
 

 

รหัสทัวร PTD1901816 
ทัวรยุโรป Best Place In Croatia 8 วัน 5 คืน (QR) 
มหาวิหารเซนตอนาสตาเซีย – โบสถเซนตแมร่ี - มหาวิหารเซนตเจมส   
พระราชวังดิโอคลีเชียน -  มหาวิหารเซนตดอมนิอุส - น้ําพุโอโนฟริโอ  
พระราชวังสปอนซา SPONZA PALACE - พระราชวังเรคเตอร RECTOR’S PALACE 
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่แรก  กรุงเทพฯ - โดฮา  
17.30 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 

ประตู 8 เคารเตอร Q สายการบินกาตารแอรเวย โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษัท 
คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก ในเร่ืองเอกสารตาง ๆ การเช็กอิน และ
สัมภาระในการเดินทางใหกับทุกทาน 

20.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตารแอรเวย                      
โดยเที่ยวบินท่ี QR 833 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป�าจะทํา
การเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินซาแกรบ ประเทศโครเอเชีย 
น้ําหนักกระเป�าโหลดใตทองเคร่ืองรวมสูงสุดไมเกิน 30 กิโลกรัม ตอทาน และถือ
ข้ึนเคร่ืองไดอีกทานละ 1ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม) 

23.55 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 
   
 
 
 

  
วันที่ 2  โดฮา – ซาเกร็บ – เมืองเกาซาดาร – เพทรอซาเน 
02.00 น. ออกเดินทางสู เมืองซาเกร็บ โดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบินที ่QR 215                    

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
07.00 น. เดินทางถึง ซาเกร็บ (ZAGREB) ประเทศโครเอเชีย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรเรียบรอยแลว นําคณะข้ึนรถโคชที่รอรับ (เวลาท่ีโครเอเชียชากวา
ประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) 

 นําคณะเดินทางสู เมืองซาดาร (ZADAR) (ระยะทาง 295 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) เปนเมืองใหญอันดับที่หาของประเทศโครเอเชีย 
ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงใตติดกับทะเลเอเดรียติกในภูมิภาคดัลเมเทีย มีอายุเกาแก
ประมาณ 3,000 ป ในอดีตเปนเมืองทาทางทะเล    ที่สําคัญแหงหน่ึงของทะเลเอ
เดรียติกและเปนที่ชวงชิง ของหลายอาณาจักรเพ่ือครองความไดเปรียบของการคา
ทางทะเลในบริเวณน้ี 

 



 

 

 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําคณะชม เมืองเกาซาดาร ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเกาที่แสนโรแมน
ติค                   ริมทะเลสาบอาเดรียติก โดยรอบตัวเมืองเราจะไดเห็นอาคาร
บานเรือนเกาแกต้ังแตสมัยยุคโรมัน ไมวาจะเปนโรมันฟอรัม วิหาร โบสถตาง ๆ ให
ทานแวะถายรูปกับ มหาวิหารเซนตอนาสตาเซีย (ST. ANASTASIA’S 
CATHEDRAL) หรืออีกช่ือคือ มหาวิหารแหงซาดาร โบสถโบราณสีขาวที่สวยสงา
ดวยศิลปะสไตลโรมัน โบสถน้ีสรางข้ึนต้ังแตศตวรรษที่ 12-13 และเปนโบสถท่ีมี
ขนาดใหญท่ีสุดในภูมิภาคน้ี แลวและอีกหน่ึงโบสถเดนที่อยูใกลๆ กันก็คือ โบสถ
เซนตแมรี่           (ST’ MARY’S CHURCH) แมจะเปนอาคารที่ดูจะเรียบ ๆ 
เม่ือเทียบกับส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ แตโบสถเซ็นตแมร่ีน้ันล้ําคาในดานของ
ประวัติศาสตร ดวยอายุที่มากกวา 900 ป และที่ดานในโบสถน้ันก็ไดตกแตงดวย
สไตลบาร็อคท่ีงดงามไมแพโบสถอ่ืน ๆ นําทานชม ซี ออแกน (SEA ORGAN)  
เปนผลงานดานเสียงเพลง จากการทํา
แนวบันไดหนิออนเปนชองๆ ตามชายฝم�ง
แลวน้ําทะเลซัดเขาหาฝم�งทําใหเกิดเสียง
บรรเลงจากธรรมชาติ เปนผลงานการ
ออกแบบที่มีช่ือเสียงของเมอืงซารดาร 
โดยศิลปนที่มีช่ือวา นิโคลา บาซิช  
อิสระใหทานไดชอปปم�งรานคาในบริเวณ 
OLD TOWN อาทิ UNITED COLOUR รองเทาย่ีหอดังของโครเอเซีย 
BOROVO ของที่ระลึก , ไอศครีมเจลลาโต น้ํามันสกัดจากดอกไม ของที่ระลึก
พ้ืนเมือง ช่ืนชมกับบรรยากาศและถายรูปเปนที่ระลึก ไดเวลาอันสมควรนําคณะ
เดินทางเขาสูเมืองตากอากาศเพทรอซาเน   

