


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	สนามบิน	ซาเกร็บ	-	เมืองโอบาเทีย	-	รูปป้ัน	นางแหง
นกนางนวล

พักที่	GRAND
HOTEL
ADRIATIC	I	หรือ
เทียบเทา

3 อุทยานแหงชาติพริตวิเซ	-	ทะเลสาบ	Jezero	Kozjak	-	เวลิกิ	สแล็พ	-
เมืองซาดาร	(Zadar)	-	โบสถอนาสตาเชีย	(The	Cathedral	of	St.
Anastasia)	-	โบสถเซนต	โดแนท

พักที่	HOTEL
KOLOVARE	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองสปลิท	-	พระราชวังดิโอคลีเธี่ย	-	วิหารจูปิเตอร	(Catacombes)	-
ยอดระฆังแหงวิหาร	-	เมืองสตอน	-	เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค

พักที่	VALAMAR
ARGOSY	HOTEL
หรือเทียบเทา

5
เคเบิ้ลคาร	-	กระเชาไฟฟาดูบรอฟนิค	-	เขตเมืองเกาดูบรอฟนิก	-	Pile
Gate	พิเลเกต	-	น้ําพุ	Onofrio	-	The	Cathedral	Treasury	-	หอนาฬิกา
โบราณ	-	พระราชวังเรคเตอร	-	สปอนซา	พาเลส	-	เมืองโทรเจียร	/
โทรเกียร	-	CATHEDRAL	OF	ST.LAWRENCE

พักที่	HOTEL
KATARINA	หรือ
เทียบเทา

6 ซีบีนิค	-	จัตุรัสเมืองเกาซีเบนิค	-	มหาวิหารเซนตเจมส	-	ซาเกรบ
พักที่	HOTEL
INTERNATIONAL
หรือเทียบเทา

7 มหาวิหารเซนตสตีเฟน	-	ตลาดโดแลค	-	วิหารเซนตมารก	-	โบสถ
ประจําเมืองเกาเซนตแคทเธอรีน	(St.	Catherine)	-	จัตุรัสเยลาซิค	-
อนุสาวรีย	Ban	Josip	Jelacic	-	สนามบิน	ซาเกร็บ	-	สนามบินดูไบ

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

9	เม.ย.	61	-	16	เม.ย.	61 ฿63,900 ฿6,390 ฿0 ฿7,500

14	พ.ค.	61	-	21	พ.ค.	61 ฿55,900 ฿55,900 ฿0 ฿8,900

28	พ.ค.	61	-	4	มิ.ย.	61 ฿55,900 ฿55,900 ฿0 ฿8,900

11	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿55,900 ฿55,900 ฿0 ฿8,900

25	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿55,900 ฿55,900 ฿0 ฿8,900



22.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู	9	เคานเตอร
T	สายการบินเอมิเรตส	โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	-	ชวงบาย
01.35	น.	ออกเดินทางสูดูไบ	โดยสายการบินเอมิเรตส	โดยเทีย่วบินที	่EK	385
04.45	น.	เดินทางถึงสนามบินดูไบเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
08.15	น.	ออกเดินทางตอสูกรุงซาเกรบ	โดยเทีย่วบินที	่EK129
12.20	น.	ถึงสนามบินกรุงซาเกรบ	(Zagreb)	ประเทศโครเอเชีย(Croatia)	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย

5	ชั่วโมง	และจะเปลี่ยนเป็น	6	ชั่วโมงในวันที่	29	ตุลาคม	2560)
นําทานออกเดินทางสูแควนอิสเตรีย	(Istria)	ชมเมืองโอพาเทีย	(Opatija)	เป็นเมืองทองเที่ยวตั้งอยูทางฝ่ัง

ตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก	มีบานพักตากอากาศสไตลืออสเตรียที่เรียงรายอยูตามชายฝ่ัง
นําทานเที่ยวชมเมืองที่เต็มเป่ียมไปดวยมนตเสนหของบานพักริมชายฝ่ัง	แวะถายรูปกับรูปป้ันหญิงสาวกับ

นกนางนวล	(Maiden	with	the	Seagull)	เป็นรูปป้ันหญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยูที่มือ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	GRAND	HOTEL	ADRIATIC	I	หรือเทียบเทา

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก



Zagreb	Airport	สนามบินซาเกร็บ	หรือทาอากาศยานซาเกร็บในเมืองซาเกร็บ
ประเทศโครเอเชีย

เมืองตากอากาศสุดหรูของเศรษฐียุโรป	เป็นเมืองที่มีสมญานามวา	ไขมุกแหง
ทะเลอาเดรียติก	ดวยธรรมชาติอันบริสุทธิป์ระกอบกับอยูริมทะเลอาเดรียติก
ทําใหเป็นที่พักผอนสําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโครเอเชีย

นางแหงนกนางนวล	(Maiden	with	the	Seagull)	ซึ่งเป็นรูปป้ันที่แกะโดย
ZVONKO	CAR	เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยูที่มือ	ซึ่งถือวาเป็น
สัญลักษณแหงเมือง	โอพาเทีย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	GRAND	HOTEL	ADRIATIC	I	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสูอุทยานแหงชาติพริตวิเซ	(Plitvice	National	Park)	ซึ่งไดรับการขึน้ทะเบียนจาก

องคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ	อุทยานน้ีมีพื้นที่ประมาณ	29,482	เฮคเตอร	หรือประมาณ	295
ตารางกิโลเมตร	โดย	223	ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ป าและพื้นน้ําครอบคลุมประมาณ	2.17	ตารางกิโลเมตร	มี
ทะเลสาบสีเธอรคอยซถึง	16	แหงที่มีความงดงามแตกตางกัน
นําทานเขาชมความงามของอุทยาน	Lower	Lake	โดยลองเรือขามทะเลสาบ	Jezero	Kozjak	ซึ่งเป็นทะเลสาบ

