
 

 

รหัสทัวร WCT1902762 

ทัวรโครเอเชีย แกรนดโครเอเชีย 8 วัน 5 คืน (QR) 
ชมความสวยงามอุทยานแหงชาติพลิตวิเซ ซึ่งไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก 
น่ังกระเชาสูจุดชมวิวที่สวยทีสุ่ดของเมอืงดูบรอฟนิค 
เก็บภาพ วิหารเซนตมารก สัญลักษณของเมืองซาเกรบ 

เที่ยวชม เมืองโทรเกียร เมืองอนุรักษทั้งป�อมปราการจัตุรัสและกําแพงเมือง 

 



 

 

วันที่1        ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา 
17.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินกาตาร แอรเวย (เคานเตอร Q) พรอม
เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

20.40 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร  โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS 
เที่ยวบินที่ QR 833 

23.50 น. เดินทางถึง ประเทศกาตาร ใหทานแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ใชเวลาเปลี่ยนเครื่อง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

วันที่2        โดฮา – ซาเกรบ – พูลา - โอพาเทีย 
02.00 น. ออกเดินทางสู ซาเกรบ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 215 
07.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซาเกรบ ประเทศ โครเอเชีย หลังผานการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรแลวนําทานเดินทางสู “เมืองพูลา” (PULA) (ระยะทาง 276 
กม.) เปนเมืองเกาแกที่สุดแหงหน่ึงที่มีความโดดเดนในฐานะศูนยกลางของคาบสมุทรอิ
ตาเลียน มีอายุมานานกวา 3,000 ป เมืองพูลาเคยเปนเมืองเปนศูนยกลางของแหลม
อิส เต รี ย  และ เคย เป น ดิ น แดนของ
ประเทศอิตาลี  ทํ าใหมีผูคนใชภาษา
อิตาเลี่ยนกันอยางแพรหลาย เมืองพูลามี
สิ่งดึงดูดใจตางๆมากมายโดยเฉพาะ
สําหรับผูหลงใหลในวัฒนธรรม  

เที่ยง บ ริ ก า ร อ า ห า ร ม้ื อ ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคาร  

บาย นําทานชม สิ่งกอสรางในสมัยโรมันที่
ใหญเปนโบราณสถานที่สภาพดีที่สุดที่
เก็บรักษาไวในโครเอเชีย  สนามตอสู
โบราณ หรือ AMPHITHEATER (ดาน
นอก) สนามกีฬากลางแจง สรางขึ้นตาม
แ บ บ ฉ บั บ ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม โ ร มั น
เชนเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม 



 

 

นับเปนสนามตอสูที่ใหญเปนอันดับหกที่สรางขึ้นในยุคโรมันเรืองอํานาจ โครงสรางของ 
AMPHITHEATRE ดานพื้นดินเปนวงรี มีชวงกวางที่สุด 130 เมตร และชวงสั้นที่สุด 
100 เมตร สรางโดยการใชหินปูน เชื่อกันวาสามารถจุผูเขาชมไดถึง 20,000 คน มี
ทางเขาออก 20 ชองทาง นําทานเดินทางสู “โอพาเทีย” (OPATIJA) อยูในแควนอิส
เตรีย เปนเมืองทองเที่ยวตั้งอยูทางฝงตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก มีบานพักตาก
อากาศสไตสออสเตรียที่เรียงรายอยูตามชายฝم�ง นําทานเท่ียวชมเมืองที่เต็มเปم�ยมไปดวย
มนตเสนหของบานพักริมชายฝم�ง แวะถายรูปกับรูปปم�นหญิงสาวกับนกนางนวล 
(MAIDEN WITH THE SEAGULL) เปนรูปปم�นหญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะ
อยูที่มือมีเวลาใหทานไดเดินเลนถายรูปกับความสวยงามของเมืองและใหซื้อของที่ระลึก
ประจําทองถิ่น 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :     BEDBANK MILENIJ / /  GRAND HOTEL BONAVIA   ห รื อ ที่ พั ก ร ะ ดั บ

ใกลเคียง                     
วันที่3      โอพาเทีย – อุทยานแหงชาติทะเลสาบพลิทวิเซ – ซาดาร 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นํ า ท า น เดิ น ท า งสู  “อุ ท ย า น

