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กำหนดกำรเดินทำง
8 - 16 เมษำยน 2563
พุธ 8 เม.ย.
กรุงเทพฯ – ดูไบ
23.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ. สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
พบเจ้าหน้าที่ บริ ษทั เคคอร์ปอรเรท คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

พฤหัส 9 เม.ย. กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซำแกร๊ บ - ซำดำร์
01.15 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย สายการบินเอมิเรสต์ (EK) เที่ยวบินที่ EK385/ EK129
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่ องที่เมืองดูไบ เวลำ 04.45 - 08.30 น. *.*.*.
12.35 น.
(เวลาท้องถิน่ ) ถึงสนามบินซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย…หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรี ยบร้อยแล้ว คณะเดินทางถึง สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเวลา
ของประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ ผ่านกรม
ศุลกากรเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง ผ่านชมจัตรุ ัส BAN JELACIC ที่มีรูปปั้นของนายพลบาน โจซิฟ เจลาซิค
(Ban Josip Jelacic) วีระบุรุษของประเทศ โดยนาทหารชาวโครแอตต่อต้านฮังการี ในสมัยต้นศตวรรษที่ 19
และชมย่ำนเมืองเก่ำของกรุ งซาเกร็บ เมืองตอนบน (Upper Town) ซึ่งมีแหล่งโบราณสถานและเต็มไปด้วย
เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย Upper Town ผ่านชม อำคำรรัฐสภำ (Sabor) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1918
ในโอกาสที่โครเอเชียแยกตัวออกจากอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรี ยน (AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE)
โดยมีการประกาศแยกตัวออกอย่างเป็ นทางการ บริ เวณระเบียงชั้นบนของอาคาร หลังจากนั้นมีการ
ตัดสิ นใจแยกตัวออกจากระบบสังคมนิยมยูโกสลาเวียขึ้น ณ ที่แห่งนี้ ในปี ค.ศ. 1991 และประกาศตัวเป็ น
ประเทศอิสระไม่ข้ นึ กับประเทศใด จากนั้นบันทึกภาพทาเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace หรื อ
BANSKI DVORI) ที่พานักของประธานาธิบดีโครเอเชีย ต่อด้วยชมจัตุรัส โบสถ์เซนต์มำร์ ค
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16.00 น.

(St. Mark's Square) ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ โบสถ์เซนต์ มำร์ ค (St. Mark's Church) เป็ นหัวใจของส่วน Upper
Town สร้างขึ้นราวคริ สต์ศตวรรษที่ 13 กระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์โดดเด่นมองเห็นได้แต่ไกล เป็ นตรา
สัญลักษณ์ของราชอาณาจักรทรุ นแห่งโครเอเชีย ดัลเมเชีย และ สลาโวเนี ย (The Truine Kingdom of
Croatia, Dalmatia and Slavonia) ตราหมากรุ กขาวแดงเครื่ องหมายโครเอเชีย, ลีโอพาร์ด 3 ตัวคือแคว้น
ดัลเมเทีย และสโลเวเนียคือแถบฟ้าแดง ส่วนด้านขวาหมายถึงซาเกร็บ รอบๆโบสถ์จะมีโคมไฟที่ใช้น้ ามัน
ในการจุดไฟให้สว่างตลอดเวลา เป็ นธรรมเนี ยมมาแต่ด้งั เดิม......
จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ เมืองซำดำร์ (Zadar) (ระยะทาง 285 กม.) เมืองประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี
และเป็ นเมืองท่าสาคัญของทะเลเอเดรี ยติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบนั อดีตเมืองหลวงเก่า
ของ ภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) ที่ปัจจุบนั ได้กลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอัน
เก่าแก่นอกจากนี้แล้วเมืองหลวงเก่าแห่งนี้ยงั เป็ นที่รู้จกั กันในหมู่ชาวเรื อที่มา ค้าขายในแถบนี้ เนื่องจากเคย
เป็ นศูนย์กลางทางด้านการค้าขายมาตั้งแต่สมัยอดีต......

ค่า

บริ การอาหารค่า
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ที่พกั Kolovare hotel หรื อเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ศุกร์ 10 เม.ย.