ที่ใหญที่สุดในอุทยานแหงน้ี	อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหวางอุทยานตอนลางขึน้สูทะเลสาบชั้นบนของ
อุทยาน	เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลังการของ	Lower	Lake	ที่ประกอบดวยทะเลสาบ
Milanovac,	Gavanovac	และ	Kaluderovac	เป็นตน
นําทานเดินชมทะเลสาบตางๆ	ตามทางเดินสะพานไมที่เชื่อมแตละทะเลสาบเขาดวยกัน	ชม	Veliki	Slip	ชม

น้ําตกที่ใหญที่สุดในอุทยานมีความสูงถึง	70	เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(หมูหัน)

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูเมืองซาดาร	(Zadar)	เมืองที่มีประวัติศาสตรมากวา	3,000	ปีมาแลว	และเป็นเมืองทาสําคัญ

ซึ่งตั้งอยูบนคาบสมุทรขนาดใหญของทะเลเอเดรียติค	ที่มีบทบาทมาตั้งแตสมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน
นําทานถายรูปกับโบสถสําคัญประจําเมืองโบสถอนาสตาเชีย	(The	Cathedral	of	St.	Anastasia)	เป็น

โบสถโรมันคาทอลิกสรางขึน้ในสมัยศตวรรษที่	5-6	ในยุคโรมาเนสก	เป็นโบสถที่ใหญที่สุดในแควนดัลมัลเชีย
นําทานชมบริเวณดานนอกโบสถเซนต	โดแนท	ซึ่งเป็นโบสถสําคัญประจําเมืองอีกแหงหน่ีง	ชมโรมันฟอรัม

หรือยานชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปีกอนที่นักโบราณคดีไดใชความอุตสาหะในการขุดคนพบหลักฐานสําคัญ
ตางๆ	ทั้งที่อยูอาศัยชาวโรมัน

ชวงคํ่า



รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	HOTEL	KOLOVARE	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นับวาเป็นอุทยานแหงชาติที่มีความอุดมสมบูรณมาก	จนไดรับการขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดยองคการ	UNESCO	เมื่อปี	1979	อุทยานแหงน้ีมีเน้ือที่กวา
29,482	เฮคเตอร	พื้นที่สวนใหญปกคลุมดวยน้ํามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสี
ฟา	รวมกันถึง	16	ทะเลสาบ	เชื่อมตอกันดวยทางเดินสะพานไมลัดเลาะระหวาง
ทะเลสาบและเนินเขา

สามารถเรือลองทะเลสาบ	JEZERO	KOZJAK	ทะเลสาบที่ใหญ	ที่สุดในอุทยาน
แหงชาติพลิทวิทเซแหงน้ี	ชม	น้ําตก	VELIKI	SLAP	น้ําตกที่ใหญที่สุดในอุทยา
นฯ	มีความสูงถึง	70	เมตร	เดินทางตอสูเมืองซาดาร	(ZADAR)	เมืองที่อดีตเคย
เป็นเมืองหลวงของแควนดัลเมเทีย	เป็นเมืองที่รํ่ ารวยไปดวยอารยธรรม	โดย
เฉพาะอารยธรรมแบบโรมัน

น้ําตก	"เวลิกิ	สแล็พ"	(Veliki	Slap)	น้ําตกที่ใหญและสูงกวา	70	เมตร	ตั้ง
ตระหงานอยางยิ่งใหญ	คอยตอนรับนักทองเที่ยวใหมาเยี่ยมชมดวยความนา
ตื่นตาตื่นใจอยางมาก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง	(หมูหัน)

เมืองที่มีประวัติศาสตรมากวา	3,000	ปีมา	และเป็นเมืองทาสําคัญซึ่งตั้งอยูบน
คาบสมุทรขนาดใหญของทะเลเอเดรียติค	ที่มีบทบาทมาตั้งแตสมัยโรมันจนถึง
ปัจจุบัน	ภายในตัวเมืองจะมีโบสถสําคัญประจําเมือง	“โบสถอนาสตาเชีย	The
Cathedral	of	St.	Anastasia”	เป็นโบสถโรมันคาทอลิกซึ่งสรางขึน้ในสมัย
ศตวรรษที่	5-6	ยุคโรมาเนสก	เป็นโบสถที่ใหญที่สุดในภูมิภาคดัลเมเชี่ยน

เป็นโบสถโรมันคาทอลิกสรางขึน้ในสมัยศตวรรษที่	5-6	ในยุคโรมาเนสก	เป็น
โบสถที่ใหญที่สุดในแควนดัลมัลเชีย	อยางไรก็ตามโบสถแหงน้ีไดรับความเสีย
หายจากสงครามศาสนาในปี	1202	ครั้งน้ันเมืองซาดารถูกโจมตีโดยชาวเวนิส
ซึ่งไดรับความเสียหายเป็นอยางมาก	และไดถูกบูรณะใหมทั้งหมดในศตวรรษที่
13	“โบสถอนาสตาเชีย”	ไดชื่อวาเป็นโบสถที่สําคัญมากเน่ืองจากพระสันตปา
ปา	ถึง	2	พระองคคือ	พระสันตปาปาอเล็กซานเดอรที่	3	ไดเสด็จเยือนในปี
1177	และพระสันตปาปาจอหนพอลที่	2	ไดเสด็จเยือนโบสถน้ีในปี	2003	ซึ่ง
เป็นการเยือนตางประเทศครั้งสุดทายของพระองคทาน



โบสถเซนต	โดแนท	ซึ่งเป็นโบสถสําคัญประจําเมืองอีกแหงหน่ีง	ชมโรมันฟ
อรัมหรือยานชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปีกอนที่นักโบราณคดีไดใชความ
อุตสาหะในการขุดคนพบหลักฐานสําคัญตางๆ	ทั้งที่อยูอาศัยชาวโรมัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	HOTEL	KOLOVARE	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองสปลิท	(Split)	เมืองใหญเป็นอันดับ	2	รองจากซาเกรบ	ซึ่งอยูในแควนดัลเมเชีย	อัน

เป็นตนกําเนิดของสุนัขพันธุดัลมาเชี่ยนที่โดงดัง	เที่ยวชมเมืองสปริท	ที่สรางรายลอมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
ประกอบดวย	ศาลาวาการเมืองสไตลเรอเนซองส	สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่	15	อาคารบานเรือนเกาแกตางๆ
นําทานชมยาน	People	Square	ศูนยกลางทางธุรกิจและการบริหาร	
นําทานชมพระราชวังดิโอคลีเธีย่น	(Diocletian	Palace)	องคการยูเนสโก	(UNESCO)	ไดประกาศใหเป็นม