แหงชาติพลิตวิเซ”  (NATIONAL 
PARK PLITVICE JEZERA) 
(ระยะทาง 164 กม.) ที่ตั้งอยูใจ
กลางของประเทศอุทยานแหงชาติ
พลิตวิเซ เปนอุทยานแหงชาติ  นํา
ทานเขาชม “อุทยานแหงชาติพลิต
วิเซ” เปนอุทยานแหงชาติหนึ่งในแปดของโครเอเชียที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกโดยองคการ UNESCO เม่ือป 1979 อุทยานแหงน้ี มีเน้ือที่กวา 29,482 
เฮคเตอร มีทะเลสาบใหญ 16 แหง เชื่อมตอดวยสะพานไม 16 นอยใหญ ลัดเลาะ
ระหวางทะเลสาบและเนินเขา ใหทานไดเพลิดเพลินกับความสวยงามของทะเลสาบสี
เขียวมรกตและน้ําตกที่ไหลรินลงสูทะเลสาบ ชมน้ําตก THE PLITVICE WATER 



 

 

FALL ที่ใหญที่สุดในอุทยาน จากน้ัน นําทานเดินลัดเลาะสู DONJA JEZIRA เพื่อ
ลองเรือทะเลสาบ JEZERO KOZJAK 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางสู “เมืองซาดาร”  (ZADAR) (ระยะทาง 119 กม.) จากน้ัน นําทาน

ชมบรรยากาศที่สวยงามของซาดารแวะ เก็บบันทึกภาพประตูเมืองโบราณ (KOPNENA 
VRATA)  ผ า น ช ม โบ ส ถ เซ น ต โด น า ทั ส  (CHURCH OF ST.DONATUS)  
สิ่งกอสรางใน คริสตศตวรรษที่  9 
เชิ ญ ท า น ช ม  “ SEA ORGAN” 
สถาปตยกรรมการกอสรางเครื่อง
ดนตรีโดยอาศยั เกลียวคลื่น ที่ซัดเขา
กระทบกับบันไดหินออนและทอใต
ขั้นบันไดกอใหเกิดเปนทวงทํานอง
เสียงดนตรีเปนผลงานการ ออกแบบ
ของสถาปนิก นิโคลา เบสิก  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร   
พักที่ :      FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION BORIK     หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่4       ซาดาร – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธ่ียน – มาลี สตอน – นีอุม (บอสเนีย) 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 จาก น้ั น นํ าท านออก เดิ นทางสู  “เมื อ งสปลิ ท ” 

(ระยะทาง 162 กม.) นําชมมืองสปลิท ชมศาลาวา
การเมืองสไตลเรอเนซองสที่สรางในศตวรรษที่ 15 
อาคารบานเรือนเกาแก  นําทานชมยาน PEOPLE’S 
SQUARE ศูนยกลางทางธุรกิจ และการบริหาร เมื่อ
สมัยศตวรรษที่ 15 แวะชมสิ่งกอสรางที่มี ชื่อเสียง เชน 
รู ป ภ า พ แ ก ะ ส ลั ก ส มั ย  VENETIAN-GOTHIC 
CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN 
HALL   ที่สรางขึ้นในชวงแรกของศตวรรษที่ 15 นํา
ทานชม พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN 



 

 

PALACE) ที่สรางขึ้นจากพระประสงคของ จักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยน ที่ตองการสราง
พระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวิตของพระองคในป 295 ซึ่งใชเวลาในการกอสรางถึง 10 
ป พระราชวังแหงน้ี UNESCO ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก นําทานชม  หองโถงกลาง
ซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมตอสูหองอ่ืนๆ ชมลานกวาง (PERISTYLE) ซึ่งลอมไวดวยเสา
หินแกรนิต 3 ดาน และเชื่อมตอดวยโคงเสาที่ตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตร
สวยงาม ชมยอดระฆังแหงวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แทนบูชาของเซนตโด
มิ นัส และเซนตสตาซิ อุส ซึ่ งอยู ภายในวิหารชมจัตุ รัสประชาชน (PEOPLE’S 
SQUARE) ชมรูปปم�นของ GREGORY OF NIN ผูนําศาสนาคนสําคัญของโครเอเชีย 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองมาลี สตอน 