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

ท่ีพัก HOTEL PETRCANE หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 3  เพทรอซาเน – ซีบีนิค – มหาวิหารเซนตเจมส – เมืองสปลิท 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม 

นําคณะออกเดินทางสู เมืองซีบีนิค 
(SIBENIK) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง) เปน
เมืองทางประวัติศาสตรที่สําคัญอีกเมือง
หน่ึงของประเทศโครเอเซีย ชมเมืองเกา
ริมฝم�งทะเลอาเดรียติคท่ีมีหลังคาอาคาร
บานเรือนทําดวยกระเบ้ืองสีสม สไตลเรอ
เนอซองส ท่ีไดรับอิทธิพลจากทางประเทศ
อิตาลี อันเปนส่ิงที่มีเสนหท่ีดึงดูดให
นักทองเท่ียวมาเดินชมคืออาคารบานเรือน
ท่ีสรางอยูชิดติดกันในตรอก พ้ืนถนนที่มัน
เรียบ และรานคาจําหนายสินคาท่ีระลึก
มากมาย เชน น้ํามันลาเวนเดอร เส้ือผา 
เคร่ืองประดับ รองเทา ชมสภาวาการเมืองเกา THE OLD LOGGIA ท่ีสรางข้ึน
ราว ค.ศ.15 นําทานชม  มหาวิหารเซนตเจมส (ST.JAMES) หรือ เซนตจาคอบ 
(ST. JAKOB) ที่ผสมผสานสถาปตยกรรมอิตาเล่ียน – ดัลเมเช่ียน ไดอยางลงตัว
งดงามดวยยอดโดมและหลังคาที่ประดับดวยแผนหิน และไมมีการใชวัสดุมา
เช่ือมตอจนไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกจากยูเนสโก  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  
 



 

 

นําคณะเดินทางสู เมืองสปลิท (SPLIT) ( ระยะทาง 88 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ        1 ช่ัวโมง ) เมืองใหญอันดับ 2 ของโครเอเชีย อีกหน่ึงเมืองริม
ทะเล ท่ีร่ํารวยดวยวิวสวยๆ ดวยความเกาแกของเมืองและศูนยกลางวัฒนธรรมมา
ต้ังแตโบราณน้ัน ทําใหเมืองสปลิทไดข้ึนเปนหน่ึงในมรดกโลกท่ีสําคัญในป 1979 
และท่ีสําคัญเมืองน้ียังมีช่ือเสียงเก่ียวกับสุนัขพันธุดัลเมเชียน แวะถายรูป 
พระราชวังดิโอคลีเชียน (DIOCLETIAN PALACE) พระราชวังโบราณที่สรางข้ึน
ตามรับส่ังของจักรพรรดิโรมัน ดิโอคลีเชียน ในชวงศตวรรษที่ 4 เปนพระราชวัง
ทรงส่ีเหล่ียมผืนผาขนาดใหญริมทะเล เปนส่ิงกอสรางต้ังแตยุคโรมันท่ียังคงสภาพ
ไวไดดีมากที่สุดแหงหน่ึง มหาวิหารเซนตดอมนิอุส (CATHEDRAL OF SAINT 
DOMNIUS) โดดเดนดวยหอระฆังสีขาวท่ีสูงเดนท่ีสุดในเมืองสปลิตแหงน้ี โบสถ
สวยอายุกวา 1600 ปแหงน้ีเปนหน่ึงในโบสถของศาสนาคริสตท่ีเกาแกที่สุดในโลก 
นอกจากมรดกโลกที่มาชมแลว ยังมีถนนสายชอปปم�งสินคา บริเวณดานขาง
พระราชวังอีกมากมาย อาทิ ZARA  ESPRIT NIKE ฯลฯ ใหทานไดเลือกซื้อ 
เลือกไดอีกดวย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก JADRAN HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 4  ดูบรอฟนิก - ข้ึนกระเชาไฟฟ�าสู ยอดเขาSRD 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองดูบรอฟนิก ( ระยะทาง 230 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ        3.30 ช่ัวโมง ) เมืองศูนยกลางการทาโบราณ ท่ีกลายเปน
เมืองทองเที่ยวช่ือดังของโครเอเชีย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 