รดกโลกในปี	ค.ศ.1979	สรางขึน้จากพระประสงคของจักรพรรดิด์ิโอคลีเธี่ยนแหงโรมัน	หลังจากสละบัลลังก
ภายในพระราชวังประกอบดวยวิหารจูปิเตอร	(Catacombes)	สุสานใตดินที่มีชื่อเสียง	และวิหารตางๆ	นําทาน
ชมหองโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมตอสูหองอื่นๆชมลาน	Peristyle	ซึ่งลอมดวยเสาหินแกรนิต	3	ดาน	และ
เชื่อมตอดวยโคงเสาที่ตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตร	สวยงามชมยอดระฆังแหงวิหาร	(The	Cathedral
Belfry)	แทนบูชาของเซนตโดมินัส	และเซนตสตาดิอุส	ซึ่งอยูภายในวิหาร
อิสระอาหารกลางวัน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูเมืองสตอน	(Ston)	เมืองทีมี่ชื่อเสียงในเรื่องของอาหารทะเลรสเลิศ	และมีฟารมเลี้ยง

หอยนางรมที่มีชื่อเสียง	โดยทานจะไดชิมหอยนางรมสดๆจากฟารมพรอมจิบไวนชัน้ดี	ซึ่งเมืองสตอนเป็น
เมืองที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประวัติศาสตรสถาปัตยกรรมยุคกลางคือกําแพงเมืองโบราณ	ซึ่งถูกสรางขึน้
เพื่อลอมรอบเมือง	โดยกําแพงโบราณแหงน้ีใชเวลาในการกอสรางกําแพงน้ีประมาณ	200	ปี	มีความยาว
มากกวา	5.5	กิโลเมตร	แมวาในอดีตน้ันตัวกําแพงเคยถูกระเบิดในสงครามปี	ค.ศ.	1991	และแผนดินไหวเมื่อปี
ค.ศ.	1996	แตก็สามารถคงอยูมาจนไดถึงทุกวันน้ี

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค	(Dubrovnik)	โดยเดินทางเรียบชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก	เดิน

ผานบรรยากาศริมชายฝ่ังทะเลที่มีบานเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝ่ัง	โดยเมืองดูบรอฟนิคได
ชื่อวาเป็นหน่ึงในเมืองเกาที่สวยที่สุดในยุโรป	สมญานาม	ไขมุกแหงทะเลเอเดรียติก	เป็นเมืองที่มีอํานาจทาง
ทะเลตั้งแตศตวรรษที่	13	และมีความเจริญรุงเรืองทางการคา	จึงไดสรางความยิ่งใหญใหโดดเดน	ดวยการ
ตกแตงพระราชวัง	สรางโบสถ	วิหาร	จัตุรัส	น้ําพุ	และบานเรือนตางๆ	และไดรับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอยาง
งดงามตามยุคสมัย
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	VALAMAR	ARGOSY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เมืองทองเที่ยวริมทะเลของประเทศโครเอเชีย	เป็นเมืองใหญเป็นอันดับ	2	รอง
จากเมืองซาเกรบ	ซึ่งตั้งอยูในภูมิภาคดัลเมเชีย	อันเป็นตนกําเนิดของสุนัขพันธุ
ดัลมาเชี่ยนที่โดงดัง	และถือวาเป็นเมืองที่คอนขางมีความเกาแกมาก	อีกทั้งยัง
เป็นเมืองทาที่สําคัญทางการคาและการทองเที่ยวของโครเอเชีย	และที่สําคัญ
เมืองประวัติศาสตรแหงน้ียังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับสุนัขพันธุดัลเมเชียน

สรางขึน้จากพระประสงคของจักรพรรดิด์ิโอคลีเธี่ยนแหงโรมัน	ซึ่งตองการ
สรางพระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค	ภายในพระราชวังประกอบ
ดวย	วิหารจูปิเตอร	สุสานใตดินที่มีชื่อเสียงและวิหารตางๆ	ซึ่งอยูภายในวิหาร
องคการยูเนสโก	(UNESCO)	ไดประกาศใหเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.1979

สุสานใตดินที่มีชื่อเสียงและวิหารตางๆ	นําทานชมหองโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่
เชื่อมตอสูหองอื่นๆ	ชมลาน	Peristyle	ซึ่งลอมดวยเสาหินแกรนิต	3	ดานและ
เชื่อมตอดวยโคงเสาที่ตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตรสวยงาม

ยอดระฆังแหงวิหาร	(The	Cathedral	Belfry)	แทนบูชาของเซนตโดมินัสและ
เซนตสตาดิอุส	ซึ่งอยูภายในวิหาร	องคการยูเนสโก	(UNESCO)	ไดประกาศให
เป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.1979

เมืองสตอน	(STON)	เมืองที่ตั้งอยูบนคาบสมุทร	PELJASAC	เมืองที่มีชื่อเสียง
ในเรื่องของหอยนางรมและผลิตภัณฑจากหอยนางรมสด	ๆ	จากทะเล
เอเดรียติก	เมืองสตอนถูกกอตั้งประมาณศตวรรษที่	14	โดยเป็นสวนหน่ึงของ
แควนดูบรอฟนิค	จากน้ันมีการกอสรางกําแพงเมืองลอมรอบเมืองสตอน	โดย
ใชเวลาในการกอสรางกําแพงน้ีประมาณ	200	ปี	มีความยาวกวา	5.5	กิโลเมตร
ตัวกําแพงเคยถูกระเบิดในสงครามปี	ค.ศ.	1991	และแผนดินไหวเมื่อปี	ค.ศ.
1996	แตก็สามารถคงอยูมาจนไดถึงทุกวันน้ี	เมืองสตอนแบงออกเป็น	2	สวน
สวนแรกเรียกวา	“VELIKI	STON”	ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของเมืองตั้งอยูติดกับริมฝ่ัง
ทะเล	และอีกสวนหน่ึงเรียกวา	“MALI	STON”	ซึ่งอยูอีกดานหน่ึง	โดยมีกําแพง
เมืองดังกลาวเป็นตัวเชื่อมสองสวนของเมืองเขาดวยกัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เป็นเมืองจําพวกเมืองสวย	เมืองเกาที่เห็นตรงหนา	จึงเป็นผลจากการบูรณะขึน้
ใหม	แตก็ยังไดรับการยกยองใหเป็นเมืองมรดกโลก	จาก	องคการยูเนสโก
เพราะเป็นเมืองเกาดั้งเดิม	ที่สรางตั้งแตศตวรรษที่	7ตลอดแนวกําแพง	2
กิโลเมตร	ที่โอบเมืองเกาเอาไว	จึงเป็นระยะการเดินที่นาสนใจไปทุกราย
ละเอียด	เพราะนอกจากจะไดศึกษาประวัติศาสตรของเมืองแลว	ยังไดสัมผัสวิว
ทิวทัศนของเมืองเกา	และของกินทะเลอะเดรียติคอยางเต็มอิ่ม



