
 
 

 
 

 
O-HO !!! CROATIA 8 DAYS 5 NIGHTS TK 

เมืองซาเกร็บ, เมืองซาดาร,์ เมืองซิบีนิค, เมืองโทรเกียร ์

 เมืองดบูรอฟนิค, Designer Outlet Croatia  

 

 

 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง มกราคม  - มิถุนายน  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

20.30 น. ขอเชิญทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 

เคาน์เตอร ์U สายการบิน Turkish Airlines (TK) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเช็คอิน และหวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดินทาง 

 

23.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines (TK) เท่ียวบินท่ี TK 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินอสิตนับูล เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง  

**เวลาทอ้งถ่ินประเทศตุรกีชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง** 

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

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินซาเกร็บ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

  **เวลาทอ้งถ่ินประเทศโครเอเชียชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชัว่โมง** 

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

เก่าแก่ของโครเอเชีย ติดอนัดบั 1 ใน 10 เมืองน่าเท่ียวของยุโรป ท่ีน่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายทั้งพิพิธภณัฑ,์ แหล่งช้

อปป้ิง, รา้นอาหารอร่อย และสวนท่ีตกแต่งอย่างสวยงาม เมืองแห่งน้ีถือว่าเป็นเมืองท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นวฒันธรรม 

ส่ิงก่อสรา้งทางประวติัศาสตร์มากมาย และยงัถือว่าเป็นหวัใจของการปกครอง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของประเทศ

โครเอเชีย 

จากน้ัน น าทุกท่านเก็บภาพ ณ โบสถเ์ซนตม์ารค์ (St. Mark's Church) มีหลงัคาอนัน่าท่ึงท่ีมุงดว้ยกระเบ้ืองเป็นลายตาราง โดย

แสดงรูปตราประจ าเมืองท่ีมีสีสันสดใส นอกจากน้ี โบสถ์ยังมีการ

ผสมผสานสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ และมีงานศิลปะท่ีส าคญั

มากมาย ลองถ่ายรูปบริเวณภายนอกท่ีมีช่ือเสียง ชมพิธีเปล่ียนเวรยาม 

และดูรูปป้ันท่ีเป็นผลลงานของศิลปินเล่ืองช่ือ Ivan Metrovic โบสถแ์ห่ง

น้ีมีอายุตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 13 โดยเป็นอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของซาเกร็บ ในหลายศตวรรษท่ีผ่านมานับตั้งแต่การก่อสรา้งครั้งแรก 

โบสถไ์ดร้บัการปรบัเปล่ียน และเติมแต่งมากมาย ซ่ึงรวมถึงแนวเสาโคง้ 

แท่นบูชา และประตูทางเขา้แบบกอทิก รวมถึงการตกแต่งภายในใหม่

สมยัศตวรรษท่ี 20 

วนัท่ีหน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี                     (-/-/-)                                                                   

วนัท่ีสอง        สนามบินซาเกร็บ - เมืองซาเกร็บ –  Church of St. Mark - Cathedral of Zagreb - Stone Gate   

              - Ban Jelacic Square - Designer Outlet Croatia - เมืองซาเกร็บ                  (-/L/-)      

http://www.govivigo.com/ideas/


 
 

 
 

 เก็บภาพความประทบัใจกนัต่อท่ี มหาวิหารซาเกร็บ (Cathedral of Zagreb) หรือ อาสนวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ ตั้งอยู่บน 

Kaptol Square มีอายุกว่า 800 ปี เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีมีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบกอธิก โดดเด่นดว้ยยอดแหลมคู่ปลายแหลมสีทอง 

สูงกว่าร้อยเมตร อาสนวิหารท่ีเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเป็นผลงานการ

ออกแบบของสถาปนิกชาวเยอรมนันามว่า Hermann Bolle อาสนวิหาร

แห่งน้ีเป็นวิหารหลักของเมือง ภายในกวา้งขวางใหญ่โตมาก มีแท่น

ประกอบพิธีกรรมท่ีสรา้งดว้ยหินอ่อนแบบบาโรค  

 และน าท่านถ่ายภาพกบั ประตูเมืองเก่า (Stone Gate) Porta di Pietra 

(Kamenita vrata) ซ่ึงแปลว่า ประตูหิน แต่เดิมสรา้งเป็นประตูไม ้แต่ถูก

ไฟไหมเ้มื่อปีค.ศ.1731 จนประตูเสียหายทั้งหมด แต่ในบรรดากองเถา้

ถ่านกลับปรากฏรูปของแม่พระ และพระกุมารท่ีเคยประดับอยู่ท่ีประตู

เมืองไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ชาวเมืองจึงเช่ือในความ

