
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 เดนิชมความสวยงามของอทุยานแหงชาตทิะเลสาบ “พลติวเิซ เจเซรา”  
 ลองเรือชมความงามของทะเลสาบ KOZJAK ในฤดูกาลที่สวยที่สุด 
 พรอมชิมหอยนางรม แบบสดๆ “พรอมจิบไวน ” ณ อาวมาลี สตอน  
 เดินชม “กําแพงเมืองโบราณ” และ “เมืองเกาดูบรอฟนิค” สถานที่
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ทองเที่ยวของโครเอเชีย 

 นั่งกระเชาไฟฟาสูยอดเขา SRD MT. พรอมลองเรือชมความสวยงามของ
ทะเลอาเดรียติค 

 ซาเกรบ  เมืองหลวงเกาของชนชาติชาวโครแอต ที่แยกตัวออกมาจากยูโกสลาเวียในอดีต 

 พลิตวิเซ  แหลงมรดกโลก ที่ไดรับการประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติในป ค.ศ.1949 

 ซารดา  โบสถเซนตโดนาทัส สิ่งกอสรางในคริสตศตวรรษที่ 9 

 ครึคา  อุทยานแหงชาติที่มีชื่อเสียงของมณฑลซิบินิคคนีน 

 โทรเกียร  เกาะเล็กๆ ซึ่งเปนอูอารยธรรมของชาวกรีกโบราณต้ังแตสมัย 380 ปกอนคริสตกาล 

 สปลิต  เมืองชายฝงเมดิเตอรเรเนียนที่ใหญที่สุดในโครเอเชีย ที่มีอายุกวา 1,700 ป 

 เกาะคอรซูลา เกาะซึ่งเคยไดฉายาวา “ไขมุกแหงยุคกลาง” และเปนเมืองบานเกิดของนักเดินเรือผูยิ่งใหญ “มารโค โปโล” 

 ดูบรอฟนิค  เมืองที่ไดรับฉายานามวา “ไขมุกแหงทะเลอาเดรียติก” 

 คัฟถัต  เมืองเล็กๆ ที่อยูริมชายฝงทะเล และมีชายหาดที่งดงามยาวถึง 15 กิโลเมตร 

พิเศษ “LOBSTER MENU” วัตถดุบิขึน้ชือ่ของประเทศโครเอเชยี   ทีไ่มควรพลาด.!! 
          จองทัวรภายในวันที ่28 ก.พ. 2561 รบัสวนลดทันที 

ราคา เหลือทานละ.. 
 

กําหนดวันเดินทาง 

มีนาคม  21-29 มีนาคม 2561  

พฤษภาคม 24 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561  

มิถุนายน 7-15 มิถุนายน 2561  

ตารางเที่ยวบิน 

วันบิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 
วันแรก กรุงเทพฯ เวียนนา BKK-VIE OS026 23.55-05.25+1 

วันที่สอง เวียนนา ซาเกรบ VIE-ZAG OS681 07.00-07.50 

วันที่แปด ดูบรอฟนิค เวียนนา DBV-VIE OS732 14.55-16.25 

วันที่แปด เวียนนา กรุงเทพฯ VIE-BKK OS025 23.20-14.20+1 

วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงเวียนนา  

21.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 แถว G ประตู
ทางเขาที่ 4 เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแก
ทาน 

 
23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน 

เที่ยวบินที่ OS026 เหิรฟาสูกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
วันที่สอง กรุงเวียนนา-กรุงซาเกรบ-หมูบานราสโตเก-อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ   

05.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
07.00 น. เหิรฟาสูกรุงซาเกรบ โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน เที่ยวบินที ่OS681  

