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ชมความสวยงามอุทยานแห่งชาตพิลิตวิเซ่ ซ่ึงได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกขององคก์าร UNESCO 
นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดบูรอฟนคิ 

เกบ็ภาพ วิหารเซนต์มาร์ก สญัลกัษณ์ของเมืองซาเกรบ ซ่ึงหลังคาปกูระเบื้องเปน็รปูตราของกองทหาร 
เที่ยวชม เมืองโทรเกียร์ ซ่ึงไดร้ับการอนุรกัษ์ใหเ้ปน็เมืองเก่าทัง้ปอ้มปราการจัตรุัสและกําแพงเมือง  

มีอาหารบรกิารท่านครบทกุม้ือ 
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วันท่ี1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา 
17.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น  4 

เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร ์Q) พร้อมเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ัง
บนเครื่อง 

20.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์  โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR 833 
23.50 น. เดินทางถึง ประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง) 
 
วันท่ี2        โดฮา – ซาเกรบ – พูล่า - โอพาเทีย 
02.00 น. ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี QR 215 
07.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกรบ ประเทศ โครเอเชีย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรแล้วนําท่านเดินทางสู่ “เมืองพูล่า” (PULA) (ระยะทาง 276 กม.) เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มี
ความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียน มีอายุมานานกว่า 3,000 ปี เมืองพูล่าเคยเป็นเมือง
เป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ทําให้มีผู้คนใช้ภาษาอิตาเลี่ยนกัน
อย่างแพร่หลาย เมืองพูล่ามีสิ่งดึงดูดใจต่างๆมากมายโดยเฉพาะสําหรับผู้หลงใหลในวัฒนธรรม  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านชม สิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ใหญ่เป็นโบราณสถานที่สภาพดีที่สุดที่เก็บรักษาไว้ในโครเอเชีย  สนาม

ต่อสู้โบราณ หรือ AMPHITHEATER (ด้านนอก) สนาม
กีฬากลางแจ้ง สร้างข้ึนตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมัน
เช่นเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม นับเป็นสนามต่อสู้ที่
ใหญ่ เป็นอันดับหกที่สร้าง ข้ึนในยุคโรมันเรืองอํานาจ 
โครงสร้างของ AMPHITHEATRE ด้านพื้นดินเป็นวงรี มี
ช่วงกว้างที่สุด 130 เมตร และช่วงสั้นที่สุด 100 เมตร สร้าง
โดยการใช้หินปูน เช่ือกันว่าสามารถจุผู้เข้าชมได้ถึง 20,000 
คน มีทางเข้าออก 20 ช่องทาง นําท่านเดินทางสู่ “โอพา
เทีย” (OPATIJA) อยู่ในแคว้นอิสเตรีย เป็นเมืองท่องเที่ยว
ตั้งอยู่ทางฝังตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก มีบ้านพักตากอากาศสไตส์ออสเตรียที่เรียงรายอยู่ ตามชายฝั่ง นํา
ท่านเที่ยวชมเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของบ้านพักริมชายฝั่ง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนก
นางนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL) เป็นรูปปั้นหญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือมีเวลาให้
ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปกับความสวยงามของเมืองและให้ซื้อของที่ระลึกประจําท้องถ่ิน 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี :     BEDBANK MILENIJ // GRAND HOTEL BONAVIA   หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง                     

 
วันท่ี3      โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ – ซาดาร์ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ี

พัก  
 นําท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่”  

(NATIONAL PARK PLITVICE JEZERA) 
(ระยะทาง 164 กม.) ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ  นํา
ท่านเข้าชม “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ” เป็น
อุทยานแห่งชาติหน่ึงในแปดของโครเอเชียท่ีได้รับ
การขึ้นทะเ บียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ  
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UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้ มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ มีทะเลสาบใหญ่ 16 แห่ง เช่ือมต่อด้วย
สะพานไม้ 16 น้อยใหญ่ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของ
ทะเลสาบสีเขียวมรกตและน้ําตกที่ไหลรินลงสู่ทะเลสาบ ชมน้ําตก THE PLITVICE WATER FALL ที่ใหญ่
ที่สุดในอุทยาน จากนั้น นําท่านเดินลัดเลาะสู่ DONJA JEZIRA เพื่อล่องเรือทะเลสาบ JEZERO KOZJAK 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ “ เมืองซาดาร์”  