อิสระอาหารกลางวัน

	พักที่	VALAMAR	ARGOSY	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากนัน้นัง่กระเชา	สู	SRD	HILL	จุดชมวิวทีส่วยทีสุ่ดของเมืองดูบรอฟนิค	ทานจะไดถายรูปเมืองเกาดู

บรอฟนิคจากมุมสูง	ภูมิทัศนที่รายลอมดวยน้ําทะเลสีฟาใสดุจราวแสงสะทอนของคริสตอลโอบลอมเมืองเกาไว
ดวยความสวยงามของบานเรือนสีขาว	มุงดวยหลังคาสีสม	อันเป็นภาพที่เป็นเอกลักษณของเมืองดูบรอฟนิคที่
พลาดไมได
จากน้ันพาทานเดินชมเสนหของเขตเมืองเกา	(Old	Town)	ซึ่งองคการยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดก

โลกในปี	ค.ศ.	1979	ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเกามีปอมปราการโบราณความยาว	190	เมตรลอมรอบ	ถือเป็น
สัญลักษณของเมืองที่ความโดงดังเทียบไดกับแกรนดแคนยอนหรือแกรนดคาแนลแหงเวนิส
นําทานเดินลอดประตู	Pile	Gate	ที่มีรูปป้ันของนักบุญ	เซนตเบลส	นักบุญประจําเมือง	เพื่อเขาสูใจกลางเมือง

เกา
ชมน้ําพุ	Onofrio	ซึ่งเป็นตั้งเป็นเกียรติแกของสถาปนิกผูสรางน้ําพุแหงน้ี	ถายรูปกับThe	Cathedral

Treasury	หน่ึงในโบสถเกาแกที่สะสมโบราณวัตถุของพอคาวาณิชที่ไดทําการคาขายกับชาวเวนิชในอดีต
นําทานถายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ	(Bell	Tower	Clock)	
จากน้ันนําทานถายรูปกับพระราชวังเรคเตอร	(Rector's	Palace)	พระราชวังที่สรางขึน้โดยผสมผสาน

ศิลปะทั้งแบบโกธิค,	เรเนซองสและบาโรค
ไดเวลานําทานแวะชมและถายรูปกับสปอนซา	พาเลส	(Sponza	Palace)	สรางขึน้โดยศิลปะแบบโกธิค	เรเน

ซองส	ในสมัยศตวรรษที่	15	ปัจจุบันไดใชเป็นที่จัดเก็บเอกสารและสํานักงานสวนราชการ	นําทานเดินผานถนนส
ตราดัน	ถนนสายหลักยาวกวา	398	เมตร	ที่สองขางทางรายลอมไปดวยอาคารสไตลโรมัน	โกธิค	และรานคา
รานกาแฟ	รานไอศครีม	รานขายของที่ระลึกตางๆ	มากมาย
อิสระอาหารกลางวัน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองโทรเกียร	(Trogir)	เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้งอยูใกลกับแผนดินใหญ	เป็นเมืองเกา

แกตั้งแตสมัยเมื่อ	380	ปีกอนคริสตกาล	บานเรือนไดรับอิทธิพลจากศิลปะสไตลเรเนซองคและบาโรค	ซึ่งองค
การยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนใหเมืองโทรเกียรเป็นมรดกโลกในปี	1997
นําทานชม	เขตเมืองเกา	สัมผัสอาคาร	บานเรือน	ที่ไดรับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ	เชน

ประตูเมือง	Kopnena	Vrata	ซึ่งไดบูรณะขึน้ใหมในสมัยศตวรรษที่	16
นําทานถายรูปกับมหาวิหารเซนตลอเรนซ	(St.	Lawrence	Cathedral)	จุดเดนของมหาวิหาร	คือประตู

ทางเขาที่แกะสลักเป็นเรื่องราวตางๆ	อยางวิจิตรตระการตา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	HOTEL	KATARINA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เคเบิลคาร	(Dubrovnik	Cable	Car)	ตื่นตาตื่นใจกับกระเชาไฟฟา	สูยอด
เขาSRD	ที่มีความสูง	400	เมตร	ชมวิวทิวทัศนที่คงความเป็นเอกลักษณของ
บานเมืองหลังคาสีและความงดงามทะเลอาเดรียติก	ยามสีน้ําเงินของทะเลอ
าเดรียติกตัดกับสีสมแสดของกระเบื้องหลังคาเมืองเกา	สวยงามเกิน
จินตนาการมากวาคําบรรยายใด	ๆ



กระเชาไฟฟา	ที่ความสูง	400	เมตร	เพื่อชมวิวทิวทัศนที่คงความเป็นเอกลักษณ
ของบานเมืองหลังคาสีสม	และความงดงามทะเลอะเดรียติค	เพื่อชมวิวทิวทัศน
ที่คงความเป็นเอกลักษณของบานเมืองหลังคาสีและความงดงามทะเลอาเดรี
ยติก	ยามสีน้ําเงินของทะเลอาเดรียติกตัดกับสีสมแสดของกระเบื้องหลังคา
เมืองเกา	สวยงามเกินจินตนาการมากวาคําบรรยายใด	ๆ	ชมเมืองเกา	ของ	ดู
บรอฟนิก	และ	กําแพงเมือง