89,900.- 
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07.50 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย  นําทานเดินทางเขาสูตัว
เมือง เที่ยวชม กรุงซาเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของโครเอเชีย ศูนยกลาง
การปกครองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ ตัวเมืองต้ังอยูริมฝงแมน้ําซา
วา (Sava) และไหลเขาเม็ดเว็ดนิกา (Medvednica) นําทาน ชมเมืองเกา ของ
กรุงซาเกรบ ซึ่งจัดแบงออกเปน 2 เขต คือ Lower & Upper Town ไดอยางลง
ตัว ผานชมโรงละครแหงชาติที่สรางข้ึนในสไตลนีโอบาร็อค จากน้ัน ผานชม
อาคารรัฐสภา (Sabor) ที่บอกเลาถึงความเปนมาของชนชาติโครแอตที่แยกตัว
เองจากยูโกสลาเวียในอดีต  
ชม มหาวิหารเซนตสตีเฟน (St.Stephen Cathedral) สถาปตยกรรมเกาแกที่มี
อายุกวา 800 ป และปจจุบันไดบูรณปฏิสังขรณในสไตลนีโอ-โกธิค ที่งดงามดวย
หอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอราม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองคสําคัญ
ตางๆ เชน นักบุญเซนตปเตอร เซนตปอลล นําทาน ชมกําแพงหินโบราณ ยุค
คริสตศตวรรษที่ 13 ที่สรางรายลอมเมืองเกาที่คงความอัศจรรยของภาพพระแม
มารี ที่ไมผูกทําลายเมืองไฟไหมคร้ังใหญในป ค.ศ.1731 ผานชมและถายรูป
กับโบสถเซนตมารค (Church of St.Mark) ที่โดดเดนดวยหลังคาที่มีการปู
กระเบื้องเปนสีสัน ลวดลายตราหมากรุกแดงขาว ซึ่งเปนสัญลักษณของโครเอเชีย 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน อาหารจีน 
 นําทานเดินทางตอไปยัง อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ (PLITVICE) แหงแควน 

Istria & Kvarner ระหวางทางชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวโครแอต ซึ่งเปนชน
ชาติหน่ึงในเผาสลาฟ ผานชมทัศนียภาพและธรรมชาติอันงดงามของขุนเขา
ตอนกลางของประเทศ ซึ่งเปนตนกําเนิดของเหตุการณความไมสงบของประเทศ
ในการสูรบระหวางสองชนชาติ ชาวโครแอตและชาวเซิรบ เมืองที่ซึ่งต้ังอยูใจกลาง
ของประเทศ และไดรับการประกาศเปนอุทยานแหงชาติเม่ือป ค.ศ.1949 
ปจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ทามกลางทะเลสาบ 16 แหงและ
ปาไมนานาพันธุ จนองคการยูเนสโก (UNESCO) ไดข้ึนทะเบียนประกาศใหเปน
มรดกโลก ในป ค.ศ.1979 แวะถายรูปและเดินเที่ยวชมใน หมูบานราสโตเก 
และถายรูปกับหมูบานชลันจิกา ระหวางทางกอนเดินทางเขาสูที่พัก 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  
 HOTEL JEZERO  3* หรือเทียบเทา PLITVICE 

วันที่สาม อุทยานแหงชาติทะเลสาบพลิตวิเซ-เมืองซาดาร   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต 
 ชมอุทยานแหงชาติทะเลสาบพลิตวิเซ (Plitvice Lakes National Park)

สถานที่ที่ไดรับการประกาศเปนอุทยานแหงชาติเม่ือป ค.ศ.1949 ปจจุบันมีพื้นที่
ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ทามกลางทะเลสาบ 16 แหงและปาไมนานา
พันธุ จนองคการยูเนสโก (UNESCO) ไดข้ึนทะเบียนประกาศใหเปนมรดกโลก 
ในป ค.ศ.1979 
นําทานเดินชมธรรมชาติไปตามทางเดินเทาที่จัดไวอยางเปนสัดสวน ลัดเลาะไป
ตามทะเลสาบ และนํ้าตก ต่ืนตาต่ืนใจไปกับความบริสุทธิ์ สุขสดชื่น  จากน้ันนํา
ทานลองเรือชมความสวยงามของทองนํ้าสีครามในอุทยานแหงชาติทะเลสาบ 
ตลอดจนไมปาจําพวกสน สุดแสนประทับใจกับความงดงาม จากน้ันออกเดินทาง
สูเมืองโวดิเซ เมืองชายฝงทะเลอาเดรียติก 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 
 

4 

 

 ออกเดินทางตอไปยัง เมืองซาดาร (ZADAR) เมืองทาสําคัญของโครเอเชียทาง
ฝงทะเลอาเดรียติก และเปนศูนยกลางของซาดารเคานต้ี แควนดับเมเชี่ยนทาง
ตอนเหนือ นําทานชมบรรยากาศที่สวยงามของซาดาร แวะเก็บบันทึกภาพประตู
เมืองโบราณ Kopnena Vrata ผานชมโบสถ St.Donatus สิ่งกอสรางใน
คริสตศตวรรษที่ 9 ชม “Sea Organ” สถาปตยกรรมการกอสรางเคร่ืองดนตรี
โดยอาศัยเกลียวคล่ืนที่ซัดเขากระทบกับบันไดหินออนและทอใตข้ันบันได
กอใหเกิดเปนทวงทํานองเสียงดนตรี เปนผลงานการออกแบบของสถาปนิก 
Nikola Basic ซึ่งเปดใหสาธารณะชนเขาชมนับต้ังแต วันที่ 15 เมษายน ป ค.ศ.
2005 ที่ผานมา  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  
 HOTEL FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION  4* หรือเทียบเทา ZADAR 

