
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

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

ธนัวาคม : 4 – 11  
45,900.-

ธนัวาคม : 27 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 54,900.-
กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2561 

มกราคม : 17 - 24 , 31 ม.ค. – 7 ก.พ.

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

มนีาคม : 14 - 21, 28 ม.ีค. – 4 เม.ย.

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที?ยง คํ?า
โรงแรมที?พกั 
หรอืเทยีบเทา่

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

5 ดบูรอฟนคิ – นัBงกระเชา้จดุชมววิ – เมอืงโทรเกยีร ์ O X O HOTEL KATARINA

6 โทรเกยีร ์– ซเิบนคิ – ซาเกรบ O O O
HOTEL 
INTERNATIONAL
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Fantastic Croatia 
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรสต ์(EK)



โครเอเชยี .. ดนิแดนมหศัจรรย ์ทีBเต็มเปี Bยมไปดว้ยมนตเ์สน่ห์ อนัหนา้หลงไหล  ชมความอลงัการของ

ธรรมชาตทิีBอทุยานพลติวเิซ ่ (Plitvice National Park) เที?ยวซาดาร ์ (Zadar) เมอืงสปลทิ (Split) 

เมอืงสตอน (Ston) เมอืงโทรเกยีร ์ (Trogir) เมอืงซเิบนิ ค (Sibenik) เมอืงชายทะเลทีBงดงามดว้ย

ธรรมชาตแิละสถาปัตยกรรม เดนิเลน่ทีBเมอืงดบูลอฟนกิ (Dubrovnik) เมอืงมรดกโลกทีBไดรั้บสมญานามวา่ 

ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียตกิ น ั?งกระเชา้ สู ่ SRD HILL จุดชมววิท ี?สวยที?สุดของเม ื องดูบรอฟนคิ           

เทีBยวซาเกรบ (Zagreb) เมอืงหลวงของโครเอเชยี  

7 ซาเกรบ – สนามบนิ O O O 

8 กรงุเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

วนัแรกของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ – ดไูบ

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 8 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีBคอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก

วนัที?สองของการเดนิทาง        ดไูบ – โครเอเชยี – โอพาเทยี   

01.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเที?ยวบนิที? EK 385 

***คณะเดนิทาง 1 – 8 ธ.ค. ออกเดนิทางโดยเที?ยวบนิ EK371 เวลา 

02.00 น. และถงึดไูบ เวลา 06.00 น. และออกเดนิทางตอ่สูซ่าเกรบ เวลา 

08.45 น. และถงึซาเกรบ เวลา 12.05 น.*** 

***คณะเดนิทาง 27 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 ออกเดนิทางเวลา 01.05 น. 

และถงึดไูบ เวลา 05.00 น. และออกเดนิทางตอ่สูซ่าเกรบ เวลา 08.15 น. 

และถงึซาเกรบ เวลา 11.30 น.*** 

***คณะเดนิทาง 28 ม.ีค. – 4 เม.ย. 61 ออกเดนิทางเวลา 01.15 น. 

และถงึดไูบ เวลา 04.45 น. และออกเดนิทางตอ่สูซ่าเกรบ เวลา 08.15 น. 

และถงึซาเกรบ เวลา 12.20 น.***

04.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบเพืBอรอเปลีBยนเครืBอง

08.15 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุซาเกรบ โดยเที?ยวบนิที? EK129

12.20 น. ถงึสนามบนิกรงุซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชยี(Croatia) (เวลาทอ้ง

ถิBนชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัBวโมง และจะเปลีBยนเป็น 6 ชัBวโมงในวนัทีB 29 ตลุาคม 

2560) นําทา่นออกเดนิทางสูแ่ควน้อสิเตร ี ย (Istria) ชมเมอืงโอพาเทยี 

(Opatija) เป็นเมอืงทอ่งเทีBยวตั Uงอยูท่างฝัBงตะวนัตกรมิทะเลอาเดรยีตกิ มบีา้น

พักตากอากาศสไตลอือสเตรยีทีBเรยีงรายอยูต่ามชายฝัBง นําทา่นเทีBยวชมเมอืงทีB

เต็มเปีBยมไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องบา้นพักรมิชายฝัBง แวะถา่ยรปูกบัรปูปัUนหญงิสาว

กบันกนางนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรปูปัUนหญงิสาวทีBงดงามทีB

