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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

พฤศจกิำยน : 3 – 10, 22 – 29, 27 พ.ย. – 4 ธ.ค.  

ธนัวำคม : 4 – 11   
45,900.- 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2561 

มกรำคม : 17 - 24 , 31 ม.ค. – 7 ก.พ. 

45,900.- 
กมุภำพนัธ ์: 21 - 28 , 28 ก.พ. -7 ม.ีค. 

มนีำคม : 14 - 21, 28 ม.ีค. – 4 เม.ย. 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ –  โครเอเชยี – โอพาเทยี  ✈ ✈ O 
GRAND HOTEL 
ADRIATIC I 

3 โอพาเทยี – อทุยานแหง่ชาตพิรติวเิซ ่– ซาดาร ์ O O O HOTEL KOLOVARE 

4 ซาดาร ์– สปลทิ – สตอน – ดบูรอฟนคิ O X O 
VALAMAR ARGOSY 
HOTEL 

Fantastic Croatia 

8 วนั 5 คนื 

โดยสำยกำรบนิเอมเิรสต ์(EK) 
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5 ดบูรอฟนคิ – น่ังกระเชา้จดุชมววิ – เมอืงโทรเกยีร ์ O X  O HOTEL KATARINA 

6 โทรเกยีร ์– ซเิบนคิ – ซาเกรบ  O O O 
HOTEL 
INTERNATIONAL 

7 ซาเกรบ – สนามบนิ O O O   

8 กรงุเทพฯ    ✈ ✈ ✈   

 

 

 

 

โครเอเชีย .. ดนิแดนมหศัจรรย  ์ที่เต็มเป่ียมไปดว้ยมนต์เสน่ห์อันหนา้หลงไหล  ชมความอลังการของ

ธรรมชาตทิี่อุทยำนพลติวเิซ่ (Plitvice National Park) เทีย่วซำดำร ์(Zadar) เมอืงสปลทิ (Split) 

เมอืงสตอน (Ston) เมอืงโทรเกยีร ์(Trogir) เมอืงซิเบนคิ (Sibenik) เมืองชายทะเลที่งดงามดว้ย

ธรรมชาตแิละสถาปัตยกรรม เดนิเลน่ที่เมอืงดบูลอฟนกิ (Dubrovnik) เมอืงมรดกโลกทีไ่ดรั้บสมญานามวา่ 

ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก น ั่งกระเช้ำ สู่ SRD HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค           

เทีย่วซำเกรบ (Zagreb) เมอืงหลวงของโครเอเชยี  
 

วนัแรกของกำรเดนิทำง          กรงุเทพฯ – ดไูบ 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคำนเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง        ดไูบ – โครเอเชยี – โอพำเทยี    

01.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 385 

***คณะเดนิทำง 1 – 8 ธ.ค. ออกเดนิทำงโดยเที่ยวบนิ EK371 เวลำ 

02.00 น. และถงึดไูบ เวลำ 06.00 น. และออกเดนิทำงตอ่สูซ่ำเกรบ เวลำ 

08.45 น. และถงึซำเกรบ เวลำ 12.05 น.*** 

***คณะเดนิทำง 27 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 ออกเดนิทำงเวลำ 01.05 น. 

และถงึดไูบ เวลำ 05.00 น. และออกเดนิทำงตอ่สูซ่ำเกรบ เวลำ 08.15 น. 

และถงึซำเกรบ เวลำ 11.30 น.*** 

***คณะเดนิทำง 28 ม.ีค. – 4 เม.ย. 61 ออกเดนิทำงเวลำ 01.15 น. และ

ถงึดไูบ เวลำ 04.45 น. และออกเดนิทำงตอ่สูซ่ำเกรบ เวลำ 08.15 น. และ

ถงึซำเกรบ เวลำ 12.20 น.*** 

 

04.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

08.15 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุซาเกรบ โดยเทีย่วบนิที ่EK129  

12.20 น. ถึงสนามบินกรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย(Croatia) (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 29 

ตุลาคม 2560) น าท่านออกเดนิทางสู่แควน้อสิเตรยี (Istria) ชมเมอืงโอพำ

เทยี (Opatija) เป็นเมอืงท่องเทีย่วตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันตกรมิทะเลอาเดรยีตกิ มี

ระยะทาง 183 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 
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บา้นพักตากอากาศสไตลอือสเตรยีทีเ่รยีงรายอยูต่ามชายฝ่ัง น าทา่นเทีย่วชมเมอืง

ทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องบา้นพักรมิชายฝ่ัง แวะถา่ยรปูกบัรปูปัน้หญงิสำว

กบันกนำงนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปปั้นหญงิสาวทีง่ดงามที่

มนีกนางนวลเกาะอยูท่ีม่อื  

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม GRAND HOTEL ADRIATIC I หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง       โอพำเทยี – อทุยำนแหง่ชำตพิรติวเิซ ่– เมอืงซำดำร ์ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่อุทยำนแห่งชำติพรติว ิเซ่ (Plitvice National 

Park) ซึ่งไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาต ิอุทยานนี้มพีืน้ทีป่ระมาณ 29,482 เฮคเตอร ์หรอืประมาณ 295 ตาราง

กโิลเมตร โดย 223 ตารางกโิลเมตรเป็นพื้นที่ป่าและพื้นน ้าครอบคลุมประมาณ 

2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งที่มีความงดงาม

แตกต่างกัน น าท่านเขา้ชมความงามของอุทยาน Lower Lake โดยล่องเรอื

ข้ำมทะเลสำบ  Jezero Kozjak ***ในกรณีที่ทะเลสาบเป็นน ้ าแข็งจนไม่

สามารถล่องเรอืได ้ทางบรษัิทคนืเงนิท่านละ 5ยโูร*** ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่

ทีส่ดุในอทุยานแหง่นี้ อกีทัง้ยงัเป็นทะเลสาบทีเ่ชือ่มระหวา่งอทุยานตอนลา่งขึน้สู่

ทะเลสาบชัน้บนของอทุยาน เพลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินังดงามและความอลังการ

ของ Lower Lake ที่ป ระกอบด ว้ยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ 

Kaluderovac เป็นตน้ น าท่านเดนิชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดนิสะพานไมท้ี่

เชือ่มแตล่ะทะเลสาบเขา้ดว้ยกนั ชม Veliki Slip ชมน ้าตกทีใ่หญท่ีส่ดุในอทุยาน

มคีวามสงูถงึ 70 เมตร 

ระยะทาง 164 กม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (หมหูัน)  

บำ่ย  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซำดำร ์(Zadar) เมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรม์ากว่า 3,000 ปี

มาแลว้ และเป็นเมืองท่าส าคัญซึง่ตั ้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเล         

เอเดรยีตคิ ทีม่บีทบาทมาตัง้แต่สมัยโรมันจนถงึปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์

ส าคัญประจ าเมอืงโบสถอ์นำสตำเชยี (The Cathedral of St. Anastasia) 

เป็นโบสถ์โรมันคาทอลกิสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก ์เป็น

โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในแควน้ดัลมัลเชยี น าท่านชมบรเิวณดา้นนอกโบสถเ์ซนต ์

โดแนท  ซึง่เป็นโบสถ์ส าคัญประจ าเมืองอกีแห่งหนี่ง ชมโรมันฟอรัมหรือย่าน

ชมุชนของโรมันเมือ่สองพันปีก่อนที่นักโบราณคดไีดใ้ชค้วามอุตสาหะในการขุด

คน้พบหลักฐานส าคัญตา่งๆ ทัง้ทีอ่ยูอ่าศัยชาวโรมนั  

ระยะทาง 119 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 

 
 
 
 
 
 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL KOLOVARE หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง           ซำดำร ์– สปลทิ – พระรำชวงัดโิอคลเีธีย่น – สตอน – ดบูรอฟนคิ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงสปลทิ (Split) เมอืงใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ 

ซึง่อยูใ่นแควน้ดัลเมเชยี อนัเป็นตน้ก าเนดิของสนัุขพันธุด์ลัมาเชีย่นทีโ่ดง่ดงั เทีย่ว

ระยะทาง 158 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 
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ชมเมืองสปรทิ ที่สรา้งรายลอ้มพระราชวังดโิอคลีเธี่ยน ประกอบดว้ย ศาลาว่า

การเมืองสไตล์เรอเนซองส ์สรา้งในสมัยครสิต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบา้นเรือน

เก่าแก่ต่ างๆ  น าท่ านชมย่านPeople Square ศูนย์กลางทางธุรกิจและ         

ก า รบ ริห า ร  น า ท่ า น ช ม พ ร ะ ร ำ ช ว ัง ด ิ โ อ ค ลี เธี่ ย น  (Diocletian 

Palace) องค์การยูเนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.