วันที่สี่ เมืองซาดาร-อุทยานแหงชาติครึคา-น้ําตกครึคา-โทรเกียร-เมืองสปลิต  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต 
 จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง อุทยานแหงชาติครึคา (Krka National Park) 

อุทยานแหงชาติที่มีชื่อเสียงของมณฑลซิบินิค-คนีน (Sibenik-Knin) มณฑลใน
ภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) ภูมิภาคทางประวัติศาสตรที่ต้ังอยูอยูบนชายฝง
ตะวันออกของทะเลอาเดรียติค (Adriatic Sea) 
อุทยานแหงชาติครึคา (Krka National Park) ไดรับการประกาศเปนอุทยาน
แหงชาติในป 1985 เปนหน่ึงในอุทยานแหงชาติของโครเอเชียที่ต้ังชื่อตามแมนํ้า
ครึคา (Krka River) และอยูหางจาก เมืองซิเบนิค (Sibenik) ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือเพียงไมกี่กิโลเมตรเทาน้ัน โดยอุทยานแหงน้ีถูกกอต้ังข้ึนมา
เพื่อปกปองระบบนิเวศนในแถบแมนํ้าครึคา รวมไปถึงการดําเนินกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร วัฒนธรรม การศึกษา การพักผอนหยอนใจ และการทองเที่ยว
สําหรับการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติครึคาน้ัน สถานที่ทองเที่ยวหลักๆที่มี
ชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากที่สุดของอุทยาน คือ น้ําตกสกราดินสกี บูค 
(Skradinski Buk Waterfall) หรือเปนที่รูจักกันในอีกชื่อวา (Krka Waterfalls) 
เปนหน่ึงในสองนํ้าตกหลักที่มีความสูงประมาณ 37.5 เมตร เปนนํ้าตกที่มีนํ้าใส
มากอีกทั้งยังมีสระวายนํ้าธรรมชาติ ที่สามารถลงเลนนํ้ารวมไปถึงพายเรือเลนได
อยางสบายๆ ดวยความเปนธรรมชาติและความสวยงามของนํ้าตกจึงทําใหนํ้าตก
แหงน้ีเปนหน่ึงในนํ้าตกที่สวยที่สุดในยุโรป  

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู โทรเกียร (TROGIR) เกาะเล็กๆ ที่เปนอูอารยธรรม

ของกรีกโบราณต้ังแต 380 ปกอนคริสกาล ซึ่งตอมาถูกปกครองโดยทรากุรีอุม 
(Tragurium) และโรมัน บรรดาโบราณสถานและสิ่งกอสรางของเมืองเกา ไดรับ
การอนุรักษไวเปนอยางดี คือจัตุรัสกําแพงเมืองและปอมปราการน่ันเอง จนไดรับ
การยกยองจากองคการยูเนสโก ข้ึนทะเบียนประกาศใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.
1997  
นําทานเดินเที่ยวชมภายในเขตเมืองเกาที่มีสถาปตยกรรมในสไตลกรีก-โรมัน
โบราณ อาทิเชน ประตูเมือง ที่ไดมีการบูรณะข้ึนใหมในเม่ือศตวรรษที่ 16 หอ
นาฬิกาที่ ส ร าง ข้ึนในสมัยที่  14 ผ านชมมหาวิหารเซนต  ลอว เรนซ 
(St.Laurence Cathedral) ที่สรางข้ึนในศตวรรษที่ 12 ใชเวลากอสรางนับสิบป 
ที่มีความงดงามดวยกรอบและบานประตูหินแกะสลักที่มีรูปปนสิงโต อดัม&อีฟ 
และรูปสลักนักบุญองคสําคัญ 
จากน้ัน นําทานเดินทางตอไปยัง เมืองสปลิต (SPLIT) เมืองศูนยกลางการ
พาณิชย การคมนาคมของแควนดัลเมเชียและเปนเมืองชายฝงเมดิเตอรเรเนียนที่
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ใหญที่สุดในโครเอเชีย อีกทั้งยังเปนหน่ึงในเมืองที่เกาแกที่สุดดวย สปลิตนับอายุ
ไดกวา 1,700 ป โดยมีพระราชวังดิโอคลิเธียน ประกอบดวยศาลาวาการเมือง
สไตลเรอเนสซองส สมัยคริสตศตวรรษที่ 15 อาคารบานเรือนเกาแกตางๆ  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 HOTEL LAV LE MERIDIEN 5* หรือเทียบเทา SPLIT 