(MALI STON) (ระยะทาง 185 กม.)  
นําทานเยี่ยมชมฟารมเลี้ยงหอย ชม
ขั้นตอนตางๆ ของการเลี้ยงแลวใหทาน
ไดชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรี
ยติค  พรอมดวยไวนสด จนได เวลา
สมควร นําทานโดยสารรถโคชลัดเลาะ
เลี ย บ ไ ป ต า ม ช า ย ฝم� ง ท ะ เล อ า 
เดรียติคเดินทางผานเมืองนีอุม (NEUM) เมืองใน เขตประเทศบอสเนียและเฮอรเซโก
วีนา เปนเมืองชายทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนีย  และเฮอรเซโกวีนา โดยมีความ
ยาวของชายฝم�งประมาณ 24.5 กิโลเมตร เปนทางออกสูทะเลอาเดรียติกทางเดียวของ
ประเทศและเปนเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงเมืองหน่ึง 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :       VILLA SLAVKA หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่5      นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค – นั่งกระเชาสูจุดชมวิวดูบรอฟนิค – โทรเกียร 
เชา               บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  



 

 

 นําทานเดินทางสู “เมืองดูบรอฟนิค” 
(DUBROVNIK) เมืองมรดกโลกที่แขวน
ตัวอยูทางตอนใตของประเทศ ที่พรหม
แดนติดตอกับประเทศบอสเนีย เฮอรเซ
โกวีน า นําทานลัดเลาะเลียบไปตาม
ชายฝم�งทะเลอาเดรียติคซึ่งทานจะตื่นตา
ตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝم�งทะเล ที่มี
บาน เรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝم�งเปนระยะๆ จากน้ัน นั่งกระเชาสู 
SRD HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค ทานจะไดถายรูปเมืองเกาดู บรอฟ
นิคจากมุมสูง ภูมิทัศนที่รายลอมดวยน้ําทะเลสีฟ�าใสดุจราวแสงสะทอนของคริสตอลโอบ
ลอมเมืองเกาไว ดวยความสวยงามของบานเรือนสีขาว มุงดวยหลังคาสีสม อันเปนภาพ
ที่เปนเอกลักษณของเมืองดูบรอฟนิคที่
พลาดไมได  จากนั้น นําทานเดินชม 
เสนหของเขตเมืองเกา (OLD TOWN) 
ซึ่งองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเปน
ม ร ด ก โ ล ก ใ น ป  ค .ศ . 1979 ช ม
ทั ศ นี ยภ าพของตั ว เมื อ ง เก ามี ป� อม
ปราการโบราณความยาว 190 เมตร
ลอมรอบ ถือเปนสัญลักษณของเมืองที่ความโดงดังเทียบไดกับแกรนดแคนยอนหรือแก
รนดคาแนลแหงเวนิส นําทานเดินลอด ประตู PILE GATE ที่มีรูปปم�นของนักบุญ เซนต
เบลส นักบุญประจําเมือง เพื่อเขาสูใจกลางเมืองเกา ชม น้ําพุ ONOFRIO ซึ่งเปนตั้ง
เปน เกียรติแกของสถาปนิกผู สรางน้ําพุ แห ง น้ี  ถ ายรูปกับ  THE CATHEDRAL 
TREASURY หน่ึงในโบสถเกาแกที่สะสมโบราณวัตถุของพอคาวาณิชที่ไดทําการคาขาย
กับชาวเวนิชในอดีต นําทานถายรูปกับ หอนาฬิกาโบราณ (BELL TOWER CLOCK) 
จากน้ัน นําทานถายรูปกับ พระราชวังเรคเตอร (RECTOR’S PALACE) พระราชวังที่
สรางขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค, เรเนซองสและบาโรค ไดเวลานําทานแวะ
ชมและถายรูปกับ สปอนซา พาเลส (SPONZA PALACE) สรางขึ้นโดยศิลปะแบบ



 

 

โกธิค เรเนซองส ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปจจุบันไดใชเปนที่จัดเก็บเอกสารและสํานักงาน
สวนราชการ นําทานเดินผานถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกวา 398 เมตร 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู “เมืองโทรเกียร” 

