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ก ำหนดกำรเดินทำง  8  -  16  เมษำยน 2563 

พุธ 8 เม.ย. กรุงเทพฯ – ดูไบ  

23.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK)  
พบเจา้หนา้ที่ บริษทัเคคอร์ปอรเรท  คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

พฤหัส 9 เม.ย. กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซำแกร๊บ - ซำดำร์ 

01.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย สายการบินเอมิเรสต ์(EK) เที่ยวบินที่ EK385/ EK129 
*.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่เมืองดูไบ เวลำ 04.45 - 08.30 น. *.*.*. 

12.35 น. (เวลาทอ้งถิ่น) ถึงสนามบินซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย…หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแลว้ คณะเดินทางถึง สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าเวลา
ของประเทศไทย 5 ชั่วโมง)  น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง  พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ผ่านกรม
ศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแลว้  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง ผ่านชมจัตุรัส BAN JELACIC  ที่มีรูปป้ันของนายพลบาน  โจซิฟ เจลาซิค  
(Ban Josip Jelacic)  วีระบุรุษของประเทศ  โดยน าทหารชาวโครแอตต่อตา้นฮงัการีในสมยัตน้ศตวรรษที่ 19  
และชมย่ำนเมืองเก่ำของกรุงซาเกร็บ เมืองตอนบน (Upper Town) ซ่ึงมีแหล่งโบราณสถานและเต็มไปดว้ย
เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์มากมาย    Upper Town ผ่านชม อำคำรรัฐสภำ (Sabor) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1918 
ในโอกาสที่โครเอเชียแยกตวัออกจากอาณาจกัรออสโตร-ฮงักาเรียน (AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE)  
โดยมีการประกาศแยกตวัออกอยา่งเป็นทางการ บริเวณระเบียงชั้นบนของอาคาร  หลงัจากนั้นมีการ
ตดัสินใจแยกตวัออกจากระบบสังคมนิยมยโูกสลาเวียขึ้น ณ ที่แห่งน้ีในปี ค.ศ. 1991 และประกาศตวัเป็น
ประเทศอิสระไม่ขึ้นกบัประเทศใด  จากนั้นบนัทกึภาพท าเนียบประธานาธิบดี (Presidential  Palace หรือ 
BANSKI DVORI) ที่พ  านกัของประธานาธิบดีโครเอเชีย  ต่อดว้ยชมจัตุรัส โบสถ์เซนต์มำร์ค 
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 (St. Mark's Square) ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์มำร์ค (St. Mark's Church) เป็นหัวใจของส่วน Upper 
Town สร้างขึ้นราวคริสตศ์ตวรรษที่ 13 กระเบื้องมุงหลงัคาโบสถโ์ดดเด่นมองเห็นไดแ้ต่ไกล  เป็นตรา
สัญลกัษณ์ของราชอาณาจกัรทรุนแห่งโครเอเชีย ดลัเมเชีย และ สลาโวเนีย (The Truine Kingdom of 
Croatia, Dalmatia and Slavonia)  ตราหมากรุกขาวแดงเคร่ืองหมายโครเอเชีย, ลีโอพาร์ด 3 ตวัคือแควน้  
ดลัเมเทีย  และสโลเวเนียคือแถบฟ้าแดง  ส่วนดา้นขวาหมายถึงซาเกร็บ รอบๆโบสถจ์ะมีโคมไฟที่ใชน้ ้ามนั
ในการจุดไฟให้สว่างตลอดเวลา เป็นธรรมเนียมมาแต่ดั้งเดิม...... 

16.00 น. จากนั้นออกเดินทางต่อสู่  เมืองซำดำร์ (Zadar) (ระยะทาง 285 กม.) เมืองประวตัิศาสตร์มากว่า 3,000 ปี  
และเป็นเมืองท่าส าคญัของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมยัโรมนัจนถึงปัจจุบนั อดีตเมืองหลวงเก่า
ของ ภูมิภาคดลัเมเชีย (Dalmatia) ที่ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอนั
เก่าแก่นอกจากน้ีแลว้เมืองหลวงเก่าแห่งน้ียงัเป็นที่รู้จกักนัในหมู่ชาวเรือที่มา คา้ขายในแถบน้ี เน่ืองจากเคย
เป็นศูนยก์ลางทางดา้นการคา้ขายมาตั้งแต่สมยัอดีต...... 

