
 

 

รหัสทัวร PVC1903424 
ทัวรโครเอเชีย O-HO !!! CROATIA 8 วัน 5 คืน (TK) 
Church of St. Mark   Cathedral of Zagreb   Stone Gate 
Ban Jelacic Square   Designer Outlet CroatiaKopnena Vrata 
St. Donatus Church   Sea Organ   Greeting to the Sun 
 

 
 



 

 

รายละเอียดการเดินทาง มกราคม  - มิถุนายน  2563 

 
20.30 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสาร

ขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร U สายการบิน Turkish 
Airlines (TK) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนออกเดินทาง 

 
23.30 น. นําทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines (TK) 

เที่ยวบินที่ TK 69 
 

   
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล เพือ่แวะเปล่ียนเคร่ือง  

**เวลาทองถิ่นประเทศตรุกชีากวาประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง** 
08.05 น. ออกเดินทางสู เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย Turkish Airlines (TK) 
เทีย่วบิน TK 1053  

วันที่หน่ึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ – เมืองอิสตันบูล ประเทศตรุก ี               
(-/-/-)                                                                   

วันที่สอง        สนามบินซาเกร็บ - เมืองซาเกร็บ –  Church of St. Mark - Cathedral of 
Zagreb - Stone Gate - Ban Jelacic Square - Designer Outlet Croatia –  
เมืองซาเกร็บ                  (-/L/-)      



 

 

 
08.15 น. เดินทางถึง สนามบินซาเกร็บ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรเรียบรอย
แลว  
  **เวลาทองถิ่นประเทศโครเอเชียชากวาประเทศไทยประมาณ 6 ช่ัวโมง** 
 นําทานเดินทางสู เมืองซาเกร็บ (Zagreb) **ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที 

ระยะทาง 15 กิโลเมตร** เมืองหลวงอันเกาแกของโครเอเชีย ติดอันดับ 1 ใน 10 
เมืองนาเที่ยวของยุโรป ที่น่ีมีสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายทั้งพิพิธภัณฑ, แหลงช
อปปم�ง, รานอาหารอรอย และสวนที่ตกแตงอยางสวยงาม เมืองแหงน้ีถือวาเปน
เมืองที่มีความโดดเดนทางดานวัฒนธรรม สิ่งกอสรางทางประวัติศาสตรมากมาย 
และยังถือวาเปนหัวใจของการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ
โครเอเชีย 

จากน้ัน นําทุกทานเก็บภาพ ณ โบสถ เซนตมารค (St. 
Mark's Church) มีหลังคาอันน าทึ่ งที่ มุ งด วย
กระเบ้ืองเปนลายตาราง โดยแสดงรูปตราประจํา
เมืองที่มีสีสันสดใส นอกจากน้ี โบสถยังมีการ
ผสมผสานสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ และมี
งานศิลปะที่สําคัญมากมาย ลองถายรูปบริเวณภายนอกที่มีช่ือเสียง ชมพิธีเปลี่ยน
เวรยาม และดูรูปปم�นที่เปนผลลงานของศิลปนเล่ืองช่ือ Ivan Metrovic โบสถแหง
น้ีมีอายุตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 13 โดยเปนอาคารที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของซาเกร็บ 
ในหลายศตวรรษที่ผานมานับต้ังแตการกอสรางคร้ังแรก โบสถได รับการ
ปรับเปล่ียน และเติมแตงมากมาย ซึ่งรวมถึงแนวเสา
โคง แทนบูชา และประตูทางเขาแบบกอทิก รวมถึง
การตกแตงภายในใหมสมัยศตวรรษที่ 20 

 เก็บภาพความประทับใจกันตอที่ มหาวิหารซาเกร็บ 
(Cathedral of Zagreb) หรือ อาสนวิหารแหง
เมืองซาเกร็บ ต้ังอยูบน Kaptol Square มีอายุ
ก ว า  8 0 0  ป  เป น โบ ส ถ เก า แ ก ที่ มี รู ป แ บ บ
สถาปตยกรรมแบบกอธิก โดดเดนดวยยอดแหลมคู



 

 

ปลายแหลมสีทอง สูงกวารอยเมตร อาสนวิหารที่เห็นกันอยูในปจจุบันเปนผลงาน
การออกแบบของสถาปนิกชาวเยอรมนันามวา Hermann Bolle อาสนวิหารแหง
น้ีเปนวิหารหลักของเมอืง ภายในกวางขวางใหญโตมาก มีแทนประกอบพิธีกรรมที่
สรางดวยหินออนแบบบาโรค  

