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รายละเอียดการเดินทาง มกราคม  - มิถุนายน  2563  

 

 

20.30 น. ขอเชิญทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู  อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ชั้น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9 

เคาน์เตอร ์U สายการบิน Turkish Airlines (TK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกตลอด

ขั้นตอนการเช็คอิน และหวัหนา้ทวัรใ์หค้าํแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดินทาง 

 

23.30 น. นําท่านเดินทางสู ่เมืองอิสตนับลู ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines (TK) เท่ียวบินท่ี TK 69 

 

   

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตนับลู เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง  

**เวลาทอ้งถ่ินประเทศตุรกีชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง** 

08.05 น. ออกเดินทางสู ่เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย Turkish Airlines (TK) เท่ียวบิน TK 1053  
 

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินซาเกร็บ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

  **เวลาทอ้งถ่ินประเทศโครเอเชียชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 6 ชัว่โมง** 

 นําท่านเดินทางสู ่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb) **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  30 นาที ระยะทาง 15 กิโลเมตร**  เมืองหลวงอนั

เก่าแก่ของโครเอเชีย ติดอนัดบั 1 ใน 10 เมืองน่าเท่ียวของยุโรป ท่ีน่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายทั้งพิพิธภณัฑ์ , แหล่งช ้

อปป้ิง, รา้นอาหารอรอ่ย และสวนท่ีตกแต่งอยา่งสวยงาม  เมืองแห่งน้ีถือวา่เป็นเมืองท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นวฒันธรรม 

ส่ิงก่อสรา้งทางประวติัศาสตรม์ากมาย และยงัถือวา่เป็นหวัใจของการปกครอง  เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของประเทศ

โครเอเชีย 

จากน้ัน นําทุกท่านเก็บภาพ ณ โบสถเ์ซนตม์ารค์ ( St. Mark's Church) มี

หลงัคาอนัน่าท่ึงท่ีมุงดว้ยกระเบ้ืองเป็นลายตาราง โดยแสดงรปูตรา

ประจาํเมืองท่ีมีสีสนัสดใส นอกจากน้ี โบสถย์งัมีการผสมผสาน

สถาปัตยกรรมหลากหลายรปูแบบ และมีงานศิลปะท่ีสาํคญัมากมาย 

ลองถ่ายรปูบริเวณภายนอกท่ีมีช่ือเสียง ชมพิธีเปล่ียนเวรยาม และดรูปู

ป้ันท่ีเป็นผลลงานของศิลปินเล่ืองชื่อ Ivan Metrovic โบสถแ์ห่งน้ีมีอายุ

วนัที่หน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ – เมอืงอิสตนับลู ประเทศตุรกี                     (-/-/-)                                                                   

วนัที่สอง        สนามบนิซาเกร็บ - เมอืงซาเกร็บ –  Church of St. Mark - Cathedral of Zagreb - Stone Gate   

              - Ban Jelacic Square - Designer Outlet Croatia - เมอืงซาเกร็บ                  (-/L/-)      
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ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 13 โดยเป็นอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของซาเกร็บ ในหลายศตวรรษท่ีผ่านมานับตั้งแต่การก่อสรา้ง

ครั้งแรก โบสถไ์ดร้บัการปรบัเปล่ียน  และเติมแต่งมากมาย ซ่ึงรวมถึงแนวเสาโคง้ แท่นบชูา และประตทูางเขา้แบบกอทิก 

รวมถึงการตกแต่งภายในใหมส่มยัศตวรรษท่ี 20 

 เก็บภาพความประทบัใจกนัต่อท่ี มหาวิหารซาเกร็บ ( Cathedral of Zagreb) หรือ อาสนวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ ตั้งอยูบ่น 

Kaptol Square มีอายุกวา่ 800 ปี เป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีมีรปูแบบ

สถาปัตยกรรมแบบกอธิก โดดเด่นดว้ยยอดแหลมคู่ปลายแหลมสีทอง 

สงูกวา่รอ้ยเมตร อาสนวิหารท่ีเห็นกนัอยูใ่นปัจจุบนัเป็นผลงานการ

ออกแบบของสถาปนิกชาวเยอรมนันามวา่ Hermann Bolle อาสนวิหาร

แห่งน้ีเป็นวิหารหลกัของเมือง ภายในกวา้งขวางใหญ่โตมาก มีแท่น

ประกอบพิธีกรรมท่ีสรา้งดว้ยหินอ่อนแบบบาโรค  

 และนําท่านถ่ายภาพกบั ประตเูมืองเก่า ( Stone Gate) Porta di 

Pietra (Kamenita vrata) ซ่ึงแปลวา่ ประตหิูน แต่เดิมสรา้งเป็น

ประตไูม ้แต่ถกูไฟไหมเ้มื่อปีค.ศ.1731 จนประตเูสียหายทั้งหมด 

แต่ในบรรดากองเถา้ถ่านกลบัปรากฏรปูของแมพ่ระ และพระกุมาร

ท่ีเคยประดบัอยูท่ี่ประตเูมืองไมไ่ดร้บัความเสียหายแต่อยา่งใด 

ชาวเมืองจึงเช่ือในความศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจึงนิยมมาจุดเทียนขอพรกนั 