 

 

 นําทานเดินชมเสนหของ เขตเมืองเกาดูบรอฟนิก (DUBROVNIK) ซ่ึงองคการ
ยูเนสโกได             ข้ึนทะเบียนใหดูบรอฟนิคเปนเมืองมรดกโลกเชนกัน ระหวาง
ทางทานจะไดขามพรมแดน เขาสูประเทศบอสเนีย (แวะถายรูป) บริเวณเมืองท่ีมี
ช่ือวา เมืองนีอุม (Neum) ซึ่งเปนประเทศเพ่ือนบานของ โครเอเชีย มีเวลาแวะให
ทานซ้ือของฝากติดไมติดมือ ซ่ึงสินคาของบอสเนีย จะมีราคาถูกกวาในโครเอเซีย 
และแวะผานดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศบอสเนีย ซ่ึงมีระยะทางเขาออก
เพียง 15 กม เทาน้ัน  

 
จากน้ันนําทาน ชมตัวเมืองเกา ท่ีมีป�อมปราการโบราณความยาว 190 เมตร 
ลอมรอบถือเปนสัญลักษณของเมืองที่ความโดงดังเทียบไดกับแกรนดแคนยอน 
ของอเมริกาหรือแกรนดคาแนลแหงเวนิส นําทาน เดินลอดประตู PILE GATE ที่มี
รูปปم�นของนักบุญเซนตเบลส นักบุญประจําเมือง  และอีกหน่ึงแลนดมารกของ 
เมืองน้ําพุโอโนฟริโอ ONOFRIO’S FOUNTAIN น้ําพุขนาดใหญกลางเมืองที่ได
สรางข้ึนเมือป 1430 เพ่ือเปนหน่ึงในจุดกระจายน้ําจากทอสงน้ําของเมือง จากน้ัน
นําทานแวะถายรูปดานหนา พระราชวังสปอนซา SPONZA PALACE พระราชวัง
เกาอายุกวา 500 ป ผสมผสานระหวางศิลปะสไตลโกธิคและเรเนสซองส ปจจุบัน
เปนสถานที่ทางราชการ เก็บรักษาเอกสารเกาแกกวา 100,000 ช้ิน และที่ต้ังอยู
ติดกัน ก็คืออีก พระราชวังเรคเตอร RECTOR’S PALACE พระราชวังท่ี
สมัยกอนเปนที่อยูของขุนนางและเปนเหมือนศาลาวาการ ท้ังยังเปนคลังอาวุธ และ
คุก พระราชวังน้ีมีการผสมผสานศิลปะจากหลายยุคหลายสมัยแตเขากันไดอยางลง
ตัวและสวยงาม 

 
 



 

 

 นําทานเดินทางสูสถานีเคเบิลคาร เพ่ือ ข้ึนกระเชาไฟฟ�าสูยอดเขา SRD ท่ีมีความ
สูง 400 เมตร เพ่ือชมวิวทิวทัศนที่คงความเปนเอกลกัษณของบานเมืองหลังคาส ี
และความงดงามทะเลอาเดรียติกยามสีน้ําเงินของทะเลอาเดรียติกตัดกับสีสมแสด
ของกระเบ้ืองหลังคาเมืองเกา สวยงามเกินจินตนาการมากวาคําบรรยายใด ๆ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก HOTEL ASTAREA, หรือเทียบเทา  
 
วันที่ 5   ดูบรอฟนิก  - โวดิเซ - อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองโวดิเซ (VODICE)          