 และนําทานถายภาพกบั ประตูเมืองเกา (Stone 
Gate) Porta di Pietra (Kamenita vrata) 
ซึ่งแปลวา ประตูหิน แตเดิมสรางเปนประตูไม 
แตถูกไฟไหมเมื่อปค.ศ.1731 จนประตูเสียหาย
ทั้งหมด แตในบรรดากองเถาถานกลับปรากฏรูป
ของแมพระ และพระกุมารที่เคยประดับอยูที่ประตูเมืองไมไดรับความเสียหายแต
อยางใด ชาวเมืองจึงเช่ือในความศักดิ์สิทธิ์น้ีจึงนิยมมาจุดเทียนขอพรกัน หากพรที่
ขอไวสมดังหวัง ชาวบานก็จะนําป�ายหินหรือไมสลักคําวา Hvala ที่แปลวา 
ขอบคุณ มาวางไวบริเวณน้ี  
อิสระใหทุกทาน ณ จัตุรัสเจลาซิค (Ban Jelacic Square) ที่มีรูปปم�นของนาย
พล “บาน โจซิฟ เจลาซิค” เปนวีระบุรุษของประเทศที่นําทหารชาวโครแอตตอตาน
ฮังการีในสมัยตนศตวรรษที่ 19 โดยมีอนุสาวรียของทานในทาขี่มาศึกอยูที่จัตุรัส
แหงน้ี  

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังจากน้ัน นําทานชอปปم�งที่ Designer Outlet Croatia **ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 

นาที ระยะทาง 16 กิโลเมตร** แหลงชอปปم�งแหงใหมที่ใหญที่สุดในเมืองซาแกรบ 
ในบรรยากาศหมูบานแบบพรีเมี่ยม ในรูปแบบสถาปตยกรรมของโครเอเชีย ใน
แบบทันสมัย และด้ังแบบเดิม เชน ซุมหินธรรมชาติ หอคอยจําลองของเมือง 
Dubrovnik แบบจําลองของหอคอย Lotrscak ที่มี ช่ือเสียง สถานที่แหงน้ีมี
รานคามากกวา 100 แบรนด เชน Armani Exchange, Guess, Adidas, 
Under Armour และอีกมากมายพรอมสวนลด 30‑70% ตลอดทั้งป อีกทั้งยังมี 
คาเฟ� รานอาหาร เพื่อเติมเต็มประสบการณการช็อปปم�งอยางอิสระ  

ค่ํา  อิสระอาหารคํ่า เพื่อความสะดวกในการชอปปم�งอยางเต็มที่ 
 ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางกลับไปที ่เมืองซาเกร็บ (Zagreb) **ใชเวลา

เดินทางประมาณ 30 นาที ระยะทาง 16 กิโลเมตร** 



 

 

 นําคณะเขาสูทีพ่ัก Hotel Rebro หรือเทยีบเทา (เมืองซาเกร็บ) 

 
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทุกทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติพริตวิ
เซ (Plitvice Lakes National Park) **
ใช เว ล า เดิ น ท างป ระม าณ  2  ช่ั ว โม ง 
ระยะทาง 135 กิโลเมตร** ซึ่งเปนอุทยาน
แหงชาติที่ เกาแกที่สุดในยุโรปตะวันออก 
ต้ังอยูในเขตคารลโลแวค ตอนกลางของ
โครเอเชีย ใกลกับพรมแดนประเทศบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา มีพื้นที่กวา 296 
ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเขียวมรกต และสีฟ�า มากถึง 16 ทะเลสาบ ซึ่งมีตน
กําเนิดมาจากน้ําในภูเขา Mala Kapela อุทยานแหงน้ีถูกคนพบเมื่อป 1949 
และไดขึ้นทะเบียนเปน มรดกโลกโดยองคกร UNESCO เม่ือป 1979 มอบ
อิสระใหทานไดเขาชมอุทยานอยางเต็มที่ (รวมบัตรเขาชมแลว)  

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังจากน้ัน นําคณะทานออกเดินทางสู เมืองซาดาร (Zadar) **ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 

ช่ัวโมง ระยะทาง 141 กิโลเมตร** เมืองเกาแกเล็กๆ ชายฝم�งทะเลเอเดรียติค ทาง
ตะวันตกของโครเอเชีย มีผลงานศิลปะซึ่งเปนแลนดมารกแหงสําคัญของเมืองเปน 
“เคร่ืองดนตรี” ที่ถูกสรางขึ้นโดยฝมือมนุษย แตไดพลังจากธรรมชาติชวยบรรเลง
ทวงทํานองสุดมหัศจรรยออกมา “ออรแกนทะเล” หรือที่ชาวโครเอเชียเรียกกันวา 
“Morske Orgulje” เปนผลงานการออกแบบของ Nikola Baic สถาปนิกชาว
ซาดารทองถิ่น ที่ ได รับมอบหมายโจทยจากเทศบาลเมือง ใหสรางผลงาน
สถาปตยกรรมเพื่อใหเปนสีสัน และจุดจดจําแหงใหมของเมือง แทนที่โบราณสถาน
อันทรงคุณคามากมาย ที่ถูกทําลายลงในชวงสงครามโลกคร้ังที่สองจนเหลือเพียง
ซาก  

