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“HIGHLIGHT” 
 ตามรอยซรียีด์งั Game of Thrones  ดบูรอฟนคิ (Unesco) เมอืงทา่เกา่แกท่ีส่วยทีส่ดุ   

 ลอ่งเรอืชมิหอยนางรมสดๆจากอา่ว พรอ้มจบิไวน ์ณ มาลสีตอน   

 สปลทิ เมอืงชายฝั่งทีใ่หญท่ีส่ดุของโครเอเชยี และ พระราชวงัไดโอคลเีชยีนยคุโรมนั (Unesco) 

 เมอืงเกา่ โทรเกยีร ์(Unesco) ทีม่สีถาปัตยกรรมแบบกรกี-โรมนัโบราณ  

 ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวดลัเมเชยีน เอ็ทโนแลนด ์

 เยอืนน า้ตกทีส่วยทีส่ดุในยโุรป อทุยานแหง่ชาตคิรกึคา 

 

 ซบีนิคิ (Unesco) เมอืงเกา่รมิฝั่งทะเลอาเดรยีตคิ 

 ชมแลนดม์ารก์แหง่ดนตรจีากธรรมชาต ิ“ทีเ่ดยีวในโลก” ซาดาร ์ ออรแ์กนทะเล  

 ชม อทุยานแหง่ชาตพิลทิวติเซ ่มรดกโลกอนัล า้คา่แหง่โครเอเชยี 

 ซาเกร็บ เมอืงหลวงอนัเกา่แกข่องโครเอเชยี  

– อาหารหลากหลาย ทอ้งถิน่และจนี –  

– เมนูพเิศษ สปาเก็ตตีเ้สน้เหนยีวนุม่ เสรฟิคูกุ่ง้ล็อบสเตอร–์ 

– พกัโรงแรมระดบั 4 ดาวทุกคนื – 

วนัแรก ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  
20.30 น.  บริษัทฯ ขอเชญิท่านที่จุดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางเข้าเลขท่ี 9 

เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ( TURKISH AIRLINES) ขอให้ท่านสงัเกตป้าย  
“ALLIANCE CONSORTIUM ”  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอคอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกแด่ท่านก่อนขึน้เครื่อง...      

23.30 น. 
 

เหินฟ้าสู่ ดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย  โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 
TK069  (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 11 ชัว่โมง)    

วนัท่ีสอง สนามบินอิสตนับลู (แวะเปล่ียนเครื่อง)  – ดบูรอฟนิค (Unesco)  – เขตเมืองเก่า – ประตูหลกั 
06.30 น. ถึง สนามบินอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสายและ

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง  DUTY FREE  
หมายเหตุ : เนือ่งจากเราเดนิทางมาเป็นหมู่คณะ  ดงันัน้เมือ่เครือ่งลงจอดแล้ว.....รบกวนผูเ้ดนิทาง
ทุกท่านโปรดรอหวัหน้าทวัร์อยู่บนเครือ่งก่อน  เพือ่ทีห่วัหน้าทวัรจ์ะไดน้ าท่านลงจากเครือ่งพรอ้มๆ
กนั ไปขึน้รถต่อไปยงัอาคารส าหรบัผูโ้ดยสารต่อเครือ่ง เพือ่ป้องกนัการสบัสนและพลดัหลงกนั   

08.10 น. ออกเดินทางต่อสู่   ดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย  โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ 
เทีย่วบนิที ่TK437  (ใชเ้วลาบนิโดยรวม 1 ชัว่โมง 55 นาท)ี   

08.05 น. เมือ่เครื่องบนิสมัผสัขอบฟ้า น าท่านเขา้สูน่่านฟ้าของประเทศโครเอเชีย  คณะเดนิทางถงึ สนามบิน
ดบูรอฟนิค (DUBROVNIK AIRPORT)  แห่งเมืองดบูรอฟนิค (Dubrovnik)  เป็นเมอืงมรดกโลก
ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย  ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับอาคารบ้านเรือนที่มีหลังคา 
สแีสดแดงที่ตัง้อยู่ตามแนวชายฝัง่ตลอดสองขา้งทาง.... นับเป็นหนึ่งในเมอืงเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป 
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ถูกขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค” ด้วยความที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
โดยเฉพาะเรื่องของการวางผงัเมอืงทีส่วยงาม (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าเวลาของประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 
น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  รบักระเป๋าสมัภาระ  ผา่นกรมศุลกากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
ทางหวัหน้าทวัรแ์ละมคัคุเทศน์ทอ้งถิน่จะน าคณะท่านฯ ขึน้รถปรบัอากาศเขา้สู ่ตวัเมือง แลว้พาท่าน
เดนิเทีย่ว ชมบริเวณรอบนอกของตวัเมอืงเก่า  (Old Town) ทีม่ากมายดว้ยสิง่ก่อสรา้งโบราณ ซึง่
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก้ (UNESCO)....โดยเริม่ตน้จาก ประตูหลกั 
(Pile Gate) น าไปสู่ Stradum พืน้ทางเดนิเป็นหนิอนัเป็นถนนสายหลกัจาก น ้าพโุบราณทรงกลม 
(Onfrio Fountain) ไปจนสุดมุมถนนลว้นเรยีงรายไปดว้ยสถานทีส่ าคญั เช่น Franciscan Church 
and Monastery  วิหารในสถาปัตยกรรมโกธิก  และภายในยงัมีร้านขายยาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
ยุโรป จากนัน้ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลกึบรเิวณจตัุรสักลางเมอืงซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบ
กจิกรรมของชาวเมอืงในอดตี รวมถงึสถานทีล่งโทษผูก้ระท าผดิดว้ย 

 
เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร  
บ่าย อสิระใหท้่านไดถ้่ายรปูทีร่ะลกึกบั เสาหินอศัวิน (Orlando Column) และ หอนาฬิกา (Bell Tower) 

ที่ตัง้อยู่ปลายสุดของถนนสายหลกั สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1444  หน้าปัดท าด้วยเหลก็ มคีวามพเิศษ
ตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัด ซึ่งแทนพระจนัทร์บอกขา้งขึน้ขา้งแรมในสมยัก่อน และรูปปั้นของนักบุญ 
St. Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจ าเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังและ โบสถ์  
THE CATHEDRAL TREASURY สถานทีเ่กบ็อฐัขิองนักบุญ St.Blaise ภาพเขยีนและชิน้งานศลิปะ
รวมถงึวตัถุล ้าค่าจ านวนมาก  และยงัมสี่วนผลติเหรยีญกษาปณ์และทองของชัง่ที่มชีื่อเสยีงของดูบ
รอฟนิก   อสิระท่านในการเดนิชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของฝากตามอธัยาศยั... 
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เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ!! สปาเกต็ต้ีเสริฟคู่กุ้งลอ็บสเตอร ์
ค ่า   พกัคา้งคนื  ณ  HOTEL ADRIA ,DUBROVNIK  หรือเทียบเท่า 4 ดาว (คืนท่ี 1)  