ศักด์ิสิทธ์ิน้ีจึงนิยมมาจุดเทียนขอพรกัน หากพรท่ีขอไว้สมดังหวัง 

ชาวบา้นก็จะน าป้ายหินหรือไมส้ลกัค าว่า Hvala ท่ีแปลว่า ขอบคุณ 

มาวางไวบ้ริเวณน้ี  

อิสระใหทุ้กท่าน ณ จตุัรสัเจลาซิค (Ban Jelacic Square) ท่ีมีรูปป้ัน

ของนายพล “บาน โจซิฟ เจลาซิค” เป็นวีระบุรุษของประเทศท่ีน า

ทหารชาวโครแอตต่อตา้นฮังการีในสมยัตน้ศตวรรษท่ี 19 โดยมี

อนุสาวรียข์องท่านในท่าขีม่า้ศึกอยูท่ี่จตุัรสัแห่งน้ี  

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากน้ัน น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี Designer Outlet Croatia **ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที ระยะทาง 16 กิโลเมตร** แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองซาแกรบ ในบรรยากาศหมู่บา้น

แบบพรีเมี่ยม ในรูปแบบสถาปัตยกรรมของโครเอเชีย ในแบบทนัสมยั และดั้งแบบเดิม เช่น ซุม้หินธรรมชาติ หอคอยจ าลอง

ของเมือง Dubrovnik แบบจ าลองของหอคอย Lotrscak ท่ีมีช่ือเสียง สถานท่ีแห่งน้ีมีรา้นคา้มากกว่า 100 แบรนด์ เช่น 

Armani Exchange, Guess, Adidas, Under Armour และอีกมากมายพรอ้มส่วนลด 30‑70% ตลอดทั้งปี อีกทั้งยงัมี คาเฟ่ 
รา้นอาหาร เพื่อเติมเต็มประสบการณก์ารช็อปป้ิงอยา่งอิสระ  

ค า่  อิสระอาหารค า่ เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงอยา่งเต็มท่ี 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางกลบัไปท่ี เมืองซาเกร็บ (Zagreb) **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที ระยะทาง 16 

กิโลเมตร** 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Rebro หรือเทียบเท่า (เมืองซาเกร็บ) 

 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice Lakes 

National Park) **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ระยะทาง 135 

กิโลเมตร** ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปตะวนัออก 

ตั้งอยู่ในเขตคาร์ลโลแวค ตอนกลางของโครเอเชีย ใกลก้บัพรมแดน

ประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนา มีพื้ นท่ีกว่า 296 ตารางกิโลเมตร 

มีทะเลสาบสีเขียวมรกต และสีฟ้า มากถึง 16 ทะเลสาบ ซ่ึงมีต้น

ก าเนิดมาจากน ้าในภูเขา Mala Kapela อุทยานแห่งน้ีถูกคน้พบเมื่อปี 

1949 และไดข้ึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกโดยองคก์ร UNESCO  

 

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



 
 

 
 

เม่ือปี 1979 มอบอิสระใหท่้านไดเ้ขา้ชมอุทยานอยา่งเต็มท่ี (รวมบตัรเขา้ชมแลว้)  

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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

เก่าแก่เล็กๆ ชายฝัง่ทะเลเอเดรียติค ทางตะวนัตกของโครเอเชีย มีผลงานศิลปะซ่ึงเป็นแลนดม์ารก์แห่งส าคญัของเมืองเป็น 

“เคร่ืองดนตรี” ท่ีถูกสร้างขึ้ นโดยฝีมือมนุษย์ แต่ได้พลังจากธรรมชาติช่วยบรรเลงท่วงท านองสุดมหัศจรรย์ออกมา 

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

ชาวซาดารท์อ้งถ่ิน ท่ีไดร้บัมอบหมายโจทยจ์ากเทศบาลเมือง ใหส้รา้งผลงานสถาปัตยกรรมเพื่อใหเ้ป็นสีสนั  และจุดจดจ า

แห่งใหม่ของเมือง แทนท่ีโบราณสถานอนัทรงคุณค่ามากมาย ท่ีถูกท าลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสองจนเหลือเพียงซาก  

ค า่          บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Zadar หรือเทียบเท่า  

 

 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ัน น าท่านถ่ายภาพ ณ ประตูเมือง (Kopnena Vrata) ซ่ึงไดบู้รณะขึ้ น

ใหม่ในสมัยศตวรรษท่ี 16 น าท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ลอ

เรนซ ์(St. Lawrence Cathedral) จุดเด่นของมหาวิหาร คือ ประตู

ทางเขา้ท่ีแกะสลกัเป็นเร่ืองราวต่างๆ อยา่งวิจิตรตระการตา  

น าคณะท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ณ โบสถ์ เซนต์ โดแนท (St. 