1979 สรา้งขึน้จากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดโิอคลีเธี่ยนแห่งโรมัน ซึง่ตอ้ง    

การสรา้งพระราชวังส าหรับบัน้ปลายชีวติของพระองค์ หลังจากสละบัลลังก ์

ภายในพระราชวังประกอบดว้ยวหิำรจูปิเตอร ์(Catacombes) สุสานใตด้นิทีม่ี

ช ือ่เสยีง และวหิารต่างๆ น าท่านชมหอ้งโถงกลางซึง่มทีางเดนิทีเ่ชือ่มต่อสูห่อ้ง

อืน่ๆ ชมลำน Peristyle ซึง่ลอ้มดว้ยเสาหนิแกรนติ 3 ดา้น และเชือ่มตอ่ดว้ยโคง้

เสาที่ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลักอย่างวจิติร สวยงามชมยอดระฆงัแห่งวหิำร 

(The Cathedral Belfry) แท่นบูชาของเซนตโ์ดมนัิส และเซนตส์ตาดอิสุ ซึง่

อยูภ่ายในวหิาร  

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนั   

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงสตอน (Ston) เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งของอำหำร

ทะเลรสเลศิ และมฟีารม์เลี้ยงหอยนางรมที่มชี ือ่เสียง โดยท่านจะไดช้มิหอย

นำงรมสดๆจำกฟำร์มพร้อมจิบไวน์ช ั้นดี ซึ่งเมืองสตอนเป็นเมืองที่

เปรยีบเสมอืนตัวแทนของประวัตศิาสตรส์ถาปัตยกรรมยุคกลางคือก าแพงเมอืง

โบราณ ซึง่ถูกสรา้งขึน้เพือ่ลอ้มรอบเมอืง โดยก าแพงโบราณแห่งนี้ใชเ้วลาในการ

กอ่สรา้งก าแพงนีป้ระมาณ 200 ปี มคีวามยาวมากกวา่ 5.5 กโิลเมตร แมว้า่ในอดตี

นัน้ตัวก าแพงเคยถูกระเบดิในสงครามปี ค.ศ. 1991 และแผ่นดนิไหวเมือ่ปี ค.ศ. 

1996 แตก่็สามารถคงอยูม่าจนไดถ้งึทกุวันนี้   

ระยะทาง 186 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.45 ชม. 
 
 
 

 
 
 
 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง    

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงมรดกโลกดูบรอฟนคิ (Dubrovnik) โดยเดนิทาง

เรยีบชายฝ่ังทะเลเอเดรยีตกิ เดนิผ่านบรรยากาศรมิชายฝ่ังทะเลที่มบีา้นเรือน

หลังคากระเบือ้งสแีสดสลับตามแนวชายฝ่ัง โดยเมอืงดบูรอฟนคิไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่

ในเมอืงเกา่ทีส่วยทีส่ดุในยโุรป สมญานาม ไขม่กุแหง่ทะเลเอเดรยีตกิ เป็นเมอืง

ทีม่อี านาจทางทะเลตัง้แต่ศตวรรษที ่13 และมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางการคา้ จงึ

ไดส้รา้งความยิง่ใหญ่ใหโ้ดดเด่น ดว้ยการตกแต่งพระราชวัง สรา้งโบสถ์ วหิาร 

จัตุรัส น ้าพุ และบา้นเรอืนต่างๆ และไดรั้บการบรูณะและปรับเปลีย่นอย่างงดงาม

ตามยคุสมยั 

ระยะทาง 55 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

 

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  VALAMAR ARGOSY HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง         ดบูรอฟนคิ – น ัง่กระเชำ้จดุชมววิ – เมอืงโทรเกยีร ์  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จำกน ัน้น ัง่กระเชำ้ สู ่SRD HILL จดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของเมอืงดบูรอฟนคิ 

ทา่นจะไดถ้า่ยรปูเมอืงเกา่ดบูรอฟนคิจากมมุสงู ภมูทิัศนท์ีร่ายลอ้มดว้ยน ้าทะเลสี

ฟ้าใสดุจราวแสงสะทอ้นของครสิตอลโอบลอ้มเมอืงเก่าไว ้ดว้ยความสวยงาม

ของบา้นเรอืนสขีาว มงุดว้ยหลังคาสสีม้ อันเป็นภาพทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของเมอืง
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ดบูรอฟนคิทีพ่ลาดไมไ่ด ้ จากนัน้พาท่านเดนิชมเสน่หข์องเขตเมอืงเกำ่ (Old 