 
วนัท่ีสาม ดูบรอฟนิค – อ่าวมาลีสตอน – ล่องเรือชมฟารม์เล้ียงหอย + ชิมหอยนางรมสดๆ – สปลิท 

พระราชวงัไดโอคลีเชียน (UNESCO) – เขตเมืองเก่า 
เชา้ อรุณสวสัดิ.์....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางไปยัง อ่าวมาลีสตอน (Mali Ston)  เพื่อปรบัเปล่ียนอิริยาบถ โดยการ

ล่องเรือ 45 นาที เย่ียมชมฟารม์เล้ียงหอย ชมขัน้ตอนต่างๆของการเล้ียง  ไฮไลท์ : ล้ิมรส
หอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก  พร้อมชิมไวน์ท้องถ่ินเติมเต็มรสชาติท่ามกลาง
บรรยากาศอนัสวยงามของอ่าว  *** หมายเหตุ - ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัทีเ่ดนิทาง *** 

 
เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้คณะท่านฯ มุง่หน้าสู ่เมืองสปลิท (Split) โดยใชเ้สน้ทางลดัเลาะเลยีบไปตามชายฝัง่ทะเล

อาเดรยีตคิทีม่บีา้นเรอืนหลงัคากระเบื้องสสีม้สลบัตามแนวชายฝัง่เป็นระยะๆ  สปลิท เป็นเมอืงใหญ่
อนัดบัสองรองลงมาจากซาเกรบ็ และยงัเป็นศูนยก์ลางการพาณิชย ์ การคมนาคม   แหล่งอารยธรรม
ของแควน้ดลัเมเชยี  และเป็นเมอืงชายฝัง่เมดเิตอรเ์รเนียนทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโครเอเชยี อกีทัง้ยงัเป็นหน่ึง
ในเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดดว้ย  ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแห่งแรกๆของโลก และ
เป็นตน้ก าเนิดของสุนัขพนัธด์ลัเมเชยีนอกีดว้ย.... 
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 พาท่านเดนิชมรอบๆ พระราชวงัไดโอคลีเชียน (Diocletian Palace) สรา้งขึน้จากพระประสงคข์อง

จกัรพรรดิด์โิอคลเีชีย่น เมื่อตน้ครสิต์ศตวรรษที ่ 4  ทีต่อ้งการสรา้งพระราชวงัสาหรบับัน้ปลายชวีติ
ของพระองค ์ซึ่งใชเ้วลาในการก่อสร้างถงึ 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี  
ค.ศ. 1979  ภายในประกอบดว้ย วิหารจูปีเตอร ์(Catacombes)  สุสานใตด้นิทีม่ชีื่อเสยีงและวหิาร
ต่างๆ ห้องโถงกลางซึ่งมทีางเดนิเชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ลาน Peristyle ซึ่งล้อมด้วยเสาหนิแกรนิต 3 
ด้าน และเชื่อมด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลกัอย่างวจิติรงดงาม  ยอดระฆงัแห่งวิหาร 
(The Cathedral Belfry) แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาดิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหาร 
นอกจากนี้ยังมีมหาวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนัส, วิหารดอมนิอุส(Cathedral of 
St.Domnius) ทีจ่ดัเรยีงรายรวมกนัอย่างลงตวั ชมจตุัรสัประชาชน ชมรปูปัน้ของ GREGORY OF 
NIN ผูน้ าศาสนาคนส าคญัของโครเอเชยี ในยุคศตวรรษที ่10

 
เยน็ ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ค ่า พกัคา้งคนื ณ HOTEL ORA,SPLIT  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 2) 



6 

 

วนัท่ีส่ี สปลิท – โทรเกียร ์(Unesco)  – เขตเมืองเก่า – พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง ETNOLAND DALMATI 
อทุยานแห่งชาติครึกคา – น ้าตกครึกคา – โวดิเซ่ 

เชา้ อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 น าคณะมุ่งหน้าสู่  เมืองโทรเกียร์ (Trogir)  ถือว่าเป็นอีกเมอืงประวตัศิาสตร์ของโครเอเชยี  เป็น

เมอืงโบราณบนเกาะเลก็ๆ ซึง่ในอดตีเคยถูกปกครองโดยพวกกรกีและโรมนั แต่ปัจจุบนัมกีารอนุรกัษ์
เป็นเมอืงเก่า และได้รบัการรบัรองให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997  ระหว่างทางผ่านชมเมอืงทีม่ี
สภาพเป็นเกาะอยู่โดดเดีย่ว คอืเมอืงพรโีมสเตน ....... 

 
 พาท่าน ชมเขตเมืองเก่า  สมัผสัอาคารบ้านเรอืนที่ไดร้บัอทิธพิลจากสถาปัตยกรรมกรกีและโรมนั

โบราณ อาทิ ประตูเมือง Kopnena Vrata ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16,  
หอนาฬิกา ที่สร้างขึ้นในสมยัที่ 14  แวะถ่ายรูปคู่กบัมหาวิหารเซ็นต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence 
Cathedral) ทีส่รา้งขึน้ในสมยัที ่12  จุดเด่นของมหาวหิาร คอืประตูทางเขา้ทีแ่กะสลกัเป็นเรื่องราว
ต่างๆ อย่างวจิติรตระการตา มีรปูปัน้สิงโต อดมั & อีฟและรปูสลกันักบุญเซน็ต์ลอเรนซ์ ผูส้รา้ง
มหาวหิารแห่งนี้ มเีวลาให้ท่านเดนิเล่นในเมอืงเก่า เลือกซื้อสนิค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกมากมาย... 
ต่อดว้ยเดนิทางสู ่มณฑลในภมิูภาคดลัเมเช่ียน (Dalmatia) เป็นภูมภิาคทางประวตัศิาสตรท์ีต่ัง้อยู่
บนชายฝัง่ตะวนัออกของทะเลอาเดรยีติก (Adriatic Sea) ชม พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง ETNOLAND 
DALMATI ในหมู่บ้านเลก็ๆ ของ PAKOVO SELO ซึ่งท่านจะได้รบัพธิตี้อนรบัตามประเพณีของ
ชาวดลัเมเชยีนทีศ่กัดิส์ทิธิจ์ากสมาชกิในหมู่บา้น  พาเดนิชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ วฒันธรรมการกนิ
ของชาวดลัเมเชยีน บ้านหนิที่ผูค้นอาศยั  การท าฟาร์มแบบดัง้เดมิ  ชมเครื่องมอืที่ใช้ในครวัเรอืน  
พร้อมฟังเรื่องราวเกี่ยวกบัประวตัิศาสตร์ของดลัเมเชยีน  ไฮไลท์ : ล้ิมลอง แฮม Drniš อาหาร
ดัง้เดิมท่ีขึ้นช่ือในเขตภูมิภาค ซ่ึงถูกปรุงขึ้นเป็นพิเศษโดยใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า " peka " 
เช่นเดียวกบัไวน์ท้องถ่ินและแฮมรมควนั 
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เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้พาคณะท่านฯ มุ่งหน้าสู่  อุทยานแห่งชาติครึกคา (Krka National Park) อุทยาน