 
ค ่า                      บริการอาหารค ่า 

 จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พกั Kolovare  hotel หรือเทียบเท่า เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 

ศุกร์ 10 เม.ย. เมืองซาดาร์- เมืองโทรเกียร์ - เมืองสปลิท 

 
เชา้                     บริการอาหารเชา้ ณ.ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 น าท่านชมตวัเมืองซำดำร์  ชมประตูเมืองเก่าสมยัเวนีซมีอิทธิพลเหนือซาดา้ร์ อนังดงามดว้ยลวดลายและ

สัญลกัษณ์ต่างๆ ชมบริเวณดา้นนอกของโบสถ์เซนต์ โดแนท (St.Donat)  ซ่ึงเป็นโบสถส์ าคญัประจ าเมือง 
และมหาวิหารเซนต ์อนาตาเซีย (St. Anastasia Church) ที่งดงามดว้ยศิลปะผสมโรมาเนสก์และโกธิค  
ชมฟอรัมหรือยา่นชุมชน (Roman Forum) ของโรมนัเมื่อสองพนัปีกอ่นที่นกัโบราณคดีจะใชค้วามอุตสาหะ
ในการขุดคน้พบหลกัฐานส าคญัต่างๆในการอยูอ่าศยัของชาวโรมนั   
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11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ Trogir   (ระยะทาง 130 กม.) เมืองมรดกโลก...เมื่อถึงเมอืงโทรเกียร์น าท่าน
เดินชมภายในเขตเมืองเก่าโทร เกียร์ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล ์กรีก – โรมนัโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ที่
ไดม้ีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษ ที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมยัที่ 14 ผ่านชมมหำวิหำรเซ็นต์ลอร์
เลนซ์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลา ก่อสร้างนบัสิบปี ที่มีความงดงามดว้ยกรอบและบานประตูหิน
แกะสลกั ที่มีรูปป้ันสิงโต อดมั & อีฟและรูปสลกั นกับุญองคส์ าคญั มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า  

เที่ยง                   บริการอาหารกลางวนั  

เดินทางต่อสู่  เมืองสปลิท (Split) (ระยะทาง29 กม.)  โดยใช้เส้นทางลดัเลาะเลียบไปตามชายฝ่ังทะเลอาเดรี
ยติคที่มีบา้นเรือนหลงัคากระเบื้องสีส้มสลบัตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ  สปลิทเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสอง
รองลงมาจากซาเกร็บ เป็นศูนยก์ลางการพาณิชย ์ การคมนาคม   แหล่งอารยธรรมของแควน้ดลัเมเชีย และ
เป็นเมืองชายฝ่ังเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่สุดในโครเอเชีย  อีกทั้งยงัเป็นหน่ึงในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดดว้ย  ไดรั้บ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแห่งแรกๆของโลก และเป็นตน้ก าเนิดของสุนขัพนัธ์ดลัเมเชียน
อีกดว้ย     น าท่านเดินชมรอบๆ  พระราชวงัไดโอคลีเชียน (Diocletian Palace)  สร้างขึ้นจากพระประสงค์
ของจกัรพรรด์ิดิโอคลีเช่ียน เมื่อตน้คริสตศ์ตวรรษที่  4  ที่ตอ้งการสร้างพระราชวงัสาหรับบั้นปลายชีวิตของ
พระองค ์ซ่ึงใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี  ค.ศ. 1979  
ภายในประกอบดว้ย วิหารจูปีเตอร์ (Catacombes)  สุสานใตดิ้นที่มีช่ือเสียงและวิหารต่างๆ ห้องโถงกลางซ่ึง
มีทางเดินเช่ือมต่อสู่ห้องอื่นๆ ลาน  Peristyle ซ่ึงลอ้มดว้ยเสาหินแกรนิต  3  ดา้น  และเช่ือมดว้ยโคง้เสาที่
ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวิจิตรงดงาม  ยอดระฆงัแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) แท่นบูชาของ
เซนตโ์ดมินสั และเซนตส์ตาดิอุส ซ่ึงอยูภ่ายในวิหาร นอกจากน้ียงัมี มหาวิหารเทพเจา้จูปิเตอร์, โบสถแ์ห่ง
เทพวีนสั, วิหารดอมนิอุส (Cathedral of St.Domnius) ที่จดัเรียงรายรวมกนัอยา่งลงตวั  ชมจตัุรัสประชาชน 
ชมรูปป้ันของ GREGORY OF NIN ผูน้ าศาสนาคนส าคญัของโครเอเชีย ในยคุศตวรรษที่ 10 