ค่ํา          บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

วันที่สาม   เมืองซาเกร็บ – Plitvice Lakes National Park - เมืองซาดาร                          
(B/L/D) 



 

 

  นําคณะเขาสูทีพ่ัก Hotel Zadar หรือเทยีบเทา  

 
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน นําทานถายภาพ ณ ประตูเมือง (Kopnena 

Vrata) ซึ่งไดบูรณะขึ้นใหมในสมัยศตวรรษที่ 
16 นําทานถายรูปกับมหาวิหารเซนตลอเรนซ 
(St. Lawrence Cathedral) จุดเดนของมหา
วิหาร คือ ประตูทางเขาที่แกะสลักเปนเร่ืองราว
ตางๆ อยางวิจิตรตระการตา  
นําคณะทานถายรูปเปนที่ระลึก ณ โบสถ เซนต โดแนท (St. Donatus Church) 
ซึ่งตั้งอยูบริเวณเดียวกนักบัโรมันฟอรัม ซึ่งเปนโบสถไบเซนไทนทีใ่หญที่สุดในดัลเม
เทีย ซึ่งถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 9 โดยตัวอาคารน้ันสรางแบบหลังคาทรงกลม 
ใชงานสําหรับพิธีกรรมทางศาสนา ปจจุบันได
กลายเปนอีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองซาดารไป
แลว 
นําทุกทานเก็บภาพความประทับใจกันตอที่  
Sea Organ สถาปตยกรรมกอสรางเคร่ือง
ดนตรีที่อาศัยเกลียวคลื่นที่ซัดเขากระทบกับ
บันไดหินออนและทอใตขั้นบันได ทําใหเกิดเปนทวงทํานองดนตรีอันไพเราะเสนาะ

หู เปนความมหัศจรรยที่เกิดขึ้นจากความ
รวมมือระหวางม นุษย  และธรรมชาติ 
ผลงานการออกแบบของ Nikola Basic 
น่ังฟงเพลินๆ พรอมรับลมเย็นจากทะเลอา
เดรียติกไปดวย  
 นําทานชม Greeting to the Sun 

วันที่สี่         เมืองซาดาร - Kopnena Vrata - St. Donatus Church - Sea Organ – 
Greeting to the Sun - เมอืงซบีินิค - Cathedral of St.James                          
(B/L/D)      



 

 

คือ ศิลปะที่ถูกติดต้ังอยางถาวร พิกัดริมแมน้ําของทาเรือ Zadar ในประเทศ
โครเอเชีย เปนโครงสรางที่มชีีวติชีวา สรางขึ้นโดยสถาปนิก Nikola Basic ซึ่งเขา
ไดใชแผงโซลาเซลลพลังงานแสงอาทติยมาสรางสรรคเปนสถาปตยกรรมงานศิลปะ
ที่นาทึ่ง โดยใชแผนกระจกหลายช้ันวางเรียงกันครอบคลุมเซลลแสงอาทิตย ใน
พื้นที่วงกลม ในตอนกลางวันเซลลเหลาน้ีก็จะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตยจนอ่ิม 
และจะออกมามีชีวิตชีวาในตอนกลางคืน  

 
กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทุกทานออกเดินทางสู เมืองซิบีนิค (Sibenik) **ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง 30 นาที ระยะทาง 88 กิโลเมตร** เปนหน่ึงในเมืองทาสําคัญต้ังอยู
ตอนกลางของแควนดัลมาเชีย บริเวณปากแมน้ําดรักคา กอนจะไหลลงสูทะเลเอเด
รียติก เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของแควน กอต้ังโดยชาวโครแอทแทๆ ตาง
จากเมืองอ่ืนๆ ในแถบน้ี ที่มักมีตนกําเนิดจากการเปนนิคมของกรีกหรือโรมันกอน 
เชน สปลิท ซาดาร หรือดูบรอฟนิก เป�นตน อยางไรก็ตาม เมืองซิบีนิคก็ประสบ
ชะตากรรมเดียวกับเมืองตางๆ ในแควนดัลมาเซีย คือถูกปกครองโดยอาณาจักรที่
มีอิทธิพลในขณะน้ัน เชน สาธารณรัฐเวนิส จักรวรรดิไบแซนไทน ราชอาณาจักร
ฮังการี จนกระทั่งหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 จึงกลับมาเปนสวนหนึ่งของประเทศ
โครเอเชีย หลังสิ้นสุดสงครามประกาศเอกราชของโครเอเชีย ในป ค.ศ. 1991 