( ระยะทาง 290 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง ) เมืองเล็ก ๆ 
ริมชายฝم�งทะเลอาเดรียติกทางตอนกลาง
ของแควนดัลเมเชียน และเปนศูนยกลาง
การทองเที่ยวที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงของทะเลอาเดรียติกตอนกลาง หากเคยไปอิตาลี 
ท่ีน่ี ก็มีทิวทัศนติดทะเล อีกฝم�งตรงขามกัน เมืองซีเบนิค (SEBINIK) เมือง
ประวัติศาสตร            ที่สําคัญอีกเมอืงหน่ึงของประเทศโคเอเชีย ตัวเมืองเการิม
ฝم�งทะเลอาเดรียติก มีหลังคาอาคารบานเรือนทําดวยกระเบ้ืองสีสม สไตลเรอเน
ซองส ที่ไดรับอิทธิพลจากทางประเทศอิตาลี สภาวาการเมืองเกา     THE OLD 
LOGGIA ที่สรางข้ึนราวป 15 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันอิสระใหทานเดินชมวิวทองทะเลสีน้ําเงินคราม ของเมืองโวดิเซ ไดเวลาอัน

สมควรนําทานเดินทางสูเขต อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ หรือ NATIONAL PARK 
PLITVICE LAKES  อุทยานแหงชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชีย และเปน
หน่ึงในอุทยานที่เกาแกที่สุดและใหญท่ีสุดของโครเอเชีย (ระยะทาง 158 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก MACOLA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 6  ทะเลสาบพลิตวิเซ – ซาเกรบ – ช็อปปم�งที่ DESIGNER OUTLET CROATIA 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 
 
นําทานเขาชมเขต อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ มีพ้ืนท่ีกวางเกือบ 300 ตาราง
กิโลเมตร มีช่ือเสียงท่ีโดงดัง  และสวยงามดวยธรรมชาติท่ี อุดมสมบูรณและ
ทะเลสาบที่อยูโดยรอบ ดวยน้ําที่มีสีเขียวมรกตและสีฟ�ารวมกันถึง 16 แหง 
นอกจากน้ีอุทยานพลิตวิเซยังเปนที่เล่ืองช่ือวาทัศนียภาพสวยงามเปนอันดับตนๆ 
ของโลกดวยสีสันอันสดใสของใบไมในฤดูใบไมรวงไมวาจะเปนสีเขียว สม แดง 
เหลือง และโดยเฉพาะเม่ือสะทอนลงบนผิวทะเลสาบแลวย่ิงงดงามอยางท่ีสุด 
อุทยานพลิตวิเซยังไดข้ึนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่สําคัญในป 1979 และถือ
เปนเขตอนุรักษที่สําคัญย่ิงของโครเอเชีย นําทานน่ังรถไฟสาย ชมวิว 
PANORAMIC TRAIN เพ่ือใหสามารถ ชมทัศนียภาพภายในอุทยานไดอยาง
เต็มที ่นําทานเพลิดเพลินเดิน ชมความงามของทะเลสาบและน้ําตก           ท่ีไหล
รวยรินลงสูทะเลสาบท่ัว ทุกหนทุกแหง ชมฝูงปลาแหวกวายในสระน้ําใสราวกระจก
สะทอนสีครามของทองฟ�า แวดลอมดวยหุบเขา ตนไมใหญท่ีรมร่ืน การเดินเท่ียว
ใน อุทยานข้ึนอยูกับสภาพอากาศในวันน้ันๆ  นําทาน ลองเรือขามทะเลสาบ 
KOZJAK ซ้ึนเปนทะเลสาบท่ีใหญที่สุดในอุทยานและเปนทะเลสาบที่เช่ือมระหวาง
อุทยานตอนบนและอุทยานตอนลาง เพลิดเพลินกับธรรมชาติท่ีสวยงามของอุทยาน
แหงชาติพลิทวิเซจะเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลโดยแตละฤดูกาลจะมีความสวยงาม
ของธรรมชาติโดดเดนแตกตางกันโดยยากที่จะตัดสินไดวาฤดูกาลใดสวยงามที่สุด 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเดินกลับสู เมืองซาเกรบ (ZAGREB) ( ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเวลา

เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง ) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแหงทะเลเอ
เดรียติค ซ่ึงมีความเกาแกแฝงดวยเสนหและมนตขลัง ซาเกรบเปนเมืองแหง
ศิลปะวัฒนธรรมและเจริญรุงเรืองมาต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 11 ปจจุบันชาว
โครเอเชียมีวิถีชีวิตเย่ียงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุง
ซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชรถรางเปนพาหนะท่ัวท้ังเมือง นําคณะ ช็อปปم�งที่ 
DESIGNER OUTLET CROATIA, แหลงชอปปم�งแหงใหมท่ีใหญท่ีสุดในเมืองซา
แกรบ ในบรรยากาศหมูบานแบบพรีเม่ียม ในรูปแบบสถาปตยากรรมของ
โครเอเชีย ในแบบทันสมัยและด้ังเดิม เชนซุมหินธรรมชาติ หอคอยจําลองของเมือง 
Dubrovnik แบบจําลองของหอคอย Lotršćak ท่ีมีช่ือเสียง ทานสามารถ 
สามารถคนพบแฟช่ัน และรานคามากกวา 100 แบรนด     เชน ARMANI 
EXCHANGE, GUESS, ADIDAS, UNDER ARMOUR และอีกมากมาย
พรอมสวนลด 30‑70% ตลอดท้ังป อีกทั้งยังมี คาเฟ� รานอาหาร เพ่ือเติมเต็ม
ประสบการณการช็อปปم�ง ถึงเวลาอันสมควรนําคณะเดินทางเขาสูท่ีพัก 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก HOTEL TRAKOSCAN หรือเทียบเทา 
 
วันที่ 7  ซาเกรบ – สะพานสีเลือด – อาคารรัฐสภา – จัตุรัสเซนตมารค – เมืองเกาซาเกรบ   

สนามบินซาแกรบ 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําคณะเท่ียวชมกรุงซาเกรบโดยเร่ิมจากชมและถายรูปกับ สะพานสีเลือด 

(BLOODY BRIDGE) แมจะเรียกวา
สะพานแตจริง ๆ สถานท่ีแหงน้ีคือถนนสาย
หน่ึง ท่ีเมื่อสมัยกอนเคยเปนสะพานแตเมื่อ



 

 

ไดทําการถมที่หมดแลวจึงไดเปล่ียนเปนเสนทางถนนแทน แตก็ยังคงช่ือวาสะพานสี
เลือดเอาไวอยู ถนนสายส้ันๆ ท่ีขนาบขางดวยอาคารสไตลโครเอเชียนแหงน้ี ซ่ึง
จากสะพานสีเลือดเดินมาไมไกลก็จะไดเจอกับศูนยกลางการปกครองของโครเอเชีย 
อาคารรัฐสภา (PARLIAMENT BUILDING) ดวยอาคารที่สวยแบบเรียบงายแต
สงางาม ประดับดวยธงชาติทําใหมองเห็นไดไมยาก เปนอาคารเกาแกต้ังแต
ศตวรรษ  ที่ 18 จากน้ันนําทานชม จัตุรัสเซนตมารค (ST. MARK’S SQUARE) 
ท่ีนอกจากเปนจุดนัดพบและทองเที่ยวสุดฮิตแลว ยังเปนท่ีต้ังของโบสถเซนตมารค 
ST. MARK’S CHURCH  โบสถโรมันคาทอลิกเกาแกต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 14 
โดดเดนดวยหลังคาที่มีการปูกระเบ้ืองเปนสีสันลวดลายตราหมากรุกแดงขาวซ่ึง
เปนลวดลายตราสัญลักษณของเมือง 
ผานชม LOTRSCAK TOWER อีก
หน่ึงไฮไลทที่ไมควรพลาด หอคอยของ
ป�อมปราการโบราณแหงน้ีมีอายุ
มากกวา 700 ปเปนป�อมที่คอยดูแล
ประตูทางดานทิศใตของ  เมืองเกา 
ภายในมีปนใหญต้ังอยูท่ีช้ันบนสุด โดย
จะยิงทุกๆ เวลาเที่ยงวันของทุกวันเปนสัญญาณแทนระฆัง                 ชม เขต
เมืองเกาซาเกรบ ที่มีฐานะเปนทั้งเมืองหลวงและเมืองท่ีมีขนาดใหญที่สุดของ
โครเอเชีย ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เปนเมืองเกาแกต้ังแตยุค
โรมันกอนจะคอยๆ ขยายใหญข้ึนเร่ือย ๆ ปจจุบันเปนเมืองศูนยกลางการ
ทองเที่ยวของโครเอเชีย ดวยเสนหที่มากลน มุงหนาสูจัตุรัสดังในเขตเมืองเกา เดิน
ชม ตลาดกลางเมือง (DOLAC MARKET) ตลาดเกากลางแจงที ่เกาแกท่ีมีสีสัน
สดใส ขายพวกไมดอกไมประดับ  ผลไมราคาถูกและผาลูกไมสีสันสวยงามแบบ
ตางๆ และเน้ือสด ใสกรอก และของท่ีระลึกตาง ๆ  ผานชมโรงละครแหงชาติ
โครเอเชีย (CROATIAN NATIONAL THEATRE) สรางข้ึนในป 1895 โดย
รูปแบบของอาคารน้ันสรางข้ึนในสไตลนีโอบาร็อค มีลักษณะเปนรูปตัว U และราย
รอบไปดวยสวนสาธารณะจนไดรับสมญานามวา “THE GREEN HORSE 
SHOE” โรงละครแหงชาติโครเอเชีย ต้ังอยูจุดศูนยกลางของ "MARSHL 
TARSHAL TITO SQUARE" เปนหน่ึงในจัตุรัสที่ใหญที่สุดของเมืองหลวงแหงน้ี
ไดรับการยกยองวาเปนจัตุรัสที่สวยงามที่สุดของซาเกร็บดวย และ MIROGOJ 
CEMETERY สุสาน MIROGOJ เปนสุสานที่ถือวาเปนหน่ึงในสถานที่สําคัญที่มี
ช่ือเสียงมากที่สุดในเมืองซาเกร็บ สุสานแบงสมาชิกของกลุมศาสนาท้ังหมด 