แห่งชาตทิีม่ชีื่อเสยีงของมณฑลซบินิิค-คนีน (Sibenik-Knin) อุทยานแห่งน้ียงัไดร้บัการประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติในปี 1985 เกดิจากแม่น ้าครคึา (Krka River) ซึ่งมคีวามยาวถงึ 72 กโิลเมตร โดย
ก่อตัง้ขึ้นมาเพื่อปกป้องระบบนิเวศน์ในแถบแม่น ้ าครึคา รวมไปถึงการด าเนินกิจกรรมทาง
วทิยาศาสตร์ วฒันธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว น าท่านสู่ สกราดินสกี บูค (Skradinski 
Buk) จุดชมววิน ้าตก Krka ท่ีสวยท่ีสดุ  เป็นหน่ึงในสองน ้าตกหลกัทีม่คีวามสงูประมาณ 37.5 เมตร 
เป็นน ้าตกทีม่นี ้าใสมาก และดว้ยความเป็นธรรมชาตแิละความสวยงามของน ้าตกจงึท าใหน้ ้าตกแห่ง
นี้เป็นหน่ึงในน ้าตกทีส่วยทีสุ่ดในยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมววิทวิทศัน์ และพกัผอ่นหย่อนใจ.... 

 
 แล้วเดนิทางต่อสู่  เมืองโวดิเซ่ (Vodice)  เมอืงเลก็ๆรมิชายฝัง่ทะเลอาเดรยีตกิทางตอนกลางของ

แคว้นดัล เม เชียน   และ เ ป็นศูนย์กลางการท่ อ ง เที่ ย วที่ ใ หญ่ที่ สุ ดแห่ งหนึ่ ง ของทะ เล 
อาเดรยีตกิตอนกลาง  อสิระใหท้่านเดนิชมววิทอ้งทะเลสนี ้าเงนิครามแลว้.....เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารของโรงแรม 
ค ่า พกัคา้งคนื ณ HOTEL OLYMPIA,VODICE  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 3) 
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วนัท่ีห้า โวดิเซ่ –  ซีบินิค (Unesco)  –  ชมเมือง – ซาดาร ์(Unesco) – ชมเมือง – โบสถเ์ซนต์ โดแนท 
มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย – ฟอรมัหรือย่านชุมชน – ช้อปป้ิงตลาดกลางเมือง – Sea Organ 

เชา้ อรุณสวสัดิ.์....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 น าคณะเดนิทางสู่ ซีบินิค (Sibenik) เมอืงเก่ารมิฝัง่ทะเลอาเดรยีตคิซึ่งทะเลอาเดรยีตกิก็คอื ทะเล

ย่อยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนัน้เอง  โดยเมืองชีบินิคจะมีอาคารบ้านเรือนที่มีหลงัคาท าด้วย
กระเบื้องสีแสด  สไตล์เรอเนสซองส์ที่ได้รับอิทธิพลจากทางอิตาลี  ชมสภาว่าการเมืองเก่า  
THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15 / ต่อด้วยชม มหาวิหารเซนต์เจมส์  (St. James)   
หรือ เซนต์จาคอบ  (St. Jakob ) มรดกโลกที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอติาเลี่ยน – ดลัเมเชีย่นได้
อย่างลงตวั งดงามดว้ยยอดโดมและหลงัคาทีป่ระดบัดว้ยแผน่หนิ  และไมม่กีารใชว้สัดุมาเชื่อมต่อจน
ได้รบัการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยเูนสโก้   

 
เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้ออกเดนิทางต่อสู่  เมืองซาดาร ์(Zadar)  เมอืงประวตัศิาสตร์มากว่า 3,000 ปี  และเป็น

เมอืงท่าส าคญัของทะเลเอเดรยีตคิ ทีม่บีทบาทมาตัง้แต่สมยัโรมนัจนถงึปัจจุบนั อดตีเมอืงหลวงเก่าของ 
ภูมภิาคดลัเมเชยี (Dalmatia) ทีปั่จจุบนัไดก้ลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ปีระวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอนั
เก่าแก่นอกจากนี้แลว้เมอืงหลวงเก่าแห่งนี้ยงัเป็นทีรู่จ้ ักกนัในหมู่ชาวเรอืทีม่าคา้ขายในแถบนี้ เนื่องจาก
เคยเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการคา้ขายมาตัง้แต่สมยัอดตี...... 

 
 พาท่านชมตวัเมอืงซาดาร ์ ชมประตูเมืองเก่า สมยัเวนีซมอีทิธพิลเหนือซาดา้ร ์อนังดงามดว้ยลวดลาย

และสญัลกัษณ์ต่างๆ ชมบริเวณด้านนอกของโบสถเ์ซนต์ โดแนท (St.Donat)  ซึ่งเป็นโบสถ์ส าคญั
ประจ าเมือง และมหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย (St. Anastasia Church) ที่งดงามด้วยศิลปะผสม 
โรมาเนสก์และโกธคิ  ชมฟอรมัหรือย่านชุมชน (Roman Forum) ของโรมนัเมื่อสองพนัปีก่อนทีน่ัก
โบราณคดจีะใชค้วามอุตสาหะในการขดุคน้พบหลกัฐานส าคญัต่างๆในการอยู่อาศยัของชาวโรมนั แวะ
ตลาดกลางเมือง ทีม่ชีวีติชวีาสดใสดว้ยผกั ผลไม ้ไมด้อกและอื่นๆ อนัแสดงถงึความอุดมสมบูรณ์ของ
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พืน้ดนิ...และเดนิริมเมืองซาดาร ์โดยทีน่ี่จะมคีวามพเิศษตรงที่ม ีออรแ์กนน ้าทะเล (Sea Organ) ที่
แรกและที่เดียวของโลก โดยใช้คลื่นที่ซดัเขา้หาฝัง่ท าให้เกดิเสยีงต่างๆ  สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง
เครื่องดนตรโีดยอาศยัเกลยีวคลื่นที่ซดัเขา้กระทบกบับนัไดหนิอ่อนและท่อใต้ขัน้บนัไดก่อให้เกดิเป็น
ท่วงท านองเสยีงดนตร ีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nikola Basic ซึง่เปิดใหส้าธารณะชนเขา้
ชมนบัแต่วนัที ่15 เมษายน ปี ค.ศ. 2005 ทีผ่า่นมา    

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ค ่า พกัคา้งคนื ณ  HOTEL KOLOVARE, ZADAR  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 4) 
วนัท่ีหก ซาดาร ์– พลิทวิตเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Unesco) – ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE  