หลังจากน้ัน นําทานเก็บภาพ ณ อาสนวิหารเซนตเจมส 
(Cathedral of St.James) ส ร า ง ขึ้ น ใน
ระหวางป  ค.ศ. 1431-1535 เพื่ออุทิศแด  
เซนตเจมส หรือ ที่รูจักกันในนาม นักบุญยา
กอบ (Jacob) เน่ืองจากสถานปนิกที่สราง
อาสนวิหารแหง น้ีทั้ ง  3 คน ไดแก  Francesco di Giacomo, Georgius 
Mathei Dalmaticus และ  Niccolo di Giovanni Floentino ม าจาก  3 
ทองถิ่น คือ ดัลมาเชีย, โคโม (อิตาลีตอนเหนือ) และฟลอเรนซ (ทัสคานี) เกิดเปน
สามประสานรังสรรคผลงานสุดยอดแหงยุคช้ินหน่ึง โดยใชเทคนิคช้ันสูงในการสราง
หองโถงสูงใหญ และโดมคร่ึงวงกลม วิหารทั้งหลังลวนสรางดวยหินปูน มีความสูง
ถึง 32 เมตร รอบตัววิหารประดับประดาดวยงานปูนปم�น บัวใตชายคาเปนรูปศรีษะ 



 

 

ทั้งเด็กผูชาย ผูหญิง รวมกัน 71 ใบหนา ซึ่งไมปรากฏที่มาวาเปนใบหนาของใคร 
ซุมประตูทางเขาทิศเหนือเรียกวาประตูสิงห (lion Gate) ประดับดวยปูนปم�นรู
ปอดัมกับอีฟ ยืนบนเสาขางประตูทั้งสองฝم�ง ดานลางเปนรูปปم�นสิงโต  บานประตู
สรางจากสัมฤทธิ์ บนยอดกําแพงโบสถ และเซนตปเตอร (St.Peter) สะทอนให
เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะกอธิก และเรอเนซองค ซึ่งผสมผสานเขากันอยางงดงาม 
อาสนวิหารเซนตเจมสไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกป ค.ศ. 2000 

 
ค่ํา          บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  นําคณะเขาสูทีพ่ัก Hotel Panorama หรือเทียบเทา (เมอืงซิบินค) 

 
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําคณะทานออกเดินทางสู เมืองโทรเกียร (Trogir) **ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ระยะทาง 48 กิโลเมตร** 
เมืองเล็กแหงน้ีมีอายุยาวนานกวา 2,500 ป และเคยเปน
ที่พํานักอาศัยของชาวกรีก โรมัน และโครแอต รวมทั้งชน
ชาติอ่ืนๆ มากมาย ชนชาติที่เคยอาศัยในเมืองน้ีและทรง
อิทธิพลมากที่สุดกลุมหน่ึงในประวัติศาสตรคือชาวเวนิส 
ซึ่งเคยปกครองเมืองมาเกือบสี่รอยปนับต้ังแตตอนตน
ศตวรรษ 1400 โดยไดสรางพระราชวัง หอคอย บาน และ
ป�อมปราการอันหรูหราไวมากมาย 
นํ าทุ ก ท า น เก็ บ ภ าพ  ณ  ม ห า วิ ห า ร เซ น ต ล อ ว เร น ซ  (Cathedral of 
St.Lawrence) ที่สรางขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบ
โรมันเนสก โดยมีสิงโต, อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองคสําคัญตางๆ จาก
สิ่งกอสรางที่เหลืออยูก็พอจะจินตนาการไดวาสมัยกอนจะงดงามเพียงใด  

วันที่หา เมืองซิบีนิค - เมอืงโทรเกียร - Cathedral of St.Lawrence - เมืองสปลิท - 
Diocletian’s Palace - Cathedral of Saint Domnius – People’s Square 
- เมอืงดูบรอฟนิค                (B/L/D)      



 

 

จากน้ัน นําทานออกเดินทางตอไปที่ เมืองสปลิท (Split) **ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 
นาที ระยะทาง 28 กิโลเมตร** เมืองใหญเปนอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยูใน
แควนดัลเมเชีย อันเปนตนกําเนิดของสุนัขพันธุดัลมาเช่ียนที่โดงดังเที่ยวชมเมืองส
ปริท ที่สรางรายลอมพระราชวงัดิโอคลีเธี่ยน ประกอบดวย ศาลาวาการเมืองสไตล
เรอเนซองส สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 15 อาคารบานเรือนเกาแกตางๆ 

กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานถายภาพ ณ พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน 
(Diocletian’s Palace) โ ด ย อ ง ค ก า ร
ยูเนสโก (UNESCO) ไดประกาศใหเปนมรดก
โลกในป ค.ศ.1979 สรางขึ้นจากพระประสงค
ของจักรพรรด์ิดิโอคลีเธี่ยนแหงโรมัน ซึ่งตอง 
การสรางพระราชวังสําหรับบ้ันปลายชีวิตของ
พระองค หลังจากสละบัลลังก ภายในพระราชวังประกอบดวยวิหารจูปเตอร 
(Catacombes) สุสานใตดินที่มีช่ือเสียง และวิหารตางๆ รองรอยที่หลงเหลืออยู
ของพระราชวังแหงน้ีแสดงถึงความยิ่งใหญต้ังแตสมัยโรมัน โดยอาณาบริเวณถูก
ลอมรอบดวยกําแพงเการูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และทางประตูร้ัวดานหลังของ
พระราชวังเปนที่ ต้ังของรูปปم�นบิชอฟ Gregory of Nin นักบวชผูพยายาม
เรียกรองใหวาติกัน อนุญาติใหใชบทสวดมนตเปนภาษาโครเอเชีย  

 
 นําทุกทานเก็บภาพความประทับใจกัน

ต อ ที่  ม ห า วิ ห า ร เซ น ต ด อ ม นิ อุ ส 
(Cathedral of Saint Domnius) ได
มีการกอสรางขึ้นต้ังแตป ค.ศ 7 ถือวา
เปน โบสถ  ที่  "เกาแกที่สุดในโลก" ที่
ยังคงอนุรักษโครงสรางเดิมไว ในอดีต

น้ัน โบสถแหงน้ีเคยเปน สุสานของ "จักรพรรด์ิ ดิโอคลีเชียน" สวนของช้ันลาง
ดานหนาโบสถ จะเจอกับ "ตัวสฟงซสีดํา" ต้ังตระหงานอยู โดย สฟงซ พวกน้ี ไดมี
การนํามาจากประเทศ อียิปต จํานวน 12 ตัว แตปจจุบันหลงเหลือใหเห็นอยูเพียง
แค 3 ตัว เทาน้ัน  



 

 

 
นําทานเย่ียมชมยาน People’s Square ซึ่งมีบรรยากาศคึกคักจอแจไปดวยผูคน 
และนักทองเที่ยว สีสันของรานคา และบานเรือนดูแลวสบายตา  
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสู เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) **ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที ระยะทาง 232 กิโลเมตร** ไดช่ือวาเปน
หน่ึงในเมืองเกาที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม "ไขมุกแหงทะเลเอเดรียติก" ดวย
ความลงตัวของสถาปตยกรรมและผังเมืองที่เปนระเบียบ เปนเมืองที่มีอํานาจทาง
ทะเลต้ังแตศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุงเรืองทางการคา จึงไดสรางความ
ยิ่งใหญใหโดดเดน ดวยการตกแตงพระราชวัง สรางโบสถ วิหาร จัตุรัส น้ําพุ และ
บานเรือนตางๆ และไดรับการบูรณะและปรับเปล่ียนอยางงดงามตามยุคสมัย 

ค่ํา          บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  นําคณะเขาสูทีพ่ัก Hotel Lero หรือเทียบเทา (เมืองดูบรอฟนิค) 
 

 
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานชมวิวเมืองมุมสูงโดยการ น่ังกระเชา
ไฟฟ�าชมวิว สู SRD HILL ที่ความสูง 400 
เมตร จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟ
นิค ทานจะไดถายรูปเมืองเกาดูบรอฟนิคจาก
มุมสูง สามารถชมเมืองไดแบบ 360 องศา 
ภูมิทัศนที่รายลอมดวยน้ําทะเลสีฟ�าใสดุจราวแสงสะทอนของคริสตอลโอบลอม
เมืองเกาไว ดวยความสวยงามของบานเรือนสีขาว มุงดวยหลังคาสีสม อันเปนภาพ
ที่เปนเอกลักษณของเมอืงดูบรอฟนิคที่พลาดไมได (ไมรวมคาขึ้นกระเชา หากสนใจ
ติดตอไดที่หัวหนาทัวร) 

กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

วันที่หก เมืองดบูรอฟนิค - น่ังกระเชาไฟฟ�าชมวิว - Rector's Palace -  Sponza 
Palace – Orlando Column – Bell Tower - Dubrovnik Cathedral - 
Walls of Dubrovnik    (B/L/-)      



 

 