Town) ซึ่งองค์การยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให เ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมอืงเกา่มป้ีอมปราการโบราณความยาว 190 เมตร

ลอ้มรอบ ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงทีค่วามโดง่ดังเทยีบไดก้บัแกรนดแ์คนยอ่น

หรอืแกรนดค์าแนลแห่งเวนสิ น าท่านเดนิลอดประตู Pile Gate ทีม่รีูปปั้นของ

นักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจ าเมือง เพื่อเขา้สู่ใจกลางเมืองเก่า ชมน ำ้พุ 

Onofrio ซึง่เป็นตัง้เป็นเกยีรตแิก่ของสถาปนกิผูส้รา้งน ้าพุแห่งนี้ ถ่ำยรูปกบั

The Cathedral Treasury หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สะสมโบราณวัตถุของ

พ่อคา้วาณิชที่ไดท้ าการคา้ขายกับชาวเวนิชในอดีต น าท่านถ่ายรูปกับหอ

น ำฬิ ก ำ โบ รำณ  (Bell Tower Clock) จ าก นั้ น น าท่ าน ถ่ า ย รูป กั บ

พระรำชวงัเรคเตอร์ (Rector's Palace) พระราชวังที่ สรา้งขึ้นโดย

ผสมผสานศลิปะทัง้แบบโกธคิ, เรเนซองสแ์ละบาโร๊ค ไดเ้วลาน าท่านแวะชม

และถ่ายรูปกับสปอนซำ พำเลส (Sponza Palace) สรา้งขึน้โดยศลิปะแบบ

โกธคิ เรเนซองส ์ในสมัยศตวรรษที ่15 ปัจจุบันไดใ้ชเ้ป็นทีจั่ดเก็บเอกสารและ

ส านักงานสว่นราชการ น าทา่นเดนิผา่นถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกวา่ 398 

เมตร ทีส่องขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตลโ์รมัน โกธคิ และรา้นคา้ รา้น

กาแฟ รา้นไอศครมี รา้นขายของทีร่ะลกึตา่งๆ มากมาย 

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนั  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโทรเกยีร ์(Trogir) เมอืงขนาดเล็กบนเกาะทีต่ัง้อยู่ใกล ้

กับแผ่นดนิใหญ่ เป็นเมอืงเก่าแกต่ัง้แต่สมัยเมือ่ 380 ปีก่อนครสิตกาล บา้นเรอืน

ไดรั้บอทิธพิลจากศลิปะสไตล์เรเนซองค์และบาโร๊ค ซึง่องค์การยูเนสโกไดข้ึน้

ทะเบียนใหเ้มืองโทรเกียร์เป็นมรดกโลกในปี 1997 น าท่านชม เขตเมืองเก่า 

สัมผัสอาคาร บา้นเรอืน ทีไ่ดรั้บอทิธพิลจากสถาปัตยกรรมกรกีและโรมันโบราณ 

เช่น ประตูเมอืง Kopnena Vrata ซึง่ไดบู้รณะขึน้ใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 น า

ท่านถ่ำยรูปกบัมหำวิหำรเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) 

จุดเด่นของมหาวหิาร คอืประตูทางเขา้ที่แกะสลักเป็นเรือ่งราวต่างๆ อย่างวจิติร

ตระการตา  

ระยะทาง 255 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL KATARINA หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง         โทรเกยีร ์– ซเิบนคิ – ซำเกรบ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซเิบนคิ (Sibenik) เมอืงเกา่มรดกโลก ปากแมน่ ้าทะเล  

เอเดรยีตคิ น าท่านชมจัตุรัสเมอืงเกา่ซเีบนคิ จตัรุสัเมอืงเกำ่ซเีบนคิ ทีล่อ้มรอบ

ไปดว้ยอาคารเก่าแก่ที่ถูกตัดแปลงเป็นรา้นขายยา รา้นแว่นตา รา้นเสือ้ผา้บูตกิ 

และอกีมากมาย เมอืงซเีบนกิแตกตา่งจากเมอืงรมิฝ่ังทะเลอะเดรยีตกิทั่วไปเพราะ

สรา้งโดยชาวกรกี ก่อนทีโ่รมันจะเขา้มามอีทิธพิล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมอืงขึน้