(ZADAR) (ระยะทาง 119 กม.) จากนั้น นํา
ท่านชมบรรยากาศที่สวยงามของซาดาร์แวะ 
เ ก็ บ บั น ทึ ก ภ า พ ป ร ะ ตู เ มื อ ง โ บ ร า ณ 
(KOPNENA VRATA) ผ่านชมโบสถ์เซนต์โด
นาทัส (CHURCH OF ST.DONATUS)  
สิ่งก่อสร้างใน คริสต์ศตวรรษที่ 9 เชิญท่านชม 
“SEA ORGAN” สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง
เครื่องดนตรีโดยอาศัย เกลียวคลื่น ที่ซัดเข้า
กระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ข้ันบันได
ก่อให้เกิดเป็นท่วงทํานองเสียงดนตรีเป็นผลงานการ ออกแบบของสถาปนิก นิโคล่า เบสิก  

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร   
พักท่ี :      FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION BORIK     หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี4       ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – มาลี สตอน – นีอุม (บอสเนีย) 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 จากนั้นนําท่ านออกเดินทางสู่  “ เมืองสปลิท” 

(ระยะทาง 162 กม.) นําชมมืองสปลิท ชมศาลาว่า
การเมืองสไตล์เรอเนซองส์ท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 15 
อาคารบ้านเรือนเก่าแก่  นําท่านชมย่าน PEOPLE’S 
SQUARE ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหาร เมื่อ
สมัยศตวรรษที่ 15 แวะชมสิ่งก่อสร้างที่มี ช่ือเสียง 
เ ช่น รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC 
CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN 
HALL   ที่สร้างข้ึนในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 นํา
ท่านชม พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN 
PALACE) ที่ สร้ าง ข้ึนจากพระประสงค์ของ 
จักรพรรดิ์ดิโอคลีเธ่ียน ที่ต้องการสร้างพระราชวัง
สําหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซึ่งใช้
เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี พระราชวังแห่งนี้ 
UNESCO ได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก นําท่านชม  
ห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เช่ือมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชม
ลานกว้าง (PERISTYLE) ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 
3 ด้าน และเช่ือมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อ
ดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่ง
วิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของ
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เซนต์โดมินัส และเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปั้นของ 
GREGORY OF NIN ผู้นําศาสนาคนสําคัญของโครเอเชีย 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) 

(ระยะทาง 185 กม.)  นําท่านเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยง
หอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงแล้วให้ท่านได้ชิม
หอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค  พร้อมด้วยไวน์
สด จนได้เวลาสมควร นําท่านโดยสารรถโค้ชลัดเลาะ
เ ลี ย บ ไ ป ต า ม ช า ย ฝ่ั ง ท ะ เ ล อ า 
เดรียติคเดินทางผ่านเมืองนีอุม (NEUM) เมืองใน 
เขตประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า เป็นเมือง
ชายทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนีย  และเฮอร์เซโก
วีน่า โดยมีความยาวของชายฝั่งประมาณ 24.5 กิโลเมตร เป็นทางออกสู่ทะเลอาเดรียติกทางเดียวของประเทศ
และเป็นเมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงเมืองหนึ่ง 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี :       VILLA SLAVKA                                                                  หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี5      นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค – น่ังกระเช้าสู่จุดชมวิวดูบรอฟนิค – โทรเกียร ์
เช้า               บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 นําท่านเดินทางสู่ “เมืองดูบรอฟนิค” (DUBROVNIK) เมืองมรดกโลกที่แขวนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ 

ที่พรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์
เซโกวีน่า นําท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่ง
ทะเลอาเดรียติคซึ่งท่านจะตื่นตาตื่นใจกับ
บรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้าน เรือน
หลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่ง
เป็นระยะๆ จากน้ัน น่ังกระเช้าสู่  SRD 
HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟ
นิค ท่านจะได้ถ่ายรูปเมืองเก่าดู บรอฟนิค
จากมุมสูง ภูมิทัศน์ที่รายล้อมด้วยน้ําทะเลสี
ฟ้าใสดุจราวแสงสะท้อนของคริสตอลโอบ
ล้อมเมืองเก่าไว้ ด้วยความสวยงามของบ้านเรือนสีขาว มุงด้วยหลังคาสีส้ม อันเป็นภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของ
เมืองดูบรอฟนิคที่พลาดไม่ได้ จากน้ัน นําท่านเดินชม เสน่ห์ของเขตเมืองเก่า (OLD TOWN) ซึ่งองค์การ
ยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณ
ความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนหรือแก
รนด์คาแนลแห่งเวนิส นําท่านเดินลอด ประตู PILE GATE ที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจํา
เมือง เพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ชม น้ําพุ ONOFRIO ซึ่งเป็นตั้งเป็นเกียรติแก่ของสถาปนิกผู้สร้างน้ําพุแห่งนี้ 
ถ่ายรูปกับ THE CATHEDRAL TREASURY หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ 
ทําการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต นําท่านถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาโบราณ (BELL TOWER CLOCK) จากนั้น นํา
ท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังเรคเตอร์ (RECTOR’S PALACE) พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบ
โกธิค, เรเนซองส์และบาโร๊ค ได้เวลานําท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส (SPONZA PALACE) 
สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารและสํานักงาน
ส่วนราชการ นําท่านเดินผ่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโทรเกียร์” (TROGIR) 