 

 

คาทอลิกออรโธดอกซมุสลิม ยิว โปรเตสแตนต วิสุทธิชนยุคสุดทาย สามารถพบ
หลุมฝงศพท่ีไมมีศาสนา ในรานคาเปนสถานที่พํานักแหงสุดทายของชาวโครเอเชีย
ท่ีมีช่ือเสียงมากมาย นําทานชม โบสถประจําเมืองเกา เซนตแคทเธอรีน (ST. 
CATHERINE) โบสถแบบบาร็อคสีขาวนาประทับใจ จัตุรัสเจลาซิค (JELACIC 
SQUARE) ศูนยกลางเมืองเกาต้ังแตศตวรรษที่ 17 จุดเดนของจัตุรัสแหงน้ีก็คือรูป
ปم�นของโจเซฟ เจลาซิค ท่ีน่ังอยูบนหลังมาหน่ึงในบุคคลสําคัญของโครเอเชียและ
เปนจัตุรัสกลางเมืองท่ีลอมรอบดวยหางรานนําสมัย จากน้ันอิสระใหทานได
ถายภาพสถานท่ีในเขตจุตรัส BAN JELACIC ซึ่งมีรานคาชอปปم�งเส้ือ รองเทา 
รานไอศกรีมเจลลาโตท่ีอรอยที่สุดในโลก รานอาหาร ขนมเคก กาแฟ ราคา
ยอมเยาว ฯลฯ ของเมืองยุคกลาง 

14.00 น. นําคณะเดินทางสู สนามบินซาแกรบ เพ่ือทําการเช็คอิน 
17.15 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแอรเวย เท่ียวบิน QR 218 
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
23.35 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 
วันที่ 8  สนามบินโดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ 
01.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูม ิโดยกาตารแอรเวย เท่ียวบินที ่QR 980 
12.55 น. นําทานเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

*************************************************************************** 
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ 

 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ   

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ตอทาน 
พักหองคู พักเด่ียวจายเพ่ิม 

30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 47,900 10,000 
21 – 28 ตุลาคม 2562 47,900 10,000 
ราคาเด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ลด 2,000 บาท 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินการตาร (เดินทาง
ไป-กลับพรอมคณะ)  
 คาที่พักระดับ 3 - 4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขาพักที่เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งาน
แสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ  