ไดรับการบอกเลาวาเป็นเมืองเกาที่สวยที่สุดในยุโรป	จนไดรับฉายา	"ไขมุก
แหงทะเลเอเดรียติก"	ริมชายฝ่ังทะเลที่มีบานเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับ
ตามแนวชายฝ่ัง	และเต็มไปดวยสถาปัตยกรรม

เป็นประตูหลักของเมืองเกา	Dubrovnik	ที่อยูทางฝ่ังตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมือง	และอยูระหวาง	Lovrijenac	Fort	กับ	Bokar	Fort	ที่เป็นจุดเขาตัวเมืองเกา
ไดหมด	ปายรถเมลก็มีรายละเอียดเขียนไวชัดเจน

ซึ่งเป็นตั้งเป็นเกียรติแกของสถาปนิกผูสรางน้ําพุแหงน้ี	เป็นบอน้ําพุที่ใชหลอ
เลี้ยงผูคนในยามศึกสงครามเรื่อยมา	จนถึงหอนาฬิกากลางเมืองที่ตั้งอยู	ณ
สวนปลายสุดของถนนสายหลัก	ซึ่งสรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1444	ความพิเศษของ
นาฬิกาเรือนน้ีก็คือลูกกลม	ๆ	ใตหนาปัดซึ่งแทนพระจันทรใชบอกเวลาขางขึน้
ขางแรมในทางจันทรคติ	เลากันวาภายในยานเมืองเกาแหงน้ีถือเป็นเขตชุมชน
แรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสรางบานเมืองในศตวรรษที่	7

หน่ึงในโบสถเกาแกที่สะสมโบราณวัตถุของพอคาวาณิชที่ไดทําการคาขายกับ
ชาวเวนิชในอดีต	สถานที่เก็บอัฐิของนักบุญ	St.Blaise	รวมถึงภาพเขียนและชิ้น
งานศิลปะวัตถุลํ้ าคาจํานวนมาก	ผลิตเหรียญกษาปณ	และทองที่มีชื่อเสียงของ
เมืองดูบรอฟนิกอีกดวย

ตั้งอยูปลายสุดของถนนสายหลัก	สรางตั้งแตศตวรรษที่	14	นักทองเที่ยว
สามารถเดินเลนกันไปไดเรื่อย	ๆ	ไมเหน่ือยลา	แถมยังพักสายตากับฟาใส	ๆ
และน้ําทะเลสีครามจัดของทะเลเอเดรียติก	ตัดกับหลังคาบานสีสมจัด	มุมหน่ึง
ของกําแพงเมืองมองออกไปเห็นทาจอดเรือยอชตเป็นรอยคัน	คนยุโรปชอบ
ทะเล	ชอบลองเรือ	จึงไมแปลกเมื่อที่แหงน้ีเป็นที่พักเรือของนักทองเที่ยวทาง
ทะเล



อิสระอาหารกลางวัน

ตึกประตูโคงมีเสาแกะสลักสวยงามเรียงตอกันเป็นแนว	ที่น่ีเคยเป็นตึกวาการ
ของสาธารณรัฐดูบรอฟนิก	ตัวตึกเป็นศิลปะผสมโกธิก	เรอเนสซองส	และบา
ร็อค	ตัวตึกเคยถูกระเบิดพังทลายถึงสองครั้ง	แตก็ไดสรางและซอมขึน้มาใหม
ปัจจุบันเรกเตอร	พาเลซ	เป็นพิพิธภัณฑแสดงการสรางเมืองตั้งแตครั้งแรก
และใชเป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิรต

สรางขึน้โดยศิลปะแบบโกธิค	เรเนซองส	ในสมัยศตวรรษที่	15	ปัจจุบันไดใช
เป็นที่จัดเก็บเอกสารและสํานักงานสวนราชการ

ถือวาเป็นอีกเมืองประวัติศาสตรของโครเอเชีย	เมืองโบราณบนเกาะเล็กๆ	ซึ่ง
ในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกกรีกและโรมัน	แตปัจจุบันมีการอนุรักษเป็น
เมืองเกา	และไดรับการรับรองใหเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.1997	การทองเที่ยว
ในเมืองน้ันนักทองเที่ยวจะไดซึมซับถึงความเกาแกของ	อาคาร	บานเรือน	และ
ปอมปราการที่สงางาม	โบสถอันสวยงามยุคโรมาเนสก	ไดรับการสงเสริมดวย
อาคารที่โดดเดนแบบ	เรอเนสซองสและบาโรคจากยุคเวนิเชียน	(Venetian
period)

Cathedral	of	St.	Lawrence	(Croatian:	Katedrala	Sv.	Lovre)	วิหารสรางขึน้
บนที่เดิมแทนที่วิหารเดิมซึ่งถูกทําลายลงในชวงศตวรรษที่	12	เมื่อมุสลิม
รุกรานในปี	1123และเวนิสบุกในปี	1171	เริ่มสรางใหมเมื่อปี	1213	แลวเสร็จใน
ศตวรรษที่	17	วิหารสไตลโรมาเนสค	ในขณะที่สวนหลังคา	vault	สไตลโกธิค
สวนหอระฆังเริ่มงานตอนปลายศตวรรษที่	14	กวาจะแลวเสร็จก็ลวงถึงตอน
ปลายศตวรรษที่	16	รูปแบบวิหารจึงเป็นสไตล	Romanesque-Gothic

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
	พักที่	HOTEL	KATARINA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองซิเบนิค	(Sibenik)	เมืองเกามรดกโลก	ปากแมน้ําทะเล	เอเดรียติค
นําทานชมจัตุรัสเมืองเกาซีเบนิค	จัตุรัสเมืองเกาซีเบนิค	ที่ลอมรอบไปดวยอาคารเกาแกที่ถูกตัดแปลงเป็น

