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- ล้ิมรสเมนปูลาเทรา้ส ์อาหารข้ึนช่ือในอทุยานพลิทวิทเซ่ 

- พิเศษอาหารพ้ืนเมือง ... คาลามาร ีปลาหมึกชบุแป้งทอดสไตลโ์ครเอเชีย 

- ทกุท่านจะไดชิ้มหอยนางรมสด ๆ จากทอ้งทะเลอาเดรียติค 
 

 
 
 
 

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

ซีบีนิค...โบสถเ์ซนตเ์จมส ์– โทรเกอร.์..วิหารเซนตล์อเรนซ ์
สปลิท – พระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน – ดบูรอฟนิค – นัง่กระเชา้ 
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บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 10-17 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 2563 (69,900.-)  

 30 เม.ย.-7 พ.ค. / 3-10 พ.ค. 2563 (59,900.-) 

 

..... รำยละเอยีดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – ซำเกรบ 
 

20.45 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่ 4 ผู้โดยสำรขำออก ประตทูำงเขำ้ที ่ 4 

เคำนเ์ตอรแ์ถว G สำยกำรบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน ์ (OS..AUSTRIAN AIRLINES) 
....   เจำ้หนำ้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ ณ  จดุนดัพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปำ้ยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำท่ีซื้อภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

23.45 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเวียนนำ  ประเทศออสเตรีย  โดยเท่ียวบินท่ี  OS 026 

(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ  10 ชั่วโมง 40 นำที) 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    ซำเกรบ – โอพำเทยี 
 

05.35 น. เดินทำงถึงกรุงเวียนนำ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

06.50 น. ออกเดินทำงสู่เมืองซำเกรบ  ประเทศโครเอเชีย  โดยเท่ียวบินท่ี  OS 681 

(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ  50 นำที) 
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07.40 น. เดินทำงถึงสนำมบิน กรงุซำเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองท่ีมีประวัติศำสตร์

ยำวนำนกว่ำพันปี ดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค 

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

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

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

CHURCH) โบสถ์ซึ่งมีสัญลักษณ์และจดุเด่นอยู่ท่ีหลังคำสีสันสดใสประดบัด้วยตรำประจ ำ (COAT 

OF ARMS) ของโครเอเชีย, ดลัมำเชยี, ซลำโวเนีย และเมืองซำเกรบ ผ่ำนชมอำคำรรัฐสภำ ท่ี

สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ. 1918 ในโอกำสท่ีโครเอเชียแยกตัวออกจำกอำณำจกัร

ออสโตร-ฮงักำเรยีน โดยมีกำรประกำศแยกตัวอยำ่งเป็นทำงกำรบริเวณ

ระเบียงชั้นบนของอำคำร หลังจำกนั้น มีกำรตัดสินใจแยกตัวออกจำก

ระบบสังคมนิยมยูโกสลำเวยีข้ึน ณ ท่ีแห่งนี้ในปี ค.ศ. 1991 และประกำศ

ตัวเป็นประเทศอิสระ ไม่ข้ึนกับประเทศใด จำกนั้น ผ่ำนบันทึกภำพ

ท ำเนียบประธำนำธิบดี ซึง่เป็นท่ีพ ำนักของประธำนำธิบดขีองโครเอเชีย 

จำกนั้น น ำท่ำนชมและบันทึกภำพประตูหินตะวันออก ก ำแพงหินโบรำณยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 13 

สร้ำงรำยล้อมเมอืงเก่ำท่ีคงควำมอัศจรรย์ และปำฏิหำริย์ของภำพพระแม่มำรีท่ีไม่ได้ถูกเผำ

ท ำลำย เมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1731 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ภำคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย ซึ่งมีชื่อเรียกภูมิภำคนี้ว่ำแคว้น “อิสเตรีย” 

เมืองแรกท่ีน ำท่ำนเยี่ยมชมคือ เมอืงโอพำเทยี เมืองท่ีมีสมญำนำม

ว่ำ “ไข่มกุแหง่ทะเลอำเดรยีตกิ” ชื่อเดิมของเมืองนี้ ในภำษำอิตำลี คือ 

“Abbazia” ด้วยธรรมชำติอันบริสุทธ์ิประกอบกับอยูร่ิมทะเลอำเดรียติก ท่ี

มีวิลล่ำหรูหรำสไตล์ออสเตรีย จึงท ำให้โอพำเทียเป็นเมืองท่องเท่ียว และ

พักผ่อนท่ีส ำคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย จำกนั้น น ำท่ำนชมตัวเมือง 