จากน้ัน นําทานเดินชมเสนหของเขตเมืองเกา (Old Town) ซึ่งองคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนให เปนมรดกโลกในป  ค .ศ . 1979ชม
ทัศนียภาพของตัวเมืองเกามีป�อมปราการโบราณ
ความยาว 190 เมตรลอมรอบ ถือเปนสัญลักษณ
ของเมืองที่ความโดงดังเทียบไดกับแกรนดแคนยอน
หรือแกรนดคาแนลแหงเวนิส  
นําทานถายรูปดานนอก พระราชวังเรคเตอร 
(Rector's Palace) ตึกประตูโคงมีเสาแกะสลัก
สวยงามเรียงตอกันเปนแนว ที่น่ีเคยเปนตึกวาการของสาธารณรัฐดูบรอฟนิก ตัว
ตึกเปนศิลปะผสมโกธิก เรอเนสซองส และบาร็อค ตัวตึกเคยถูกระเบิดพังทลายถึง
สองคร้ัง แตก็ไดสรางและซอมขึ้นมาใหม ปจจุบันเรกเตอร พาเลซ เปนพิพิธภัณฑ
แสดงการสรางเมืองต้ังแตคร้ังแรก และใชเปนสถานที่จัดแสดงคอนเสิรต 
นําคณะเก็บภาพดานนอกเปนที่ระลึกกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) 
สรางขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปจจุบันไดใชเปนที่
จัดเก็บเอกสาร และสํานักงานสวนราชการ  

หลังจากน้ัน นําทานเก็บภาพตอกันที่จัตุรัสกลางเมือง เปนแหลงทํากิจกรรมตางๆ ของเมืองใน
อดีต มี เสาหินอัศวิน (Orlando Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) ต้ังอยู
ปลายสุดของถนนสายหลัก สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1444 
นํ าท านถ ายภ าพ  Dubrovnik Cathedral ห น่ึ ง ใน โบสถ เก าแก ที่ ส ะสม
โบราณวัตถุของพอคาวาณิชที่ไดทําการคาขายกับชาวเวนิชในอดีต 
อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพกับ Walls of Dubrovnik เปนกําแพงหินป�องกันรอบ
เมือง ในภาคใตของโครเอเชีย กําแพงระยะทางประมาณ 1,940 เมตร (6,360 
ฟุต) ยาวลอมรอบเมืองเกาท และมีความสูงประมาณ 25 เมตร (82 ฟุต) สวน
ใหญของกําแพง และป�อมปราการที่มีอยูเดิมถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 14 และ 
15 แตยังคงขยายตอเน่ืองจนถึงศตวรรษที่ 17 โครงสรางที่ซับซอนซึ่งใหญที่สุด 
สมบูรณที่สุดในยุโรปไดรับการปกป�อง และใหความปลอดภัยกับสาธารณรัฐที่มี
อารยธรรม และมีความซับซอนที่รุงเรืองในความสงบสุข และความเจริญรุงเรือง
เปนเวลาหาศตวรรษ  

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา เพื่อความสะดวกในการเทีย่วชมเมอืงดูบรอฟนิคอยางเต็มที ่



 

 

 นําคณะเขาสูทีพ่ัก Hotel Lero หรือเทียบเทา (เมืองดูบรอฟนิค) 

 
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 
**อิสระใหทานไดพกัผอนตามอัธยาศัย** อาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ไมรวมอยูในรายการ 

 
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสู สนามบินดูบรอฟนิค  
**ใชเวลาบินประมาณ 30 นาที ระยะทาง 25 กิโลเมตร** 

20.30 น. นําทานเดินทางสู เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรก ีโดย Turkish Airlines (TK) 
เที่ยวบินที ่TK 440 

 

 
 
00.25 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ** เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง ** 
01.50 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย Turkish 

Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 68 
15.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ 

 
 
 
 
 

วันที่เจด็ เมืองดบูรอฟนิค – อิสระตามอัธยาศัย (เต็มวนั) - สนามบินดูบรอฟนิค                      
(B/-/-)      

วันทีแ่ปด สนามบินอิสตันบูล – ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ                          
(-/-/-)      



 

 

อัตราคาบริการ  **ไมมีราคาเด็ก** 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ (2-3 ทาน/หอง) พักเดี่ยว (จาย) เพ่ิม

ทานละ 
17 – 24 มกราคม  2563 47,777.- 9,500.- 
24-31 มกราคม 2563 47,777.- 9,500.- 

07-14 กมุภาพันธ 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 มถิุนายน 2563 49,777.- 10,500.- 
19-20 มถิุนายน 2563 49,777.- 10,500.- 

 
วิธีการชาํระเงนิ  ชําระมดัจํา ทานละ  20,000 บาท  
 อีเมล หรือไลน หนาหนังสอืเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสํารองที่น่ัง และจองคิววีซา  
(หนังสือเดินทางมีอายุการใชงาน 6 เดือนขึ้นไป) 
คามดัจําทวัร บริษัทขอเก็บคาทัวร ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทําการจอง และคาทวัรสวนที่
เหลือ ขอเก็บทัง้หมด 30 วัน กอนการเดินทาง มฉิะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคามดั
จําทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับ ช้ันประหยดั (แบบหมูคณะ) ตามที่ระบุในรายการ 
 น้ําหนักกระเป�าที่สามารถโหลดใตทองเคร่ืองได 23 กิโลกรัม (ทานละ 1 ช้ิน) และถอืขึ้น