มนีกนางนวลเกาะอยูท่ีBมอื 

ระยะทาง 183 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 
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คํ?า รับประทานอาหารคํBา ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง

นําเขา้สูท่ีBพัก โรงแรม GRAND HOTEL ADRIATIC I หรอืเทยีบเทา่

วนัที?สามของการเดนิทาง       โอพาเทยี – อทุยานแหง่ชาตพิรติวเิซ ่– เมอืงซาดาร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนัUนนําท่านเดนิทางสูอุ่ทยานแหง่ชาตพิรติวเิซ ่ (Plitvice National 

Park) ซึBงไดร้ับการข ึUนทะเบยีนจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาต ิอทุยานนีUมพีืUนทีBประมาณ 29,482 เฮคเตอร ์หรอืประมาณ 295 ตาราง

กโิลเมตร โดย 223 ตารางกโิลเมตรเป็นพืUนทีBป่าและพืUนนํUาครอบคลมุประมาณ 

2.17 ตารางกโิลเมตร มทีะเลสาบสเีธอรค์อยซถ์งึ 16 แหง่ทีBมคีวามงดงามแตก

ตา่งกนั นําทา่นเขา้ชมความงามของอทุยาน Lower Lake โดยลอ่งเรอืขา้ม

ทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณี ทีBทะเลสาบเป็นนํUาแข็งจนไมส่ามารถ

ลอ่งเรอืได ้ ทางบรษัิทคนืเงนิทา่นละ 5ยโูร*** ซึBงเป็นทะเลสาบทีBใหญท่ีBสดุใน

อุทยานแห่งนีU อีกทั Uงยังเป็นทะเลสาบทีBเชืBอมระหว่างอุทยานตอนล่างขึUนสู่

ทะเลสาบชั Uนบนของอุทยาน เพลดิเพลนิกับธรรมชาตอิันงดงามและความ

อลงัการของ Lower Lake ทีBประกอบดว้ยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac 

และ Kaluderovac เป็นตน้ นําทา่นเดนิชมทะเลสาบตา่งๆ ตามทางเดนิสะพานไม ้

ทีBเชืBอมแตล่ะทะเลสาบเขา้ดว้ยกนั ชม Veliki Slip ชมนํUาตกทีBใหญท่ีBสดุใน

อทุยานมคีวามสงูถงึ 70 เมตร

ระยะทาง 164 กม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม.

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืUนเมอืง (หมหูนั)

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาดาร ์(Zadar) เมอืงทีBมปีระวตัศิาสตรม์ากวา่ 3,000 ปี

มาแลว้ และเป็นเมืองท่าสําคัญซึBงตั Uงอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเล         

เอเดรยีตคิ ทีBมบีทบาทมาตั Uงแตส่มยัโรมนัจนถงึปัจจบุนั นําทา่นถา่ยรปูกบัโบสถ์

สําคญัประจําเมอืงโบสถอ์นาสตาเชยี (The Cathedral of St. Anastasia) 

เป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิสรา้งขึUนในสมัยศตวรรษทีB 5-6 ในยคุโรมาเนสก ์ เป็น

โบสถท์ีBใหญท่ีBสดุในแควน้ดลัมลัเชยี นําทา่นชมบรเิวณดา้นนอกโบสถเ์ซนต ์ โด

แนท  ซึBงเป็นโบสถสํ์าคญัประจําเมอืงอกีแหง่หนีBง ชมโรมนัฟอรัมหรอืยา่นชมุชน

ของโรมันเมืBอสองพันปีกอ่นทีBนักโบราณคดไีดใ้ชค้วามอตุสาหะในการขดุคน้พบ

หลกัฐานสําคญัตา่งๆ ทั UงทีBอยูอ่าศยัชาวโรมนั 

ระยะทาง 119 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.15 ชม. 