ของเวเนเชยีน หรอืเวนิซ ทุกวันนี้จงึยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมอืงจะ

กรุน่ไปดว้ยกลิน่อายสไตลเ์วเนเชยีนอยา่งชดัเจน ถำ่ยรปูกบัชมมหำวหิำรเซนต์

ระยะทาง 73 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 
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เจมสห์รอืมหำวหิำรเซนตจ์ำคอบ คอือกีหนึง่มรดกโลกของประเทศโครเอเชยี 

ตัง้อยู่ที่เมอืงซเีบนิคบนชายฝ่ังดัลเมเชยีน ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมการส่อสรา้งใน

แบบผสมระหว่างศลิปะทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีดัลเมเชยี และทัสคาน ี

เนือ่งจากใชส้ถาปนกิในการออกแบบถงึ 3 คน และมคีวามเชีย่วชาญทีแ่ตกตา่งกนั 

โดยสรา้งเสร็จในปี 1535 ดว้ยโครงสรา้งทีม่าจากหนิปนูสขีาวลว้นๆ ไม่มวีัสดุอืน่

ปลอมปน ภายในเป็นที่ประดษิฐานรูปปั้นนักบุญเจมสห์รอืจาคอบตามภาษาโคร

แอต ซึง่เป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซ ู

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซำเกรบ (Zagreb) เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี

ดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่ห์และมนต์ขลัง 

ซาเกรบเป็นเมอืงแห่งศลิปวัฒนธรรมและเจรญิรุ่งเรอืงมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่11   

ปัจจุบันชาวโครเอเชยี มวีถิีชวีติเยีย่งชาวยุโรปที่เจรญิโดยทั่วไป การคมนาคม

ภายในกรงุซาเกรบสะดวกสบาย นยิมใชร้ถรางเป็นพาหนะทั่วทัง้เมอืง 

ระยะทาง 339 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL INTERNATIONAL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง        ซำเกรบ – สนำมบนิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินเที่ยวเมืองซำเกรบ  ถ่ายรูปกับมหำวหิำรเซนต์สตีเฟน (St. 

Stephen Cathedral) ซึง่มยีอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวหิารตกแต่งอย่าง

งดงาม สามารถเห็นไดจ้ากทุกมมุในซาเกรบ มหาวหิารนีก้็ไดรั้บการบรูณะใหมอ่กี

หลายครัง้ จนกระทั่งรูปร่างมหาวหิารงดงามในรูปแบบนโิอ-โกธคิ ดังปัจจุบัน ซึง่

ไดรั้บอทิธพิลจากการบูรณะก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1880 จากนัน้น าชมตลำดกลำง

เมอืง (Dolac Market) ตลาดกลางแจง้ทีเ่กา่แก ่มสีสีันสดใส มดีอกไมป้ระดับ

และผลไมร้าคาถูกวางขายมากมาย น าท่านสู่เขต Upper Town แวะถ่ายรูป

กบั วหิำรเซนตม์ำรก์ (St. Marks Church)ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ซาเกรบ 

สรา้งขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงดว้ยกระเบื้องสีต่างๆ ซึ่งเป็นรูปตรา

สญัลักษณ์ของซาเกรบ โครเอเชยี สโลวเีนีย และ ดัลมาเชยี ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็น

ประเทศเดียวกัน (อดีตยูโกสลาเวีย) น าท่านชมโบสถป์ระจ ำเมอืงเก่ำเซนต์

แคทเธอรนี (St. Catherine) โบสถ์แบบบาโรกสีขาวน่าประทับใจ แวะชม

จตัุรสั Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมอืงที่ลอ้มรอบดว้ยหา้งรา้นน า

สมยั ชมอนุสำวรยี ์Ban Josip Jelacic ผูย้ ิง่ใหญ่ ผูซ้ ึง่ต่อสูเ้พือ่ความอสิระจาก

ชาวฮงักาเรยีนเมือ่ปี ค.ศ. 1848  

ระยะทาง 80 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.15 ชม. 

