ตาซิอุส ซึ่งอยูภ่ายในวิหาร ชมจัตุรสัประชาชน ชมรูปปั้นของ GREGORY OF 

NIN ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย ในยุคศตวรรษท่ี 10 ซึ่งเป็นฝีมือของ IVAN 

MESTROVIC ช่างปั้นที่มีชื่อเสียงของโครเอเชีย 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองดบูรอฟนคิ (DUBROVNIK) เมอืงทางตอนใต้ของประเทศ ที่พรหมแดน

ติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า นำท่านลดัเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอเดรียติค ซึ่ง

ท่านจะตื่นตาต่ืนใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบ้ืองสีแสด สลับตาม

แนวชายฝั่งเป็นระยะ ๆ 

(ระยะทางประมาณ  229  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง 15 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม   NEPTUN  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีเ่จด็ของการเดนิทาง    ดูบรอฟนคิ – กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สถานีเพื่อ ขึน้กระเชา้ไฟฟา้ Cable Car Ride ซึ่งมีความสูง  400 เมตร เพื่อชม

วิวทิวทัศน์ ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้ม และความงดงามของทะเล       

อาเดรียติก จากนั้น นำท่านเดินเข้าทางประตูปิเล (PILE GATE) ซึ่งเป็น

ทางเข้าหลักเพื่อขึ้นกำแพงเมืองแห่งนี้ประตูปิเลเชื่อมอยู่กับสะพานหินที่มี

อายุย้อนไปถึงปี ค.ศ. 1537 เหนือประตูปิเลมีรูปป้ันของนกับุญเบลส ซึ่ง

เป็นนักบญุอุปถัมภ์ของเมืองดูบรอฟนิกตั้งอยู่  

( หมายเหต ุ)  เวลาเปิด-ปดิกระเชา้ ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ หาก

ไมส่ามารถขึน้ได ้ทางบรษิัทฯขอคืนเงนิคา่กระเชา้ไฟฟา้ทา่นละ 400 บาท  

จากนั้น  นำท่านชม น้ำพุโอโนฟรโิอ (BIG ONOFRIO’S FOUNTAIN) เดิมทีเป็นแหล่งน้ำที่ทดน้ำจากบ่อน้ำ

ในริเจก้าดบูรอฟากกา ที่ต้ังอยู่ห่างออกไปประมาณ 20 กิโลเมตรเข้ามาใช้ในเมือง มีทั้งสิ้น 16 

จดุเรยีงรายรอบเป็นวงกลม ผ่านชมโบสถ ์ ฟรานซิสกันและอาราม (FRANCISCAN CHURCH 

AND MONASTERY) สร้างในแบบ

สถาปตัยกรรมแบบโรมันเนสก์-

กอธิค เริ่มสร้างเมื่อป ี 1337 และแล้ว

เสร็จในปี 1667 หลงัจากนั้นเสีย

หายไปมากในช่วงเกิดแผ่นดินไหว 

ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่เป็น

อันดบัสามของยุโรปแห่งหนึ่ง แต่เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยงัคงดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้โดยได้

เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 1317 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย มีเวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย 

16.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  โดยเที่ยวบินที่  TK 440 

(ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  1 ชัว่โมง) 

23.40 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับลู  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

 

วันทีแ่ปดของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TK 068 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  9 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาพ……………… 

 

 
****  END  OF  TOUR  **** 
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*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 

 

 

 

สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 

 

 

สกุลเงนิ  โครเอเชีย  ใชเ้งนิสกุล คูนา่ (Croatian  Kuna)  

 ไฟฟา้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อุณหภูมโิดยเฉล่ียในแตล่ะเดือน ณ เมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป (℃) 

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 

 เวียนนา 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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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายกุต็าม  

บรษิัทฯ ขอแนะนำวา่ควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหมก่อ่นมาทำการจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจบุนัที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดดัฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปียกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดีความ / การต้ังครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทัวร์ โปรดทำความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐานการทำวีซา่โครเอเชีย 

 

1. หนังสือเดนิทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกนิกวา่ 6 เดือน  และเหลือหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รูปถา่ยสี-ปจัจุบนัขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป  

(....รูปสี ฉากหลังสีขาว ...เทา่นัน้...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบา้น / สำเนาบตัรขา้ราชการ /   

สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหยา่ /  

สำเนาสูตบิัตร (ในกรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีขึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
4. หลักฐานการทำงาน   

(จดหมายรบัรองการทำงาน เปน็ภาษาอังกฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่านั้น) 

(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทูต) 

- ประกอบธุรกจิสว่นตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสอืจดทะเบียน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

- พนักงานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทำงาน  

(ระบุวันเขา้ทำงาน / ตำแหนง่ / เงนิเดือน / ระยะเวลาที่จะเดินทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษียณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ 

- นักเรียน / นักศกึษา หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดือน) 

- ทำอาชีพอสิระ, แมค่า้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตวัเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ทำ + รายได้ 

5. หลักฐานดา้นการเงนิ  

- ขอใบรับรองสถานะการเงนิ 1 ฉบับ...ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน... ทีอ่อกโดยธนาคารเท่านัน้ 

- ใหท้างธนาคารออก Statement หรือเรียกรายการเดนิบัญชีธนาคารยอ้นหลัง 4 เดอืนพรอ้มอัพเดท   

…1…ชุด (ควรเลือกบัญชีออมทรัพย์ทีม่ีการเขา้ออกเงนิอยา่งสมำ่เสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบัญชีใหถ้งึ 6 หลัก 

เพือ่ให้แสดงวา่มีฐานะการเงนิเพียงพอทีค่รอบคลุมกับคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง)  

6. กรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบดิา/มารดา ทา่นใดทา่น

หนึง่ จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา / มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาต

ให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรอืผู้อำนวยการเขต โดยมี

นายอำเภอ หรือผูอ้ำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทบัจากทางราชการอย่างถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด…. 

7. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีแอพหมอพร้อม) เพือ่เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว 
 

 **หมายเหตุ**   - คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร์ 

  - สำเนาเอกสารทุกฉบบั (...ลูกค้าจะเซน็ต์หรือไมเ่ซน็ต์กไ็ด.้..) 

 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเท่ียวยัง

ประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรอืผิดวตัถุประสงค์

ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  *** 
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อัตราคา่บรกิาร .... แกรนด์โครเอเชีย  8  วัน  (TK) 

   

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 79,900.- บาท 

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 73,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม   12,000.- บาท 
 

***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุป๊ราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถนำมาแกไ้ข, เปลีย่นชื่อ หรือเรียกเงนิคืนได ้ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห ์

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศนำเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร ์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางนำ้หนักกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการนำทัวรโ์ดยหัวหน้าทวัร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทวัร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณเีกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพยส์นิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรบัครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายมุากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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 อตัราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ทา่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตวัของประเทศนั้นๆ เอง) 

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีท่ีรฐับาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงินและใบกำกับภาษี) 

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าทีข่องผู้เดินทางที่ต้องจดัทำเอง) 

5. ค่าระวางสมัภาระที่มีน้ำหนกัเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรัพยส์ินด้วยตัวท่านเอง  

9. คา่ทปิพนักงานขบัรถยุโรป (คนละ 2 ยูโร x 6 วนั)  =  ทา่นละ 12 ยูโร     

10. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 8 วนั) =  ทา่นละ 800 บาท  

 

 ขัน้ตอนการจอง และชำระคา่ทวัร์ 

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พรอ้มชำระเงนิคา่มัดจำทา่นละ 40,000.- บาท   

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้ารายอื่นต่อไป  

2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัรท์ี่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี ้

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที) 

 

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น  

บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

 

- บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายใหท้า่นชำระเงนิ

ผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 

ชือ่สว่นบุคคล ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่น

เปน็สำคัญ 

 

- หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบคุคล 

กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คืนค่ามัดจำทั้งหมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จา่ย 65% ของคา่ทวัร์ทั้งหมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่ีอายุระหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือทา่นทีม่ีความจำเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์ หรือไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของตัวทา่นเอง ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตวั

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด  

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ใหถ้ือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไมส่ามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

6. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วัน หรือกรณีทีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิ้น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลีย่น, คา่นำ้มัน และคา่ภาษีตา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 



 

 

โครเอเชีย (TK)  -16- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

 

 

 

ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์........... โครเอเชีย 8 วนั (TK) .............วนัเดินทาง........................................................................................... 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................อีเมล.์................................................. 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

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

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
          (.......................................................)      

    

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