Donatus Church) ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเดียวกนักบัโรมนัฟอรมั ซ่ึงเป็น

โบสถ์ไบเซนไทน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในดัลเมเทีย ซ่ึงถูกสร้างขึ้ นในช่วง

ศตวรรษท่ี 9 โดยตัวอาคารน้ันสรา้งแบบหลังคาทรงกลม ใชง้าน

ส าหรบัพิธีกรรมทางศาสนา ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์

ของเมืองซาดารไ์ปแลว้ 

น าทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกันต่อ ท่ี Sea Organ 

สถาปัตยกรรมก่อสร้างเคร่ืองดนตรีท่ีอาศัยเกลียวคล่ืนท่ีซัดเขา้

กระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันได ท าให้เกิดเป็น

ท่วงท านองดนตรีอนัไพเราะเสนาะหู เป็นความมหศัจรรยท่ี์เกิดขึ้ น

จากความร่วมมือระหว่างมนุษย ์และธรรมชาติ ผลงานการออกแบบ

ของ Nikola Basic นัง่ฟังเพลินๆ พรอ้มรบัลมเย็นจากทะเลอาเดรี

ยติกไปดว้ย  

 น าท่านชม Greeting to the Sun คือ ศิลปะท่ีถูกติดตั้งอยา่งถาวร พิกดัริมแม่น ้าของท่าเรือ Zadar ในประเทศโครเอเชีย เป็น

โครงสรา้งท่ีมีชีวิตชีวา สรา้งขึ้ นโดยสถาปนิก Nikola Basic ซ่ึงเขาไดใ้ช้

แผงโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตยม์าสรา้งสรรคเ์ป็นสถาปัตยกรรม

งานศิลปะท่ีน่าท่ึง โดยใชแ้ผ่นกระจกหลายชั้นวางเรียงกนัครอบคลุม

เซลล์แสงอาทิตย ์ในพื้ นท่ีวงกลม ในตอนกลางวนัเซลล์เหล่าน้ีก็จะ

ดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตยจ์นอิ่ม และจะออกมามีชีวิตชีวาในตอน

กลางคืน  

 

 

 

วนัท่ีส่ี         เมืองซาดาร ์- Kopnena Vrata - St. Donatus Church - Sea Organ – Greeting to the Sun - เมืองซิบีนิค - 

Cathedral of St.James                                            (B/L/D)      



 
 

 
 

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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

เป็นหน่ึงในเมืองท่าส าคญัตั้งอยู่ตอนกลางของแควน้ดลัมาเชีย บริเวณปากแม่น ้าดรกัคา ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลเอเดรียติก 

เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของแควน้ ก่อตั้งโดยชาวโครแอทแท้ๆ  ต่างจากเมืองอื่นๆ ในแถบน้ี ท่ีมกัมีตน้ก าเนิดจากการ

เป็นนิคมของกรีกหรือโรมนัก่อน เช่น สปลิท ซาดาร์ หรือดูบรอฟนิก เป้นตน้ อย่างไรก็ตาม เมืองซิบีนิคก็ประสบชะตา

กรรมเดียวกบัเมืองต่างๆ ในแควน้ดัลมาเซีย คือถูกปกครองโดยอาณาจกัรท่ีมีอิทธิพลในขณะน้ัน เช่น สาธารณรัฐเวนิส 

จักรวรรดิไบแซนไทน์ ราชอาณาจักรฮังการี จนกระทัง่หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 จึงกลับมาเป็นส่วนหน่ึงของประเทศ

โครเอเชีย หลงัส้ินสุดสงครามประกาศเอกราชของโครเอเชีย ในปี ค.ศ. 1991 

หลงัจากน้ัน น าท่านเก็บภาพ ณ อาสนวิหารเซนต์เจมส์ (Cathedral of 

St.James) สรา้งขึ้ นในระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535 เพื่ออุทิศ

แด่ เซนต์เจมส์ หรือ ท่ีรูจ้กักนัในนาม นักบุญยากอบ (Jacob) 