เมืองซาดาร์- เมืองโทรเกียร์ - เมืองสปลิท

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านชมตัวเมืองซำดำร์ ชมประตูเมืองเก่าสมัยเวนีซมีอิทธิพลเหนือซาด้าร์ อันงดงามด้วยลวดลายและ
สัญลักษณ์ต่างๆ ชมบริ เวณด้านนอกของโบสถ์เซนต์ โดแนท (St.Donat) ซึ่งเป็ นโบสถ์สาคัญประจาเมือง
และมหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย (St. Anastasia Church) ที่งดงามด้วยศิลปะผสมโรมาเนสก์และโกธิค
ชมฟอรัมหรื อย่านชุมชน (Roman Forum) ของโรมันเมื่อสองพันปี ก่อนที่นกั โบราณคดีจะใช้ความอุตสาหะ
ในการขุดค้นพบหลักฐานสาคัญต่างๆในการอยูอ่ าศัยของชาวโรมัน
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11.00 น.

เที่ยง

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ Trogir (ระยะทาง 130 กม.) เมืองมรดกโลก...เมื่อถึงเมืองโทรเกียร์น าท่าน
เดินชมภายในเขตเมืองเก่าโทร เกียร์ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรี ก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ที่
ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษ ที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหำวิหำรเซ็นต์ลอร์
เลนซ์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลา ก่อสร้างนับสิ บปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหิน
แกะสลัก ที่มีรูปปั้นสิ งโต อดัม & อีฟและรู ปสลัก นักบุญองค์สาคัญ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า
บริ การอาหารกลางวัน
เดินทางต่อสู่ เมืองสปลิท (Split) (ระยะทาง29 กม.) โดยใช้เส้นทางลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรี
ยติคที่มีบา้ นเรื อนหลังคากระเบื้องสี ส้มสลับตามแนวชายฝั่งเป็ นระยะๆ สปลิทเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสอง
รองลงมาจากซาเกร็บ เป็ นศูนย์กลางการพาณิชย์ การคมนาคม แหล่งอารยธรรมของแคว้นดัลเมเชีย และ
เป็ นเมืองชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่สุดในโครเอเชีย อีกทั้งยังเป็ นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดด้วย ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกๆของโลก และเป็ นต้นกาเนิดของสุนขั พันธ์ดลั เมเชียน
อีกด้วย นาท่านเดินชมรอบๆ พระราชวังไดโอคลีเชียน (Diocletian Palace) สร้างขึ้นจากพระประสงค์
ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน เมื่อต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 4 ที่ตอ้ งการสร้างพระราชวังสาหรับบั้นปลายชีวิตของ
พระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ข้ นึ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1979
ภายในประกอบด้วย วิหารจูปีเตอร์ (Catacombes) สุสานใต้ดินที่มีชื่อเสี ยงและวิหารต่างๆ ห้องโถงกลางซึ่ง
มีทางเดินเชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ลาน Peristyle ซึ่งล้อมด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมด้วยโค้งเสาที่
ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรงดงาม ยอดระฆังแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) แท่นบูชาของ
เซนต์โดมินสั และเซนต์สตาดิอุส ซึ่งอยูภ่ ายในวิหาร นอกจากนี้ยงั มี มหาวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์ , โบสถ์แห่ง
เทพวีนสั , วิหารดอมนิอุส (Cathedral of St.Domnius) ที่จดั เรี ยงรายรวมกันอย่างลงตัว ชมจัตุรัสประชาชน
ชมรู ปปั้นของ GREGORY OF NIN ผูน้ าศาสนาคนสาคัญของโครเอเชีย ในยุคศตวรรษที่ 10
บริ การอาหารค่า
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ที่พกั Mondo Hotel หรื อเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
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เสำร์ 11 เม.ย. เมืองสปลิท- เนอุม - ดูบรอฟนิค
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