ซาเกรบ็  
เชา้ อรุณสวสัดิ.์....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 น าคณะมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (Plitvice  Lake National Park) หนึ่งในอุทยาน

แห่งชาตทิี่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป และยงัได้รบัการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
จากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1979  ทะเลสาบพลทิไวซ์ตัง้อยู่ในดนิแดนทางด้าน
ตะวนัออกเฉียงใต้ของยุโรป ในส่วนของประเทศโครเอเชยี(Croatia) แม่น ้าโครานา(Korana) ท าให้
เกิดทะเลสาบ 16 แห่งไหลผ่านหินปูนและหนิชอล์กเชื่อมต่อกบั Cascades น ้าตกเล็กๆที่ไหลไล่
ระดบัลงมาเป็นชัน้ๆเลก็ๆ และ waterfalls น ้าตกขนาดใหญ่ทีสู่งชนั Plitvice Falls (น ้าตกพลทิไวซ์)  
ชวนมหศัจรรย์กบัอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทไวซ์หนึ่งในป่าไม้ที่มอีายุมากรุ่นสุดท้ายในยุโรป  
ภูมปิระเทศเป็นที่มหศัจรรย์บ่งบอกถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้มคีวามหลากหลายทาง
ชวีภาพที่อุดมไปด้วยพชืและสตัว์ ทะเลสาบถูกแบ่งเป็น  2 กลุ่มใหญ่ คอื ชัน้บนและชัน้ล่าง การ
เปลีย่นของสภาพอากาศตามฤดกูาลระหว่างชายฝัง่และเขตภาคพืน้ทวปี   
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 พาท่านไปยงัท่าเรอื เพื่อ ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ชัน้บน
ของอุทยาน (LOWER & UPPER LAKE) ท่านจะได้เพลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินังดงามและอลงัการ
ของ LOWER LAKE ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอินัยิง่ใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหนิปูนที่ตัง้
ตระหง่าน อีกทัง้ยงัเชื่อมต่อด้วยน ้าตกต่างๆมากมาย   จากนัน้พาเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตาม
ทางเดนิสะพานไมท้ีเ่ชื่อมแต่ละทะเลสาบเขา้ดว้ยกนัทัง้ 16 แห่ง  นอกจากนัน้บรเิวณรายลอ้มยงัเต็ม
ไปด้วยถ ้าน้อยใหญ่กว่า 20 ถ ้า และชม Big Waterfalls ซึ่งเป็นน ้าตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งนี้   
*** หมายเหตุ - ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัทีเ่ดนิทาง *** 

 
เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าคณะท่านเดินทางสู่  ซาเกร็บ (Zagreb)  เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย  มี

ประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่าพนัปี มีแม่น ้าสายหลกัชื่อ ซาวา (Sava River) ไหลผ่านด้านหนึ่งของ
เมอืง นอกจากนี้ประเทศโครเอเชยียงัเป็นประเทศต้นก าเนิดของ “เนคไท” อาภรณ์อนังามสง่าและ
เป็นสากลของสุภาพบุรุษอกีดว้ย.....พาคณะเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัเพือ่พกัผอ่น 

เยน็  ร่วมรบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
ค ่า พกัคา้งคนื ณ  HOTEL DUBROVNIK, ZAGREB  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (คืนท่ี 5) 
วนัท่ีเจด็ ซาเกร็บ – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์มาร์ค – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ประตูหินตะวนัออก 

อิสระช้อปป้ิง – สนามบินซาเกรบ็ – สนามบินอิสตนับูล (แวะเปล่ียนเครื่อง)   
เชา้ อรุณสวสัดิ.์....รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม 
 พาคณะท่านเดนิชมเมอืง ผ่านชมจตุัรสั BAN JELACIC ท่ีมีรปูปัน้ของนายพลบาน โจซิฟ เจลา

ซิค  (Ban Josip Jelacic)  วรีะบุรุษของประเทศ  โดยน าทหารชาวโครแอตต่อตา้นฮงัการใีนสมยัตน้
ศตวรรษที ่19  และ ชมย่านเมืองเก่าของกรงุซาเกรบ็ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขต คอื เมืองตอนบน 
(Upper Town) และ เมืองตอนล่าง ( Lower Town) ทีเ่ชื่อมต่อกนัดว้ยรถราง  FUNICULAR  ทีม่ี
ความยาวสัน้ทีสุ่ดในยุโรป  น าคณะนัง่รถรางโดยชมเมอืงจะเริม่จากเมอืงเก่าทีเ่ป็น Upper Town ซึ่ง
มแีหล่งโบราณสถานและเตม็ไปดว้ยเรื่องราวทางประวตัศิาสตรม์ากมาย  ซึง่นกัท่องเทีย่วจะสามารถ
เดนิลดัเลาะตรอกซอกซอยเลก็ๆ ไปเรื่อยๆ จนไปถงึบรเิวณ Lower Town  ซึ่งบรเิวณนี้จะเป็นย่าน
ธุรกจิทีม่คีวามคกึคกัมากกว่าบรเิวณ Upper Town ผ่านชม อาคารรฐัสภา (Sabor) ทีส่รา้งขึน้ในปี 
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ค.ศ. 1918 ในโอกาสที่โครเอเชียแยกตัวออกจากอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน (AUSTRO-
HUNGARIAN EMPIRE)  โดยมกีารประกาศแยกตวัออกอย่างเป็นทางการ บรเิวณระเบียงชัน้บน
ของอาคาร  หลงัจากนัน้มกีารตดัสนิใจแยกตวัออกจากระบบสงัคมนิยมยโูกสลาเวยีขึน้ ณ ทีแ่ห่งน้ีใน
ปี ค.ศ. 1991 และประกาศตวัเป็นประเทศอสิระไมข่ึน้กบัประเทศใด  