(TROGIR) (ระยะทาง 254) เมือง
ขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้งอยูใกลกับ
แผนดินใหญ เปนเมืองเกาแกตั้งแต
สมัยเมื่อ 380 ป  กอนคริสตกาล 
บานเรือนไดรับอิทธิพลจากศิลปะ
ส ไตล เร เน ซองค และบ าโรคซึ่ ง
องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเมืองโทรเกียรเปนมรดกโลกในป 1997 นําทานชม 
เขตเมืองเกา สัมผัสอาคาร บานเรือนที่ไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมกรีกและโรมัน
โบราณ เชน ประตูเมือง KOPNENA VRATA ซึ่งไดบูรณะขึ้นใหมในสมัยศตวรรษที ่16 
นําทานถายรูปกับ มหาวิหารเซนตลอเรนซ (ST.LAWRENCE CATHEDRAL) จุดเดน
ของมหาวิหาร คือประตูทางเขาท่ีแกะสลักเปนเร่ืองราวตางๆ อยางวิจิตรตระการตา 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :        KATARINA  HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่6         โทรเกียร – ซิเบนิค – ชมเมือง – ซาเกรบ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําท าน เดินทางสู  “เมืองซิ เบนิค” 

(SIBENIK) (ระยะทาง 61 กม.) เมือง
เกามรดกโลก ปากแมน้ําทะเลอาเดรีย 
ติค นําทานชม จัตุรัสเมืองเกาซีเบนิค 
ที่ลอมรอบไปดวยอาคารเกาแกที่ถูกตัด
แปลงเปนรานขายยา รานแวนตา ราน
เส้ือผาบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบ
นิกแตกตางจากเมืองริมฝم�งทะเลอาเดรียติกทั่วไปเพราะสรางโดยชาวกรีก กอนที่โรมันจะ
เขามามีอิทธิพล ตอมาภายหลังตกเปนเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ วันน้ีจึงยังเห็น



 

 

สถาปตยกรรมหลายแหงทั่วเมืองจะกรุนไปดวยกลิ่นอายสไตลเวเนเชียนอยางชัดเจน 
ถายรูปกับ มหาวิหารเซนตเจมส (ST.JAMES CATHEDRAL) หรือ มหาวิหารเซนตจา
คอบ คืออีกหน่ึงมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยูที่เมืองซีเบนิคบนชายฝم�งดัลเม
เชียน ซึ่งเปนสถาปตยกรรมการสอสรางในแบบผสมระหวางศิลปะทางตอนเหนือของ
ประเทศอิตาลี ดัลเมเชีย และทัสคานี เน่ืองจากใชสถาปนิกในการออกแบบถึง 3 คน 
และมีความเชี่ยวชาญที่แตกตางกัน โดยสรางเสร็จในป 1535 ดวยโครงสรางที่มาจาก
หินปูนสีขาวลวนๆ ไมมีวัสดุอ่ืนปลอมปน ภายในเปนที่ประดิษฐานรูปปم�นนักบุญเจมส
หรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึ่งเปน 1 ใน 12 สาวกของพระเยซ ู

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ( 
บาย นําทานเดินทางสู “เมืองซาเกรบ” (ZAGREB) (ระยะทาง 348 กม.) เมืองหลวงของ

ประเทศโครเอเชียดินแดนแหงทะเลอาเดรียตคิ ซึ่งมีความเกาแกแฝงดวยเสนหและมนต
ขลัง ซาเกรบเปนเมืองแหงศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุงเรืองมาต้ังแตสมัยศตวรรษที ่11 
ปจจุบันชาวโครเอเชีย มีวิถชีีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุง
ซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชรถรางเปนพาหนะทั่วท้ังเมือง กรงุซาเกรบประกอบดวยเขต
เมือง UPPER TOWN ที่สรางขึ้น
สมัยศตวรรษที ่17 ทีม่ซีุมประตูหิน
เปนสัญลักษณ เขต LOWER 
TOWN  ที่สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที ่
19 และเขตเมืองใหมที่สรางสมัยหลัง
สงครามโลกครัง้ที่สอง  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :     INTERNATIONAL HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่7       ซาเกรบ – เที่ยวชมเมือง – สนามบินซาเกรบ  
เชา           บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  