บริ การอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมือง เนอุม ประเทศ บอสเนีย Neum (ระยะทาง165 กม.) เป็ นเมืองและเขตเทศบาลใน
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาซึ่งตั้งอยูใ่ นเมือง Herzegovina-Neretva Canton ของสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์
เซโกวีน่า เป็ นเมืองเดียวที่ต้งั อยูต่ ามชายฝั่งทะเลยาว 20 กม
บริ การอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ( ระยะทาง 65 กม.) เมืองมรดกโลกทางตอนใต้ของ
สาธารณรัฐโครเอเชีย ตลอดสองข้างทางตื่นตาตื่นใจกับอาคารบ้านเรื อนที่มีหลังคาสี แสดแดงที่ต้งั อยูต่ าม
แนวชายฝั่ง เมืองแห่งนี้นบั เป็ นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป ถูกขนานนามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่งทะเลเอ
เดรี ยติค” ด้วยความที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะเรื่ องของการวางผังเมืองที่สวยงาม....
นาท่านเที่ยว ชมบริ เวณรอบนอกของตัวเมืองเก่าทีม่ ากมายด้วยสิ่ งก่อสร้างโบราณ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้....โดยเริ่ มต้นจากประตูหลัก (Pile Gate) นาไปสู่ Stradum พื้นทางเดิน
เป็ นหินอันเป็ นถนนสายหลักจาก น้ำพุโบรำณทรงกลม (Onfrio Fountain) ไปจนสุดมุมถนนล้วนเรี ยงรายไป
ด้วยสถานที่สาคัญ เช่น Franciscan Monastery วิหารในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่
ที่สุดของยุโรป ดาเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1391 จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรู ปที่ระลึกบริ เวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่ง
เป็ นสถานที่นดั พบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผูก้ ระทาผิดด้วย อิสระ
ให้ท่านได้ถ่ายรู ปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน (Orlando Column) และหอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ต้งั อยูป่ ลายสุด
ของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444หน้าปัดทาด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัด ซึ่ง
แทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรู ปปั้นของนักบุญ St. Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจาเมือง
สไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมือง เป็ นฉากหลังและ โบสถ์ The Cathedral Treasury สถานที่เก็บอัฐิของ
นักบุญ St.Blaise ภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะรวมถึงวัตถุล้ าค่าจานวนมากและยังมีส่วนผลิตเหรี ยญกษาปณ์
และทองของชัง่ ที่มีชื่อเสี ยงเป็ นฉากหลังและ โบสถ์ The Cathedral Treasury สถานที่เก็บอัฐิของนักบุญ
St.Blaise ภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะรวมถึงวัตถุล้ าค่าจานวนมากและยังมีส่วนผลิตเหรี ยญกษาปณ์และทอง
ของชัง่ ที่มีชื่อเสี ยงของดูบรอฟนิก อิสระท่านในการเดินช้ อปปิ้ งสินค้ำพื้นเมืองและของฝากตามอัธยาศัย....
พาชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็ นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสี ส้มและความงดงามของทะเลอาเดรี ยติก
ยามสี น้ าเงินของทะเลตัดกับสี ส้มแสดของกระเบื้องหลังคาเมืองเก่า ช่างสวยงามเกินคาบรรยายใดๆ....
บริ การอาหารค่า
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ที่พกั Valamar Lacroma Hotel หรื อเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
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อำทิตย์ 12 เม.ย.
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ดูบรอฟนิค - เมือง โมสตำร์