ค ่า                      บริการอาหารค ่า 

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พกั Mondo Hotel หรือเทียบเท่า เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
   
                                                                                                      

 



           TAT No. 11/07551  

      

 
 

4 

 

เสำร์  11 เม.ย.  เมืองสปลิท- เนอุม - ดูบรอฟนิค 

เชา้                     บริการอาหารเชา้ ณ.ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางสู่ เมือง เนอมุ ประเทศ บอสเนีย Neum (ระยะทาง165 กม.)   เป็นเมืองและเขตเทศบาลใน
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาซ่ึงตั้งอยูใ่นเมือง Herzegovina-Neretva Canton ของสหพนัธรัฐบอสเนียและเฮอร์
เซโกวีน่า เป็นเมืองเดียวที่ตั้งอยูต่ามชายฝ่ังทะเลยาว 20 กม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ( ระยะทาง 65 กม.)    เมืองมรดกโลกทางตอนใตข้อง
สาธารณรัฐโครเอเชีย ตลอดสองขา้งทางตื่นตาตื่นใจกบัอาคารบา้นเรือนที่มีหลงัคาสีแสดแดงที่ตั้งอยูต่าม
แนวชายฝ่ัง เมืองแห่งน้ีนบัเป็นหน่ึงในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยโุรป ถูกขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลเอ
เดรียติค” ดว้ยความที่มีเอกลกัษณ์โดยเฉพาะเร่ืองของการวางผงัเมืองที่สวยงาม.... 
น าท่านเที่ยว ชมบริเวณรอบนอกของตวัเมืองเก่าทีม่ากมายดว้ยส่ิงก่อสร้างโบราณ ซ่ึงไดรั้บการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก.้...โดยเร่ิมตน้จากประตูหลัก (Pile Gate) น าไปสู่ Stradum พ้ืนทางเดิน
เป็นหินอนัเป็นถนนสายหลกัจาก น ้ำพุโบรำณทรงกลม (Onfrio Fountain) ไปจนสุดมุมถนนลว้นเรียงรายไป
ดว้ยสถานที่ส าคญั เช่น Franciscan Monastery  วิหารในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่
ที่สุดของยโุรป ด าเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1391 จากนั้นให้ท่านไดถ้่ายรูปที่ระลึกบริเวณจตัุรัสกลางเมืองซ่ึง
เป็นสถานที่นดัพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต  รวมถึงสถานที่ลงโทษผูก้ระท าผิดดว้ย อิสระ
ให้ท่านไดถ้่ายรูปที่ระลึกกบั เสาหินอศัวิน (Orlando Column) และหอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตั้งอยูป่ลายสุด
ของถนนสายหลกั สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444หนา้ปัดท าดว้ยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตห้นา้ปัด ซ่ึง
แทนพระจนัทร์บอกขา้งขึ้นขา้งแรมในสมยัก่อน  และรูปป้ันของนกับุญ  St. Blaise   ซ่ึงมีโบสถป์ระจ าเมือง
สไตลโ์รมาเนสก์แห่งแรกของเมือง  เป็นฉากหลงัและ โบสถ ์The Cathedral Treasury สถานที่เก็บอฐิัของ
นกับุญ St.Blaise ภาพเขียนและช้ินงานศิลปะรวมถึงวตัถุล  ้าคา่จ านวนมากและยงัมีส่วนผลิตเหรียญกษาปณ์
และทองของชัง่ที่มีช่ือเสียงเป็นฉากหลงัและ โบสถ์ The Cathedral Treasury สถานที่เก็บอฐิัของนกับุญ 
St.Blaise ภาพเขียนและช้ินงานศิลปะรวมถึงวตัถุล  ้าค่าจ านวนมากและยงัมีส่วนผลิตเหรียญกษาปณ์และทอง
ของชัง่ที่มีช่ือเสียงของดูบรอฟนิก  อิสระท่านในการเดินช้อปป้ิงสินค้ำพื้นเมืองและของฝากตามอธัยาศยั.... 
พาชมวิวทิวทศัน์ที่คงความเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเมืองหลงัคาสีส้มและความงดงามของทะเลอาเดรียติก  
ยามสีน ้าเงินของทะเลตดักบัสีส้มแสดของกระเบื้องหลงัคาเมืองเก่า ช่างสวยงามเกินค าบรรยายใดๆ.... 