คํ?า รับประทานอาหารคํBา ณ ภตัตาคาร อาหารพืUนเมอืง

นําเขา้สูท่ีBพัก โรงแรม HOTEL KOLOVARE หรอืเทยีบเทา่

วนัที?ส ี?ของการเดนิทาง           ซาดาร ์– สปลทิ – พระราชวงัดโิอคลเีธี?ยน – สตอน – ดบูรอฟนคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสปลทิ (Split) เมอืงใหญเ่ป็นอนัดบั 2 รองจากซาเกรบ 

ซึBงอยู่ในแควน้ดัลเมเชีย อันเป็นตน้กําเนิดของสุนัขพันธุด์ัลมาเชีBยนทีBโด่ง

ดัง เทีBยวชมเมอืงสปรทิ ทีBสรา้งรายลอ้มพระราชวังดโิอคลเีธีBยน ประกอบดว้ย 

ศาลาวา่การเมอืงสไตลเ์รอเนซองส ์สรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษทีB 15 อาคารบา้น

เรอืนเกา่แกต่า่งๆ นําทา่นชมยา่นPeople Square ศนูยก์ลางทางธรุกจิและ         

การบรหิาร นําทา่นชมพระราชวงัดโิอคลเีธี?ยน (Diocletian Palace) องค์

การยเูนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศให ้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สรา้งขึ Uน

จากพระประสงคข์องจักรพรรดิ[ดโิอคลเีธีBยนแหง่โรมนั ซึBงตอ้ง    การสรา้ง

พระราชวังสําหรับบั Uนปลายชวีติของพระองค ์ หลังจากสละบัลลังก ์ ภายใน

พระราชวงัประกอบดว้ยวหิารจปิูเตอร ์(Catacombes) สสุานใตด้นิทีBมชี ืBอเสยีง 

และวหิารตา่งๆ นําทา่นชมหอ้งโถงกลางซึBงมทีางเดนิทีBเชืBอมตอ่สูห่อ้งอืBนๆ ชม

ลาน Peristyle ซึBงลอ้มดว้ยเสาหนิแกรนติ 3 ดา้น และเชืBอมตอ่ดว้ยโคง้เสาทีB

ตกแตง่ดว้ยชอ่ดอกไมส้ลกัอยา่งวจิติร สวยงามชมยอดระฆงัแหง่วหิาร (The 

Cathedral Belfry) แทน่บชูาของเซนตโ์ดมนัิส และเซนตส์ตาดอิสุ ซึBงอยู่

ภายในวหิาร 

ระยะทาง 158 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม.

เที?ยง อสิระอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสตอน (Ston) เมอืงที?มชีื?อเสยีงในเรื?องของอาหาร

ทะเลรสเลศิ และมฟีารม์เลีUยงหอยนางรมทีBมชี ืBอเสยีง โดยทา่นจะไดช้มิหอย

นางรมสดๆจากฟารม์พรอ้มจบิไวนช์ ัUนด ี ซึBงเมอืงสตอนเป็นเมอืงทีBเปรียบ

เสมอืนตัวแทนของประวัตศิาสตรส์ถาปัตยกรรมยุคกลางคอืกําแพงเมอืงโบราณ 

ซึBงถกูสรา้งขึUนเพืBอลอ้มรอบเมอืง โดยกําแพงโบราณแหง่นีUใชเ้วลาในการกอ่สรา้ง

กําแพงนีUประมาณ 200 ปี มคีวามยาวมากกวา่ 5.5 กโิลเมตร แมว้า่ในอดตีนัUนตวั

กําแพงเคยถกูระเบดิในสงครามปี ค.ศ. 1991 และแผน่ดนิไหวเมืBอปี ค.ศ. 1996 

แตก่ส็ามารถคงอยูม่าจนไดถ้งึทกุวนันีU  

ระยะทาง 186 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.45 ชม. 

คํ?า รับประทานอาหารคํBา ณ ภตัตาคารอาหารพืUนเมอืง  

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกดบูรอฟนคิ (Dubrovnik) โดยเดนิทาง

เรยีบชายฝัBงทะเลเอเดรยีตกิ เดนิผ่านบรรยากาศรมิชายฝัBงทะเลทีBมบีา้นเรอืน

หลังคากระเบืUองสแีสดสลับตามแนวชายฝัBง โดยเมอืงดูบรอฟนคิไดช้ืBอว่าเป็น

หนึBงในเมอืงเกา่ทีBสวยทีBสดุในยโุรป สมญานาม ไขม่กุแหง่ทะเลเอเดรยีตกิ เป็น

เมอืงทีBมอํีานาจทางทะเลตั Uงแตศ่ตวรรษทีB 13 และมคีวามเจรญิรุง่เรอืงทางการคา้ 

จงึไดส้รา้งความยิBงใหญใ่หโ้ดดเดน่ ดว้ยการตกแตง่พระราชวงั สรา้งโบสถ ์วหิาร 

จัตรัุส นํUาพ ุ และบา้นเรอืนตา่งๆ และไดรั้บการบรูณะและปรับเปลีBยนอยา่งงดงาม

ตามยคุสมยั

ระยะทาง 55 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

นําเขา้สูท่ีBพัก โรงแรม  VALAMAR ARGOSY HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที?หา้ของการเดนิทาง         ดบูรอฟนคิ – น ั?งกระเชา้จดุชมววิ – เมอืงโทรเกยีร ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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จากน ัUนน ั?งกระเชา้ สู ่ SRD HILL จดุชมววิที?สวยที?สดุของเมอืงดบูรอฟ