วันที่หา เมืองสปลิต-ferry-เกาะคอรชูลา  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต 
 จากน้ันนําทานเขาชม พระราชวังดิโอคลิเธียน (Diocletian Palace) ที่ประทับ

ของจักรพรรดิ “ดิโอคลิเธียน” แหงเมืองเวนิสที่แผขยายอาณาเขตจากเวนิสสู
เมืองสปลิต ในยุคโรมันโบราณ ทานจะไดพบเห็นสถาปตยกรรมของลานกวางที่มี
เสาสไตลโรมันต้ังอยูเรียงราย ภายในพระราชวังประกอบดวยทางเขาหลักหรือ 
Golden Gate มหาวิหารเทพเจาจูปเตอร โบสถแหงเทพวีนัส วิหารดอมนิอุส ที่
จัดเรียงรายรวมกันอยางลงตัว ชมยานพีเพิลสแควร (Narodni Square) 
ศูนยกลางทางธุรกิจ และการบริหารเม่ือสมัยศตวรรษที่ 15 และส่ิงกอสรางที่มี
ชื่อเสียงเชน รูปภาพแกะสลักสมัย Venetian-Gothic Cambi Palace 
Renaissance Town Hall ที่สรางข้ึนในชวงแรกของศตวรรษที่ 15 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานโดยสารรถโคชลัดเลาะเลียบไปตามชายฝงทะเลอาเดรียติก เดินทางผาน

เมืองนีอุม (NEUM) เมืองในเขตประเทศบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา เปนเมือง
ชายฝงประมาณ 24.5 กิโลเมตร เปนทางออกสูทะเลอาเดรียติกทางเดียวของ
ประเทศ เปนเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงเมืองหน่ึง แวะบันทึกภาพความสวยงาม
ของทะเลสาบ Bacinska ที่สวยงามเกินคําบรรยาย 
จากน้ัน นั่งเรือเฟอรรี่ลองไปยังเกาะคอรชูลา(Korcula Island) เกาะในเขต
ทะเลอาเดรียติกของโครเอเชีย เคยไดฉายาวา “ไขมุกแหงยุคกลาง” และเปน
เมืองบานเกิดของนักเดินเรือผูยิ่งใหญ “มารโค โปโล”  

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  
 HOTEL MARCO POLO  4* หรือเทียบเทา KORCULA 

วันที่หก เกาะคอรชูลา-ferry-มาลี สตอน-เมืองดูบรอฟนิค  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ  หองอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต 
 นําทานชม เมืองเกาคอรชูลา (KORCULA) ที่มีอิทธิพลจากเวเนเชี่ยนมาต้ังแต

ยุคศตวรรษที่ 15 ชมโบสถเซนตมารค (Cathedral of St.Mark) ที่สรางข้ึน
ระหวางป 1301-1806 แวะชม “บานเกิดของมารโคโปโล” (Marco Polo 
House) นักเดินเรือผูยิ่งใหญที่คนทั่วประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศ
บอสเนีย-เฮอรเซโกวีนา ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองที่สวยงามติดอันดับตนๆ ของโลก 
เม่ือป ค.ศ.1991 อิสระใหทานไดเดินเลน พักผอน และชมเมืองตามอัธยาศัย 
เพลิดเพลินกับกับบรรยากาศอันแสนสวยบนเกาะคอรชูลา 
เดินทางตอไปยัง อาวมาลี สตอน (STON) เมืองที่ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของเมืองดูบรอฟนิค เปนเมืองที่มีชื่อเสียงในเร่ืองของหอยนางรมและ
ผลิตภัณฑจากหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก ต่ืนตาต่ืนใจไปกับ
บรรยากาศริมชายฝงทะเลที่มีบานเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนว
ชายฝงเปนระยะสูสตอน หมูบานที่สงบเสง่ียมต้ังอยูริมฝงบริเวณโคงอาวกวาง 
เปรียบเสมือนเปนดานหนาของดูบรอฟนิค ในอดีตมีความเจริญรุงเรืองจาก
การคาเกลือ ดังน้ันกําแพงปองกันจึงมีความจําเปน ซึ่งสามารถมองเห็นกําแพง
โบราณน้ีไดจากระยะไกลในปจจุบัน สตอนในอดีตอยูใตการปกครองของโรมัน

 



 
 

6 

 