 
 จากนั ้น บนัทึกภาพท าเนียบประธานาธิบดี (Presidential  Palace) หรือ BANSKI DVORI  

ที่พ านักของประธานาธบิดโีครเอเชยี  ต่อด้วย ชมจตุัรสั โบสถเ์ซนต์มารค์ (St. Mark's Square) 
ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ โบสถเ์ซนต์มารค์ (St. Mark's Church) เป็นหวัใจของสว่น Upper Town สรา้งขึน้
ราวครสิตศ์ตวรรษที ่13 กระเบือ้งมุงหลงัคาโบสถโ์ดดเด่นมองเหน็ไดแ้ต่ไกล  เป็นตราสญัลกัษณ์ของ
ราชอาณาจกัรทรุนแห่งโครเอเชีย ดลัเมเชีย และ สลาโวเนีย (The Truine Kingdom of Croatia, 
Dalmatia and Slavonia)  ตราหมากรุกขาวแดงเครื่องหมายโครเอเชยี, ลโีอพารด์ 3 ตวัคอืแควน้ดลั
เมเทยี  และสโลเวเนียคอืแถบฟ้าแดง  ส่วนด้านขวาหมายถงึซาเกรบ็ รอบๆโบสถ์จะมโีคมไฟทีใ่ช้
น ้ามนัในการจุดไฟใหส้ว่างตลอดเวลา เป็นธรรมเนียมมาแต่ดัง้เดมิ......ชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น  
(The Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี  
เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ – กอธิก ในช่วงศตวรรษที่ 11  งดงามด้วยหอระฆงัแฝด ปลายยอด
แหลมสทีอง  ภายในประดษิฐานรูปปั้นนักบุญองค์ส าคญัต่างๆ อย่างนักบุญปีเตอร์  แท่นบูชาโลง
แก้วบรรจุร่างจ าลองของอาร์คบชิอปสตเีฟ่นผูต้่อสูก้บัลทัธเิผดจ็การฟาสซสิต์ ถอืว่าเป็นอาคารทีสู่ง
ทีสุ่ดในโครเอเชยี และยงัเป็นศูนยก์ลางของครสิต์จกัรในประเทศโครเอเชยี ดา้นหน้าของมหาวิหาร
มีบ่อน ้าพุท่ีเป็นแบบ นีโอ-กอธิก บนยอดเสาเป็นรูปปัน้สีทองของพระแม่มารี ส่วนที่ฐานของ
เสาเป็นรปูปัน้นางฟ้าสทีองทัง้ 4 ตัง้อยู่รายรอบตวัมหาวหิาร   

เทีย่ง  ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
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บ่าย ชม ประตูหินตะวนัออก Kamenita Vrata หรือ (Stone gates) ประตูหนิที่มชีื่อเสยีงเครื่องหมาย
ทางเขา้ดา้นทศิตะวนัออกของเมอืง ประตูสุดทา้ยทีเ่หลอือยู่จากหา้ประตู ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 
ตามต านานเล่าว่าไฟไหม้ครัง้ใหญ่เมื่อปี ค. ศ. 1731 เผาท าลายบ้านเรือนละแวกนี้จนราบคาบ 
ยกเว้นแต่ Stone Gate ซึ่ง ภายในมีรูปภาพ Jesus and Mary พร้อมมงกุฎ เป็นของที่ระลกึจาก
สมเดจ็พระสงัฆราชเมื่อคราวทีม่าเยอืนซาเกรบ็ ทีไ่ม่ไดร้บัความเสยีหายเลย ชาวบา้นเชื่อว่ารูปภาพ
น้ีศกัดิส์ทิธิจ์งึพากนักราบไหวบู้ชาหรอืขอบคุณกบัสิง่ปาฎหิารยิ ์ทีเ่คยขอแลว้ไดด้งัทีต่อ้งการ ท่านจะ
สงัเกตเห็นจากแผ่นหนิที่ติดโดยรอบ จะสลกัค าว่า “HVALA” ที่แปลว่า “ ขอบคุณ” ซึ่งเป็นภาษา
ทอ้งถิน่  ผ่านชมโรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre)  สรา้งขึน้ในปี 1895 
โดยรูปแบบของอาคารการสร้างสไตล์นีโอบาร็อค  มีลกัษณะเป็นรูปตัว U และรายรอบไปด้วย
สวนสาธารณะจนไดร้บัสมญานามว่า “The Green Horse shoe”  โรงละครแห่งชาตโิครเอเชยีตัง้อยู่
จุดศูนยก์ลางของ  "Marshal Tito Square" เป็นหนึ่งในจตัุรสัทีใ่หญ่ที่สุดของเมอืงหลวงแห่งนี้ ได้รบั
การยกย่องว่าเป็นจตัุรสัที่สวยงามที่สุดของซาเกร็บด้วย  พาท่าน เดินเล่นชมตลาดกลางเมือง 
(Dolac Market) ตลาดเก่ากลางแจง้ที่เก่าแก่ทีม่สีสีนัสดใส ขายพวกไมด้อกไมป้ระดบั  ผลไมร้าคา
ถูกและผา้ลูกไมส้สีนัสวยงามแบบต่างๆ  อสิระให้ท่านเดนิเลือกซื้อเลอืกชมตามอธัยาศยั....อิสระ 
ช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสินค้า Arena Centar ก่อนเดนิทาง  ซึ่งมสีนิค้ามากมายให้ท่านได้เลอืกซื้อ 
แวะซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่ท่านสามารถซื้อสนิค้าท้องถิน่เป็นของฝาก เช่น ชอ็คโกแลตยีห่อ้ 
KRAS , ไวน์ผลไม ้, น ้ามนัมะกอก,เหด็ทรฟัเฟิล ฯลฯ   

 *** อิสระรบัประทานอาหารเยน็  เพ่ือให้ท่านได้เตม็อ่ิมกบัการช้อปป้ิงตามอธัยาศยั *** 
17.00 น. จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร......น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ PLESO INTERNATIONAL AIRPORT 

เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
20.30 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK1056  (ใชเ้วลาบนิ

โดยรวม 2 ชัว่โมง 10 นาท)ี    
23.40 น. ถึง สนามบินอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง ให้ท่านได้ยืดเส้นยืดสายและ

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง  DUTY FREE  
หมายเหตุ : เนือ่งจากเราเดนิทางมาเป็นหมู่คณะ  ดงันัน้เมือ่เครือ่งลงจอดแล้ว.....รบกวนผูเ้ดนิทาง
ทุกท่านโปรดรอหวัหน้าทวัร์อยู่บนเครือ่งก่อน  เพือ่ทีห่วัหน้าทวัรจ์ะไดน้ าท่านลงจากเครือ่งพรอ้มๆ
กนั ไปขึน้รถต่อไปยงัอาคารส าหรบัผูโ้ดยสารต่อเครือ่ง เพือ่ป้องกนัการสบัสนและพลดัหลงกนั   

วนัท่ีแปด สนามบินอิสตนับูล (แวะเปล่ียนเครื่อง) – สนามบินสวุรรณภมิู 
01.45 น. เดนิทางต่อสูป่ระเทศไทย  โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK068  (ใชเ้วลาบนิ

โดยรวม 9 ชัว่โมง 15 นาท)ี    
15.25 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ....พรอ้มกบัความประทบัใจมริูล้มื ☺ 
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*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีวางใจในงานบริการของเรา *** 
 

 

 

 

1. อตัราค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิระหว่างประเทศ แบบหมู่คณะชัน้ประหยดั ไป - กลบัพร้อมกนั  โดยสายการบิน
เตอร์กิซ แอร์ไลน์ ซึ่งราคาถูกตรวจสอบ ณ วนัที่ 19/12/2565 ไม่สามารถเลือกที่นัง่หรือระบุเลขที่นัง่ได้  
เนื่องจากเป็นการส ารองทีน่ัง่แบบหมูค่ณะ  

2.  ราคาบตัรโดยสารเครื่องบนิทีน่ าเสนอนัน้เป็นราคาเริม่ต้น  ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการยนืยนัจากทางสายการบนิในวนัและ 
เวลาทีท่ าการส ารองที่นัง่  หากราคาบตัรโดยสารเครื่องบนิสูงกว่าราคาทีแ่จง้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บเพิม่
ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง 