นคิ ทา่นจะไดถ้า่ยรปูเมอืงเกา่ดบูรอฟนคิจากมมุสงู ภมูิ ทศันท์ีBรายลอ้มดว้ยนํUา

ทะเลสฟ้ีาใสดจุราวแสงสะทอ้นของครสิตอลโอบลอ้มเมอืงเกา่ไว ้ ดว้ยความ

สวยงามของบา้นเรอืนสขีาว มงุดว้ยหลงัคาสสีม้ อนัเป็นภาพทีBเป็นเอกลกัษณ์

ของเมอืงดบูรอฟนคิทีBพลาดไมไ่ด ้  จากนัUนพาทา่นเดนิชมเสน่หข์องเขตเมอืง

เกา่ (Old Town) ซึBงองคก์ารยเูนสโกไดข้ึUนทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ. 1979 ชมทศันยีภาพของตวัเมอืงเกา่มป้ีอมปราการโบราณความยาว 190 

เมตรลอ้มรอบ ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงทีBความโด่งดังเทยีบไดก้ับแกรนด์

แคนยอ่นหรอืแกรนดค์าแนลแหง่เวนสิ นําทา่นเดนิลอดประต ู Pile Gate ทีBมี

รปูปัUนของนักบญุ เซนตเ์บลส นักบญุประจําเมอืง เพืBอเขา้สูใ่จกลางเมอืงเกา่ 

ชมนํ Uาพ ุOnofrio ซึBงเป็นตั Uงเป็นเกยีรตแิกข่องสถาปนกิผูส้รา้งนํUาพแุหง่นีU ถา่ย

รปูกบัThe Cathedral Treasury หนึBงในโบสถเ์กา่แกท่ีBสะสมโบราณวตัถุ

ของพอ่คา้วาณชิทีBไดทํ้าการคา้ขายกบัชาวเวนชิในอดตี นําทา่นถา่ยรปูกบัหอ

นาฬกิาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนัUนนําท่ านถา่ยรปูกบัพระรา

ชวงัเรคเตอร ์(Rector's Palace) พระราชวงัทีBสรา้งขึUนโดยผสมผสานศลิปะ

ทั Uงแบบโกธคิ, เรเนซองสแ์ละบาโร๊ค ไดเ้วลานําทา่นแวะชมและถา่ยรปูกบัส

ปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สรา้งขึUนโดยศลิปะแบบโกธคิ เรเนซอง

ส ์ ในสมยัศตวรรษทีB 15 ปัจจบุนัไดใ้ชเ้ป็นทีBจัดเกบ็เอกสารและสํานักงานสว่น

ราชการ นําทา่นเดนิผา่นถนนสตราดนั ถนนสายหลกัยาวกวา่ 398 เมตร ทีBสอง

ขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตลโ์รมนั โกธคิ และรา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้น

ไอศครมี รา้นขายของทีBระลกึตา่งๆ มากมาย

เที?ยง อสิระอาหารกลางวนั

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโทรเกยีร ์ (Trogir) เมอืงขนาดเล็กบนเกาะทีBตั Uงอยูใ่กล ้