บริ การอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทาง ข้ามเส้ นพรมแดนระหว่างประเทศโครเอเชีย และประเทศบอสเนีย &
เฮอร์ เซโกวีนา สู่ เมือง โมสตำร์ (Mostar) ( ระยะทาง 131 กม.) เมืองมรดกโลกที่แสนงดงามและมากด้วย
มนต์เสน่ห์อนั ชวนหลงใหล....โดยตัวเมืองตั้งอยูใ่ นหุบเขาของแม่น้ าเนเรตวา (Neretva River) พาท่านชมสิ่ ง
ที่โดดเด่นและเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองนี้ สะพำนโบรำณ (Old Bridge) หรื อสตารี มอสต์ (Stari
Most) ซึ่งถูกสร้างด้วยหินในสมัยยุคกลางโดยชาวเติร์ก ในปี ค.ศ.1566 และได้ถูกทาลายลงในปี ค.ศ. 1993
ต่อมาในปี ค.ศ.2004 สะพานเก่าและอาคารหลายหลังในเมืองเก่าในบริ เวณใกล้เคียงก็ได้รับการ
บูรณะปฏิสังขรณ์ข้ นึ ใหม่ โดยได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศของยูเนสโก้
และยังคงได้รับการบารุ งรักษาและใช้งานมาได้จนถึงปัจจุบนั จนกระทัง่ ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2005
องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกให้สะพานโบราณรวมไปถึงบริ เวณพื้นที่ใกล้เคียงที่สุดของสะพานให้
อยูใ่ นรายชื่อมรดกโลกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บริ การอาหารกลางวัน
นาท่าน ชมย่านเมืองเก่า ชมอาคารบ้านเรื อนซึ่งส่วนใหญ่ลว้ นสร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมแบบพรี -ออต
โตมัน ออตโตมันตะวันออก เมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปตะวันตก และแวะชมบ้ ำนตุรกีโบรำณ (Turkish
House or Kajtaz House) อายุกว่า 100 ปี ที่มีระเบียงสร้างออกมาชมเมืองโมสตาร์ และสร้างติดแม่น้ า มี
ความสวยงามมาก อิสระให้ท่านได้ลมิ้ ลองกาแฟตุรกี หรื อ เตอร์กิช คอฟฟี่ ที่ปรุ งสรรจากทายาทเจ้าของ
บ้านรุ่ นต่อรุ่ น พร้อมชมความงามและของ
มีค่าที่จดั วางไว้ภายในบ้าน และมัสยิดโกสกี้ เมห์เมด ปำซ่ ำ (Koski Mehmed Paša Mosque) มัสยิดออตโต
มันขนาดเล็ก อายุกว่า 400 ปี ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1671 สิ่ งที่โดดเด่นที่สุดของมัสยิดคือหอคอยสุเหร่ า
ที่ต้งั สูงตระหง่านเหนือตัวเมืองซึ่งท่านสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองได้ไกลถึง 3 กิโลเมตร
อิสระให้ท่านเดินชมความงดงามของเมืองและความเก่าแก่ของสะพาน
บริ การอาหารค่า
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ที่พกั City Hotel หรื อเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
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จันทร์ 13 เม.ย. เมือง โมสตำร์ – เมืองซีบินิค
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