3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา  อนัเนื่องมาจากค่าภาษนี ้ามนัและค่าประกนัภยัทีเ่พิม่ขึน้จากราคา
น ้ามนั  ทางบรษิทัฯจะท าการแจ้งท่านก่อน วนัที่มกีารออกบตัรโดยสารเครื่องบนิ โดยใช้เอกสารอา้งองิจากสาย
การบนิเป็นหลกัฐาน ในกรณีเปลีย่นแปลงราคาขา้งตน้ 

 
 

 
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นเวลาเทีย่ว เปลีย่นแปลงรายการเทีย่วบางประการในรายการทวัร ์หรอืบอก

เลกิตามความเหมาะสม  อนัเนื่องจากสภาวะของโรคระบาด,โรคตดิต่อ,อุบตัเิหตุ,สภาวะอากาศ,ภยัธรรมชาติ,

สภาพการจราจร,การเมอืง,ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ,สายการเดนิเรอื,รถไฟ,พาหนะทอ้งถิน่,โจรกรรม,วนิาศกรรม,

อคัคภียั,การผละงาน,การจลาจล,สงครามการเมอืง,การนัดหยุดงาน โดยมติ้องแจง้ล่วงหน้า แต่ยดึถอืประโยชน์ที่

ท่านจะไดร้บัเป็นส าคญั   

2.  อตัราค่าบรกิารทัง้หมด คดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาบตัรโดยสาร ณ  19/12/2565 บรษิทัฯขอสงวน
สทิธใินการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบรกิารทัง้หมด ในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ  
ค่าธรรมเนียมน ้ามนั  หรอืมกีารเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 

3. การเดนิทางจะต้องมีผู้เดินทางขัน้ต า่ (ผู้ใหญ่)  25 / ต่อ 1 คณะ  บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเลื่อนการเดนิทาง

หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัรใ์นกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ครบ   

4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของ
เที่ยวบนิ,สายการเดินเรอื,รถไฟ,พาหนะท้องถิน่,สภาวะของโรคระบาด,โรคตดิต่อ,อุบตัเิหตุ,สภาวะอากาศ,ภยั
ธรรมชาต,ิสภาพการจราจร,การเมอืง,โจรกรรม,วนิาศกรรม,อคัคภียั,การผละงาน,การจลาจล,สงครามการเมอืง,
การนัดหยุดงาน และการผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่
ต่างๆ ทีเ่หนือการควบคุมของบรษิทัฯ 

เงื่อนไขของตัว๋ 

เงื่อนไขของทวัร ์



14 

 

5. โรงแรมที่พกัเป็นโรงแรมที่เสนอราคาแต่ยงัมไิด้ท าการจองใดๆทัง้สิ้น   หากเป็นช่วงเทศกาลหรอืงานแฟร์ต่างๆ  

หากโรงแรมไม่สามารถส ารองหอ้งได ้ ใหค้ดิราคาเพิม่ขึน้ตามความเป็นจรงิจากผูเ้ดนิทางได้ 

6. โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืมจี านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ 

และเพิม่เตยีงเสรมิให ้(Extra Bed) 

7. หากโรงแรมไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืไม่มเีตยีงเสรมิให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเดี่ยว 

และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วเพิม่   

8. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็  ทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

รวมการบรกิารเช่นกนั   ดงันัน้หากท่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุเอาไว ้ เช่น  ค่าอาหาร , ค่า

น าเที่ยวสถานที่ต่างๆ ท่านจะขอหกัค่าบรกิารคนืไม่ได้ เพราะบรษิทัฯต้องอยู่ภายใต้การจดัการที่มเีงื่อนไขกบั

องคก์รนัน้เช่นกนั เช่น การยกเลกิวนิาทสีุดทา้ยหลงัจากการยนืยนัแลว้ เป็นตน้    

9. การถูกปฎเิสธวซี่าและการออกจากเมอืงไทยหรอืถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงจากประเทศนัน้ๆในรายการทวัร ์ ในกรณี

ทีท่่านมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศหรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไป

ในทางเสื่อมเสยี   หรอืดว้ยว่าเหตุผลใดๆจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่

คนืเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 

10. ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่ขอรบัผดิชอบใดๆ  

หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  เพราะโดยปกตเิราใช้หนังสอืเดนิทางบุคคล

ธรรมดาเล่มสเีลอืดหม ู  

11. กรณีทีท่่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดัเพือ่เดนิทางไปกบัทวัรข์องบรษิทัฯ  โปรดขอค ายนืยนัจากฝ่ายขายก่อน ว่า

ทวัร์นัน้ๆมกีารยนืยนัการเดนิทางจรงิก่อนที่ท่านท าการออกตัว๋ภายในประเทศ หรอืจองรถทวัร์มายงักรุงเทพฯ   

หากท่านท าการออกตัว๋ โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงานขายแลว้  และทวัรน์ัน้มกีารถูกยกเลกิหรอืเลื่อนการ

เดนิทาง บรษิทัฯไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้ 

12. เมื่อท่านได้ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ทัง้หมด มกีารช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ  ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของทางบรษิทัฯ แลว้ 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ2 ท่าน) 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

จ านวน 
ท่ีนัง่ 

21-28 มี.ค. 66 89,900 88,000 12,000 25 
25 มี.ค. – 01 เม.ย. 66  89,900 88,000 12,000 25 
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อตัราน้ีรวม   

✓ ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิระหว่างประเทศ ชัน้ประหยดั ไป - กลบัพรอ้มกนั ตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าภาษสีนามบนิ ภาษนี ้ามนั และค่าประกนัภยัทุกแห่งของสายการบนิ (โดยคดิจากอตัรา ณ วนัที ่19 ธ.ค. 65 ) 
✓ ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางส าหรบัหิว้ขึน้เครื่อง 7KG ต่อท่าน/ต่อเทีย่ว, กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องไม่เกนิ 1 ชิน้ๆ

ละ ไม่เกนิ 20KG ต่อท่าน / ต่อเทีย่ว  
✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 4 ดาว (พกัห้องละ 2 ท่าน)  ตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าอาหาร และน ้าดื่ม ตามมาตรฐานระดบัภตัตาคาร   
✓ ค่าพาหนะตลอดการเดนิทาง วนัละ 12 ชัว่โมง ตามมาตรฐานยุโรป 
✓ ค่าธรรมเนียมวซี่าท่องเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี (ยื่นแบบหมู่คณะ) ** หากสถานทูตได้ก าหนดวนัในการยื่นวีซ่า

แล้ว  ลูกค้าท่านใดไม่สามารถยื่นเอกสารได้ทันตามท่ีก าหนดไว้  จะต้องช าระค่าส่ง  DHL เ พ่ิม  
เร่ิมต้นท่านละ 5,000+  บาท 