กบัแผน่ดนิใหญ ่ เป็นเมอืงเกา่แกต่ั Uงแตส่มยัเมืBอ 380 ปีกอ่นครสิตกาล บา้นเรอืน

ไดรั้บอทิธพิลจากศลิปะสไตลเ์รเนซองคแ์ละบาโร๊ค ซึBงองคก์ารยูเนสโกไดข้ึUน

ทะเบยีนใหเ้มอืงโทรเกยีรเ์ป็นมรดกโลกในปี 1997 นําทา่นชม เขตเมอืงเกา่ 

สมัผัสอาคาร บา้นเรอืน ทีBไดรั้บอทิธพิลจากสถาปัตยกรรมกรกีและโรมนัโบราณ 

เชน่ ประตเูมอืง Kopnena Vrata ซึBงไดบ้รูณะขึUนใหมใ่นสมั ยศตวรรษทีB 16 นํา

ทา่นถา่ยรปูกบัมหาวหิารเซนตล์อเรนซ ์ (St. Lawrence Cathedral) จดุ

เด่นของมหาวหิาร คอืประตูทางเขา้ที Bแกะสลักเป็นเรืBองราวต่างๆ อย่างวจิติร

ตระการตา 

ระยะทาง 255 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

คํ?า รับประทานอาหารคํBา ณ ภตัตาคารอาหารพืUนเมอืง

นําเขา้สูท่ีBพัก โรงแรม HOTEL KATARINA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที?หกของการเดนิทาง         โทรเกยีร ์– ซเิบนคิ – ซาเกรบ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หนา้ H  จาก H  5 15



 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซเิบนคิ (Sibenik) เมอืงเกา่มรดกโลก ปากแมนํ่Uาทะเล  

เอเดรยีตคิ นําทา่นชมจั ตรัุสเมอืงเกา่ซเีบนคิ จตัรุสัเมอืงเกา่ซเีบนคิ ทีBลอ้มรอบ

ไปดว้ยอาคารเกา่แกท่ีBถกูตัดแปลงเป็นรา้นขายยา รา้นแวน่ตา รา้นเสืUอผา้บตูกิ 

และอกีมากมาย เมอืงซเีบนกิแตกตา่งจากเมอืงรมิฝัBงทะเลอะเดรยีตกิทัBวไปเพราะ

สรา้งโดยชาวกรกี กอ่นทีBโรมนัจะเขา้มามอีทิธพิล ตอ่มาภายหลงัตกเป็นเมอืงขึUน

ของเวเนเชยีน หรอืเวนซิ ทกุวนันีUจงึยงัเห็นสถาปัตยกรรมหลายแหง่ทัBวเมอืงจะ

กรุ่นไปดว้ยกลิBนอายสไตลเ์วเนเชยีนอย่างชัดเจน ถ่ายรูปกบัชมมหาวหิาร

เซนตเ์จมสห์รอืมหาวหิารเซนตจ์าคอบ คอือกีหนึBงมรดกโลกของประเทศ

โครเอเชยี ตั Uงอยูท่ีBเมอืงซเีบนคิบนชายฝัBงดลัเมเชยีน ซึBงเป็นสถาปัตยกรรมการ

สอ่สรา้งในแบบผสมระหว่างศลิปะทางตอนเหนือของประเทศอติาล ี ดัลเมเชยี 

และทสัคาน ีเนืBองจากใชส้ถาปนกิในการออกแบบถงึ 3 คน และมคีวามเชีBยวชาญ

ทีBแตกตา่งกัน โดยสรา้งเสร็จในปี 1535 ดว้ยโครงสรา้งทีBมาจากหนิปนูสขีาว

ลว้นๆ ไมม่วีัสดอุืBนปลอมปน ภายในเป็นทีBประดษิฐานรปูปัUนนักบญุเจมสห์รอืจา

คอบตามภาษาโครแอต ซึBงเป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู

ระยะทาง 73 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืUนเมอืง

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงซาเกรบ (Zagreb) เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี

ดนิแดนแห่งทะเลเอเดรียตคิ ซึBงมีความเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่ห์และมนต์ขลัง 

ซาเกรบเป็นเมอืงแหง่ศลิปวฒันธรรมและเจรญิรุง่เรอืงมาตั Uงแตส่มยัศตวรรษทีB 11   

ปัจจบุันชาวโครเอเชยี มวีถิชีวีติเยีBยงชาวยโุรปทีBเจรญิโดยทัBวไป การคมนาคม

ภายในกรงุซาเกรบสะดวกสบาย นยิมใชร้ถรางเป็นพาหนะทัBวทั Uงเมอืง

ระยะทาง 339 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม.

คํ?า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี

นําเขา้สูท่ีBพัก โรงแรม HOTEL INTERNATIONAL หรอืเทยีบเทา่

วนัที?เจ็ดของการเดนิทาง        ซาเกรบ – สนามบนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านเดนิเทีBยวเมอืงซาเกรบ ถ่ายรูปกับมหาวหิารเซนตส์ตเีฟน (St. 