หากพรท่ีขอไวส้มดงัหวงั ชาวบา้นก็จะนําป้ายหินหรือไมส้ลกัคาํวา่ 

Hvala ท่ีแปลวา่ ขอบคุณ มาวางไวบ้ริเวณน้ี  

อิสระใหทุ้กท่าน ณ จตุัรสัเจลาซิค ( Ban Jelacic Square) ท่ีมีรปูป้ันของนายพล “บาน โจซิฟ เจลาซิค ” เป็นวีระบุรุษของ

ประเทศท่ีนําทหารชาวโครแอตต่อตา้นฮงัการีในสมยัตน้ศตวรรษท่ี 19 โดยมีอนุสาวรียข์องท่านในท่าข่ีมา้ศึกอยูท่ี่จตุัรสัแห่ง

น้ี  

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากน้ัน นําท่านชอ้ปป้ิงท่ี Designer Outlet Croatia **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที ระยะทาง 16 กิโลเมตร**  แหล่งชอ้ปป้ิง

แห่งใหมท่ี่ใหญ่ท่ีสุดในเมืองซาแกรบ ในบรรยากาศหมูบ่า้นแบบพรีเม่ียม ในรปูแบบสถาปัตยกรรมของโครเอเชีย ในแบบ

ทนัสมยั และดั้งแบบเดิม เชน่ ซุม้หินธรรมชาติ หอคอยจาํลองของเมือง Dubrovnik แบบจาํลองของหอคอย Lotrscak ท่ีมี

ช่ือเสียง สถานท่ีแห่งน้ีมีรา้นคา้มากกวา่ 100 แบรนด ์เชน่ Armani Exchange, Guess, Adidas, Under Armour และอีก

มากมายพรอ้มสว่นลด 30 ‑ 70% ตลอดทั้งปี อีกทั้งยงัมี คาเฟ่ รา้นอาหาร เพ่ือเติมเต็มประสบการณก์ารช็อปป้ิงอยา่ง

อิสระ  

คํา่  อิสระอาหารคํา่ เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มท่ี 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางกลบัไปท่ี เมืองซาเกร็บ (Zagreb) **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที ระยะทาง 16 

กิโลเมตร** 

 นําคณะเขา้สูท่ี่พกั Hotel Rebro หรือเทียบเท่า (เมืองซาเกร็บ) 

 

 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทุกท่านเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice Lakes 

National Park) **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  2 ชัว่โมง 

ระยะทาง 135 กิโลเมตร**  ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดในยุโรปตะวนัออก ตั้งอยูใ่นเขตคารล์โลแวค ตอนกลาง

วนัที่สาม   เมอืงซาเกร็บ – Plitvice Lakes National Park - เมอืงซาดาร ์                         (B/L/D) 
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ของโครเอเชีย ใกลก้บัพรมแดนประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนา มีพ้ืนท่ีกวา่ 296 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเขียว

มรกต และสีฟ้า มากถึง 16 ทะเลสาบ ซ่ึงมีตน้กาํเนิดมาจากน้ําในภเูขา Mala Kapela อุทยานแห่งน้ีถกูคน้พบเมื่อปี 1949 

และไดข้ึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกโดยองคก์ร UNESCO เม่ือปี 1979  มอบอิสระใหท้่านไดเ้ขา้ชมอุทยานอยา่งเต็มท่ี 

(รวมบตัรเขา้ชมแลว้)  

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากน้ัน นําคณะท่านออกเดินทางสู่  เมืองซาดาร ์(Zadar) **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2  ชัว่โมง ระยะทาง 141 กิโลเมตร** เมือง

เก่าแก่เล็กๆ ชายฝัง่ทะเลเอเดรียติค ทางตะวนัตกของโครเอเชีย มีผลงานศิลปะซ่ึงเป็นแลนดม์ารก์แห่งสาํคญัของเมืองเป็น 

“เครื่องดนตรี” ท่ีถกูสรา้งข้ึนโดยฝีมือมนุษย ์แต่ไดพ้ลงัจากธรรมชาติชว่ยบรรเลงท่วงทาํนองสุดมหศัจรรยอ์อกมา 

“ออรแ์กนทะเล” หรือท่ีชาวโครเอเชียเรียกกนัวา่ “ Morske Orgulje” เป็นผลงานการออกแบบของ Nikola Baic สถาปนิก

ชาวซาดารท์อ้งถ่ิน ท่ีไดร้บัมอบหมายโจทยจ์ากเทศบาลเมือง ใหส้รา้งผลงานสถาปัตยกรรมเพ่ือใหเ้ป็นสีสนั  และจุดจดจาํ