แวะถ่ำยรูปกับ รูปปัน้นำงแหง่นกนำงนวล เป็นรูปป้ันท่ีแกะโดย ZVONKO 

CAR เป็นรูปสตรีงดงำมท่ีมีนกนำงนวลเกำะอยู่ท่ีมือ ซ่ึงถือว่ำเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองโอพำเทีย  
(ระยะทำงประมำณ  174  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 15 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  GRAND ADRIATIC  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง โอพำเทยี – พลูำ่ – โรวนิจ ์–  

 อทุยำนแหง่ชำตพิลิทวทิเซ ่
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงพลูำ่ ระหว่ำงทำงผำ่นชมท้องทะเลสีครำมสวยงำมท่ีสุด เป็นเมืองเก่ำแก่

ท่ีสุดแห่งหนึ่ง ท่ีมีควำมโดดเด่นในฐำนะศูนย์กลำงของคำบสมุทร อิตำเลียน เมืองพลู่ำเคยเป็น

เมืองเป็นศูนย์กลำงของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตำลีมำก่อน ท ำให้มี

ผู้คนใช้ภำษำอิตำเลี่ยนกันอย่ำงแพร่หลำย แม้กระท่ังตำมป้ำยจรำจรยังคงมีภำษำอติำเลี่ยน

เขียนก ำกับไว้  

(ระยะทำงประมำณ  101  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 45 นำที) 

จำกนั้น  น ำท่ำนเข้ำชมสิ่งก่อสร้ำงในสมัยโรมันท่ียิ่งใหญ่ ท่ียังคงเหลือเป็นอนุสรณ์และส ำคัญท่ีสุดคือ 

สนำมพลูำ่ อำรนีำ่ หรือ AMPHITHEATER สนำมกีฬำกลำงแจ้ง    ท่ีมีอำยุรุ่นรำวครำวเดยีวกับ

โคลอสเซียมท่ีกรุงโรม นบัเปน็อำรนีำ่ทีใ่หญเ่ปน็อนัดบัหก ท่ีสร้ำงข้ึนในยุคโรมันเรืองอ ำนำจ จึง

ถูกสร้ำงข้ึนตำม

แบบฉบบั

สถำปตัยกรรม

โรมันอย่ำง

เดียวกับโคลอส

เซียมของกรุงโรม 

สำมำรถจุผู้คนได้ถึง 22,000 คน โดยผ่ำนทำงเข้ำออก 20 ช่องทำง อำรีน่ำท่ีเห็นในปจัจุบัน

ได้รับกำรอนุรักษ์ให้คงสภำพดั้งเดิม มีกำรรักษำสภำพสมบูรณ์เอำไว้ได้จนมำถึงทุกวันนี้ ใน

ปจัจุบันมักใช้เป็นสถำนท่ีจัดงำนกิจกรรมกลำงแจ้ง เทศกำลดนตรีตำ่ง ๆ รวมท้ังเป็นสถำนท่ีจัด

งำนภำพยนตร์ประจ ำปี (International Film Festival) อีกด้วย 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโรวนิจ ์เมืองสวยชำยทะเลท่ีตั้งอยูบ่นแหลมอีสเตรยี ดินแดนแห่งนี้เคยอยู่

ภำยใต้กำรปกครองของอิตำลีมำก่อน ท ำให้สถำปตัยกรรมและวฒันธรรมของเมืองนี้มีควำม

คล้ำยคลึงกับอติำลีเป็นอยำ่งมำก 

(ระยะทำงประมำณ  37  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  45 นำที) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินเล่นชมอำคำรบำ้นเรอืนและตรอกซอกซอยขนำดเล็กพื้นปูด้วยหินก้อนเล็กก้อนน้อย 

ให้ท่ำนได้เดินเล่นชม โบสถ ์St. Euphemia ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขำ เป็นโบสถ์

สไตลบ์ำรอ็คท่ีมียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่ำเป็นยอดโบสถ์ท่ีสูง