Stephen Cathedral) ซึBงมยีอดแหลมทรงกลวยคูบ่นยอดวหิารตกแตง่อยา่ง

งดงาม สามารถเห็นไดจ้ากทกุมมุในซาเกรบ มหาวหิารนีUกไ็ดรั้บการบรูณะใหมอ่กี

หลายครัUง จนกระทัBงรปูรา่งมหาวหิารงดงามในรปูแบบนโิอ-โกธคิ ดงัปัจจบุนั ซึBง

ไดรั้บอทิธพิลจากการบรูณะกอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1880 จากนัUนนําชมตลาดกลาง

เมอืง (Dolac Market) ตลาดกลางแจง้ที Bเกา่แก่ มสีสีนัสดใส มดีอกไมป้ระดบั

และผลไมร้าคาถกูวางขายมากมาย นําทา่นสูเ่ขต Upper Town แวะถา่ยรปู

กบั วหิารเซนตม์ารก์ (St. Marks Church)ซึBงตั Uงอยูใ่จกลางเมอืงเกา่ซาเกรบ 

สรา้งขึUนในราวศตวรรษทีB 13 หลังคามุงดว้ยกระเบืUองสตี่างๆ ซึBงเป็นรูปตรา

สญัลกัษณข์องซาเกรบ โครเอเชยี สโลวเีนยี และ ดลัมาเชยี ซึBงครั UงหนึBงเคยเป็น

ประเทศเดยีวกนั (อดตียโูกสลาเวยี) นําทา่นชมโบสถป์ระจาํเมอืงเกา่เซนตแ์ค

ทเธอรนี (St. Catherine) โบสถแ์บบบาโรกสขีาวน่าประทบัใจ แวะชมจตัรุสั 

Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมอืงทีBลอ้มรอบดว้ยหา้งรา้นนําสมยั ชม

อนสุาวรยี ์Ban Josip Jelacic ผูย้ ิBงใหญ่  ผูซ้ ึBงต่อสูเ้พืBอความอสิระจากชาวฮงั

กาเรยีนเมืBอปี ค.ศ. 1848 

ระยะทาง 80 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.15 ชม.
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(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิXการยา้ยเมอืงที?เขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัUนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที?ใกลเ้คี ยงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลี?ยนตามความเหมาะสม) 

โปรแกรม :  Fantastic Croatia 

11.30 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิซาเกรบ มเีวลาในการเลอืกซืUอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ

ระยะทาง 14 
กม.ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาที

15.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีBยวบนิทีB EK130 

***คณะเดนิทาง 27 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 ออกเดดินทางเวลา 14.40 น. 

และถงึดไูบ เวลา 23.05 น. และออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเทพฯ เวลา 03.05 

น. และถงึกรงุเทพฯ  เวลา 12.05 น.***

23.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพืBอรอเปลีBยนเทีBยวบนิ

วนัที?แปดของการเดนิทาง          ดไูบ – กรงุเทพฯ 

03.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีBยวบนิทีB EK384

12.30 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ[ในการทีBจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีBทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีBยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีBกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั UงในกรณีทีBทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีUาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึBง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ[ในการเปลีBยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีBยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ[ในการเปลีBยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีBคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ[ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื?อทา่นทาํการซืUอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื?อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที?ลกูคา้ตอ้งออกต ัZวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที?ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัUง มฉิะน ัUนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัUง

ส ิUน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี?ยนแปลงได ้ท ัUงนีUข ึUนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที?ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั
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8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรสต ์(EK) 
กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

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

ธนัวาคม : 4 – 11   

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ธนัวาคม : 27 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 

             อตัราคา่บรกิาร ราคา

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

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั) 45,900.-

พกัหอ้งเดี?ยว เพิ?มทา่นละ 5,500.-

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั)
45,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครื?องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโครเอเชยี 

(ผูย้ ื?นวซีา่ตอ้งชําระเงนิมาพรอ้มเงนิมดัจาํ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 5,500 บาท เนื?องจากไมต่อ้ง

มาโชวต์วักบัสถานฑตู ทางบรษิทัทาํการยื?นแทน)

ช ัUนธรุกจิเพิ?มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ?มตน้ที?ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื?อที?น ั?ง confirm เทา่น ัUน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ?ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

             อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 54,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั) 54,900.-

พกัหอ้งเดี?ยว เพิ?มทา่นละ 6,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 54,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั)
54,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครื?องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโครเอเชยี 

(ผูย้ ื?นวซีา่ตอ้งชําระเงนิมาพรอ้มเงนิมดัจาํ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 5,500 บาท เนื?องจากไมต่อ้ง

มาโชวต์วักบัสถานฑตู ทางบรษิทัทาํการยื?นแทน)
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กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2561 

มกราคม : 17-24 , 31 มค.-7กพ. 