✓ ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญของทางบรษิทัฯ จากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทาง  
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าประกนัสุขภาพ รวมคุ้มครองการรกัษาพยาบาลจากไวรสัโคโรน่า (COVID-19) และประกนัภยัอุบตัเิหตุทีใ่ช้

ส าหรบัในการยื่นขอวซี่าในวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท ส าหรบัผูเ้ดนิทางอายุ 1-75 ปี เงื่อนไขตามกรมธรรม ์ 
** หากท่านประสงค์ท่ีจะซ้ือประกันเพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิมคุ้มครองในส่วนอ่ืนๆเพ่ิม กรุณาสอบถาม
รายละเอียดกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ ** 

✓ Free WIFI บนรถบสั 
✓ บรกิารน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด ขนาด 0.5 LTR / ต่อ 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง 
✓ ยาสามญัประจ าบา้นและชุดปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ส าหรบัผูเ้ดนิทาง 
✓ อาหารเสรมิระหว่างมือ้อาหารโดยจดัเตรยีมจากทีป่ระเทศไทย  

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางส าหรบัหน่วยงานขา้ราชการ และบุคคลธรรมดา 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าท าหนงัสอืรบัรองการฉีดวคัซนี  (E-Vaccine Passport) 
 ค่าท าใบรบัรองการฉีดวคัซนี (ของแอปหมอพรอ้ม)     
 ค่าตรวจ RT PCR / ATK พรอ้มใบรบัรองแพทย ์(หากมขีอ้บงัคบัใช)้ 
 ค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคโควดิ-19  นอกเหนือจากการคุม้ครองของประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล  
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 ค่าประกนัสุขภาพ รวมคุ้มครองการรกัษาพยาบาลจากไวรสัโคโรน่า (COVID-19) และประกนัภยัอุบตัเิหตุที่ใช้
ส าหรบัในการยื่นขอวซี่าในวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท ส าหรบัผู้เดนิทางอายุ 75 ปีขึ้นไป ท่านจะต้องช าระ
เบี้ยประกนัเพิม่ ท่านละ 400 บาท ** หากท่านประสงค์ท่ีจะซ้ือประกนัเพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิมคุ้มครองในส่วน
อ่ืนๆเพ่ิม กรณุาสอบถามรายละเอียดกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ ** 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น  ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกัโรงแรม,ค่าโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ, ค่าอาหาร 
/ค่าเครื่องดื่มสัง่พเิศษนอกรายการ, ค่าเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล์,ค่าซกัรดี,ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิการเจบ็ป่วย
จากโรคประจ าตวั  เป็นตน้ 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนดไว้ 
 ค่าทปิของหวัหน้าทวัร ์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่านเป็นหลกั  
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม (Porter) ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัหรอืภาษสีนามบนิทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิหลงัจากวนัที ่19/12/2565   
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าโครเอเชีย  
ใช้เวลาท าการอนุมติัวีซ่านับจากวนัยื่นประมาณ 15 - 30 วนัท าการ ไม่มียื่นด่วน 

*** เอกสารทุกชนิดหา้มมกีารขดีเขยีนทบัตวัเอกสาร ซึง่มผีลต่อการพจิารณาอนุมตัอิอกวซี่าของท่าน *** 
1. หนังสือเดินทาง(Passport) ท่ีมอีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมหีน้าว่างส าหรบัประทบัวซี่าอย่าง

น้อย 2 หน้า ,หนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า (ถา้ม)ี เพือ่ใชป้ระกอบกรณีเป็นเล่มใหม่ และยงัไม่เคยใชง้าน 
2. รูปถ่ายสี ฉากหลงัสีขาว หน้าตรง ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

ใบหน้า 80%จ านวน 2 ใบ  และถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน เป็นรปูทีถ่่าย
จากร้านถ่ายรูปเท่านัน้ ไม่ใช่รูปสต๊ิกเกอร ์ ห้ามสวมแว่นตา
แฟชัน่ (ต้องเป็นแว่นสายตาเท่านัน้ ) ห้ามสวมเครื่องประดบั  
หรือหมวก , ใบหแูละค้ิวจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย และไม่
สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ รปูตามตวัอย่าง 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน, บตัรประชาชน, ส าเนาบตัรข้าราชการ 
(ถ้ามี), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ (กรณีมีการเปล่ียน
ช่ือสกลุ) พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถ้ามี)  

4. กรณีสมรสแล้ว  ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาใบหย่า, ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) พรอ้ม
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ      

5. หลกัฐานการท างาน  (เป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านัน้)   
5.1 กรณีเป็นพนักงานบริษัทเอกชน หนังสอืรบัรองการท างานจากบรษิัทฯ หวัจดหมายต้องเป็นหวั

บริษัทฯ  ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ช่ือของสถานทูต  ”เท่านั้น” โดยระบุ
ต าแหน่งงาน, เงินเดือน, วนัเริ่มท างานและช่วงเวลาที่อนุมตัิให้ลาหยุด  หลงัจากนัน้จะกลบัมา
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ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา  โดยระบุช่ือประเทศ  มีตราประทับของบริษัทฯพร้อม
ลายเซน็ของเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจ  

5.2 กรณีเจ้าของกิจการ  ส าเนาใบทะเบียนการค้า , ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , หนังสอืรบัรองการ 
จดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทัง้เซ็นชื่อกรรมการผู้มีอ านาจ
รบัรองส าเนาและประทบัตราบรษิัทฯ (คดัลอกส าเนาไม่เกนิ 3 เดอืน)  มลีายเซ็นของเจ้าพนักงาน 
ผูค้ดัลอกเอกสารให ้

5.3 กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา  ใชห้นังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่
เท่านัน้  หวัจดหมายเป็นหวัโรงเรยีน ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ช่ือของสถานทูต  
”เท่านัน้”  มตีราประทบัของโรงเรยีนพรอ้มลายเซน็ของผูม้อี านาจในการออกเอกสาร  พรอ้มส าเนา
บตัรนกัเรยีน หรอืนกัศกึษา   

5.4 กรณีเป็นข้าราชการ  ใช้หนังสอืรบัรองต าแหน่งจากต้นสงักัด ระบุต าแหน่ง เงนิเดือน อายุการ
ท างาน มตีราประทบัของหน่วยงาน พรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจออกเอกสาร 

5.5 กรณีเกษียณอายุ  ใช้หนังสือรบัรองการเกษียณอายุจากหน่วยงาน (กรณีเคยเป็นข้าราชการ)  
ใช้ To Whom It May Concern แทนการใส่ช่ือของสถานทูต  ”เท่านั้น” พร้อมลายเซ็นของ
เจ้าหน้าที่ผู้มอี านาจออกเอกสาร , เขยีนจดหมายรบัรองการเกษียณอายุงานด้วยตวัท่านเองเป็น
ภาษาองักฤษ (กรณีเคยเป็นพนกังานเอกชนทัว่ไป)  