เคร่ืองได 7 กิโลกรัม 
 โรงแรมที่พกั ระดบั 3 ดาว ตามทีร่ะบุในรายการ หรือเทียบเทา (พกั 2 - 3 ทาน/หอง) 
 คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 อาหารและเคร่ืองด่ืม ตามที่ระบุในรายการ  



 

 

 พาหนะเดินทางระหวางนําเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 

บาท   
    
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%  
 คาธรรมเนียมวีซาประเทศโครเอเชีย 5,700 บาทชําระพรอมเงนิมดัจํา 
 คาใชจายสวนตัว นอกเหนือจากรายการทวัรระบุไว เชน คาอาหาร-เคร่ืองดืม่, คาซกัรีด, 

คาโทรศัพท, คามินิบารและทวีีชองพิเศษ ฯลฯ  
 คาปรับ สําหรับกระเป�าสมัภาระเดินทางที่เกินกวาที่สายการบินกําหนด 
 คาแปลเอกสารในการยื่นวีซา 
 คาทปิพนักงานยกกระเป�า  
 ทิปคนขับรถ, ทิปไกดทองถิน่, ทปิหวัหนาทัวร และทิปรานอาหารทกุราน ทานละ 70 ยูโร  

(ชําระกับเจาหนาที่สงกรุปที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) 
 
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยดุ, ฤดทูองเที่ยว ,เทศกาลสําคัญ จะไมมกีารคืนเงินมดัจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด หากไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไดระบุไว    

 ชวงเทศกาลหรือวันหยดุตอเน่ือง ตองแจงยกเลิกกอนการเดินทางอยางนอย 45 วัน ทาํการ 
(ไมนับวันปดทําการ และวันหยุดนักขัตฤกษ)  

 การยกเลิกจะตองแจงทางบริษทั กอนการเดินทาง 30 วัน ทําการ (ไมนับวันปดทาํการ และ
วันหยดุนักขตัฤกษ) ทางบริษทัจะคืนคาทัวรทั้งหมด 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ทําการ (ไมนับวันปดทําการ และวันหยดุนักขัตฤกษ) ทาง
บริษัทจะคืน 50 % ของคาทวัร 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ทาํการ (ไมนับวันปดทําการ และวันหยดุนักขตัฤกษ) ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทวัรทั้งหมดในทกุกรณี 

 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุหรือเทศกาลที่ตองการันตีมดัจํากับสายการบิน หรือกรุปทีม่ี
การการันตีคามดัจาํที่พกัโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม



 

 

อาจขอคืนเงินไดรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 
จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรือคาทวัรทัง้หมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ัน 

 
เงื่อนไขอ่ืนๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา แตทางบริษทัจะยงัคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนส่ิงสําคัญ 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไมขายใหแกทานทีต่องใชรถเข็น หรือ มีโรคประจาํตัวบางอยาง 
หรือ ทองออนหรือทองแกมาก หรือ มีเดก็อายุ 1-2 ป หรือ คนพิการ หรือ พระภกิษุสงฆ หรือ 
นักบวช (กอนซ้ือทวัร จะตองแจง เพื่อหาขอตกลงรวมกัน เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภัยและ
เพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดนิทาง)   
- ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางทีม่คีวามประสงคจะลกัลอบเขาประเทศเกาหลีใตเพื่อไป
ทํางาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใชการทองเที่ยว  
- ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผดิชอบคาเสียหายที่เกิดกับชีวติ รางกาย การเจ็บป�วย การถูกทํา
ราย ความตาย อุบัติเหตุตางๆ  สูญหายในทรัพยสินหรืออยางอ่ืน การนัดหยดุงาน  ภัย
ธรรมชาติ การกอจลาจล การปฏวิัต ิ และอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรอืทางออม  
- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดหรือ
บางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทัง้หมดแลว  
- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมดัจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 
- มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับ 
- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนคาบริการในกรณีที่มกีารขึ้นราคาคาต๋ัว เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง คา
ประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
- ถากรุปทีท่านจองทวัรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามทีก่ําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลกิบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทวัรใหทาน แตทางบริษัท



 

 

จะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศทีท่านจะ
เดินทาง  (ถาโปรแกรมทีท่านเดินทางจะตองยืน่ขอวีซา) 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรบัผดิชอบตอคาใชจายใดๆทัง้สิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยัตางๆ 
เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, 
การจราจรติดขดั หรือสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจการควบคุมของ
บริษัทฯ และเจาหนาที่น้ันๆ ที่จะสงผลทาํใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการทวัร ผูเดินทาง
ไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใดๆทัง้สิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสีย
ความรูสึก และคาใชจายทีบ่ริษัทจายไปแลว เปนตน  
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมวีัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมอืงของประเทศน้ันๆปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ กต็ามถอืเปนเหตุผลซ่ึงอยู
นอกเหนืออํานาจและความรับผดิชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนืเงิน
บางสวนหรือทัง้หมดหากทานถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไม
สามารถเดินทางตอไปได คณะทวัรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได 
จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมทีว่างไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาทีป่ระสานงาน
และเจาหนาที่จะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะ ๆ 
- เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินชุดน้ีเปนต๋ัวราคาพิเศษ (ต๋ัวกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบนหนา
ต๋ัวเทาน้ัน จงึไมสามารถยกเลิกหรอืเปล่ียนแปลงใดๆ ทัง้สิ้น และถาทางบริษทัไดดําเนินการออก
ต๋ัวเคร่ืองบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลกิหรอืเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเดินทางได (ยกเวนบางสาย
การบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลงรายช่ือผู
เดินทางหลงัจากออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ทัง้น้ีจะขึ้นอยูกับ
สายการบินเทาน้ัน) 
- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสง
เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผดิชอบตอการสูญหายดังกลาว
ในระหวางการ ทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทัง้หมดหรือบางสวน ถือวาทานสละ
สิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทวัร ต๋ัว
เคร่ืองบินขากลับซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที ่ ทานชําระกบัทางบริษัท
ฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกบับริษทัฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ 
ที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตาม



 

 

ความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทัง้น้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย 
รวมถงึประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 
 

หลกัฐานการทําวซีา  โครเอเชีย 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุเกินกวา 6 เดือน  และเหลือหนาวางอยางนอย…
3…หนา 
2. รูปถายสีฉากหลังขาว (อายุไมเกิน 6 เดือน) ไมสวมแวนตา ขนาด 2 น้ิว  จํานวน…...2…รูป 
3. สําเนาบัตรประชาชน  โดยถายสําเนาหนา-หลงั…2…ชุด  (กรณีเปนเด็กใหใชสูติบัตร) 
4. สําเนาทะเบียนบาน......2...ชุด  **พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ** 
5. สําเนาทะเบียนสมรส…2…ชุด (ในกรณีแตงงานแลว) หรือ ทะเบียนหยา (ถามี) **พรอมแปล
เปนภาษาอังกฤษ** 
6. สําเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงช่ือ, นามสกุล…2…ชุด  (ในกรณีมกีารเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล)  
**พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ** 
7. เอกสารทํางาน : 
 7.1 กรณีเปนขาราชการ / พนังบริษัท ใช หนังสือรับรองการทาํงาน ตัวจริง 1 ชดุ พรอม
สําเนา 1 ชุด  
 (ระบุวันเขาทํางาน ตําแหนง เงนิเดือน ระยะเวลาที่จะไปเที่ยว .... เปนภาษาอังกฤษ) 
 7.2 กรณีเปนเจาของกิจการ ใช สําเนาหนังสอืจดทะเบียนบริษัท หรือ สาํเนาหนังสือรับรอง 
คัดมาไมเกิน 3 เดือน จํานวน 2 ชุด **พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ** 
 7.3 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา ใช หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา…2…ชุด เปน
ภาษาอังกฤษ  
8. เอกสารการเงิน สถานทูตมคีวามจําเปนตองใชทัง้ 2 อยางประกอบกัน ดังน้ี 
  8.1 : ถายสําเนาสมดุเงินฝาก หรือ Statement (บัญชีออมทรัพยเทาน้ัน) Update วันที่
ปจจุบัน ยอนหลัง อยางนอย 4 เดือน)  จํานวน…2…ชุด   
 8.2 จม.รับรองสถานะยอดเงินฝาก (Bank Certificate) ตัวจริง 1 ชุด พรอมสาํเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ
กรณีผูเยาว (อายต่ํุากวา 18 ป) เดินทางโดยไมมีบิดาและมารดาไปดวย หรือผูเยาวเดินทางโดย
มีบิดาไป แตไมมี มารดาไป หรือในทางกลับกนัอยางใดอยางหน่ึง บิดาหรือมารดาตองไป



 

 

ดําเนินการทําหนังสือยินยอม จากสํานักงานเขตในทองถิ่นทีม่ีภมูิลําเนาอาศัยอยู เพื่อทาํหนังสือ
ยินยอมประกอบการยื่นวีซา 
**โดยเอกสารตองระบุวา “อนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกบัใคร และระบุความสมัพันธวา
เปนอะไรกันอยางชัดเจน** 

 
ศูนยรับย่ืนวีซา VFS โครเอเชีย อาคารจามจุรีสแควร ช้ัน 4 หอง 404 

 
 
 
 
 
 
 
 