ท่ีสุดของแคว้น ชมเขตเมืองเก่ำท่ีเต็มไปด้วยควำมงดงำมของตึกรำมบ้ำน

ช่อง ท่ีเรียงเป็นแนวยำวในตรอกเล็ก ๆ ริมชำยฝั่งทะเลอำเดรียติก บริเวณ

เมืองเก่ำแห่งนี้มีลักษณะเป็นเกำะแยกตัวออกมำจำกแผ่นดินใหญ่ แต่ได้มี

กำรถมทะเลเชื่อมต่อกบัแผ่นดินใหญ่เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำง  

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแหง่ชำตพิลทิวทิเซ่ (PLITVICE LAKES NATIONAL PARK) หนึง่ใน

อทุยำนแห่งชำตทิีง่ดงำมแหง่หนึง่ของยโุรป และเป็นอุทยำนแห่งชำติท่ีใหญ่ท่ีสุดของโครเอเชีย

จำกท้ังหมด 8 อุทยำนแห่งชำติ พลิทวิทเซ่ได้รับกำรประกำศให้เป็นอุทยำนแห่งชำติของประเทศ

ในปี ค.ศ. 1949 และยงัไดร้บักำรประกำศใหเ้ปน็มรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโก้ในปี ค.ศ. 1979 

อีกด้วย ประกอบไปด้วยทะเลสำบใหญ่น้อยมำกมำย  
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(ระยะทำงประมำณ  240  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 30 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  JEZERO  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง    อทุยำนแหง่ชำตพิลิทวทิเซ ่– ซำดำร ์
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินเท้ำเข้ำชมภำยในอุทยำนแห่งชำติพลิทวิทเซ่ ชมควำม

งดงำมของธรรมชำติภำยในอุทยำนแห่งชำติ ซึ่งประกอบไปด้วยน้ ำตก 

ทะเลสำบมำกมำยหลำยแห่ง และยังอุดมไปด้วยพันธ์ุไม้นำนำชนิด

ประมำณ 1,266 สำยพันธ์ุ นอกจำกนั้น ยังเป็นท่ีอยู่อำศัยของสัตว์นำนำ

ชนิด ในบรรดำสัตว์ท่ีอยู่ภำยในอุทยำนฯ มีหมีสีน้ ำตำล ซึ่งมีชื่อพื้นเมืองว่ำ 

“URSUS ARCTOS” เป็นสัตว์ท่ีมีชื่อเสียงของอุทยำนแห่งชำติแห่งนี้ 

จำกนั้น น ำท่ำน นั่งเรอืลอ่งทะเลสำบ JEZERO KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสำบ

ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน อุทยำนแห่งชำติพลิทวิทเซ่แห่งนี้ ชมน้ ำตก VELIKI SLAP 

น้ ำตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยำนฯ มีควำมสูงถึง 70 เมตร จำกนั้น มีเวลำให้

ท่ำนได้เพลิดเพลินกับธรรมชำติท่ีสวยงำม และอุดมสมบูรณ ์

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงซำดำร ์ เมืองท่ีมีประวัติศำสตร์มำกว่ำ 3,000 ปีมำแล้ว เป็นเมืองท่ำ

ส ำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนคำบสมุทรขนำดใหญ่ของทะเลอะเดรียติค ท่ีมีบทบำทมำตั้งแต่สมัยโรมัน

จนถึงปจัจุบัน จำกนั้น น ำท่ำนชมประตูเมืองเก่ำสมัยเวนีซมำมีอิทธิพล

เหนือซำด้ำร ์ อันงดงำมด้วยลวดลำยและสัญญลักษณ์ต่ำง ๆ จำกนั้น น ำ

ท่ำนเข้ำชม โบสถเ์ซนต ์โดนทั ซึ่งเป็นโบสถ์ส ำคัญประจ ำเมือง โบสถ์อนำ

เตเซียท่ีงดงำมด้วยศิลปผสมโรมำเนสก์และโกธิค ชมฟอรัมหรือย่ำน

ชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปีก่อน ท่ีนักโบรำณคดีจะใช้ควำมอุตสำหะใน