6.    หลกัฐานการเงิน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านัน้)   
6.1     สเตทเมนท์ (Statement) ของ บญัชอีอมทรพัย์เท่านัน้  ย้อนหลงั 6 เดอืน ซึ่งออกโดยธนาคาร และ

ออกชื่อ-นามสกุลเจา้ของบญัชเีป็นภาษาองักฤษ (สะกดชื่อ-นามสกุลตรงตามหน้าหนังสอืเดนิทาง) มี
ตราประทบัของธนาคาร พรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทีธ่นาคารทุกหน้า  ควร เลอืกบญัชทีีม่กีารเขา้ – 
ออกของเงนิสม ่าเสมอ มยีอดคงเหลอืไม่ต ่ากว่า 6 หลกั  เพือ่แสดงใหเ้หน็ว่าท่านมฐีานะการเงนิเพยีง
พอทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายการเดนิทาง และท่านต้องน าสมุดบญัชอีอมทรพัย์ (ตวัจรงิ) พรอ้มยื่น
เอกสารอย่างอื่นร่วมดว้ย เช่น ใบซือ้หุน้, ใบกองทุน , ส าเนาโฉนดทีด่นิ , สลปิเงนิเดอืน (กรณียงัเป็น
พนกังานตอ้งใช)้,ใบรบัรองเงนิเดอืนขา้ราชการบ านาญ มาแสดงในวนัทีย่ื่นขอวซี่า 

6.2 ในกรณีท่ีต้องให้บุคคลอ่ืนรบัรองค่าใช้จ่ายให้  ต้องท าเป็น หนังสอืรบัรองฐานะการเงนิของบญัช ี
ออมทรพัย ์(Bank Guarantee) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชื่อเจา้ของบญัช ีและบุคคลที่
เจ้าของบญัชอีอกค่าใช้จ่ายให้ (สะกดชื่อ-นามสกุลภาษาองักฤษตรงตามหน้าหนังสอืเดนิทาง) โดย
ชดัเจน ตอ้งมตีราประทบัของธนาคารพรอ้มลายเซน็ของเจา้หน้าทีธ่นาคาร พรอ้มทัง้เอกสารประกอบ
อย่างอื่นของผูร้บัรองการเงนิ เช่น ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผู้รบัรอง และเอกสารอื่นที่สามารถบ่ง
บอกถงึความสมัพนัธก์นั และเหตุผลในการออกค่าใชจ่้ายใหท้่านได้ 

     7.   เดก็อายุต า่กว่า 20 ปี ต้องมีส าเนาสูติบตัร และถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง  
จะต้องไปท าหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจากอ าเภอหรอืเขตทีท่่านอาศยัอยู่ โดยระบุชื่อผูท้ีเ่ดก็
เดนิทางไปดว้ย พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทางของบดิา /มารดา กรณีเดก็อยู่ในความ
ปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมหีลกัฐานรบัรองว่าเดก็อยู่ภายใต้การปกครองของผู้
นัน้ เช่น  ส าเนาใบหย่า  พร้อมทัง้บันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รบัผิดชอบเด็ก  และเด็กอยู่ในความ
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ปกครองของผูอ้ื่น จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองว่าเดก็อยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ัน้ เช่น หนงัสอืรบัรองบุตรบุญ
ธรรม เป็นตน้ และผูป้กครองตอ้งมาแสดงตวัพรอ้มเดก็ ณ วนัทีย่ื่นวซี่าดว้ย 

*** การอนุมติัวีซ่าขึ้นอยู่กบัทางสถานทูตเท่านัน้  บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนในการยื่นเอกสารให้เท่านัน้ *** 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 
เงื่อนไขการจองทวัร ์ 

• ส่งใบจองพรอ้มส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทางที่มอีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน  ช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- 
บาท  ภายใน 1 วนันับจากวนัที่มกีารท าจอง ส าหรบัค่าทวัร์ส่วนที่เหลือโปรดช าระภายใน 30 วนัท าการก่อนการ
เดนิทาง  หากท่านไม่ช าระเงนิตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

• หากทา่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้  กรุณาสง่ (อเีมล) ใบน าฝากมาทีเ่จา้หน้าทีฝ่่ายขายทีด่แูลท่าน  พรอ้มแจง้ขอ้มลูของท่าน   
o ชื่อ-นามสกุล 
o โปรดระบุชื่อโปรแกรมทวัร ์ พรอ้มระบุวนัเดนิทาง 
o เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิต่อกลบัได ้
o แจง้ความประสงคก์รณีพเิศษ เช่น อาหารมุสลมิ มงัสวริตั ิแพอ้าหาร รถเขน็บรกิารทีส่นามบนิ  เป็นตน้ 

• บรษิทัฯ ใคร่ขอสงวนสทิธิใ์นยนืยนัทีน่ัง่การเดนิทาง ส าหรบัผูท้ีช่ าระเงนิค่ามดัจ าการเดนิทางมาแลว้เท่านัน้  
หมายเหตุ  
❖ กรณีทีส่ง่ใบจองทวัรม์าก่อน จะมกี าหนดการช าระค่ามดัจ าหลงัการสง่ใบจองทวัรม์าใหบ้รษิทัฯ ภายใน 3 วนั  
 หากเกนิจากวนัทีก่ าหนดไว ้ทางบรษิทัฯใคร่ขอพจิารณาสถานะการจอง 
❖ การไม่ช าระเงินตามก าหนดนัดหมาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกและการคืนเงินมดัจ า 
เงื่อนไขการยกเลิก 
• ยกเลิกก่ อนการ เดินทางมากกว่ า  30 วันท าการ   หรือก่ อนห น้านั ้น    ทางบริษัทฯจะคืนค่ ามัดจ า ให้ทั ้งหมด  

ยกเว้นคณะที่เดินทางตรงช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิ หรือคณะที่มีการการนัตีค่ามดัจ าที่พกั
โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้   

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางมากกว่า 15 - 29 วนัท าการ  หกัค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร์  และค่าธรรมเนียมหรอืค่าบรกิารยื่นวซี่า 
(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ภายใน 1-14 วนัท าการ  ทางบรษิัทฯขอเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดเต็มจ านวน เนื่องจากบรษิัทฯมกีารท า
ส ารองจ่ายค่าตัว๋เครื่องบนิ  รวมถงึค่าใชจ้่ายต่างๆกบับรษิทัทวัรใ์นประเทศหรอืต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

• ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคี่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอื
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น  EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด เนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

• ในการยื่นขอวซี่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบ
เอกสารประกอบการยื่นวซี่า 20 วนั ก่อนวนัเดนิทางใหท้างบรษิทัฯ  ***ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ 
อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครัง้หน่ึง*** 

• หากท่านจองและใหเ้อกสารในการยื่นวซี่าล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่าน ไม่ผ่าน บรษิทัฯ 
ใคร่ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด  
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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