แห่งใหมข่องเมือง แทนท่ีโบราณสถานอนัทรงคุณค่ามากมาย ท่ีถกูทาํลายลงในชว่งสงครามโลกครั้งท่ีสองจนเหลือเพียงซาก  

คํา่          บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  นําคณะเขา้สูท่ี่พกั Hotel Zadar หรือเทียบเท่า  

 

 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ัน นําท่านถ่ายภาพ ณ ประตเูมือง ( Kopnena Vrata) ซ่ึงไดบ้รูณะข้ึน

ใหมใ่นสมยัศตวรรษท่ี 16 นําท่านถ่ายรปูกบัมหาวิหารเซนตล์อ

เรนซ ์(St. Lawrence Cathedral) จุดเด่นของมหาวิหาร คือ ประตู

ทางเขา้ท่ีแกะสลกัเป็นเรื่องราวต่างๆ อยา่งวิจิตรตระการตา  

นําคณะท่านถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก ณ โบสถ ์เซนต ์โดแนท ( St. 

Donatus Church) ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณเดียวกนักบัโรมนัฟอรมั ซ่ึงเป็น

โบสถไ์บเซนไทน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในดลัเมเทีย ซ่ึงถกูสรา้งข้ึนในชว่ง

ศตวรรษท่ี 9 โดยตวัอาคารน้ันสรา้งแบบหลงัคาทรงกลม ใชง้าน

สาํหรบัพิธีกรรมทางศาสนา ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์

ของเมืองซาดารไ์ปแลว้ 

นําทุกท่านเก็บภาพความประทบัใจกนัต่อท่ี Sea Organ 

สถาปัตยกรรมก่อสรา้งเครื่องดนตรีท่ีอาศยัเกลียวคล่ืนท่ีซดัเขา้

กระทบกบับนัไดหินอ่อนและท่อใตข้ั้นบนัได ทาํใหเ้กิดเป็น

ท่วงทาํนองดนตรีอนัไพเราะเสนาะห ูเป็นความมหศัจรรยท่ี์เกิดข้ึน

จากความรว่มมือระหวา่งมนุษย ์และธรรมชาติ ผลงานการ

ออกแบบของ Nikola Basic นัง่ฟังเพลินๆ พรอ้มรบัลมเย็นจาก

ทะเลอาเดรียติกไปดว้ย  

 นําท่านชม Greeting to the Sun คือ ศิลปะท่ีถกูติดตั้งอยา่งถาวร พิกดัริมแมน้ํ่าของท่าเรือ Zadar ในประเทศโครเอเชีย เป็นโครงสรา้งท่ีมีชีวิตชีวา สรา้งข้ึนโดยสถาปนิก Nikola Basic ซ่ึงเขาไดใ้ชแ้ผงโซลาเซลลพ์ลงังานแสงอาทิตยม์าสรา้งสรรคเ์ป็นสถาปัตยกรรมงานศิลปะท่ีน่าท่ึง โดยใชแ้ผ่นกระจกหลายชั้นวางเรียงกนัครอบคลุมเซลลแ์สงอาทิตย ์ในพ้ืนท่ีวงกลม ในตอนกลางวนัเซลลเ์หล่าน้ีก็จะดดูกลืนพลงังานแสงอาทิตยจ์นอ่ิม และจะออกมามีชีวิตชีวาในตอน

กลางคืน  

 

 

วนัที่ส่ี         เมอืงซาดาร ์- Kopnena Vrata - St. Donatus Church - Sea Organ – Greeting to the Sun - เมอืงซิบีนิค - 

Cathedral of St.James                                            (B/L/D)      
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กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านออกเดินทางสู ่เมืองซิบีนิค (Sibenik) **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที ระยะทาง 88 กิโลเมตร** 

เป็นหน่ึงในเมืองท่าสาํคญัตั้งอยูต่อนกลางของแควน้ดลัมาเชีย บริเวณปากแมน้ํ่าดรกัคา ก่อนจะไหลลงสูท่ะเลเอเดรียติก 

เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของแควน้ ก่อตั้งโดยชาวโครแอทแท้ๆ  ต่างจากเมืองอ่ืนๆ ในแถบน้ี ท่ีมกัมีตน้กาํเนิดจากการ

เป็นนิคมของกรีกหรือโรมนัก่อน เชน่ สปลิท ซาดาร ์หรือดบูรอฟนิก เป้นตน้ อยา่งไรก็ตาม เมืองซิบีนิคก็ประสบชะตา

กรรมเดียวกบัเมืองต่างๆ ในแควน้ดลัมาเซีย คือถกูปกครองโดยอาณาจกัรท่ีมีอิทธิพลในขณะน้ัน เชน่ สาธารณรฐัเวนิส 

จกัรวรรดิไบแซนไทน์ ราชอาณาจกัรฮงัการี จนกระทัง่หลงัสงครามโลกครั้งท่ี 2 จึงกลบัมาเป็นสว่นหน่ึงของประเทศ