กำรขุดค้นพบหลักฐำนส ำคัญต่ำง ๆ ในกำรอยู่อำศัยของชำวโรมัน 

จำกนั้น ชมตลำดกลำงเมืองท่ีมีชีวิตชีวำสดใสด้วยผกั ผลไม้ ไม้ดอกและอื่น ๆ อันแสดงถึงควำม

อุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน จำกนั้น น ำท่ำนชม ซอีอรแ์กน (Sea Organ) นวัตกรรมใหม่ท่ีได้รับ

รำงวลัจำกกำรประกวดท่ีเมืองบำร์เซโลน่ำเมื่อปี 2005 โดยกำรใช้ท่อฝังลงไปริมฝั่งทะเล แล้ว

อำศยัคลื่นน้ ำทะเลดนัอำกำศเข้ำไปในท่อท่ีมีลิ้นแตกต่ำงกัน ท ำให้เกิดโทนเสียงสูง ต่ ำ ออกจำก

ท่อจ ำนวนมำกเป็นท่ีน่ำอัศจรรย ์
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(ระยะทำงประมำณ  119  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 15 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  KOLOVARE  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    ซำดำร ์– ซบีนีคิ – โทรเกอร ์– สปลทิ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงชบินีคิ (SIBENIK) เมืองท่ีตั้งอยู่ริมชำยฝั่งทะเลเอเดรียติก ประกอบไป

ด้วยอ่ำวชบิีนิค ซึ่งมีควำมยำว 10 กิโลเมตร และกว้ำงประมำณ 300-1,200 เมตร เมืองเก่ำริม

ฝั่งทะเลอำเดรียติก ท่ีได้รับอิทธิพลสถำปตัยกรรมจำกเวนิส และเป็นศูนย์กลำงทำง

เศรษฐกิจของ DALMATIA เป็นท่ีรวมศิลปะโบรำณยคุก่อนประวตัิศำสตร์ จำกนั้น น ำ

ท่ำนเข้ำชม โบสถเ์ซนตเ์จมส์ อันงดงำมซึ่งสร้ำงมำตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ. 

1431 ในสถำปตัยกรรมแบบเวนิส-โกธิค  ผสมศิลปะทอสคำโนเรเนสซองส์ โดย

ศิลปิน JURA DOLMATINAE โบสถ์นี้มีเอกลักษณ์ด้วยโคมหลังคำของมหำวิหำร 

ตลอดจนรปูสลักศีรษะคนประดบัโดดเด่นหน้ำมหำวิหำร นอกจำกนั้น โบสถ์เซนต์

เจมส์แห่งนี้ ยังได้รับกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโก้ในป ี ค.ศ. 

2000 อีกด้วย  

(ระยะทำงประมำณ  89  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 45 นำที) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงโทรเกอร ์(TROGIR) เกำะเล็ก ๆ ท่ีเป็นอู่อำรยธรรมกรีกโบรำณมำตั้งแต ่

380 ปีก่อนคริสตกำล เป็นเมืองโบรำณอีกเมืองหนึ่งของยุกกรีกและโรมัน ตัวเมืองมีภูมิอำกำศ

แบบเมดิเตอร์เรเนียน บำงครั้งเรยีกกันว่ำ “แคลิฟอร์เนียแห่งโครเอเชีย” จำกนั้น 

น ำท่ำนชมเขตเมืองเก่ำโทรเกอร์ เนื่องจำกเมืองท่ียังคงรักษำสถำปตัยกรรมกรีก-

โรมันได้อย่ำงสมบูรณ์ มีกำรอนุรักษ์ควำมเป็นเมืองเก่ำ ไม่ว่ำจะเป็นจตัุรสัก ำแพง

เมือง และป้อมปรำกำรไว้เป็นอย่ำงด ีนอกจำกนั้น ยังคงควำมงดงำม และได้รับกำร

ประกำศให้เป็นเมอืงมรดกโลกทำงวฒันธรรมจำกองค์กำรยเูนสโก้อีกเมืองหนึ่งในปี

ค.ศ.1997 ชมประตูเมืองโทรเกอร์ ท่ีได้บูรณะข้ีนใหม่ในศตวรรษท่ี 16 ผ่ำนชมหอ

นำฬิกำ ท่ีสร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 14 จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม มหำวหิำรเซนตล์อเรนซ ์

(CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) เริ่มสร้ำงในปี 1193 และใช้เวลำหลำยสิบปตี่อมำ

กว่ำจะแล้วเสร็จในประมำณปี 1500 งดงำมด้วยกรอบบำนประตูหินแกะสลัก ในรูปแบบ

โรมันเนสก์ ท่ีมีสิงโต อำดมักับอีฟ และนักบุญองค์ส ำคัญ ๆ  

(ระยะทำงประมำณ  61  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 15 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงสปลทิ (SPLIT) เมืองในแคว้นดลัเมเชีย ซึ่งเป็นต้นก ำเนิดของสุนัขพันธ์ุ

ดลัเมเชียน เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรพำณิชย ์ และกำรคมนำคมของเขตดลัเมเชียน และเป็นอีก

เมืองหนึ่งท่ีทำงยเูนสโกป้ระกำศใหเ้ปน็เมอืงมรดกโลก ซึ่งตัวเมืองโบรำณสร้ำงรำยล้อม

พระรำชวังดิโอคลีเธ่ียน ศำลำว่ำกำรเมืองสไตล์เรอเนซองซ์ ท่ีสร้ำงในคริสศตวรรษท่ี 15 
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(ระยะทำงประมำณ  29  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  30 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  GLOBO SPLIT  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง    สปรทิ – ดบูรอฟนคิ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม พระรำชวงัดโิอคลเีธีย่น (DIOCLETIAN PALACE) ท่ีสร้ำงข้ึนจำกพระประสงค์ของ

จกัรพรรดิด์ิโอคลีเธ่ียน ท่ีต้องกำรสร้ำงพระรำชวัง ส ำหรับบั้นปลำยชีวติของพระองค์ในปี 295 

ใช้เวลำในกำรก่อสรำ้ง 10 ปี (ค.ศ. 295-305) สถำนท่ีประทับของ

จกัรพรรดิดิโอคลีเธ่ียนแห่งเมืองเวนิส (จักรพรรดิโรมันท่ีครองรำชย์

ระหว่ำงปี ค.ศ. 243-316 รวมอำยุ 73 ปี) ท่ีแผ่ขยำยอำณำเขตจำกเวนิสสู่

เมืองสปลิท ในยุคโรมันโบรำณ ภำยในพระรำชวงัประกอบด้วยไปด้วย

ทำงเข้ำหลัก หรือ GOLDEN GATE, มหำวิหำรเทพเจ้ำจปูิเตอร์, โบสถ์แห่ง

เทพวีนัส, วิหำรดอมนิอุส ท่ีจัดเรยีงรำยรวมกนัอยำ่งลงตัว นอกจำกนั้น 

พระรำชวังแห่งนี้ได้รับกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโก้

อีกด้วย จำกนั้น น ำท่ำนชมห้องโถงกลำงซ่ึงมีทำงเดินท่ีเชื่อมต่อสู่ห้องอื่น 

ๆ ชมลำนกว้ำง (PERISTYLE) ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสำหินแกรนิต 3 ด้ำน และ

เชื่อมต่อด้วยโค้งเสำท่ีตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่ำงวิจิตรสวยงำม ชม

ยอดระฆังแห่งวิหำร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชำของเซนต์โด

มินัสและเซนต์สตำซิอุส ซึ่งอยู่ภำยในวิหำร ชมจัตุรัสประชำชน ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN 

ผู้น ำศำสนำคนส ำคัญของโครเอเชีย ในยุคศตวรรษท่ี 10 ซึ่งเป็นฝีมือของ IVAN MESTROVIC 

ช่ำงป้ันท่ีมีชื่อเสียงของโครเอเชีย 

11.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงดบูรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองทำงตอนใต้ของประเทศ ท่ีพรหมแดน

ติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่ำ น ำท่ำนลดัเลำะเลยีบไปตำมชำยฝั่งทะเลอเดรยีติค ซึ่ง

ท่ำนจะตื่นตำตื่นใจกับบรรยำกำศริมชำยฝั่งทะเล ท่ีมีบ้ำนเรอืนหลังคำกระเบื้องสีแสด สลบัตำม