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม

รวมคาทิป) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะกรุปสวนตัว) 
 คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน (ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแกไขปรับเปล่ียนราคาหากมีการปรับเปล่ียนจากทางสายการบิน) 
 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเคร่ืองด่ืมใน

หองพัก พนักงานยกกระเป�า 
 คาธรรมเนียมและคาบริการวีซาเชงเกน 5,000 บาท 
 คาทิปคนขับรถและไกดทองถ่ิน เพ่ือเปนสินน้ําใจตามธรรมเนียม ข้ันต่ํา 24 EUR ตอทาน 

ตลอดทริป 
 คาทิปสําหรับหัวหนาทัวรไทย เพ่ือเปนสินน้ําใจตามธรรมเนียม ข้ันต่ํา 800 บาท ตอทาน 

ตลอดทริป 
 
การชําระเงิน  
 สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วัน หลังการจอง) 

พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
 ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน หากไมชําระคาใชจายภายใน

กําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
การยกเลิก 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วันข้ึนไป คืนมัดจําท้ังหมด. 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 



 

 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวร

ทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีท่ีมีผูเดินทางนอย

กวา 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตาง ๆ 

 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ 
และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง 
หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุ
ตาง ๆ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงข้ึน ตามอัตราคาน้ํามัน หรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัว 
ตามสถานการณดังกลาว 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 

 
เอกสารท่ีตองใชในการย่ืนวีซาเชงเกน (โครเอเชีย) ไมตองโชวตัว 

1. พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมี
พาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือ
เปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลัง
เปนสีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน) 

3.  เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  
3.1 ทะเบียนบานตัวจริงและสําเนา พรอมแปลภาษาอังกฤษ  
3.2 สําเนาบัตรประชาชน 



 

 

3.3 สําเนาทะเบียนสมรส , สําเนาใบหยา , สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 
พรอมแปลภาษาอังกฤษ  

3.4 สําเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล พรอมแปลภาษาอังกฤษ (ถามี) 
4. หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบันเทาน้ัน) 

4.1 กรณีเปนพนังงานบริษัท ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยู โดยระบุ
ตําแหนง อัตราเงินเดือน          ในปจจุบัน วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทน้ี และ
ชวงเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลัง
ครบกําหนด มตีราประทับของบริษัทฯ พรอมลายเซ็นของเจาหนาที่ผูมีอํานาจ 

4.2 กรณีเปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 
เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 
6 เดือน มีลายเซ็นของเจาพนักงานผูคัดลอกเอกสาร 

4.3 กรณีเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรอืสถาบันที่
กําลังศึกษาอยูเทาน้ัน               หัวจดหมายเปนหัวโรงเรียน  มีตราประทับของ
โรงเรียนพรอมลายเซ็นของผูมอํีานาจในการออกเอกสาร              พรอมสําเนาบัตร
นักเรียนหรือนักศึกษา 

4.4 กรณีเกษียณอายุ ใชหนังสือรับรองการเกษียณอายุจากหนวยงาน (กรณีเคยเปน
ขาราชการ) พรอมลายเซ็นของเจาหนาท่ีผูมอํีานาจออกเอกสาร , เขียนจดหมาย
รับรองการเกษียณอายุงานดวยตัวทานเอง (กรณีเคยเปนพนักงานเอกชนท่ัวไป) 

5. หลักฐานทางการเงิน (ภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบันเทาน้ัน) 
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง สเตทเมน (Statement) ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวัน

ปจจุบันในวันที่ย่ืนวีซา) ปรับยอดเงินเปนปจจุบัน มีตราประทับของธนาคารพรอม 
ลายเซ็นของเจาหนาท่ีธนาคารทุกหนา หรือ จดหมายรับรองจากธนาคาร (Bank 
Certificate)  กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN  แทนการใสช่ือของ
แตละสถานฑูต ตองมีตราประทับของธนาคารพรอมลายเซ็นของเจาหนาที่ธนาคาร 
และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะ
ครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน 
เม่ือกลับสูภูมิลําเนา (เอกสารออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันท่ีย่ืน) **สถานทูตไมรับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