ค ่า                       บริการอาหารค ่า  

  จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พกั Valamar Lacroma Hotel หรือเทียบเท่า เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 



           TAT No. 11/07551  

      

 
 

5 

 

อำทิตย์   12 เม.ย. ดูบรอฟนิค - เมือง โมสตำร์  

เชา้                     บริการอาหารเชา้ ณ.ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทาง ข้ามเส้นพรมแดนระหว่างประเทศโครเอเชีย และประเทศบอสเนีย & 
เฮอร์เซโกวีนา สู่ เมือง โมสตำร์ (Mostar)  ( ระยะทาง 131 กม.)   เมืองมรดกโลกที่แสนงดงามและมากดว้ย
มนตเ์สน่ห์อนัชวนหลงใหล....โดยตวัเมืองตั้งอยูใ่นหุบเขาของแม่น ้าเนเรตวา (Neretva River) พาท่านชมส่ิง
ที่โดดเด่นและเป็นสัญลกัษณ์ที่ส าคญัของเมืองน้ี สะพำนโบรำณ (Old Bridge) หรือสตารี มอสต ์(Stari 
Most) ซ่ึงถูกสร้างดว้ยหินในสมยัยคุกลางโดยชาวเติร์ก ในปี ค.ศ.1566 และไดถู้กท าลายลงในปี ค.ศ. 1993  
ต่อมาในปี ค.ศ.2004 สะพานเก่าและอาคารหลายหลงัในเมืองเก่าในบริเวณใกลเ้คียงก็ไดรั้บการ
บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ โดยไดรั้บความช่วยเหลือจากคณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศของยเูนสโก ้  
และยงัคงไดรั้บการบ ารุงรักษาและใชง้านมาไดจ้นถึงปัจจุบนั  จนกระทัง่ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2005 
องคก์ารยเูนสโก  (UNESCO)  ไดย้กให้สะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณพ้ืนที่ใกลเ้คียงที่สุดของสะพานให้
อยูใ่นรายช่ือมรดกโลกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่าน ชมยา่นเมืองเก่า ชมอาคารบา้นเรือนซ่ึงส่วนใหญ่ลว้นสร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมแบบพรี-ออต