11.30 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิซาเกรบ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ 

ระยะทาง 14 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี

15.35 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK130 

***คณะเดนิทำง 27 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 ออกเดดินทำงเวลำ 14.40 น. 

และถงึดูไบ เวลำ 23.05 น. และออกเดนิทำงตอ่สูก่รุงเทพฯ เวลำ 03.05 

น. และถงึกรงุเทพฯ  เวลำ 12.05 น.*** 
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23.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง          ดไูบ – กรงุเทพฯ  

03.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่EK384  

12.30 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

(รำ้นคำ้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ำรยำ้ยเมอืงทีเ่ขำ้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอำจมกีำร

ปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

โปรแกรม :  Fantastic Croatia 

8 วนั 5 คนื 

โดยสำยกำรบนิเอมเิรสต ์(EK) 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

                               พฤศจกิำยน : 3 – 10, 22 – 29, 27 พ.ย. – 4 ธ.ค.  

ธนัวำคม : 4 – 11   

             อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 
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ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 45,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 45,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 5,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 45,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
45,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ประเทศโครเอเชยี 

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิมำพรอ้มเงนิมดัจ ำ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 5,500 บำท เนือ่งจำกไมต่อ้งมำ

โชวต์วักบัสถำนฑตู ทำงบรษิทัท ำกำรยืน่แทน) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2561 

มกรำคม : 17-24 , 31 มค.-7กพ. 

กมุภำพนัธ ์: 21-28 , 28 กพ. -7 มคี. 

มนีำคม : 14-21, 28 ม.ีค. – 4 เม.ย. 

 

             อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 45,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 45,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 5,200.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 45,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
45,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  19,000.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ประเทศโครเอเชยี 

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิมำพรอ้มเงนิมดัจ ำ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 5,500 บำท เนือ่งจำกไมต่อ้งมำ

โชวต์วักบัสถำนฑตู ทำงบรษิทัท ำกำรยืน่แทน) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิ) 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย  (โดยมำตรฐำน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร หรอื 800 บำท) 

5. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

6. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เขำ้ประเทศโครเอเชยี โดยประมำณ 5,500 บำท 

7. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (21 ยโูร) 

8. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% 

 

 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 
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    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเห 

1. ทำงสถำนทตูมกีำรแจง้เง ือ่นไขกำรเตรยีมเอกสำรในกำรขอยืน่วซีำ่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสำร

ตำมทีส่ถำนทตูแจง้เง ือ่นไขมำ หำกทำ่นเตรยีมเอกสำรไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสำร จนท ำ

ใหไ้มส่ำมำรถยืน่วซีำ่ไดห้รอืถกูปฏเิสธกำรอนุมตัวิซีำ่ ทำงบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ ำหรอื

คำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเท่ำน ัน้ อตัรำ

คำ่ธรรมเนยีมวซี่ำทำงสถำนทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หำกทำ่นโดนปฏเิสธกำรขออนุมตัวิซี่ำ ทำง

สถำนทตูไมค่นือตัรำคำ่ธรรมเนยีมในกำรยืน่วซีำ่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สำเหตกุำรปฏเิสธวซีำ่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 
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2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยท ัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้(30ทำ่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรกรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำ

ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่ (โครเอเชยี) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่ประมำณ 21 วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่ไมต่อ้งแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้
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**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี  

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยูต่ำ่งประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบ

ทนัท ีเพรำะกำรยืน่ขอวซีำ่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ 

และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทำงทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง  

3.1.1ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ที่

ออกจำกทำงธนำคำร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีรา

ประทับ และลายเซน็จากธนาคาร) กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ เวลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใช ้

ยืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วันหลังจากธนาคารออกให ้(สถานทตูอาจขอดสูมดุเงนิฝากเลม่จรงิของทา่นในบางกรณี) 

3.1.2ส าเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไปสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 

7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง 

ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2ถา่ยส ำเนำสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (เป็นบญัชเีดยีวกนักบัส าเนาสมดุบญัช)ี 

ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 

วัน หลังจากธนาคารออกให ้  

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ บญัชกีระแสรำยวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   
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- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

**กรณีศกึษาอยูต่า่งประเทศ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการเรยีนตัวจรงิ เทา่นัน้** 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิำหรอืมำรดำไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท ำจดหมำยชีแ้จงวำ่ท ำไมไมม่ ี

passport *** 

- กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่  

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซีำ่เทำ่น ัน้ 

 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เประเทศโครเอเชยี 
 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 
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ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..............................................อเีมล....................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

.......................................................................................................... 

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

15. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   



ZAG-EK001       หนา้ 16 จาก 16  

 
 

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมำยเหต ุกำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 