กมุภาพนัธ ์: 21-28 , 28 กพ. -7 มคี. 

มนีาคม : 14-21, 28 ม.ีค. – 4 เม.ย. 

1. คา่ตั_วเครืBองบนิ ชั Uนประหยดั ( Economy Class) ทีBระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืBอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีBยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีBระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีBระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีBทอ่งเทีBยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื?อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที?) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืBอนไขกรมธรรม)์ 

ช ัUนธรุกจิเพิ?มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ?มตน้ที?ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื?อที?น ั?ง confirm เทา่น ัUน) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ?ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

             อตัราคา่บรกิาร ราคา

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

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั) 45,900.-

พกัหอ้งเดี?ยว เพิ?มทา่นละ 5,200.-

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั)
45,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครื?องบนิ ลดทา่นละ 19,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโครเอเชยี 

(ผูย้ ื?นวซีา่ตอ้งชําระเงนิมาพรอ้มเงนิมดัจาํ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 5,500 บาท เนื?องจากไมต่อ้ง

มาโชวต์วักบัสถานฑตู ทางบรษิทัทาํการยื?นแทน)

ช ัUนธรุกจิเพิ?มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ?มตน้ที?ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื?อที?น ั?ง confirm เทา่น ัUน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ?ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีUรวม
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** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืUอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื?องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ?ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีUยประกนัเร ิ?มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีUยประกนัเร ิ?มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที?มอีายตุ ัUงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิ) 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืBองดืBมทีBสัBงพเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํUาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิUน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีBสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Uามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที?สายการบนิมกีารปรบัขึUนราคา 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร หรอื 800 บาท) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ?งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศโครเอเชยี โดยประมาณ 5,500 บาท 

7. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ?น (21 ยโูร) 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิ?ม 7% 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที?น ั?งจะยนืยนัเมื?อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัUน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีBเดนิทาง ทีBมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืBอทําการจองควิยืBนวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืBอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที?ตอ้งการออกต ัZวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีB  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Uง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีB ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ[ไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีBเกดิขึUน 

  5. การยืBนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั UนตอนการยืBนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Uงแบบหมูค่ณะและยืBน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืBอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีB 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัBงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีBยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัBวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนืBองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทวัรท์ั Uงหมด 

เง ื?อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที?เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที?เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที?เกดิขึUนจรงิเห 

อตัรานีUไมร่วม

เงื?อนไขการจอง

ขอ้มลูเบืUองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื?นวซีา่และการยื?นขอวซีา่
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ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ื?อนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื?นวซีา่ ดงัน ัUนควรเตรยีมเอกสาร

ตามที?สถานทตูแจง้เง ื?อนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จน

ทาํใหไ้มส่ามารถยื?นวซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิXไมค่นืเงนิมดัจาํ

หรอืคา่ทวัรท์ ัUงหมด 

1. การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี?ยวขอ้งใดๆท ัUงส ิUน ท ัUงนีU

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัUน อตัราคา่

ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื?นวซีา่ และมสีทิธิXไมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีBนัBงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตั_วเครืBองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ[การเรยีกเกบ็คา่มดัจําตั_วเครืBองบนิ ซึBงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั_วเครืBองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ[เรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีBเกดิขึUนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัBงทีB Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีBจะนัBงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีBสายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีBมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืBนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีBเครืBองบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํUาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีBมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีBนัBง Long leg ขึUนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีBเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีBเชค็อนิเทา่นัUน 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึUนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Uงหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ[ เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Uงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัUงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนที?บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึUนไป) เนืBองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืBนทีBเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีBเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึBงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลืBอนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั UงนีUท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีBไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตั_ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีBสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื?นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีBเกดิขึUนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืBนวซีา่ / คา่มดัจําตั_วเครืBองบนิ 