เน่ืองจากสถานปนิกท่ีสรา้งอาสนวิหารแห่งน้ีทั้ง 3 คน ไดแ้ก่ 

Francesco di Giacomo, Georgius Mathei Dalmaticus และ 

Niccolo di Giovanni Floentino มาจาก 3 ทอ้งถ่ิน คือ ดลัมาเชีย

, โคโม (อิตาลีตอนเหนือ) และฟลอเรนซ ์(ทสัคานี) เกิดเป็น

สามประสานรังสรรคผ์ลงานสุดยอดแห่งยุคช้ินหน่ึง โดยใชเ้ทคนิคชั้นสูงในการสรา้งหอ้งโถงสูงใหญ่ และโดมคร่ึงวงกลม 

วิหารทั้งหลงัลว้นสรา้งดว้ยหินปูน มีความสูงถึง 32 เมตร รอบตวัวิหารประดบัประดาดว้ยงานปูนป้ัน บวัใตช้ายคาเปนรูป

ศรีษะ ทั้งเด็กผูช้าย ผูห้ญิง รวมกนั 71 ใบหน้า ซ่ึงไม่ปรากฏท่ีมาว่าเป็นใบหน้าของใคร ซุม้ประตูทางเขา้ทิศเหนือเรียกว่า

ประตูสิงห ์(lion Gate) ประดบัดว้ยปูนป้ันรูปอดมักบัอีฟ ยืนบนเสาขา้งประตูทั้งสองฝั่ง ดา้นล่างเป็นรูปป้ันสิงโต  บาน

ประตูสรา้งจากสมัฤทธ์ิ บนยอดก าแพงโบสถ ์และเซนตปี์เตอร ์(St.Peter) สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของศิลปะกอธิก และ

เรอเนซองค ์ซ่ึงผสมผสานเขา้กนัอยา่งงดงาม อาสนวิหารเซนตเ์จมสไ์ดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกปี ค.ศ. 2000 

 

ค า่          บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Panorama หรือเทียบเท่า (เมืองซิบินค) 

 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะท่านออกเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร ์(Trogir) **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมง ระยะทาง 48 กิโลเมตร** เมืองเล็กแห่งน้ีมีอายุยาวนานกว่า 2,500 ปี 

และเคยเป็นท่ีพ านักอาศัยของชาวกรีก โรมนั และโครแอต รวมทั้งชนชาติอื่นๆ 

มากมาย ชนชาติท่ีเคยอาศัยในเมืองน้ีและทรงอิทธิพลมากท่ีสุดกลุ่มหน่ึงใน

ประวติัศาสตรค์ือชาวเวนิส ซ่ึงเคยปกครองเมืองมาเกือบส่ีรอ้ยปีนับตั้งแต่ตอนตน้

ศตวรรษ 1400 โดยไดส้รา้งพระราชวงั หอคอย บา้น และป้อมปราการอนัหรูหรา

ไวม้ากมาย 

น าทุกท่านเก็บภาพ ณ มหาวิหารเซนตล์อวเ์รนซ ์(Cathedral of St.Lawrence) ท่ี

สรา้งขึ้ นในคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมนัเนสก ์โดยมีสิงโต, 

อดมั & อีฟ และรูปสลกันักบุญองคส์ าคญัต่างๆ จากส่ิงก่อสรา้งท่ีเหลืออยู่ก็พอจะ

จินตนาการไดว้่าสมยัก่อนจะงดงามเพียงใด  

จากน้ัน น าท่านออกเดินทางต่อไปท่ี เมืองสปลิท (Split) **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 

นาที ระยะทาง 28 กิโลเมตร** เมืองใหญ่เป็นอนัดับ 2 รองจากซาเกรบ ซ่ึงอยู่ในแควน้ดลัเมเชีย อนัเป็นตน้ก าเนิดของ

วนัท่ีหา้ เมืองซิบีนิค - เมืองโทรเกียร ์- Cathedral of St.Lawrence - เมืองสปลิท - Diocletian’s Palace - Cathedral of 

Saint Domnius – People’s Square - เมืองดูบรอฟนิค                (B/L/D)      



 
 

 
 

สุนัขพนัธุด์ลัมาเช่ียนท่ีโด่งดงัเท่ียวชมเมืองสปริท ท่ีสรา้งรายลอ้มพระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน ประกอบดว้ย ศาลาว่าการเมือง

สไตลเ์รอเนซองส ์สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่ต่างๆ 

กลางวนั          บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านถ่ายภาพ ณ พระราชวังดิโอคลีเธ่ียน (Diocletian’s 