(ระยะทาง 254) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้งอยู่
ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัย
เมื่อ 380 ปี ก่อนคริสตกาล บ้านเรือนได้รับ
อิทธิพลจากศิลปะสไตล์เรเนซองค์และบาโรคซึ่ง
องค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์
เป็นมรดกโลกในปี 1997 นําท่านชม เขตเมืองเก่า 
สัมผัสอาคาร บ้านเรือนที่ ได้ รับอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เช่น ประตู
เมือง KOPNENA VRATA ซึ่งได้บูรณะข้ึนใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 นําท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ 
(ST.LAWRENCE CATHEDRAL) จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่าง
วิจิตรตระการตา 

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี :        KATARINA  HOTEL                                       หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี6         โทรเกียร์ – ซิเบนิค – ชมเมือง – ซาเกรบ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 นําท่านเดินทางสู่ “เมืองซิเบนิค” (SIBENIK) (ระยะทาง 61 กม.) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแม่น้ําทะเลอาเดรีย 

ติค นําท่านชม จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค ที่ล้อมรอบ
ไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่ถูกตัดแปลงเป็นร้านขายยา 
ร้านแว่นตา ร้านเสื้อผ้าบูติก และอีกมากมาย 
เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝั่งทะเลอาเดรี
ยติกทั่วไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะ
เข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองข้ึน
ของเวเนเชียน หรือเวนิซ  วันนี้จึงยังเห็น
สถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วย
กลิ่นอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน ถ่ายรูปกับ 
มหาวิหารเซนต์เจมส์ (ST.JAMES CATHEDRAL) 
หรือ มหาวิหารเซนต์จาคอบ คืออีกหนึ่งมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ที่เมืองซีเบนิคบนชายฝั่งดัลเม
เชียน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการส่อสร้างในแบบผสมระหว่างศิลปะทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดัลเมเชีย 
และทัสคานี เนื่องจากใช้สถาปนิกในการออกแบบถึง 3 คน และมีความเช่ียวชาญที่แตกต่างกัน โดยสร้างเสร็จ
ในปี 1535 ด้วยโครงสร้างที่มาจากหินปูนสีขาวล้วนๆ ไม่มีวัสดุอื่นปลอมปน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้น
นักบุญเจมส์หรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึ่งเป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ( 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “เมืองซาเกรบ” (ZAGREB) 

(ระยะทาง 348 กม.) เมืองหลวงของประเทศ
โ ค ร เ อ เ ชี ย ดิ น แ ด น แ ห่ ง ท ะ เ ล อ า 
เดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์
ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและ
เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ปัจจุบัน
ชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่ เจริญ
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โดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะทั่วทั้งเมือง กรุงซาเกรบ
ประกอบด้วยเขตเมือง UPPER TOWN ที่สร้างข้ึนสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็นสัญลักษณ์ เขต 
LOWER TOWN  ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหม่ที่สร้างสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี :     INTERNATIONAL HOTEL                                      หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
วันท่ี7       ซาเกรบ – เท่ียวชมเมือง – สนามบินซาเกรบ  
เช้า               บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 นําท่านสู่ เขต UPPER TOWN ชมวิหารเซนต์มาร์ก (ST.MARK’S CHURCH) ที่มีหลังคากระเบื้องปูเป็น

ลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็นสญัลกัษณ์สําคัญของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจําเมืองเก่าเซนต์
แคทเธอรีน บริ เ วณแห่งนี้ยั ง เป็นที่ ตั้ งของทํา เนียบ
ประธานาธิบดี (PRESIDENT PALACE) นําท่านชมจุดชม
วิวที่ท่านสามารถเห็นกรุง ZAGREB ที่หลังคาอาคารเป็นสี
แดงอิฐทั้งเมือง นําท่านชม “กําแพงหินโบราณ” (STONE 
GATE) ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่ สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่
คงความอัศจรรย์ ของภาพพระแม่มารีที่ไม่ถูกเผาทําลาย
เมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ ในปี ค.ศ.1731 ซึ่งเช่ือว่าภาพเขียนมี
พลังปาฏิหาริย์ จึงทําให้ผู้คนเข้ามาบูชากราบไหว้รวมถึง 
จากนั้น นําท่านน่ังรถราง (USPINJACA) ลงสู่ LOWER 
TOWN นําท่านชม “ตลาดกลางเมือง” (DOLAC 
MARKET) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่มีสีสันสดใส ขายไม้
ดอกไม้ประดับ และผลไม้ ราคาถูก นําท่าน ผ่านชมมหา
วิหารเซนต์ สตีเฟ่น (CATHEDRAL OF ST.STEPHEN) 
สถาปัตยกรรมท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้
บูรณะในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลาย
แหลมสีทองอร่ามภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์ สําคัญ
ต่าง ๆ  เช่น นักบุญ เซนต์ ปีเตอร์ ,เซนต์ ปอลล์ แวะชมจัตุรัส BAN JELACIC SQUARE จัตุรัสกลางเมืองที่
ล้อมรอบด้วยห้างร้านที่ทันสมัย ชมอนุสารีย์โจซิพ เจลาซิค  (BAN JOSIP JELACIC) ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ซึ่ง
ต่อสู้  เพื่อความอิสระจากชาวฮังการีเมื่อปี ค.ศ. 1848    

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกรบ  
17.15 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 218 
23.45 น. ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 2.20 ชั่วโมง 
 
วันท่ี8      กรุงเทพฯ           
02.05 น. เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 834 
12.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การ

ล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความ
ปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการ
ตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 
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กําหนดการเดินทาง 
11-18 ก.ย.//18-25 ก.ย.//09-16 ต.ค.//23-30 ต.ค.//06-13 พ.ย.//20-27 พ.ย. 2562 

04-11 ธ.ค.//07-14 ธ.ค. 2562 
เทศกาลข้ึนปีใหม่ 28 ธ.ค.-04 ม.ค. 2563 

( กรุณาสํารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
 

อัตราค่าบริการ 
จํานวนผู้เดินทาง 

 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 

ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพ่ิม 

 

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 

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - ซาเกรบ - กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง) 
 ค่ารถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./

วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทยีบเทา่ในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผล
ที่ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ทา่นได้เลศิรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นําเทีย่วให้ความรู้และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าธรรมเนียมและค่าวีซ่าโครเอเชีย ท่านละ 4,000 บาท (ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็
ตาม)  

 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาใน
โรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสําหรับทุกท่าน) 
 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่านละ 12 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาท ต่อท่านต่อวัน  
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เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระเงินมัดจํา จํานวน 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายังบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน 
และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้าท่านต้องการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า  
และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้สํารองที่น่ังครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทาง
ยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะต้อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวย
ความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กําหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะ
มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 กรณีวีซ่าทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วน
ที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่คา่มัดจําตัว๋ตามจริงเท่าน้ัน 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้ง
ให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ

สํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทาง

ช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจําทั้งหมด    
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใชใ้นการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทตูเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทกุท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตวา่งอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายส ี(ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลักฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบยีนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุย้อนหลงัไม่เกิน 3 เดือน
นับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถอืหุ้น หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสงักัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบญัชีออมทัพย์เท่าน้ัน สว่นบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดง
ทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได้ ทั้งน้ีเพ่ือใหห้ลักฐานการเงินของท่านสมบรูณ์ที่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทตู
พร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต 
และหมายเลขบัญชเีล่มเดียวกับสําเนาทีท่่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบยีนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงนิร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชดุ 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทัง้สองคน ต้องมี
จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซ่ึงจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าทา่นจะถูก

ปฏิเสธวีซ่าสถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ไดช้ําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแตง่กายสุภาพ ทั้งน้ี

ทางบริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอ
รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามทีร่ะบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 