หรอืคา่ตั_วเครืBองบนิ (กรณีออกตั_วเครืBองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีBกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัZวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ[ในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัUงหมด    

9. กรกรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืBองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีB ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ[ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัUงหมด 

ขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องต ัZวเครื?องบนิและที?น ั?งบนเครื?องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั
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1. เนื?องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดี?ยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัต่ างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั Uนกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ?งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื?องจากโรงแรม

น ัUนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเรยีกเก็บเงนิเพิ?มเตมิในกรณีที?อาจมกีารแยก

หอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืBองปรับอากาศเนืBองจากอยูใ่นแถบทีBมอีณุหภมูตํิBา  

3. กรณีทีBมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึUนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิ[ในการปรับเปลีBยนหรอืยา้ยเมอืงเพืBอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีBมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีBเป็นหอ้งเดีBยวอาจเป็นห ้องทีBมขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํUา ซึBงขึUนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัUนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืBนวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที?ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที?ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยื?นขอวซีา่จะมเีง ื?อนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิ?มเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื?นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ ขอ้กาํหนดนีUรวมไปถงึผูเ้ดนิทางที?ถอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิUว จํานวน 2 ใบ (พืUนหลงัขาวเทา่นัUน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวม

แวน่ตาหรอืเครืBองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

3.1.1ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ที?ออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชืBอให ้

ตรงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีราประทบั และลายเซน็จากธนาคาร) กรณุายืBนขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ เวลา

เอกสารประกอบการขอวซีา่ (โครเอเชยี) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 21 วนัทาํการ 

ยื?นวซีา่ไมต่อ้งแสดงตนที?ศนูยย์ ื?นวซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที?ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื?นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้
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ดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืBนไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้(สถานทตูอาจขอดสูมดุเงนิฝาก

เลม่จรงิของทา่นในบางกรณี) 

3.1.2สําเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิ

บญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืBนวซีา่ และหาก

บญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัUน) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีBสามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีBนอ้ง ทีBมี

สายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัUน) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีBออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.2. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีBออกจากทางธนาคารเทา่นัUน (เป็นบญัชเีดยีวกนักบัสําเนาสมดุบญัช)ี 

ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุืBอเจา้ของบญัช ี(บคุคลทีBออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชืBอ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาส

ปอรต์ และบคุคลทีBเจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชืBอ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายืBนขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืBนไดไ้มเ่กนิ 15 วนั หลงัจาก

ธนาคารออกให ้  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจาํ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีBมชีืBอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 

3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริBมทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืBอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชืBอสถานทตูทีBยืBน) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีBออกจากสถาบนัทีBกําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืBอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชืBอสถานทตูทีBยืBน) 

**กรณีศกึษาอยูต่า่งประเทศ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการเรยีนตวัจรงิ เทา่นัUน** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุBากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีBยนชืBอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีBยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาส

ปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา

ดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Uงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิ

ทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
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- กรณีเด็กที?บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผู ้

มอํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีที?บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชีUแจงวา่ทาํไมไมม่ ี

passport *** 

- กรณีเด็กอายตุํ?ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชืBอรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่  

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ัUน 

เอกสารยื?นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี?ยนและขออพัเดทเพิ?มเตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ?มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื?นวซีา่เประเทศโครเอเชยี 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื?องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชืBอ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชืBอตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานทีBเกดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีBเกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืBนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชืBอ-นามสกลุ ทีBอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีBอยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ มื อ

ถอื.................................................................อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืUอผา้ ขายอาหาร 

เป็นตน้.......................................................................................................... 
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13. ชืBอบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีBอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์  /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชืBอ ทีBอยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีBเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีBผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ั Uงแตว่นัทีB...............................ถงึวนัทีB..................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิUวมอืเพืBอการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีU 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัทีB หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืBนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุืBอ .............................................    

สิBงทีBชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิBงทีBชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีBพักทีBมผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ทีBพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Uงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืBนๆ (โปรดระบ)ุ     อืBนๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี?ยวขอ้งใดๆท ัUงส ิUน 

ท ัUงนีUบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัUน
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