Palace) โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้างขึ้ นจากพระประสงค์ของ

จักรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียนแห่งโรมัน ซ่ึงตอ้ง การสรา้งพระราชวัง

ส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค ์หลังจากสละบัลลังก ์ภายใน

พระราชวงัประกอบดว้ยวิหารจูปิเตอร ์(Catacombes) สุสานใต้

ดินท่ีมี ช่ือเสียง และวิหารต่างๆ ร่องรอยท่ีหลงเหลืออยู่ของ

พระราชวงัแห่งน้ีแสดงถึงความยิง่ใหญ่ตั้งแต่สมยัโรมนั โดยอาณา

บริเวณถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงเก่ารูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรสั และทาง

ประตูรั้วดา้นหลงัของพระราชวงัเป็นท่ีตั้งของรูปป้ันบิชอฟ Gregory of Nin นักบวชผูพ้ยายามเรียกรอ้งใหว้าติกนั อนุญาติให้

ใชบ้ทสวดมนตเ์ป็นภาษาโครเอเชีย  

 

 น าทุกท่านเก็บภาพความประทบัใจกนัต่อท่ี มหาวิหารเซนตด์อมนิอุส (Cathedral of Saint Domnius) ไดม้ีการก่อสรา้งขึ้ น

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

อนุรกัษ์โครงสรา้งเดิมไว ้ในอดีตน้ัน โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็น สุสาน

ของ "จกัรพรรด์ิ ดิโอคลีเชียน" ส่วนของชั้นล่างดา้นหน้าโบสถ ์

จะเจอกบั "ตวัสฟิงซสี์ด า" ตั้งตระหง่านอยู่ โดย สฟิงซ ์พวกน้ี ได้

มีการน ามาจากประเทศ อียิปต์ จ านวน 12 ตัว แต่ปัจจุบัน

หลงเหลือใหเ้ห็นอยูเ่พียงแค่ 3 ตวั เท่าน้ัน  

 

น าท่านเยี่ยมชมย่าน People’s Square ซ่ึงมีบรรยากาศคึกคกั

จอแจไปดว้ยผูค้น และนักท่องเท่ียว สีสนัของรา้นคา้ และบา้นเรือนดูแลว้สบายตา  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) **ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที 

ระยะทาง 232 กิโลเมตร** ไดช่ื้อว่าเป็นหน่ึงในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป สมญานาม "ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก" ดว้ย

ความลงตัวของสถาปัตยกรรมและผังเมืองท่ีเป็นระเบียบ เป็นเมืองท่ีมีอ านาจทางทะเลตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 13 และมีความ

เจริญรุ่งเรืองทางการคา้ จึงไดส้รา้งความยิง่ใหญ่ใหโ้ดดเด่น ดว้ยการตกแต่งพระราชวงั สรา้งโบสถ ์วิหาร จตุัรสั น ้าพุ และ

บา้นเรือนต่างๆ และไดร้บัการบูรณะและปรบัเปล่ียนอยา่งงดงามตามยุคสมยั 

ค า่          บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Lero หรือเทียบเท่า (เมืองดูบรอฟนิค) 

 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมวิวเมืองมุมสูงโดยการ นัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมวิว สู่ SRD HILL ท่ี

ความสูง 400 เมตร จุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองดูบรอฟนิค ท่านจะได้

ถ่ายรูปเมืองเก่าดูบรอฟนิคจากมุมสูง สามารถชมเมืองไดแ้บบ 360 องศา 

ภูมิทศัน์ท่ีรายลอ้มดว้ยน ้าทะเลสีฟ้าใสดุจราวแสงสะทอ้นของคริสตอลโอบ

ลอ้มเมืองเก่าไว ้ดว้ยความสวยงามของบา้นเรือนสีขาว มุงดว้ยหลงัคาสีสม้ 

อนัเป็นภาพท่ีเป็นเอกลกัษณข์องเมืองดูบรอฟนิคท่ีพลาดไม่ได ้(ไม่รวมค่าขึ้ นกระเชา้ หากสนใจติดต่อไดท่ี้หวัหน้าทวัร์) 

วนัท่ีหก เมืองดูบรอฟนิค - นัง่กระเชา้ไฟฟ้าชมววิ - Rector's Palace -  Sponza Palace –  

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



 
 

 
 

กลางวนั          บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน น าท่านเดินชมเสน่หข์องเขตเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึงองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979ชม

ทศันียภาพของตวัเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบ ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองท่ีความโด่งดงั