รานขายยา	รานแวนตา	รานเสื้อผาบูติก	และอีกมากมาย	เมืองซีเบนิกแตกตางจากเมืองริมฝ่ังทะเลอะเดรียติก
ทั่วไปเพราะสรางโดยชาวกรีก	กอนที่โรมันจะเขามามีอิทธิพล	ตอมาภายหลังตกเป็นเมืองขึน้ของเวเนเชียน	หรือ
เวนิซ	ทุกวันน้ีจึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแหงทั่วเมืองจะกรุนไปดวยกลิ่นอายสไตลเวเนเชียนอยางชัดเจน
ถายรูปกับชมมหาวิหารเซนตเจมสหรือมหาวิหารเซนตจาคอบ	คืออีกหน่ึงมรดกโลกของประเทศ

โครเอเชีย	ตั้งอยูที่เมืองซีเบนิคบนชายฝ่ังดัลเมเชียน	ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการสอสรางในแบบผสมระหวาง
ศิลปะทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี	ดัลเมเชีย	และทัสคานี	เน่ืองจากใชสถาปนิกในการออกแบบถึง	3	คน
และมีความเชี่ยวชาญที่แตกตางกัน



รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองซาเกรบ	(Zagreb)	เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแหงทะเลเอเดรียติค	ซึ่ง

มีความเกาแกแฝงดวยเสนหและมนตขลัง	ซาเกรบเป็นเมืองแหงศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุงเรืองมาตั้งแตสมัย
ศตวรรษที่	11	ปัจจุบันชาวโครเอเชีย	มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป	การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบ
สะดวกสบาย	นิยมใชรถรางเป็นพาหนะทั่วทั้งเมือง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
นําเขาสูที่พัก	โรงแรม	HOTEL	INTERNATIONAL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองซิบีนิกอยูบริเวณปากแมน้ําติดทะเล	เป็นเมืองทา	แตคลื่นลมไมแรงเพราะ
อาวเวาเขามาในแผนดิน	และหนาอาวยังมีเกาะชื่อ	Zlarin	คอยบังอยูปากอาว
ทะเลอาเดรียติกมีเกาะริมชายฝ่ังเยอะมาก	ทั้งเกาะเล็กเกาะใหญนับรอย	ถือ
เป็นเอกลักษณของภูมิภาคแถบน้ี

จัตุรัสเมืองเกาซีเบนิค	ที่ลอมรอบไปดวยอาคารเกาแกที่ถูกตัดแปลงเป็นราน
ขายยา	รานแวนตา	รานเสื้อผาบูติก	และอีกมากมาย	เมืองซีเบนิกแตกตางจาก
เมืองริมฝ่ังทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะสรางโดยชาวกรีก	กอนที่โรมันจะเขา
มามีอิทธิพล	ตอมาภายหลังตกเป็นเมืองขึน้ของเวเนเชียน	หรือเวนิซ	ทุกวันน้ี
จึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแหงทั่วเมืองจะกรุนไปดวยกลิ่นอายสไตลเวเน
เชียนอยางชัดเจน

หน่ึงในมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย	ตั้งอยูที่เมืองซีเบนิคบนชายฝ่ังดัลเม
เชียน	เริ่มสรางในปี	ค.ศ.	1402	สรางจากหินปูนสีขาวจากเกาะบลอค	ทั้งหลัง
ไมมี	ไมหรืออิฐปน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

เมืองอยูในบริเวณระหวางเนินทางใตของภูเขาเมดเวดนีตซา	กับฝ่ังเหนือของ
แมน้ําซาวา	ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของที่ราบแพนโนเนีย	ซึ่งเชื่อมโยงไปยัง
บริเวณเทือกเขาแอลป	เทือกเขาไดนาริกแอลป	ทะเลเอเดรียติก	และภูมิภาค
แพนโนเนีย	ทําใหสามารถติดตอและคมนาคมขนสงกับภูมิภาคยุโรปกลางกับ
ทะเลเอเดรียติกไดอยางดีมาก	เป็นศูนยกลางการขนสง	อุตสาหกรรม	และ
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรของเมืองน้ี	เป็นพื้นฐานที่ทําใหเมืองน้ีเป็น
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	นอกจากน้ี	ซาเกร็บยังเป็นศูนยกลางการปกครอง
การบริหาร	และเป็นที่ตั้งของกระทรวง	หนวยงานราชการตาง	ๆ	ของประเทศ
อีกดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารจีน
	พักที่	HOTEL	INTERNATIONAL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินเที่ยวเมืองซาเกรบ	
ถายรูปกับมหาวิหารเซนตสตีเฟน	(St.	Stephen	Cathedral)	ซึ่งมียอดแหลมทรงกลวยคูบนยอดวิหาร

ตกแตงอยางงดงาม	สามารถเห็นไดจากทุกมุมในซาเกรบ	มหาวิหารน้ีก็ไดรับการบูรณะใหมอีกหลายครั้ง	จน
กระทั่งรูปรางมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิค	ดังปัจจุบัน	ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการบูรณะกอสรางในปี	ค.ศ.
1880

จากน้ันนําชมตลาดกลางเมือง	(Dolac	Market)	ตลาดกลางแจงที่เกาแก	มีสีสันสดใส	มีดอกไมประดับและ
ผลไมราคาถูกวางขายมากมาย
นําทานสูเขต	Upper	Town	แวะถายรูปกับ	วิหารเซนตมารก	(St.	Marks	Church)ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองเกา

ซาเกรบ	สรางขึน้ในราวศตวรรษที่	13	หลังคามุงดวยกระเบื้องสีตางๆ	ซึ่งเป็นรูปตราสัญลักษณของซาเกรบ
โครเอเชีย	สโลวีเนีย	และ	ดัลมาเชีย	ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นประเทศเดียวกัน	(อดีตยูโกสลาเวีย)
นําทานชมโบสถประจําเมืองเกาเซนตแคทเธอรีน	(St.	Catherine)	โบสถแบบบาโรกสีขาวนาประทับใจ