แนวชำยฝั่งเป็นระยะ ๆ 

(ระยะทำงประมำณ  229  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 15 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม   NEPTUN  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    ดบูรอฟนคิ – กรงุเทพฯ 
 

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

ในริเจก้ำดบูรอฟำกกำ ท่ีตั้งอยู่ห่ำง

ออกไปประมำณ 20 กิโลเมตรเข้ำมำ

ใช้ในเมือง มีท้ังสิ้น 16 จดุเรียงรำย

รอบเป็นวงกลม ผ่ำนชมโบสถ์ ฟรำน

ซิสกันและอำรำม (FRANCISCAN 

CHURCH AND MONASTERY) สร้ำงใน

แบบสถำปตัยกรรมแบบโรมันเนสก์-กอธิค เริ่มสร้ำงเมื่อปี 1337 และแล้วเสร็จในปี 1667 

หลังจำกนั้นเสียหำยไปมำกในช่วงเกิดแผ่นดินไหว ภำยในมีรำ้นขำยยำท่ีเก่ำแก่เป็นอันดบัสำม

ของยุโรปแห่งหนึ่ง แต่เป็นเพียงแห่งเดียวท่ียังคงด ำเนินกำรมำจนถึงทุกวันนี้โดยได้เริ่มด ำเนิน

กิจกำรมำตั้งแต่ปี 1317 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีเพื่อ ขึน้กระเชำ้ไฟฟำ้ Cable Car Ride ซึ่งมีควำมสูง  400 เมตร เพื่อชม

วิวทิวทัศน์ ท่ีคงควำมเป็นเอกลักษณ์ของบ้ำนเมอืงหลังคำสีส้ม และควำมงดงำมของทะเล       

อำเดรียติก จำกนั้น น ำท่ำนเดินเข้ำทำงประตูปิเล (PILE GATE) ซึ่งเป็น

ทำงเข้ำหลักเพื่อข้ึนก ำแพงเมืองแห่งนี้ประตูปิเลเชื่อมอยู่กับสะพำนหินท่ีมี

อำยยุ้อนไปถึงปี ค.ศ. 1537 เหนือประตูปิเลมีรูปป้ันของนักบุญเบลส ซึ่ง

เป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองดูบรอฟนิกตั้งอยู่  

( หมำยเหต ุ)  เวลำเปดิ-ปดิกระเชำ้ ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ หำก

ไมส่ำมำรถขึน้ได ้ทำงบรษิัทฯขอคนืเงนิคำ่กระเชำ้ไฟฟำ้ทำ่นละ 400 บำท 

11.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

14.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเวียนนำ  ประเทศออสเตรีย  โดยเท่ียวบินท่ี  OS 732 

(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ  1 ชั่วโมง)  

16.25 น. เดินทำงถึงกรุงเวียนนำ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 
 

ระหว่ำงรอเปลี่ยนเครื่องท่ีกรุงเวียนนำ 

มีเวลำอิสระให้ท่ำนได้ใช้เวลำว่ำงพกัผ่อน ...... พร้อมรับประทำนอำหำรค่ ำภำยในสนำมบิน 

 

23.20 น. ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  OS 025 

(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ  10 ชั่วโมง) 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 

14.20 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวัสดิภำพ................ 

 

 
****  END  OF  TOUR  **** 
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*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวนัดงักล่ำว 

- ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมท่ีพัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อบุัติเหตุตำ่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบตอ่ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ สำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชำติตำ่ง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณมิน้ / คณุเมย ์/ คุณคม 

 

 

 

สกลุเงนิ  โครเอเชยี  ใชเ้งนิสกลุ คนูำ่ (Croatian  Kuna)  

 ไฟฟำ้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน ณ เมืองตำ่งๆ 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 

 ลเูซิร์น 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 

 สต็อกโฮลม์ -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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ถ้ำทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอรต์ของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุต็ำม  

บรษิทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรตอ้งไปท ำพำสปอรต์ใหมก่อ่นมำท ำกำรจองทวัร ์

 

- พำสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้ำปจัจุบันท่ีจะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อวำ่ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม่ 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟนั / ดัดฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พำสปอร์ตถอืเป็นเอกสำรทำงรำชกำรท่ีส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมท่ีทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

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

 

วำ่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ”์ 

 

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

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนข้ึนเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์ 