เทียบไดก้บัแกรนดแ์คนยอ่นหรือแกรนดค์าแนลแห่งเวนิส  

น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก พระราชวงัเรคเตอร์ (Rector's Palace) ตึก

ประตูโคง้มีเสาแกะสลักสวยงามเรียงต่อกันเป็นแนว ท่ีน่ีเคยเป็นตึกว่า

การของสาธารณรฐัดูบรอฟนิก ตวัตึกเป็นศิลปะผสมโกธิก เรอเนสซองส ์

และบาร็อค ตัวตึกเคยถูกระเบิดพังทลายถึงสองครั้ง แต่ก็ไดส้รา้งและ

ซ่อมขึ้ นมาใหม่ ปัจจุบันเรกเตอร์ พาเลซ เป็นพิพิธภณัฑแ์สดงการสรา้ง

เมืองตั้งแต่ครั้งแรก และใชเ้ป็นสถานท่ีจดัแสดงคอนเสิรต์ 

น าคณะเก็บภาพด้านนอกเป็นท่ีระลึกกับ สปอนซา พาเลส (Sponza 

Palace) สรา้งขึ้ นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส ์ในสมยัศตวรรษท่ี 15 

ปัจจุบนัไดใ้ชเ้ป็นท่ีจดัเก็บเอกสาร และส านักงานส่วนราชการ  

หลงัจากน้ัน น าท่านเก็บภาพต่อกนัท่ีจตุัรสักลางเมือง เป็นแหล่งท ากิจกรรมต่างๆ ของเมืองในอดีต มี เสาหินอศัวิน (Orlando Column) 

หอนาฬกิา (Bell Tower) ตั้งอยูป่ลายสุดของถนนสายหลกั สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1444 

น าท่านถ่ายภาพ Dubrovnik Cathedral หน่ึงในโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสะสมโบราณวตัถุของพ่อคา้วาณิชท่ีไดท้ าการคา้ขายกบัชาวเว

นิชในอดีต 

อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพกบั Walls of Dubrovnik เป็นก าแพงหินป้องกนัรอบเมือง ในภาคใตข้องโครเอเชีย ก าแพง

ระยะทางประมาณ 1,940 เมตร (6,360 ฟุต) ยาวลอ้มรอบเมืองเก่าท และมีความสูงประมาณ 25 เมตร (82 ฟุต) ส่วน

ใหญ่ของก าแพง และป้อมปราการท่ีมีอยูเ่ดิมถูกสรา้งขึ้ นในช่วงศตวรรษท่ี 14 และ 15 แต่ยงัคงขยายต่อเน่ืองจนถึงศตวรรษ

ท่ี 17 โครงสรา้งท่ีซบัซอ้นซ่ึงใหญ่ท่ีสุด สมบูรณ์ท่ีสุดในยุโรปไดร้ับการปกป้อง และใหค้วามปลอดภยักบัสาธารณรัฐท่ีมี

อารยธรรม และมีความซบัซอ้นท่ีรุ่งเรืองในความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรืองเป็นเวลาหา้ศตวรรษ  

ค า่  อิสระอาหารค า่ เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชมเมืองดูบรอฟนิคอยา่งเต็มท่ี 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Lero หรือเทียบเท่า (เมืองดูบรอฟนิค) 

 

 

เชา้    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

**อิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั** อาหารกลางวนั และอาหารค า่ ไมร่วมอยูใ่นรายการ 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค  

**ใชเ้วลาบินประมาณ 30 นาที ระยะทาง 25 กิโลเมตร** 

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

 

 
 

00.25 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตนับูล ** เพื่อเปล่ียนเคร่ือง ** 

01.50 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย Turkish Airlines (TK) เท่ียวบินท่ี TK 68 

15.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

วนัท่ีเจ็ด เมืองดูบรอฟนิค – อิสระตามอธัยาศยั (เต็มวนั) - สนามบินดูบรอฟนิค                         (B/-/-)      

วนัท่ีแปด สนามบินอิสตนับูล – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                             (-/-/-)      

http://www.skyscanner.co.th/?oPlace=TR&landingpage=seo&langid=TH


 
 

 
 

 

อตัราค่าบริการ  **ไม่มีราคาเด็ก** 

ก าหนดวนัเดินทาง ผูใ้หญ่ (2-3 ท่าน/หอ้ง) พกัเดี่ยว (จา่ย) เพิ่มท่านละ 

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

24-31 มกราคม 2563 47,777.- 9,500.- 

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

06-13 มีนาคม 2563 47,777.- 9,500.- 

13-20 มีนาคม 2563 47,777.- 9,500.- 

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

08-15 พฤษภาคม 2563 49,777.- 10,500.- 

22-29 พฤษภาคม 2563 49,777.- 10,500.- 

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

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

 