โตมนั ออตโตมนัตะวนัออก เมดิเตอร์เรเนียนและยโุรปตะวนัตก และแวะชมบ้ำนตุรกีโบรำณ (Turkish 
House or Kajtaz House) อายกุว่า 100 ปี ที่มีระเบียงสร้างออกมาชมเมืองโมสตาร์  และสร้างติดแม่น ้า มี
ความสวยงามมาก อิสระให้ท่านไดล้ิม้ลองกาแฟตุรกี  หรือ เตอร์กิช คอฟฟ่ี ที่ปรุงสรรจากทายาทเจา้ของ
บา้นรุ่นต่อรุ่น  พร้อมชมความงามและของ 
มีค่าที่จดัวางไวภ้ายในบา้น  และมัสยิดโกสกี ้เมห์เมด ปำซ่ำ (Koski Mehmed Paša Mosque) มสัยิดออตโต
มนัขนาดเล็ก อายกุว่า 400 ปี ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1671 ส่ิงที่โดดเด่นที่สุดของมสัยิดคือหอคอยสุเหร่า
ที่ตั้งสูงตระหง่านเหนือตวัเมืองซ่ึงท่านสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองไดไ้กลถึง 3 กิโลเมตร
 อิสระให้ท่านเดินชมความงดงามของเมืองและความเก่าแก่ของสะพาน 

ค ่า                       บริการอาหารค ่า  

  จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พกั City Hotel หรือเทียบเท่า เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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จันทร์   13 เม.ย.  เมือง โมสตำร์ – เมืองซีบินิค  

เชา้                     บริการอาหารเชา้ ณ.ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

 คณะเดินทางต่อสู่ เมืองซีบินิค (Sibenik) (  ระยะทาง 227 กม.)  เป็นเมืองท่าส าคญัและยงัเป็นเมืองใหญ่
อนัดบั 3 ของแควน้ที่ก่อตั้งโดยชาวโครแอต  เมืองซีบินิค  เมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอาเดรียติค ซ่ึงทะเลอาเดรียติก 
ก็คือ ทะเลยอ่ยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นเอง โดยเมืองชิบินิคจะมีอาคารบา้นเรือนที่มีหลงัคาท าดว้ย
กระเบื้องสีแสด สไตลเ์รอเนสซองส์ที่ไดรั้บอิทธิพลจากทางอิตาล ี

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย  น าท่านชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ.15 และชมมหาวิหารเซนต์เจมส์   
(St. James)  หรือ เซนต์จำคอบ (St. Jakob ) ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน – ดลัเมเช่ียนไดอ้ยา่งลง
ตวั  งดงามดว้ยยอดโดมและหลงัคาที่ประดบัดว้ยแผ่นหิน  และไม่มีการใชว้สัดุมาเช่ือมต่อ เป็น
สถาปัตยกรรมที่ขึ้นบญัชีเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมโดยองคก์ารยเูนสโกเมื่อปี 2000 

 ชมยา่นเมืองเก่า Town hall ของเมืองซีบนิิค 
ค ่า                       บริการอาหารค ่า  

จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พกั Panorama  Hotel หรือเทียบเท่า เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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อังคำร   14 เม.ย.  เมืองซีบินิค -  อุทยำนแห่งชำติพลิทวิตเซ่ -เมืองซำเกร็บ 

เชา้                     บริการอาหารเชา้ ณ.ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

น าท่านเข้าสู่ อุทยำนแห่งชำติพลิทวิตเซ่  (Plitvice  Lake National Park) ( ระยะทาง 173 กม.)   หน่ึงใน
อุทยานแห่งชาติที่งดงามแห่งหน่ึงของยุโรป   และยงัไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจาก
องค์การยูเนสโก ้(UNESCO)   ในปี  ค.ศ. 1979    ทะเลสาบพลิทไวซ์ตั้งอยู่ในดินแดนทางด้านตะวนัออก
เฉียงใต้ของยุโรป  ในส่วนของประเทศโครเอเชีย(Croatia) แม่น ้ าโครานา(Korana) ท าให้เกิดทะเลสาบ 16 
แห่งไหลผ่านหินปูนและหินชอล์กเช่ือมต่อกบั Cascades น ้าตกเล็กๆที่ไหลไล่ระดบัลงมาเป็นชั้นๆเล็กๆ และ 
waterfalls น ้ าตกขนาดใหญ่ที่สูงชัน Plitvice Falls (น ้ าตกพลิทไวซ์)  ชวนมหัศจรรย์กับอุทยานแห่งชาติ
ทะเลสาบพลิทไวซ์หน่ึงในป่าไม้ที่มีอายุมากรุ่นสุดท้ายในยุโรป ภูมิประเทศเป็นที่มหัศจรรย ์ บ่งบอกถึง
สภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมไปดว้ยพืชและสัตว์ ทะเลสาบถูก
แบ่งเป็น  2 กลุ่มใหญ่ คือ ชั้นบนและชั้นล่าง การเปลี่ยนของสภาพอากาศตามฤดูกาลระหว่างชายฝ่ัง 