โครเอเชีย หลงัส้ินสุดสงครามประกาศเอกราชของโครเอเชีย ในปี ค.ศ. 1991 

หลงัจากน้ัน นําท่านเก็บภาพ ณ อาสนวิหารเซนตเ์จมส ์( Cathedral of 

St.James) สรา้งข้ึนในระหวา่งปี ค.ศ. 1431-1535 เพ่ืออุทิศ

แด่ เซนตเ์จมส ์หรือ ท่ีรูจ้กักนัในนาม นักบุญยากอบ ( Jacob) 

เน่ืองจากสถานปนิกท่ีสรา้งอาสนวิหารแห่งน้ีทั้ง 3 คน ไดแ้ก่ 

Francesco di Giacomo, Georgius Mathei Dalmaticus และ 

Niccolo di Giovanni Floentino มาจาก 3 ทอ้งถ่ิน คือ ดลัมาเชีย

, โคโม (อิตาลีตอนเหนือ) และฟลอเรนซ ์(ทสัคานี) เกิดเป็น

สามประสานรงัสรรคผ์ลงานสุดยอดแห่งยุคช้ินหน่ึง โดยใชเ้ทคนิคชั้นสงูในการสรา้งหอ้งโถงสงูใหญ่ และโดมคร่ึงวงกลม  

วิหารทั้งหลงัลว้นสรา้งดว้ยหินปนู มีความสงูถึง 32 เมตร รอบตวัวิหารประดบัประดาดว้ยงานปนูป้ัน บวัใตช้ายคาเปนรปู

ศรีษะ ทั้งเด็กผูช้าย ผูห้ญิง รวมกนั 71 ใบหนา้ ซ่ึงไมป่รากฏท่ีมาวา่เป็นใบหนา้ของใคร ซุม้ประตทูางเขา้ทิศเหนือเรียกวา่

ประตสิูงห ์( lion Gate) ประดบัดว้ยปนูป้ันรปูอดมักบัอีฟ ยืนบนเสาขา้งประตทูั้งสองฝัง่ ดา้นล่างเป็นรปูป้ันสิงโต  บาน

ประตสูรา้งจากสมัฤทธ์ิ บนยอดกาํแพงโบสถ ์และเซนตปี์เตอร ์( St.Peter) สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของศิลปะกอธิก และ

เรอเนซองค ์ซ่ึงผสมผสานเขา้กนัอยา่งงดงาม อาสนวิหารเซนตเ์จมสไ์ดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกปี ค.ศ. 2000 

 

คํา่          บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  นําคณะเขา้สูท่ี่พกั Hotel Panorama หรือเทียบเท่า (เมืองซิบินค) 

 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําคณะท่านออกเดินทางสู ่เมืองโทรเกียร ์(Trogir) **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1  

ชัว่โมง ระยะทาง 48 กิโลเมตร** เมืองเล็กแห่งน้ีมีอายุยาวนานกวา่ 2 ,500 ปี 

และเคยเป็นท่ีพาํนักอาศยัของชาวกรีก โรมนั และโครแอต รวมทั้งชนชาติอ่ืนๆ 

มากมาย ชนชาติท่ีเคยอาศยัในเมืองน้ีและทรงอิทธิพลมากท่ีสุดกลุ่มหน่ึงใน

ประวติัศาสตรคื์อชาวเวนิส ซ่ึงเคยปกครองเมืองมาเกือบส่ีรอ้ยปีนับตั้งแต่ตอนตน้

ศตวรรษ 1400 โดยไดส้รา้งพระราชวงั หอคอย บา้น และป้อมปราการอนัหรหูรา

ไวม้ากมาย 

นําทุกท่านเก็บภาพ ณ มหาวิหารเซนตล์อวเ์รนซ ์( Cathedral of St.Lawrence) ท่ี

สรา้งข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ในรปูแบบของศิลปะแบบโรมนัเนสก ์โดยมีสิงโต , 

อดมั & อีฟ และรปูสลกันักบุญองคส์าํคญัต่างๆ จากส่ิงก่อสรา้งท่ีเหลืออยูก็่พอจะ

จินตนาการไดว้า่สมยัก่อนจะงดงามเพียงใด  

วนัที่หา้ เมอืงซิบีนิค  - เมอืงโทรเกียร ์- Cathedral of St.Lawrence - เมอืงสปลิท - Diocletian’s Palace - Cathedral of 

Saint Domnius – People’s Square - เมอืงดูบรอฟนิค                (B/L/D)      
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จากน้ัน นําท่านออกเดินทางต่อไปท่ี เมืองสปลิท (Split) **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที ระยะทาง 28 กิโลเมตร** เมืองใหญ่

เป็นอนัดบั 2 รองจากซาเกรบ ซ่ึงอยูใ่นแควน้ดลัเมเชีย อนัเป็นตน้กาํเนิดของสุนัขพนัธุด์ลัมาเชี่ยนท่ีโด่งดงัเท่ียวชมเมืองส

ปริท ท่ีสรา้งรายลอ้มพระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน ประกอบดว้ย ศาลาวา่การเมืองสไตลเ์รอเนซองส ์สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษ

ท่ี 15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่ต่างๆ 

กลางวนั          บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านถ่ายภาพ ณ พระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน ( Diocletian’s 

Palace) โดยองคก์ารยเูนสโก ( UNESCO) ไดป้ระกาศใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สรา้งข้ึนจากพระประสงคข์อง

จกัรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียนแห่งโรมนั ซ่ึงตอ้ง การสรา้งพระราชวงั

สาํหรบับั้นปลายชีวิตของพระองค ์หลงัจากสละบลัลงัก ์ภายใน

พระราชวงัประกอบดว้ยวิหารจปิูเตอร ์( Catacombes) สุสานใต้

ดินท่ีมีช่ือเสียง และวิหารต่างๆ รอ่งรอยท่ีหลงเหลืออยูข่อง

พระราชวงัแห่งน้ีแสดงถึงความยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมยัโรมนั โดยอาณา

บริเวณถกูลอ้มรอบดว้ยกาํแพงเก่ารปูทรงส่ีเหล่ียมจตุัรสั และทาง

ประตรูั้วดา้นหลงัของพระราชวงัเป็นท่ีตั้งของรปูป้ันบิชอฟ Gregory of Nin นักบวชผูพ้ยายามเรียกรอ้งใหว้าติกนั อนุญาติให้

ใชบ้ทสวดมนตเ์ป็นภาษาโครเอเชีย  

 

 

 นําทุกท่านเก็บภาพความประทบัใจกนัต่อท่ี มหาวิหารเซนตด์อมนิอุส (Cathedral of Saint Domnius) ไดมี้การก่อสรา้งข้ึน

ตั้งแต่ปี ค.ศ 7 ถือวา่เป็น โบสถ ์ท่ี "เก่าแก่ท่ีสุดในโลก" ท่ียงัคง

อนุรกัษ์โครงสรา้งเดิมไว ้ในอดีตน้ัน โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็น สุสาน

ของ "จกัรพรรด์ิ ดิโอคลีเชียน" สว่นของชั้นล่างดา้นหนา้โบสถ ์

จะเจอกบั "ตวัสฟิงซสี์ดาํ" ตั้งตระหง่านอยู ่โดย สฟิงซ ์พวกน้ี ได้

มีการนํามาจากประเทศ อียิปต ์จาํนวน 12 ตวั แต่ปัจจุบนั

หลงเหลือใหเ้ห็นอยูเ่พียงแค่ 3 ตวั เท่าน้ัน  

 

นําท่านเยี่ยมชมยา่น People’s Square ซ่ึงมีบรรยากาศคึกคกั

จอแจไปดว้ยผูค้น และนักท่องเท่ียว สีสนัของรา้นคา้ และบา้นเรือนดแูลว้สบายตา  

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู ่ เมืองดบูรอฟนิค ( Dubrovnik) **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30  นาที 

ระยะทาง 232 กิโลเมตร** ไดช่ื้อวา่เป็นหน่ึงในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป สมญานาม "ไขมุ่กแห่งทะเลเอเดรียติก" ดว้ย

ความลงตวัของสถาปัตยกรรมและผงัเมืองท่ีเป็นระเบียบ เป็นเมืองท่ีมีอาํนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 และมีความ

เจริญรุง่เรืองทางการคา้ จึงไดส้รา้งความยิ่งใหญ่ใหโ้ดดเด่น ดว้ยการตกแต่งพระราชวงั สรา้งโบสถ ์วิหาร จตุัรสั น้ําพุ และ

บา้นเรือนต่างๆ และไดร้บัการบรูณะและปรบัเปล่ียนอยา่งงดงามตามยุคสมยั 

คํา่          บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  นําคณะเขา้สูท่ี่พกั Hotel Lero หรือเทียบเท่า (เมืองดบูรอฟนิค) 

 

 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

วนัที่หก เมอืงดูบรอฟนิค - นัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมววิ - Rector's Palace -  Sponza Palace –  

              Orlando Column – Bell Tower - Dubrovnik Cathedral - Walls of Dubrovnik    (B/L/-)      
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นําท่านชมวิวเมืองมุมสงูโดยการ นัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมวิว  สู ่

SRD HILL ท่ีความสงู 400 เมตร จุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมือง

ดบูรอฟนิค ท่านจะไดถ่้ายรปูเมืองเก่าดบูรอฟนิคจากมุมสงู 

สามารถชมเมืองไดแ้บบ 360 องศา ภมิูทศัน์ท่ีรายลอ้มดว้ย

น้ําทะเลสีฟ้าใสดุจราวแสงสะทอ้นของคริสตอลโอบลอ้มเมือง

เก่าไว ้ดว้ยความสวยงามของบา้นเรือนสีขาว มุงดว้ยหลงัคาสี

สม้ อนัเป็นภาพท่ีเป็นเอกลกัษณข์องเมืองดบูรอฟนิคท่ีพลาด

ไมไ่ด ้(ไมร่วมค่าข้ึนกระเชา้ หากสนใจติดต่อไดท่ี้หวัหนา้ทวัร)์ 

กลางวนั          บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน นําท่านเดินชมเสน่หข์องเขตเมืองเก่า ( Old Town) ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979ชม

ทศันียภาพของตวัเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบ ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองท่ีความโด่งดงั

เทียบไดก้บัแกรนดแ์คนยอ่นหรือแกรนดค์าแนลแห่งเวนิส  

นําท่านถ่ายรปูดา้นนอก พระราชวงัเรคเตอร ์( Rector's Palace) ตึก

ประตโูคง้มีเสาแกะสลกัสวยงามเรียงต่อกนัเป็นแนว ท่ีน่ีเคยเป็นตึกวา่

การของสาธารณรฐัดบูรอฟนิก ตวัตึกเป็นศิลปะผสมโกธิก เรอเนสซองส ์

และบาร็อค ตวัตึกเคยถกูระเบิดพงัทลายถึงสองครั้ง แต่ก็ไดส้รา้งและ

ซ่อมข้ึนมาใหม ่ปัจจุบนัเรกเตอร ์พาเลซ เป็นพิพิธภณัฑแ์สดงการสรา้ง

เมืองตั้งแต่ครั้งแรก และใชเ้ป็นสถานท่ีจดัแสดงคอนเสิรต์ 

นําคณะเก็บภาพดา้นนอกเป็นท่ีระลึกกบั สปอนซา พาเลส ( Sponza 

Palace) สรา้งข้ึนโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส ์ในสมยัศตวรรษท่ี 15 

ปัจจุบนัไดใ้ชเ้ป็นท่ีจดัเก็บเอกสาร และสาํนักงานสว่นราชการ  

หลงัจากน้ัน นําท่านเก็บภาพต่อกนัท่ีจตุัรสักลางเมือง เป็นแหล่งทาํกิจกรรมต่างๆ ของเมืองในอดีต มี เสาหินอศัวิน ( Orlando Column) 

หอนาฬิกา (Bell Tower) ตั้งอยูป่ลายสุดของถนนสายหลกั สรา้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1444 

นําท่านถ่ายภาพ Dubrovnik Cathedral หน่ึงในโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสะสมโบราณวตัถุของพ่อคา้วาณิชท่ีไดท้าํการคา้ขายกบัชาวเว

นิชในอดีต 

อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพกบั Walls of Dubrovnik เป็นกาํแพงหินป้องกนัรอบเมือง ในภาคใตข้องโครเอเชีย กาํแพง

ระยะทางประมาณ 1,940 เมตร (6,360 ฟุต) ยาวลอ้มรอบเมืองเก่าท และมีความสงูประมาณ 25 เมตร (82 ฟุต) สว่น

ใหญ่ของกาํแพง และป้อมปราการท่ีมีอยูเ่ดิมถกูสรา้งข้ึนในชว่งศตวรรษท่ี 14 และ 15 แต่ยงัคงขยายต่อเน่ืองจนถึงศตวรรษ

ท่ี 17 โครงสรา้งท่ีซบัซอ้นซ่ึงใหญ่ท่ีสุด สมบรูณท่ี์สุดในยุโรปไดร้บัการปกป้อง และใหค้วามปลอดภยักบัสาธารณรฐัท่ีมี

อารยธรรม และมีความซบัซอ้นท่ีรุง่เรืองในความสงบสุข และความเจริญรุง่เรืองเป็นเวลาหา้ศตวรรษ  

คํา่  อิสระอาหารคํา่ เพ่ือความสะดวกในการเท่ียวชมเมืองดบูรอฟนิคอยา่งเต็มท่ี 

 นําคณะเขา้สูท่ี่พกั Hotel Lero หรือเทียบเท่า (เมืองดบูรอฟนิค) 

 

 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

**อิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั** อาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ไม่รวมอยู่ในรายการ 

 

วนัที่เจ็ด เมอืงดูบรอฟนิค – อิสระตามอธัยาศยั (เต็มวนั) - สนามบินดูบรอฟนิค                         ( B/-/-)      
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ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินดบูรอฟนิค  

**ใชเ้วลาบินประมาณ 30 นาที ระยะทาง 25 กิโลเมตร** 

20.30 น. นําท่านเดินทางสู ่เมืองอิสตนับลู ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines (TK) เท่ียวบินท่ี TK 440 

 

 
 

00.25 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตนับลู ** เพ่ือเปล่ียนเครื่อง ** 

01.50 น. นําท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดย Turkish Airlines (TK) เท่ียวบินท่ี TK 68 