วิธีการช าระเงิน  ช าระมดัจ า ท่านละ  20,000 บาท  

 อีเมล ์หรือไลน์ หนา้หนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพ่ือส ารองท่ีนัง่ และจองคิววีซ่า  

(หนังสือเดินทางมีอายุการใชง้าน 6 เดือนขึ้ นไป) 

ค่ามดัจ าทวัร ์บริษัทขอเก็บค่าทวัร ์ภายใน 3 วนั นับจากวนัท่ีท าการจอง และค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ ขอเก็บทั้งหมด 30 วนั 

ก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั (แบบหมูค่ณะ) ตามท่ีระบุในรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าท่ีสามารถโหลดใตท้อ้งเคร่ืองได ้23 กิโลกรมั (ท่านละ 1 ช้ิน) และถือข้ึนเคร่ืองได ้7 กิโลกรมั 

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

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 อาหารและเคร่ืองด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ  

 พาหนะเดินทางระหวา่งน าเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการ 

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

    

 

 

 

 



 
 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโครเอเชีย 5,700 บาทช าระพรอ้มเงินมดัจ า 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากรายการทวัรร์ะบุไว ้ เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร์

และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ  

 ค่าปรบั ส าหรบักระเป๋าสมัภาระเดินทางท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ค่าแปลเอกสารในการยื่นวีซ่า 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า  

 ทิปคนขบัรถ, ทิปไกดท์อ้งถ่ิน, ทิปหวัหนา้ทวัร ์และทิปรา้นอาหารทุกรา้น ท่านละ 70 ยูโร  

(ช าระกบัเจา้หน้าท่ีส่งกรุป๊ท่ีสนามบิน ณ วนัเดินทาง) 

 

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง 

 กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด, ฤดูท่องเท่ียว ,เทศกาลส าคญั จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมด หากไมไ่ดป้ฏิบติั

ตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไว ้    

 ช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดต่อเน่ือง ตอ้งแจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 45 วนั ท าการ (ไม่นับวนัปิดท าการ และ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์)  

 การยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษัท ก่อนการเดินทาง 30 วนั ท าการ (ไม่นับวนัปิดท าการ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) ทาง

บริษัทจะคืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วนั ท าการ (ไมนั่บวนัปิดท าการ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) ทางบริษัทจะคืน 50 % ของค่า

ทวัร ์

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั ท าการ (ไมนั่บวนัปิดท าการ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั

โดยตรง หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินไดร้วมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน

เท่ียวบินน้ัน 

 

เง่ือนไขอื่นๆ 

- รายการทวัรส์ามารถปรบัเปล่ียนการเดินทางได ้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบริษัทจะ

ยงัคงรกัษาผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส่ิงส าคญั 

- ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่

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

ร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

- ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนั

มิใช่การท่องเท่ียว  



 
 

 
 

- ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบติัเหตุ

ต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์นหรืออย่างอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้ น

ทางตรงหรือทางออ้ม  

- กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน เม่ือ

ท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีได้

ระบุไวท้ั้งหมดแลว้  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่าน

สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

- มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั 

- อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้ นราคาค่าตัว๋ เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการ

ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รบัขึ้ นในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

- ถา้กรุป๊ท่ีท่านจองทวัรไ์ว ้ ไมส่ามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนตามท่ีก าหนดไว ้ หรือสายการ

บินแจง้ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท่้าน แต่ทางบริษัทจะขอหกัเงินค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง  เช่น ค่าธรรมเนียม

ในการยืนขอวีซ่าของประเทศท่ีท่านจะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมท่ีท่านเดินทางจะตอ้งยื่นขอวีซ่า) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการ

ล่าชา้ของสายการบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนเหนืออ านาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจา้หนา้ท่ีน้ันๆ ท่ีจะส่งผลท าใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวตามรายการทวัร ์ ผู้

เดินทางไมส่ามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และ

ค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้  

- บริษัทฯรบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศน้ันๆ

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผิดชอบของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไมว่า่ประเทศใดจนท าให้

ท่านไมส่ามารถเดินทางต่อไปได ้ คณะทวัรท่์านอ่ืนๆ รวมถึงไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้ จ าเป็นต้องออก

เดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้ แต่ทางตวัแทนบริษัทฯจะท าหนา้ท่ีประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อและช่วยเหลือ

ท่านเป็นระยะ ๆ 

- เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินชุดน้ีเป็นตัว๋ราคาพิเศษ (ตัว๋กรุป๊) ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุไวบ้นหนา้ตัว๋เท่าน้ัน จึงไมส่ามารถ

ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงใดๆ ทั้งส้ิน และถา้ทางบริษัทไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้น้ัน ไมส่ามารถยกเลิกหรือ

เปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้ (ยกเวน้บางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้ เมื่อท่านตอ้งการ

เปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ จะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้ นอยูก่บัสาย

การบินเท่าน้ัน) 

- บริษัทฯท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ

สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไมร่บัผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าวในระหวา่งการ ท่องเท่ียวน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการ

ใดๆ ไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการไดห้ากท่านไม ่ เดินทางกลบัพรอ้ม

คณะทวัร ์ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินไดค้่าบริการท่ี ท่านช าระกบัทางบริษัทฯ  



 
 

 
 

 

เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้บับริษัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงัน้ันหากท่านมี

เหตุอนัใดท่ีท าใหท่้านไมไ่ดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะตามรายการ ท่ีระบุไว ้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไมไ่ดบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะเปล่ียนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต่์างๆ ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและค านึงถึง ความ

ปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลกูคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

หลกัฐานการท าวีซ่า  โครเอเชีย 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีเหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน  และเหลือหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รูปถ่ายสีฉากหลงัขาว (อายุไมเ่กิน 6 เดือน) ไมส่วมแวน่ตา ขนาด 2 น้ิว  จ านวน…...2…รูป 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  โดยถ่ายส าเนาหนา้-หลงั…2…ชุด  (กรณีเป็นเด็กใหใ้ชสู้ติบตัร) 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น......2...ชุด  **พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ** 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส…2…ชุด (ในกรณีแต่งงานแลว้) หรือ ทะเบียนหยา่ (ถา้มี) **พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ** 

6. ส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงช่ือ, นามสกุล…2…ชุด  (ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล)  **พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ** 

7. เอกสารท างาน : 

 7.1 กรณีเป็นขา้ราชการ / พนังบริษัท ใช ้หนังสือรบัรองการท างาน ตวัจริง 1 ชุด พรอ้มส าเนา 1 ชุด  

 (ระบุวนัเขา้ท างาน ต าแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาท่ีจะไปเท่ียว .... เป็นภาษาองักฤษ) 

 7.2 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใช ้ส าเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือ ส าเนาหนังสือรบัรอง คดัมาไมเ่กิน 3 เดือน 

จ านวน 2 ชุด **พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ** 

 7.3 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช ้หนังสือรบัรองจากสถาบนัการศึกษา…2…ชุด เป็นภาษาองักฤษ  

8. เอกสารการเงิน สถานทูตมีความจ าเป็นตอ้งใชท้ั้ง 2 อยา่งประกอบกนั ดงัน้ี 

  8.1 : ถ่ายส าเนาสมุดเงินฝาก หรือ Statement (บญัชีออมทรพัยเ์ท่าน้ัน) Update วนัท่ีปัจจุบนั ยอ้นหลงั อยา่งน้อย 4 

เดือน)  จ านวน…2…ชุด   

 8.2 จม.รบัรองสถานะยอดเงินฝาก (Bank Certificate) ตวัจริง 1 ชุด พรอ้มส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ 

กรณีผูเ้ยาว ์(อายุต า่กวา่ 18 ปี) เดินทางโดยไม่มีบิดาและมารดาไปดว้ย หรือผูเ้ยาวเ์ดินทางโดยมีบิดาไป แต่ไมม่ี มารดาไป 

หรือในทางกลบักนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง บิดาหรือมารดาตอ้งไปด าเนินการท าหนังสือยินยอม จากส านักงานเขตในทอ้งถ่ินท่ีมี

ภูมิล าเนาอาศยัอยู ่เพ่ือท าหนังสือยินยอมประกอบการยื่นวีซ่า 

**โดยเอกสารตอ้งระบุว่า “อนุญาตใหเ้ดินทางไปต่างประเทศกบัใคร และระบุความสมัพนัธว์า่เป็นอะไรกนัอย่างชดัเจน** 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ศูนยร์บัยืน่วีซ่า VFS โครเอเชีย อาคารจามจุรสีแควร ์ชั้น 4 หอ้ง 404 

 

 

 

 

 

 

 

 