5.2 กรณีท่ีตองใหบุคคลอ่ืนรับรองคาใชจายให  (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได 
ตองเปน พอ แม พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) สเตทเมน 
(Statement) ของบุคคลที่ออกคาใชจายให ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบันใน
วันที่ย่ืนวีซา) ปรับยอดเงินเปนปจจุบัน มีตราประทับของธนาคารพรอม ลายเซ็นของ



 

 

เจาหนาที่ธนาคารทุกหนาเดือน ทํา หนังสือรับรองคาใชจาย (แบงค การันตี) ที่ออก
จากทางธนาคารเทาน้ัน โดยระบุช่ือเจาของบัญชี และบุคคลทีเ่จาของบัญชีออก
คาใชจายใหโดยชัดเจน พรอมทําหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor 
Letter) เปนภาษาอังกฤษ เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูก
รับรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน (เอกสารออกไม
เกิน 15 วัน นับจากวันที่ย่ืน) 

6. กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา/มารดา 
(ภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบัน) 
6.1 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

6.2 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

6.3 หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัด
หนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกัน
กับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดา
และมารดา 

6.4 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปน       ผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว โดยมี
นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทางราชการ
อยางถูกตอง  

7. รายละเอียดเก่ียวกับช่ือ, นามสกุล, วันเดือนปเกิด, ญาติพ่ีนอง, สถานท่ีเกิดและจํานวน
บุตรของผูเดินทาง 

8. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่
ไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญ
ทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไป
อํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม
ทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 



 

 

9. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเร่ืองวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแต
ละประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

10. การย่ืนวีซาน้ันผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 บาทตอทาน และ
ชําระคาวีซาจํานวน 5,000 บาทตอทาน กอนเทาน้ันถึงสามารถดําเนินข้ันตอนการย่ืนวี
ซาได 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปล
เอกสาร 
หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 
 
 

แบบฟอรมย่ืนวีซาเชงเกนโครเอเชีย (ไมตองโชวตัว) 
กรอกขอมูลใหครบ ทุกชอง ตามความเปนจริง กรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง  ** 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง ตามหนา Passport 
…………………………………………………………………………................………………….… 
เลขท่ีพาสปอรต................................................... วันหมดอายุ
.................................................................................. 
วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) 
เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………....... 
สถานที่เกิด (จังหวัด/
ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………....... 
สัญชาติปจจุบัน ............................... สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก
ปจจุบัน……………………………………………….……......... 
ท่ีอยูปจจุบันที่สามารถติดตอได  
.................................................................................................................................................................
............ 
.................................................................................................................... รหัสไปรษณีย
.................................... 



 

 

โทรศัพท (มอืถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-
mail…………………………………………………...... 
ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู (หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี
อํานาจปกครอง/ 
ดูแลผูเยาว 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............ 
…………………………………………………………………………………………………………….................................…………
………................... 
สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................. 
ท่ีอยูที่ทํางานหรือสถานศึกษา
.................................................................................................................................... 
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย
................................................ 
ตําแหนงงาน 
.......................................................................................................................................................... 
โทรศัพทที่ทํางาน..........................................โทรสารท่ีทํางาน
..................................................................................... 
EMail……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
รายไดตอเดือน......................................บาท  รายไดอ่ืน.....................................จํานวน
............................................. 
แหลงที่มา
............................................................................................................................................................... 
สถานภาพ  โสด   แตงงาน  แตงงาน (ไมจดทะเบียน)  หมาย
  หยา 
 
อาหาร   ไมรับประทานเน้ือวัว      มังสวิรติ           มุสลิม       อ่ืนๆ โปรดระบุ
............................................  
 
ในชวงระยะ 3 ปท่ีผานมา ทานเคยมีวีซาเชงเกนหรือไม 



 

 

ไมเคย 
 เคยได   ใชไดต้ังแตวันท่ี..........................................ถึงวันที่
............................................................................ 
 
ในชวงระยะ 3 ปท่ีผานมา ทานเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือทําวีซาหรือไม 

ไมเคย 
เคย (กรุณาระบุวันท่ี หาก

ทราบ)..................................................................................................................... 
 
ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง      
มีผูอ่ืนออกให  โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล

........................................................................................................... 
ท่ี

อยู…………………………………………………………………………………....................................................................
........ 

 
**************************************************************************************** 
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ 
ท้ังส้ินทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 
 

 
 

 
 