และเขตภาคพ้ืนทวีป....แลว้พาท่านปรับเปลี่ยนอิริยาบถโดยการ ล่องเรือข้ำม KOZJAK LAKE ที่เช่ือม
ระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ชั้นบนของอุทยาน (LOWER & UPPER LAKE) ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบั
ธรรมชาติอนังดงามและอลงัการของ LOWER LAKE ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนัย่ิงใหญ่และงดงาม
ท่ามกลางหุบเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่าน อีกทั้งยงัเช่ือมต่อดว้ยน ้าตกต่างๆมากมาย   จากนั้นพาเดินชม
ทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไมท้ี่เช่ือมแต่ละทะเลสาบเขา้ดว้ยกนัทั้ง 16 แห่ง  นอกจากนั้นบริเวณราย
ลอ้มยงัเต็มไปดว้ยถ ้านอ้ยใหญ่กว่า 20 ถ  ้า และชม Big Waterfalls ซ่ึงเป็นน ้าตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งน้ี    

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซำเกร็บ (Zagreb) ( ระยะทาง 132 กม.)    เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย มี
ประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่าพนัปี  มแีม่น ้าสายหลกัช่ือ  ซาวา (Sava River)  ไหลผ่านดา้นหน่ึงของเมือง  
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นอกจากน้ีประเทศโครเอเชียยงัเป็นประเทศตน้ก าเนิดของ “เนคไท” อาภรณ์อนังามสง่าและเป็นสากลของ
สุภาพบุรุษอีกดว้ย.....อิสระชอ้ปป้ิง ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ Arena Centar เพ่ือละลายเงินคูน่ากอ่นเดินทางกลบั
ประเทศไทย ซ่ึงมีสินคา้มากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ และแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่ท่านสามารถซ้ือ
สินคา้ทอ้งถิ่นเป็นของฝาก เช่น ช็อคโกแลตย่ีห้อ KRAS , ไวน์ผลไม ้, น ้ามนัมะกอก ,เห็ดทรัฟเฟิล ฯลฯ   

ค ่า                       บริการอาหารค ่า  

  จากนั้น น าท่านเขา้สู่ที่พกั Hotel Aristos  หรือเทียบเท่า เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั                     

 

พุธ  15 เม.ย.  เมืองซำเกร็บ - ตลำดกลำงเมือง 

เชา้                     บริการอาหารเชา้ ณ.ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

 น าท่านเดินชมเมือง และ เดินเล่นชมตลำดกลำงเมือง(Dolac Market)  ตลาดเก่ากลางแจง้ที่เก่าแกท่ี่มีสีสัน
สดใส ขายพวกไมด้อกไมป้ระดบั  ผลไมร้าคาถูกและผา้ลูกไมสี้สันสวยงามแบบต่างๆ  อิสระให้ท่านเดิน
เลือกซ้ือเลือกชมตามอธัยาศยั 

11.30 น.             ออกเดินทางสู่สนามบินสนามบนิซาแกร็บ 
15.25 น.             ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK  130  
23.00 น.             ถึง ดูไบ  เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  

พฤหัสบดี16 เม.ย. ดูไบ -สุวรรณภูมิ    

02.50 น.             ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  EK 384  
12.15น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหำนคร โดยสวสัดิภาพ 

 

หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม โดยเฉพาะสถานที่ดูงานทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะ
ยึดถือความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั  
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อัตรำค่ำบริกำร  จ านวนผูเ้ดินทาง 20  ท่าน 
• ผูใ้หญ่ ท่านละ 77,500  บาท (พกัห้องละ 2 ท่าน)   
• พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 8,500 บาท  
 