บริ การอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
คณะเดินทางต่อสู่ เมืองซีบินิค (Sibenik) ( ระยะทาง 227 กม.) เป็ นเมืองท่าสาคัญและยังเป็ นเมืองใหญ่
อันดับ 3 ของแคว้นที่ก่อตั้งโดยชาวโครแอต เมืองซีบินิค เมืองเก่าริ มฝั่งทะเลอาเดรี ยติค ซึ่งทะเลอาเดรี ยติก
ก็คือ ทะเลย่อยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นเอง โดยเมืองชิบินิคจะมีอาคารบ้านเรื อนที่มีหลังคาทาด้วย
กระเบื้องสี แสด สไตล์เรอเนสซองส์ที่ได้รับอิทธิ พลจากทางอิตาลี
บริ การอาหารกลางวัน
นาท่านชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ.15 และชมมหาวิหารเซนต์เจมส์
(St. James) หรื อ เซนต์จำคอบ (St. Jakob ) ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน – ดัลเมเชี่ยนได้อย่างลง
ตัว งดงามด้วยยอดโดมและหลังคาที่ประดับด้วยแผ่นหิน และไม่มีการใช้วสั ดุมาเชื่อมต่อ เป็ น
สถาปัตยกรรมที่ข้ นึ บัญชีเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2000
ชมย่านเมืองเก่า Town hall ของเมืองซีบนิ ิค
บริ การอาหารค่า
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ที่พกั Panorama Hotel หรื อเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
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อังคำร 14 เม.ย. เมืองซีบินิค - อุทยำนแห่ งชำติพลิทวิตเซ่ -เมืองซำเกร็บ
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
น าท่ านเข้า สู่ อุ ท ยำนแห่ ง ชำติ พ ลิ ท วิ ต เซ่ (Plitvice Lake National Park) ( ระยะทาง 173 กม.) หนึ่ ง ใน
อุทยานแห่ งชาติที่งดงามแห่ งหนึ่ งของยุโรป และยังได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติจาก
องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1979 ทะเลสาบพลิทไวซ์ต้ งั อยู่ในดิ นแดนทางด้านตะวันออก
เฉี ยงใต้ของยุโรป ในส่ วนของประเทศโครเอเชี ย(Croatia) แม่น้ าโครานา(Korana) ทาให้เกิ ดทะเลสาบ 16
แห่งไหลผ่านหินปูนและหินชอล์กเชื่อมต่อกับ Cascades น้ าตกเล็กๆที่ไหลไล่ระดับลงมาเป็ นชั้นๆเล็กๆ และ
waterfalls น้ าตกขนาดใหญ่ ที่ สู งชัน Plitvice Falls (น้ าตกพลิ ท ไวซ์ ) ชวนมหั ศ จรรย์กับ อุ ท ยานแห่ งชาติ
ทะเลสาบพลิทไวซ์หนึ่ งในป่ าไม้ที่มีอ ายุมากรุ่ นสุ ดท้ายในยุโรป ภูมิป ระเทศเป็ นที่มหัศจรรย์ บ่งบอกถึง
สภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมไปด้วยพืชและสัตว์ ทะเลสาบถูก
แบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ชั้นบนและชั้นล่าง การเปลี่ยนของสภาพอากาศตามฤดูกาลระหว่างชายฝั่ง
และเขตภาคพื้นทวีป....แล้วพาท่านปรับเปลี่ยนอิริยาบถโดยการ ล่องเรื อข้ำม KOZJAK LAKE ที่เชื่อม
ระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ช้ นั บนของอุทยาน (LOWER & UPPER LAKE) ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ธรรมชาติอนั งดงามและอลังการของ LOWER LAKE ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนั ยิ่งใหญ่และงดงาม
ท่ามกลางหุบเขาหินปูนที่ต้งั ตระหง่าน อีกทั้งยังเชื่อมต่อด้วยน้ าตกต่างๆมากมาย จากนั้นพาเดินชม
ทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกันทั้ง 16 แห่ง นอกจากนั้นบริ เวณราย
ล้อมยังเต็มไปด้วยถ้ าน้อยใหญ่กว่า 20 ถ้ า และชม Big Waterfalls ซึ่งเป็ นน้ าตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งนี้
บริ การอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซำเกร็บ (Zagreb) ( ระยะทาง 132 กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี มีแม่น้ าสายหลักชื่อ ซาวา (Sava River) ไหลผ่านด้านหนึ่งของเมือง
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ค่า

นอกจากนี้ประเทศโครเอเชียยังเป็ นประเทศต้นกาเนิดของ “เนคไท” อาภรณ์อนั งามสง่าและเป็ นสากลของ
สุภาพบุรุษอีกด้วย.....อิสระช้อปปิ้ ง ณ ห้ ำงสรรพสินค้ำ Arena Centar เพื่อละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางกลับ
ประเทศไทย ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ และแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่ท่านสามารถซื้อ
สิ นค้าท้องถิน่ เป็ นของฝาก เช่น ช็อคโกแลตยี่ห้อ KRAS , ไวน์ผลไม้ , น้ ามันมะกอก ,เห็ดทรัฟเฟิ ล ฯลฯ
บริ การอาหารค่า
จากนั้น นาท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel Aristos หรื อเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

พุธ 15 เม.ย.

เมืองซำเกร็บ - ตลำดกลำงเมือง

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินชมเมือง และ เดินเล่นชมตลำดกลำงเมือง(Dolac Market) ตลาดเก่ากลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสัน
สดใส ขายพวกไม้ดอกไม้ประดับ ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สีสันสวยงามแบบต่างๆ อิสระให้ท่านเดิน
เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย
ออกเดินทางสู่ สนามบินสนามบินซาแกร็บ
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 130
ถึง ดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

11.30 น.
15.25 น.
23.00 น.

พฤหัสบดี16 เม.ย. ดูไบ -สุ วรรณภูมิ
02.50 น.
12.15น.

ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 384
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหำนคร โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม โดยเฉพาะสถานที่ดูงานทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะ
ยึดถือความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก
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อัตรำค่ำบริกำร จานวนผูเ้ ดินทาง 20 ท่าน
• ผูใ้ หญ่ ท่านละ 77,500 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,500 บาท
อัตรำนี้รวม
✓ ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบินระหว่างประเทศ แบบหมู่คณะชั้นประหยัดไป - กลับพร้อมกัน ตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางสาหรับหิ้วขึ้นเครื่ อง 7KG ต่อท่าน/ต่อเที่ยว, กระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องไม่เกิน 1 ชิ้นๆละ ไม่
เกิน 23KG ต่อท่าน / ต่อเที่ยว
✓ ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน ตามทีร่ ะบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหาร ตามมาตรฐานระดับภัตตาคาร
✓ ค่าพาหนะเดินทาง ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
✓ ค่าประกัน สุ ขภาพและอุบตั ิเหตุ ที่ใช้สาหรับในการยื่นขอวีซ่าในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
** หากท่านประสงค์ที่จะซื้อประกันเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มคุม้ ครองในส่วนอื่นๆ กรุ ณาสอบถามรายละเอียด
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศโครเอเชีย ท่านละ 6,5000 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ , ค่าอาหาร /ค่าเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษนอกรายการ,
ค่าเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ค่าซักรี ด และอื่นๆ
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนดไว้
 ค่าผูด้ ูแลกระเป๋ าสัมภาระของคณะท่านฯ (Porter) ตามโรงแรมที่พกั ในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คนขับรถตลอดการเดินทาง ( ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 30 ยูโร / ต่อ 1
ท่านลูกค้า ) ส่วนค่าทิปของหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของท่านเป็ นหลัก
 ค่าธรรมเนียมน้ ามันหรื อภาษีสนามบินที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มเติมหลังจากวันที่ 25/07/2562
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการจองทัวร์
• ส่ งใบจองพร้อ มสาเนาหน้าหนังสื อเดิ นทางที่ มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดื อน ชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการนาเสนอเพื่อยืนยันทาการออกตัว่ ของท่านเลยในทันที และไม่สามารถขอเงินจานวนนี้คืนได้
สาหรับค่าบริ การทัวร์ ส่วนที่เหลือ โปรดชาระภายใน 30 วันทาการก่อนการเดิ นทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตาม
วันที่กาหนด ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
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เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าโครเอเชีย (ไม่ตอ้ งโชว์ตวั )
ใช้เวลาทาการอนุมตั ิวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 - 30 วันทาการ ไม่มียื่นด่วน
1. หนังสื อเดินทาง (Passport) ทีม่ ีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง
สาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า ,หนังสื อเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) เพื่อใช้
ประกอบกรณีเป็ นเล่มใหม่ และยังไม่เคยใช้งาน
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. ใบหน้า 80 เปอร์ เซ็นต์ จานวน 2
ใบ และถ่ ายไม่ เกิ น 3 เดื อ น เป็ นรู ป ที่ ถ่ ายจากร้ า นถ่ า ยรู ป เท่ า นั้น ไม่ ใ ช่ รู ป
สติ๊ ก เกอร์ ห้ า มสวมแว่ น ตาแฟชั่ น (ต้อ งเป็ นแว่ น สายตาเท่ า นั้ น) หรื อ
เครื่ องประดับ หรื อหมวก , ใบหูและคิว้ จะต้องปรากฏบนภาพถ่าย และไม่สวมใส่ สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรื อศรี ษะ
รู ปตามตัวอย่าง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน, สาเนาบัตรข้าราชการ (ถ้ามี), สาเนาใบเปลี่ยนชื่ อ - นามสกุล (กรณี มี การ
เปลี่ยนชื่อสกุล) พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4. กรณี สมรสแล้ว สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาใบหย่า , สาเนาใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรสเสี ยชีวิต ) พร้อมฉบับ
แปลเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
5. หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านั้น)
5.1

กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั ฯ หัวจดหมายต้องเป็ นหัวบริ ษทั ฯ
โดยระบุตาแหน่งงาน, เงินเดื อน, วันเริ่ มทางานและช่วงเวลาที่อนุมตั ิให้ลาหยุด หลังจากนั้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา โดยระบุชื่อประเทศ มีตราประทับของบริ ษทั ฯพร้อมลายเซ็นของ
เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจ

5.2

กรณี เจ้า ของกิ จ การ ส าเนาใบทะเบี ย นการค้ า , ส าเนาใบทะเบี ย นพาณิ ช ย์ , หนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ้นส่ว น พร้อมทั้งเซ็นชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจรับรอง
ส าเนาและประทั บ ตราบริ ษั ท ฯ (คั ด ลอกส าเนาไม่ เกิ น 3 เดื อ น) มี ล ายเซ็ น ของเจ้ า พนั ก งาน
ผูค้ ดั ลอกเอกสารให้

5.3

กรณี เป็ นนัก เรี ยน หรื อ นัก ศึกษา ใช้หนังสื อ รับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อ สถาบันที่ กาลังศึกษาอยู่
เท่านั้น หัวจดหมายเป็ นหัวโรงเรี ยน มีตราประทับของโรงเรี ยนพร้อมลายเซ็นของผูม้ ีอานาจในการออก
เอกสาร พร้อมสาเนาบัตรนักเรี ยน หรื อนักศึกษา

5.4

กรณีเป็ นข้าราชการ ใช้หนังสื อรับรองตาแหน่งจากต้นสังกัด ระบุ ตาแหน่ง เงินเดือน อายุการทางาน มี
ตราประทับของหน่วยงาน พร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอานาจออกเอกสาร
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5.5

กรณี เกษี ยณอายุ ใช้ห นังสื อ รับ รองการเกษีย ณอายุจากหน่ วยงาน (กรณี เคยเป็ นข้าราชการ) พร้ อ ม
ลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผูม้ ีอานาจออกเอกสาร , เขียนจดหมายรับรองการเกษียณอายุงานด้วยตัวท่านเอง
เป็ นภาษาอังกฤษ (กรณีเคยเป็ นพนักงานเอกชนทัว่ ไป)

6. หลักฐานการเงิน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านั้น)
6.1 หนังสื อ รับรองฐานะการเงิน ของบัญ ชี อ อมทรัพ ย์ (Bank Guarantee) กรุ ณ าระบุ TO WHOM IT MAY
CONCERN แทนการใส่ ชื่ อ ของสถานทู ต และต้อ งมี ต ราประทับ ของธนาคารพร้ อ มลายเซ็ น ของ
เจ้าหน้าที่ธนาคาร ควรเลือกบัญชี ที่มีการเข้า – ออกของเงินสม่ าเสมอ มียอดคงเหลือไม่ต่ากว่า 6 หลัก
เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านมีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายการเดินทาง
6.2 ในกรณี ที่ตอ้ งให้บุคคลอื่นรับรองค่าใช้จ่ายให้ ต้องทาเป็ นหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายที่ออกจากทางธนาคาร
เท่านั้น โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจน ต้องมีตราประทับ
ของธนาคารพร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พร้อมทั้งเอกสารประกอบอย่างอื่นของผูร้ ับรองการเงิน
เช่ น สาเนาหนัง สื อเดิ น ทางของผูร้ ับรอง และเอกสารอื่นที่สามารถบ่ งบอกถึงความสั มพันธ์กัน และ
เหตุผลในการออกค่าใช้จ่ายให้ท่านได้
6. เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ต้องมีสาเนาสู ติบตั ร และถ้าไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ ง จะต้องไป
ทาหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอาเภอ หรื อเขตที่ท่านอาศัยอยู่ โดยระบุชื่อผูท้ ี่เด็กเดินทางไปด้วย
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนของบิดา /มารดา กรณีเด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว
จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ ง
แสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็ก และเด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การ
ปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น
*** การอนุมตั ิวีซ่าขึ้นอยูก่ บั ทางสถานทูตเท่านั้น บริ ษทั ฯเป็ นเพียงตัวแทนในการยื่นเอกสารให้เท่านั้น ***
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