15.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ  **ไมม่ีราคาเด็ก** 

ก าหนดวนัเดินทาง ผูใ้หญ่ (2-3 ทา่น/หอ้ง) พกัเดี่ยว (จา่ย) เพิม่ทา่นละ 

17 – 24 มกราคม  2563 47,777.- 9,500.- 

24-31 มกราคม 2563 47,777.- 9,500.- 

07-14 กุมภาพนัธ ์2563 47,777.- 9,500.- 

06-13 มีนาคม 2563 47,777.- 9,500.- 

13-20 มีนาคม 2563 47,777.- 9,500.- 

27 มีนาคม – 03 เมษายน 263  47,777.- 9,500.- 

08-15 พฤษภาคม 2563 49,777.- 10,500.- 

22-29 พฤษภาคม 2563 49,777.- 10,500.- 

05-12 มิถุนายน 2563 49,777.- 10,500.- 

19-20 มิถุนายน 2563 49,777.- 10,500.- 

 

วิธีการช าระเงิน  ชาํระมดัจาํ ท่านละ  20,000 บาท  

 อีเมล ์หรือไลน์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสาํรองท่ีนัง่ และจองคิววีซ่า  

(หนังสือเดินทางมีอายุการใชง้าน 6 เดือนขึ้ นไป) 

ค่ามดัจาํทวัร ์บริษัทขอเก็บค่าทวัร ์ภายใน 3 วนั นับจากวนัท่ีทาํการจอง และค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ ขอเก็บทั้งหมด 30 วนั 

ก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจาํทั้งหมด 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั (แบบหมู่คณะ) ตามท่ีระบุในรายการ 

 น้ําหนักกระเป๋าที่สามารถโหลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้23 กิโลกรมั (ท่านละ 1 ชิ้ น) และถือขึ้ นเคร่ืองได ้7 กิโลกรมั 

 โรงแรมท่ีพกั ระดบั 3 ดาว ตามท่ีระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (พกั 2 - 3 ท่าน/หอ้ง) 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

วนัที่แปด สนามบินอิสตนับลู – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ                             (- /-/-)      
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 อาหารและเคร่ืองด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ  

 พาหนะเดินทางระหว่างนําเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการ 

 ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท   

    

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโครเอเชีย 5,700 บาทชาํระพรอ้มเงินมดัจาํ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากรายการทวัรร์ะบุไว ้เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม , ค่าซกัรีด , ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์

และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ  

 ค่าปรบั สาํหรบักระเป๋าสมัภาระเดินทางท่ีเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 

 ค่าแปลเอกสารในการยื่นวีซ่า 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า  

 ทิปคนขบัรถ, ทิปไกดท์อ้งถ่ิน, ทิปหวัหน้าทวัร ์และทิปรา้นอาหารทุกรา้น ท่านละ 70 ยูโร  

(ชาํระกบัเจา้หน้าท่ีส่งกรุ๊ปท่ีสนามบิน ณ วนัเดินทาง) 

 

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด, ฤดูท่องเท่ียว ,เทศกาลสาํคญั จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั้งหมด หากไม่ไดป้ฏิบติั

ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไว ้   

 ช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดต่อเน่ือง ตอ้งแจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วนั ทาํการ (ไม่นับวนัปิดทาํการ และ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์)  

 การยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษัท ก่อนการเดินทาง 30 วนั ทาํการ (ไม่นับวนัปิดทาํการ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) ทาง

บริษัทจะคืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วนั ทาํการ (ไม่นับวนัปิดทาํการ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) ทางบริษัทจะคืน 50 % ของค่า

ทวัร ์

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั ทาํการ (ไม่นับวนัปิดทาํการ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการนัตีค่ามดัจาํที่พกั

โดยตรง หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินไดร้วมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน

เท่ียวบินน้ัน 

 

เงื่อนไขอื่นๆ 

- รายการทวัรส์ามารถปรบัเปล่ียนการเดินทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะ

ยงัคงรกัษาผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส่ิงสาํคญั 
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- ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจาํตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่

มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพื่อหาขอ้ตกลง

ร่วมกนั เพราะเราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพื่อสรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

- ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พื่อไปทาํงาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอนั

มิใช่การท่องเท่ียว  

- ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย ความตาย อุบติัเหตุ

ต่างๆ  สญูหายในทรพัยสิ์นหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้ น

ทางตรงหรือทางออ้ม  

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน เมื่อ

ท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีได้

ระบุไวท้ั้งหมดแลว้  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่าน

สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

- มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผูม้ีอาํนาจของผูจ้ดักาํกบั 

- อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้ นราคาค่าตัว๋ เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน้ํามนั หรือมีการ

ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รบัขึ้ นในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

- ถา้กรุ๊ปท่ีท่านจองทวัรไ์ว ้ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจาํนวนผูเ้ดินทางไม่ครบจาํนวนตามท่ีกาํหนดไว ้หรือสายการ

บินแจง้ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน แต่ทางบริษัทจะขอหกัเงินค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียม

ในการยืนขอวีซ่าของประเทศท่ีท่านจะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมท่ีท่านเดินทางจะตอ้งยื่นขอวีซ่า) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการ

ล่าชา้ของสายการบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสญูหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ี

เกิดขึ้ นเหนืออาํนาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจา้หน้าท่ีน้ันๆ ท่ีจะส่งผลทาํใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวตามรายการทวัร ์ผู ้

เดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และ

ค่าใชจ่้ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้  

- บริษัทฯรบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน หากท่านถูกเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศน้ันๆ

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออาํนาจและความรบัผิดชอบของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาํให้

ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัรท่์านอื่นๆ รวมถึงไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออก

เดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษัทฯจะทาํหน้าท่ีประสานงานและเจา้หน้าท่ีจะทาํการติดต่อและช่วยเหลือ

ท่านเป็นระยะ ๆ 

- เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินชุดน้ีเป็นตัว๋ราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุไวบ้นหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถ

ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงใดๆ ทั้งส้ิน และถา้ทางบริษัทไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้น้ัน ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เปล่ียนแปลงรายชื่อผูเ้ดินทางได ้(ยกเวน้บางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเ้ดินทางได ้เมื่อท่านตอ้งการ
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เปล่ียนแปลงรายชื่อผูเ้ดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้ นอยู่กบัสาย

การบินเท่าน้ัน) 

- บริษัทฯทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสญูหายของ

สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายดงักล่าวในระหว่างการ ท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการ

ใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการไดห้ากท่านไม่ เดินทางกลบัพรอ้ม

คณะทวัร ์ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินไดค่้าบริการที่ ท่านชาํระกบัทางบริษัทฯ เป็นการ

ชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้าํระใหก้บับริษัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงัน้ันหากท่านมีเหตุอนั

ใดท่ีทาํใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะตามรายการ ท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

เปล่ียนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต่์างๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและคาํนึงถึง ความปลอดภยั 

รวมถึงประโยชน์สงูสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

 

 

 

หลกัฐานการท าวีซ่า  โครเอเชีย 

1. หนังสือเดินทาง ( Passport) ท่ีเหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน  และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย…3…หน้า 

2. รูปถ่ายสีฉากหลงัขาว (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 น้ิว  จาํนวน …...2…รูป 

3. สาํเนาบตัรประชาชน  โดยถ่ายสาํเนาหน้า-หลงั …2…ชุด  (กรณีเป็นเด็กใหใ้ชส้ติูบตัร) 

4. สาํเนาทะเบียนบา้น......2...ชุด  **พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ**  

5. สาํเนาทะเบียนสมรส …2…ชุด (ในกรณีแต่งงานแลว้) หรือ ทะเบียนหย่า (ถา้มี) **พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ** 

6. สาํเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงชื่อ , นามสกุล…2…ชุด  (ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ-สกุล)  **พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ** 

7. เอกสารทาํงาน : 

 7.1 กรณีเป็นขา้ราชการ / พนังบริษัท ใช ้หนังสือรบัรองการทาํงาน ตวัจริง 1 ชุด พรอ้มสาํเนา 1 ชุด  

 (ระบุวนัเขา้ทาํงาน ตาํแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาท่ีจะไปเท่ียว .... เป็นภาษาองักฤษ)  

 7.2 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใช ้สาํเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือ สาํเนาหนังสือรบัรอง คดัมาไม่เกิน 3 เดือน 

จาํนวน 2 ชุด **พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ** 

 7.3 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช ้หนังสือรบัรองจากสถาบนัการศึกษา …2…ชุด เป็นภาษาองักฤษ  

8. เอกสารการเงิน สถานทตูมีความจาํเป็นตอ้งใชท้ั้ง 2 อย่างประกอบกนั ดงัน้ี 

  8.1 : ถ่ายสาํเนาสมุดเงินฝาก หรือ Statement (บญัชีออมทรพัยเ์ท่าน้ัน) Update วนัท่ีปัจจุบนั ยอ้นหลงั อย่างน้อย 4 

เดือน)  จาํนวน…2…ชุด   

 8.2 จม.รบัรองสถานะยอดเงินฝาก ( Bank Certificate) ตวัจริง 1 ชุด พรอ้มสาํเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ
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กรณีผูเ้ยาว ์(อายุตํา่กว่า 18 ปี) เดินทางโดยไม่มีบิดาและมารดาไปดว้ย หรือผูเ้ยาวเ์ดินทางโดยมีบิดาไป แต่ไม่มี มารดาไป 

หรือในทางกลบักนัอย่างใดอย่างหน่ึง บิดาหรือมารดาตอ้งไปดาํเนินการทาํหนังสือยินยอม จากสาํนักงานเขตในทอ้งถ่ินท่ีมี

ภมูิลาํเนาอาศยัอยู่ เพื่อทาํหนังสือยินยอมประกอบการยื่นวีซ่า 

**โดยเอกสารตอ้งระบุว่า “อนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัใคร และระบุความสมัพนัธว์่าเป็นอะไรกนัอย่างชดัเจน** 

 

ศูนยร์บัยื่นวีซ่า VFS โครเอเชีย อาคารจามจุรีสแควร ์ชั้น 4 หอ้ง 404 

 

 

 

 

 

 

 

 