แวะชมจัตุรัส	Trg	Ban	Jelacic	Square	จัตุรัสกลางเมืองที่ลอมรอบดวยหางรานนําสมัย
ชมอนุสาวรีย	Ban	Josip	Jelacic	ผูยิ่งใหญ	ผูซึ่งตอสูเพื่อความอิสระจากชาวฮังกาเรียนเมื่อปี	ค.ศ.	1848
11.30	น.	นําเดินทางสูสนามบินซาเกรบ	มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
15.35	น.	ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	EK130
23.05	น.	เดินทางถึงสนามบินดูไบ	เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดคริสตศาสนาของนิกายโรมันคาทอลิก	สิ่งกอสรางที่สําคัญที่สุดในกรุง
เวียนนา	หลังคาเป็นกระเบื้องหลากสีสวยงาม

ตลาดกลางแจงที่เกาแก	มีสีสันสดใส	ขายไมดอกไมประดับและผลไมราคาถูก
ชวงเดือนแหงใบไมรวงน้ี	สินคาในตลาดโดแลค	จะเจอผลไมพวกลูกพีช	ลูก
พรุนสด	แตงแบบแคนตาลูบ	องุนสด	สม	รวมทั้ง	น้ําผึง้	ลูกพีช	ลูกใหญๆน่ี
อรอยสุดๆ	สดๆ	เสนหอยางหน่ึงของโดแลค	ตลาดแหงน้ี	คือ	ตาชั่ง	แบบใชตุม
ถวง

ที่มีหลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแหงยุคกลาง	ถือเป็น
สัญลักษณสําคัญของซาเกร็บ



โบสถเซนตแคทเทอรีน	โบสถสไตลบารอคที่สวยงามที่สุดในเมืองซาเกรบ	ที่
ชาวเมืองนิยมมาประกอบพิธีสมรส	ซึ่งเป็นโบสถรูปแบบบาโรคสีขาวนา
ประทับใจ	ถูกสรางขึน้โดย	Jesuits	ชวงระหวางปี	1620	ถึง	1632	ภายในมีการ
ตกแตงอยางวิจิตรงดงามทั้งบริเวณเพดาน	เสา	และผนังโดยรอบ	ซึ่งแสดงให
เห็นถึงเอกลักษณอันโดดเดนของศิลปะในสมัยน้ัน	นอกจากน้ีก็ยังมีรูปป้ันที่
แกะสลักอยางประณีตประดับอยูทั่วบริเวณโบสถ	รวมทั้งซึ่งมีการจัดแสดงภาพ
วาดของเซนตแคทเธอรีนดวย

จัตุรัสเยลาซิคตั้งอยูบริเวณจุดศูนยกลางเมืองซาเกร็บ	จัตุรัสแหงน้ีเรียกไดวา
เป็นศูนยกลางที่แทจริงของซาเกร็บเลยก็วาได	เน่ืองจากเต็มไปดวยคาเฟ 	แห
ลงชอปป้ิง	และรานอาหารมากมาย	ดังน้ันทั้งชาวโครแอตเองและนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติจึงมักมารวมตัวกันอยูที่น่ีเป็นจํานวนมาก	นอกจากน้ันสิ่งที่ยิ่ง
เสริมใหที่น่ีมีจุดเดนมากยิ่งขึน้ก็คือคืออนุสาวรียเยลาซิคที่น่ังอยูบนหลังมาอัน
เป็นสัญลักษณของความเป็นชาตินิยมอยางสมบูรณแบบ

ชมอนุสาวรีย	Ban	Josip	Jelacic	ผูยิ่งใหญ	ผูซึ่งตอสูพื่อความอิสระจากชาวฮัง
กาเรียนเมื่อปี	ค.ศ.	1848	ยุคของอุปราชแหงโครเอเชียชื่อ	“โจซิป	เจลาซิค”
(Josip	Jelačić)	ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสําคัญมากของเมืองซาเกร็บแหงน้ี	ทาน
เจลาซิคมีบรรดาศักดิเ์ป็น	“บาน”	(Ban)	และมีบทบาทสําคัญในการนํากองทัพ
โครเอเชียตอสูกับกองทัพของฮังการี

Zagreb	Airport	สนามบินซาเกร็บ	หรือทาอากาศยานซาเกร็บในเมืองซาเกร็บ
ประเทศโครเอเชีย

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก

ชวงเชา	-	ชวงบาย
03.00	น.	ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยเที่ยวบินที่	EK384
12.30	น.	คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง	
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.	กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ

จะแจงใหทานทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
5.	เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได	ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
6.	เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว

ชําระเงินมัดจําทานละ	20,000	บาท	โดยโอนเขาบัญชี	ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้
ทางบริษทัขอเก็บคาทัวรสวนทีเ่หลือ	20	วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิก

การเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ชั้นประหยัด	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความประสงคอยู
ตอ	จะตองไมเกินจํานวนวัน	และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7.	คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล	(หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที)่คาประกัน

อุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
วงเงินไมเกินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
8.	มัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง	(ไมรวมทิป)

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ	,	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ํา

หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา	20	ก.ก.และมากกวา	1	ชิ้น,	คารักษาพยาบาล	กรณีเกิดการเจ็บป วย
จากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง	เป็นตน
3.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.	คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย	(โดยมาตรฐาน	3	ยูโร	ตอคน	ตอวัน	:	8	x	3	=	24	ยูโร	หรือ	800	บาท)
5.	คาบริการยกกระเป าในโรงแรม	ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
6.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศโครเอเชีย	โดยประมาณ	5,500	บาท
7.	คาทิปพนักงานขับรถ	และ	มัคคุเทศกทองถิน่	(21	ยูโร)
8.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	341	บาท	[ระยะเวลา	4-6	วัน]
-	เบี้ยประกันเริม่ตน	395	บาท	[ระยะเวลา	7-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตัง้แตแรกเกิด	ถึง	85	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]	



ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1.	ทางสถานทูตมีการแจงเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซา	ดังน้ันควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจง

เงื่อนไขมา	หากทานเตรียมเอกสารไมครบหรือปลอมแปลงเอกสาร	จนทําใหไมสามารถยื่นวีซาไดหรือถูก
ปฏิเสธการอนุมัติวีซา	ทางบริษทัสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด
2.	การอนุมัติวีซาเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น	ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน	อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเป็นผูเรียก
เก็บ	หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา	ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา	และมีสิทธิไ์มแจง
สาเหตุการปฏิเสธวีซา
3.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา	ภายใน