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทัง้สิน้ ซึ่งอยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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หลกัฐำนกำรท ำวีซำ่โครเอเชยี 

 

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

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

(....รปูสี ฉำกหลงัสีขำว ...เทำ่นัน้...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ /  

ส ำเนำสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีขึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำน้ัน) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถำ่ยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิัท / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชดุ ถำ่ยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรยีน / นกัศกึษำ หนังสือรบัรองจำกสถำบันกำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แม่คำ้ ... พิมพ์จดหมำยรบัรองตัวเองแจ้งถึงสถำนะปจัจุบันท่ีท ำ + รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ขอใบรบัรองสถำนะกำรเงนิ 1 ฉบบั...ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน... ทีอ่อกโดยธนำคำรเทำ่นัน้ 

- ใหท้ำงธนำคำรออก Statement หรอืเรยีกรำยกำรเดนิบญัชธีนำคำรยอ้นหลงั 4 เดอืนพรอ้มอพัเดท…1…

ชุด  (ควรเลอืกบญัชอีอมทรพัยท์ีม่กีำรเขำ้ออกเงนิอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั 

เพือ่ให้แสดงวำ่มฐีำนะกำรเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลุมกบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

6. กรณีเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปบีรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ/มำรดำ หรอืเดนิทำงไปกบับดิำ/มำรดำ ทำ่นใดทำ่น

หนึ่ง จะตอ้งท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ / มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำต

ให้บุตรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขต โดยมี

นำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและตรำประทับจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อยำ่งละ…1 ชุด…. 

 

 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูค้ำจะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
 



 

 

โครเอเชยี (OS)  -13- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 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 

 

 

*** กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินจิของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ ำนวยควำม

สะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ... ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำมประสงค์ท่ี

จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำ

ปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหัก

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง  *** 

 

 

หมำยเหต ุ  

1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น

กำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระไปแล้วและหำก

ต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไป

สัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสภุำพ ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวยควำม

สะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวน

ท่ำนจดัส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตเพื่อให้

อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้

เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับ

ในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

4. ทำงบรษิทัฯ เปน็แคต่วัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมตัิวีซ่ำ 

จะอยูใ่นดลุพนิจิของทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนได้ ทำงบริษัทฯ จึงต้อง

ขออภัยมำ ณ ท่ีนี้ 
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อตัรำคำ่บริกำร .... แกรนดโ์ครเอเชยี  8  วนั  (OS) 

  สงกรำนต ์ พฤษภำ 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรอื 3 ท่ำน) ท่ำนละ 69,900.- 59,900.- บำท 

 ผูใ้หญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิมท่ำนละ   12,000.- 12,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรบัเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเท่ำกบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนตอ่ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์ 

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ 

4. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเชำ้ตำมท่ีระบุในรำยกำรทัวร ์

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่ำตัว อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดแูลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงท่ีระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไม่คุม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซือ้ประกนัเพิ่ม  :  กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำท่ีของผู้เดินทำงท่ีต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระท่ีมีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำชำ้ของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. ค่ำทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 6 วนั)   =  ท่ำนละ 12 ยโูร     

8. ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 8 วนั) =  ท่ำนละ 800 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

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

สงกรำนต์ และปใีหม่ มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ท้ังหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

 

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช ำระโดยเงินสด 

 

 ช ำระด้วยกำร โอนเงินผำ่นบญัชี

ธนำคำร  เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำ

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง

แฟกซ์ใบน ำฝำกมำท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงนิผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนติบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 



 

 

โครเอเชยี (OS)  -16- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 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 

 

 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันข้ึนไป  เก็บค่ำใช้จำ่ย 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 เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรลำ่ช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเท่ียวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนท่ีตำ่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ให้ถือวำ่ท่ำนได้
สละสิทธ์ิ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

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

กรณุำแจ้งพนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

รำคำดงักลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

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

รายการทวัร์.............. โครเอเชีย 8 วัน (OS) .............วนัเดินทาง.......................................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี..........................ท่าน  
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................  

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู               ไม่ทานสตัวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

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

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

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

          (.......................................................       
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 
 