 

 

 นําทานสู  เขต UPPER TOWN ชมวิหาร
เซนตมารก (ST.MARK’S CHURCH) ที่มี
หลังคากระเบื้องปูเปนลวดลายรูปตราของ
กองทหารแหงยุคกลาง ถือเปนสัญลักษณ
สําคัญของซาเกรบ ชมโบสถประจําเมืองเกา
เซนตแคทเธอรีน บริเวณแหงน้ียังเปนที่ตั้ง
ของทําเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENT 
PALACE) นํ าท า น ช ม จุ ด ช ม วิ ว ที่ ท า น
สามารถเห็นกรุง ZAGREB ที่หลังคาอาคาร
เปนสีแดงอิฐทั้งเมือง นําทานชม “กําแพงหิน
โ บ ร า ณ ”  ( STONE GATE)  ยุ ค
คริสตศตวรรษที่ 13 ที่ สรางรายลอมเมือง
เกาที่คงความอัศจรรย ของภาพพระแมมารีที่ไมถูกเผาทําลายเมื่อไฟไหมครั้งใหญ ในป 
ค.ศ.1731 ซึ่งเช่ือวาภาพเขียนมีพลังปาฏิหาริย จึงทําใหผูคนเขามาบูชากราบไหวรวมถึง 
จากน้ัน นําทานนั่งรถราง (USPINJACA) ลงสู LOWER TOWN นําทานชม “ตลาด
กลางเมือง” (DOLAC MARKET) ตลาดกลางแจงที่เกาแกมีสีสันสดใส ขายไมดอกไม
ประดับ และผลไม ราคาถูก นําทาน ผานชมมหาวิหารเซนต สตีเฟ�น (CATHEDRAL 
OF ST.STEPHEN) สถาปตยกรรมที่มีอายุเกาแกกวา 800 ป และปจจุบันได
บูรณะในสไตลนีโอ-โกธิค งดงามดวยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอรามภายใน
ประดิษฐานรูปนักบุญองค สําคัญตาง ๆ  เชน นักบุญ เซนต ปเตอร ,เซนต ปอลล แวะ
ชมจัตุรัส BAN JELACIC SQUARE จัตุรัสกลางเมืองที่ลอมรอบดวยหางรานที่
ทันสมัย ชมอนุสารียโจซิพ เจลาซิค  (BAN JOSIP JELACIC) ผูยิ่งใหญและเปนผู
ซึ่งตอสู  เพ่ือความอิสระจากชาวฮังการีเมื่อป ค.ศ. 1848    

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติซาเกรบ  
17.15 น. เหิรฟ�ากลับสู กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร แอรเวย เที่ยวบินที่ QR 218 
23.45 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเคร่ือง ประมาณ 2.20 ช่ัวโมง 
 
 



 

 

วันที่8      กรุงเทพฯ           
02.05 น. เหิรฟ�ากลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร แอรเวย 

เที่ยวบินที่ QR 834 

12.55 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม 

,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศ
ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยไดมอบหมาย
ให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะ
คํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
อัตราคาบริการ 

จํานวนผูเดินทาง  
ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 
                      จายเพ่ิม 

 

ก.ย. 2562  52,900 52,900 52,900 15,900 

ต.ค. 2562 55,900 55,900 55,900 15,900 

พ.ย. 2562 52,900 52,900 52,900 15,900 

ธ.ค. 2562 55,900 55,900 55,900 15,900 

28 ธ.ค.-04 ม.ค. 2563 65,900 65,900 65,900 16,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ - ซาเกรบ - กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง) 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  



 

 

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรูและคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาธรรมเนียมและคาวีซาโครเอเชีย ทานละ 4,000 บาท (ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา
ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม)  

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ 12 ยูโร 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาท ตอทานตอวัน  

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระเงินมัดจํา จํานวน 30,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซ
สําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอน
การเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 



 

 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 



 

 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให
ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจาย
ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% 
กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  



 

 

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณที่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  



 

 

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยืน่วีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 
 