3	วันนับจากวันจอง	หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
4.	การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร	และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน	ทั้งแบบหมูคณะและ

ยื่นรายบุคคล	(แสดงตน)	ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน	(โครเอเชีย)
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ	20	วันทําการ
ยื่นวีซาไมตองแสดงตนทีศู่นยยื่นวีซา	VFS	Global	(สีลมคอมเพล็กซ)
เอกสารกรุณาเตรียม	2	ชุด	ยกเวน	เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง	1	ชุด
และสําเนา	1	ชุด
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว	ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	2	หนา	อายุการใช

งานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางกลับ	และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา
ควรนํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2.	รูปถาย	รูปถายสีหนาตรงขนาด	1.5	x	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	(พื้นหลังขาวเทาน้ัน	ถายไมเกิน	6	เดือนหามสวม

แวนตาหรือเครื่องประดับ	ไมใสคอนแทคเลนส	รูปไมเลอะหมึก)

3.	หลักฐานการเงิน
3.1	กรณีผูเดินทาง	ออกคาใชจายเอง	ใชหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน	BANK	CERTIFICATE	ทีอ่อกจาก
ทางธนาคาร	(ตองสะกดชื่อใหตรงตามหนาพาสปอรต	ตองมีตราประทับ	และลายเซ็นจากธนาคาร)	กรุณายื่นขอจาก
ธนาคารลวงหนา	เวลาดําเนินงานประมาณ	3	วัน	และใชยื่นไดไมเกิน	15	วันหลังจากธนาคารออกให	(สถานทูตอาจ
ขอดูสมุดเงินฝากเลมจริงของทานในบางกรณี)
3.2	กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง	(บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได	ตองเป็น	พอ	แม	พี่นอง	ที่มีสาย
เลือดเดียวกัน	หรือ	สามีภรรยา	เทาน้ัน)
3.2.1.	ตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง	(Sponsor	Letter)
3.2.2.	ตองทํา	BANK	GUARANTEE	ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน	ฉบับภาษาอังกฤษ	โดยระบุชื่อเจาของบัญชี

(บุคคลที่ออกคาใชจาย)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให	(ผู
เดินทาง)	ตองสะกดชื่อ	–	สกุล	ใหตรงตามหนาพาสปอรต	กรุณายื่นขอจาก	ธนาคารลวงหนา	โดยใชเวลาดําเนินงาน
ประมาณ	3	วัน	และใชยื่นไดไมเกิน	15	วัน	หลังจากธนาคารออกให	**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสราย
วันและบัญชีฝากประจํา**

4.	หลักฐานการทํางาน
-	เจาของกิจการ	หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน	อายุไมเกิน	3
เดือน	หรือ	สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403
-	เป็นพนักงาน	หนังสือรับรองการทํางาน	จากบริษทัฯ	ระบุตําแหนง,	เงินเดือน,	วันเริ่มทํางาน	(ขอเป็นภาษาอังกฤษ
มีอายุ	1	เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-	นักเรียนหรือนักศึกษา	ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ	1
เดือน	ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต)ใชคําวา	“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

5.	เอกสารสวนตัว
-	สําเนาทะเบียนบาน
-	บัตรประชาชน
-	สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี)
-	ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
-	ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล	(ถามีการเปลี่ยน)

6.	กรณีเด็กอายุไมถึง	20	ปี	ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา	มารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยมารดาจะตองคัด



หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
มารดามาดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดา	จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา	จากอําเภอตนสังกัด	(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามา
ดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา	ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดิน
ทางไปตางประเทศกับใคร	มีความสัมพันธเป็นอะไรกันกับเด็ก	จากอําเภอตนสังกัด	พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-	กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดีย***	กรณีทีบ่ิดาหรือมารดาไมมี	passport	แลวใช	ID	Card	แทนตองทํา
จดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี	passport	***
-	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา	

7.	ทานไมจําเป็นตองเซ็น	รับรองสําเนาถูกตอง	ใหทานเซ็นเฉพาะ	แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานัน้	
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เติมไดทุกเวลา	หากทางสถานทูตแจงขอเพิม่

เติม	

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศโครเอเชีย	(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินมาพรอมเงินมัดจํา	เป็นจํานวนเงินโดย
ประมาณ	5,500	บาท	เน่ืองจากไมตองมาโชวตัวกับสถานฑูต	ทางบริษทัทําการยื่นแทน)
**	โรงแรมในยุโรป	ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ ากวา	7	ปี	เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม	**
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปิดทําการในวันอาทิตย,	ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก	เชน	กรณีที่เมืองน้ัน

มีการจัดงาน	TRADE	FAIR	ฯลฯ	ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน	และ	โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่	กอน

ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
2.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
3.	นัง่ที	่Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูทีจ่ะนัง่ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่

สายการบินกําหนด	เชน	ตองเป็นผูทีมี่รางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา	เชน	สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูทีมี่ปัญหาทาง
ดานสุขภาพและรางกาย	และอํานาจในการใหทีน่ัง่	Long	leg	ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทานัน้

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดีย่ว

(Single)	,หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักตางประเภทอาจจะ
ไมติดกัน	หรือ	อยูคนละชัน้กัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ซึง่ถาเขาพัก	3	ทาน	อาจ
จะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม	หรือ	อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้
ไมสามารถจัดหาได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมีการแยกหองพัก



2.	โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า
3.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.	โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

1.	แจงยกเลิก	45	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง			คืนคาใชจายทัง้หมด
2.	แจงยกเลิกภายใน	30-44	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกภายใน	16-29	วันกอนเดินทาง			เก็บคาใชจาย	ทานละ	20,000	บาท
4.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง					ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทัง้หมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(30ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม
ในการมัดจําตัว๋	และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	เชน	คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา	/	คามัดจําตัว๋เครื่อง
บิน	หรือคาตัว๋เครื่องบิน	(กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว)	/	คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ		ไมคืนคาทัวร

ทัง้หมด
9.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่	ไมวาเหตุผล

ใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