อัตรำนี้รวม   

✓ ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบินระหว่างประเทศ แบบหมู่คณะชั้นประหยดัไป - กลบัพร้อมกนั ตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางส าหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง 7KG ต่อท่าน/ต่อเที่ยว, กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองไม่เกิน 1 ช้ินๆละ ไม่

เกิน 23KG ต่อท่าน / ต่อเที่ยว  
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน ตามทีร่ะบุในรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าอาหาร ตามมาตรฐานระดบัภตัตาคาร   
✓ ค่าพาหนะเดินทาง ตามมาตรฐานที่ก  าหนดไว ้ 
✓ ค่าประกนัสุขภาพและอุบตัิเหตุ ที่ใช้ส าหรับในการย่ืนขอวีซ่าในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม ์ 

** หากท่านประสงคท์ี่จะซ้ือประกนัเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมคุม้ครองในส่วนอื่นๆ  กรุณาสอบถามรายละเอียด 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศโครเอเชีย ท่านละ 6,5000 บาท  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัที่ไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น  ค่าโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ , ค่าอาหาร /ค่าเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษนอกรายการ, 

ค่าเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์ ค่าซกัรีด และอื่นๆ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินก าหนดไว ้
 ค่าผูดู้แลกระเป๋าสัมภาระของคณะท่านฯ (Porter) ตามโรงแรมที่พกัในรายการ  
 ค่ามคัคุเทศก์ทอ้งถิ่น คนขบัรถตลอดการเดินทาง ( ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 30 ยูโร / ต่อ 1 

ท่านลูกคา้ ) ส่วนค่าทิปของหัวหนา้ทวัร์ ขึ้นอยูก่บัความพอใจของท่านเป็นหลกั 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัหรือภาษีสนามบินที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมเติมหลงัจากวนัที่ 25/07/2562   
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

เงื่อนไขการจองทวัร์  
• ส่งใบจองพร้อมส าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน   ช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 30,000.- บาท  
ภายใน 3 วนันับจากวนัที่มีการน าเสนอเพ่ือยืนยนัท าการออกตัว่ของท่านเลยในทนัที  และไม่สามารถขอเงินจ านวนน้ีคืนได ้ 
ส าหรับค่าบริการทวัร์ส่วนที่เหลือโปรดช าระภายใน 30 วนัท าการก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตาม
วนัที่ก  าหนด  ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
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เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าโครเอเชีย (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
ใชเ้วลาท าการอนุมตัิวีซ่านบัจากวนัยื่นประมาณ 15 - 30 วนัท าการ ไม่มีย่ืนด่วน 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า  6 เดือน และมีหนา้ว่าง

ส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ ,หนงัสือเดินทางเล่มเก่า (ถา้มี) เพื่อใช้

ประกอบกรณีเป็นเล่มใหม่ และยงัไม่เคยใชง้าน 

2. รูปถ่ายสี  หน้าตรง ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.  ใบหน้า 80 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 2 

ใบ และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน  เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ไม่ใช่รูป

สต๊ิกเกอร์   ห้ามสวมแว่นตาแฟชั่น  (ต้องเป็นแว่นสายตาเท่านั้ น ) หรือ

เคร่ืองประดบั หรือหมวก , ใบหูและคิ้วจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย  และไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศรีษะ 

รูปตามตวัอยา่ง 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน, ส าเนาบัตรข้าราชการ (ถา้มี), ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล (กรณีมีการ

เปลี่ยนช่ือสกุล)  พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้มี)    

4. กรณีสมรสแลว้  ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหย่า , ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมฉบับ

แปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้มี)    

5. หลกัฐานการท างาน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น)   

5.1 กรณีเป็นพนักงานบริษทัเอกชน หนังสือรับรองการท างานจากบริษทัฯ หัวจดหมายตอ้งเป็นหัวบริษทัฯ 

โดยระบุต าแหน่งงาน, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างานและช่วงเวลาที่อนุมติัให้ลาหยุด หลงัจากนั้นจะกลบัมา

ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   โดยระบุช่ือประเทศ  มีตราประทบัของบริษทัฯพร้อมลายเซ็นของ

เจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจ 

5.2 กรณีเจ้าของกิจการ  ส าเนาใบทะเบียนการค้า , ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , หนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนที่มีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน  พร้อมทั้งเซ็นช่ือกรรมการผูม้ีอ  านาจรับรอง

ส าเนาและประทับตราบริษัทฯ  (คัดลอกส าเนาไม่ เกิน  3 เดือน )  มีลายเซ็นของเจ้าพนักงาน 

ผูค้ดัลอกเอกสารให้ 

5.3 กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา    ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก  าลังศึกษาอยู่

เท่านั้น  หัวจดหมายเป็นหัวโรงเรียน  มีตราประทบัของโรงเรียนพร้อมลายเซ็นของผูม้ีอ  านาจในการออก

เอกสาร  พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน หรือนกัศึกษา   

5.4 กรณีเป็นขา้ราชการ  ใช้หนงัสือรับรองต าแหน่งจากตน้สังกดั ระบุต าแหน่ง  เงินเดือน อายุการท างาน มี

ตราประทบัของหน่วยงาน พร้อมลายเซ็นของเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจออกเอกสาร 
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5.5 กรณีเกษียณอายุ  ใช้หนังสือรับรองการเกษียณอายุจากหน่วยงาน (กรณีเคยเป็นข้าราชการ) พร้อม

ลายเซ็นของเจา้หน้าที่ผูม้ีอ  านาจออกเอกสาร , เขียนจดหมายรับรองการเกษียณอายุงานดว้ยตวัท่านเอง

เป็นภาษาองักฤษ (กรณีเคยเป็นพนกังานเอกชนทัว่ไป)  

6.    หลกัฐานการเงิน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น)   
6.1     หนังสือรับรองฐานะการเงินของบัญชีออมทรัพย ์(Bank Guarantee)  กรุณาระบุ  TO WHOM IT MAY 

CONCERN  แทนการใส่ช่ือของสถานทูต  และต้องมีตราประทับของธนาคารพร้อมลายเซ็นของ
เจา้หน้าที่ธนาคาร ควรเลือกบญัชีที่มีการเข้า – ออกของเงินสม ่าเสมอ มียอดคงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 หลัก  
เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านมีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายการเดินทาง  

6.2     ในกรณีที่ตอ้งให้บุคคลอื่นรับรองค่าใชจ่้ายให้  ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใชจ่้ายที่ออกจากทางธนาคาร
เท่านั้น โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี และบุคคลที่เจา้ของบญัชีออกค่าใชจ่้ายให้โดยชดัเจน ตอ้งมีตราประทบั
ของธนาคารพร้อมลายเซ็นของเจา้หนา้ที่ธนาคาร พร้อมทั้งเอกสารประกอบอยา่งอื่นของผูรั้บรองการเงิน 
เช่น ส าเนาหนังสือเดินทางของผูรั้บรอง และเอกสารอื่นที่สามารถบ่งบอกถึงความสัมพนัธ์กัน และ
เหตุผลในการออกค่าใชจ่้ายให้ท่านได ้ 

6. เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี  ตอ้งมีส าเนาสูติบตัร  และถา้ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง  จะตอ้งไป

ท าหนงัสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอ าเภอ หรือเขตที่ท่านอาศยัอยู ่โดยระบุช่ือผูท้ี่เด็กเดินทางไปดว้ย  

พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนของบิดา /มารดา กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว 

จะต้องมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น ส าเนาใบหย่า  พร้อมทั้งบนัทึกการหย่าซ่ึง

แสดงว่าเป็นผูรั้บผิดชอบเด็ก  และเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ื่น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้ 

*** การอนุมติัวีซ่าขึ้นอยูก่บัทางสถานทูตเท่านั้น  บริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนในการย่ืนเอกสารให้เท่านั้น *** 
เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา  หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 

 
 

 