จนกระทั่งถูกทําลายโดยพวกมองโกล ผานชมสถาปตยกรรมสิ่งกอสรางทาง
โบราณคดี และรองรอยของความเจริญรุงเรืองในอดีต พรอมเก็บบันทึกภาพไว
เปนที่ระลึก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 เดินทางตอไปยัง เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองทางตอนใตของ

สาธารณรัฐโครเอเชีย  
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 HOTEL SUN GARDENS 5* หรือเทียบเทา DUBROVNIK 

วันที่เจ็ด เมืองดูบรอฟนิค-นั่งกระเชาไฟฟาสู SRD MT.-ซิต้ีทัวร เมืองดูบรอฟนิค  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต 
 นําทานเดินทางสูสถานีเพื่อข้ึนกระเชาไฟฟา (Take Cable Car to SRD Mt.) ที่

ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิว และทิวทัศน ที่คงความเปนเอกลักษณของ
บานเมืองหลังคาสีสม และความงดงามของทะเลอาเดรียติก จากนั้นนําทาน
เที่ยวชมบริเวณเมืองเกา (Old Town) ซึ่งเคยเปนเปาหมายการโจมตีจากกอง
ทหารยูโกสลาฟ บานเรือนกวาคร่ึงอนุสาวรียตางๆ ไดรับความเสียหาย และทรุด
โทรมจนกระทั่งในป ค.ศ.1995 ไดมีการลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก Erdut 
องคการยูเนสโก (UNESCO) และสหภาพยุโรปจึงไดรวมกันบูรณปฏิสังขรณเมือง
ข้ึนมาใหม จนกระทั่งดูบรอฟนิคกลับมาสวยงามอีกคร้ัง และไดรับการข้ึน
ทะเบียนประกาศใหเปนมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของโครเอเชีย ชมทัศนียภาพของ
เมืองที่ต้ังอยูตามชายฝงทะเลอาเดรียติก ตัวเมืองจะเปนปอมปราการโบราณที่
เปนสัญลักษณของเมือง 
นําทานเย่ียมชม Rector’s Palace (ภายนอก) ศูนยกลางการบริหารของเมือง
ดูบรอฟนิคในอดีต เปนส่ิงกอสรางที่ไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมกรีก-โรมัน 
เชิญทานเก็บบันทึกภาพดานหนาของ Sponza Palace ที่สรางข้ึนใน
คริสตศตวรรษที่ 14 ปจจุบันใชเปนสถานที่เก็บรักษาเอกสารโบราณที่สําคัญๆ 
รวมถึงคําจารึกเปนภาษาละตินโบราณที่ใชเตือนใจพอคาวาณิชทางทะเล “หาม
กระทําการโกงนํ้าหนักในการซื้อขาย ขณะที่ทานชั่ง หรือตวงสินคา เพราะพระ
เจากําลังจับตาและวัดความซื่อสัตยของทานอยู”  
นําทานเดินชมอาคารบานเรือนเกาแกภายในปอมปราการตางๆ เชน 
Dominican Monastery Church of St.Blaise ในสไตลบาร็อค Fort of St.John 
ประตู Pile Gate, Ploce Gate 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! LOBSTER  
 จากน้ันนําทาน ทัวรกําแพงเมืองโบราณ (City Walls) ซึ่งเปนจุดเดนของเมือง

ดูบรอฟนิค ที่มีกําแพงยาวประมาณ 1,940 เมตร สูง 25 เมตร สลับดวยหอรบ 
5 หอ หอคอยทรงกลม 3 หอ และทรงสี่เหล่ียมจัตุรัส และสี่เหล่ียมผืนผา 12 หอ 
สรางข้ึนต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 13 ไดชื่อวามีความม่ันคงและแข็งแกรงที่สุดใน
นานนํ้าน้ี ในชวงที่มีการขยายอํานาจของอาณาจักรออตโตมัน กําแพงเมืองที่มี
ความหนา 3 เมตร ไดรับการเสริมเพิ่มเติมเปน 6 เมตร แตดูบรอฟนิคตอง
ประสบกับภัยทางธรรมชาติ ไดเกิดแผนดินไหวคร้ังใหญในป ค.ศ.1667 มีคน
เสียชีวิตกวา 5,000 คน ทําใหตัวเมืองเสียหายมาก แตทวากําแพงยังคงอยู และ
ประสบภัยอีกคร้ังจากสงคราม ถูกถลมโดยจรวดของกองทัพยูโกสลาเวียในป 
ค.ศ.1991 แตความเสียหายในสวนน้ีไดรับเงินทุนสนับสนุนในการซอมแซมจาก
องคการยูเนสโก ทานจะไดประทับใจกับวิว ทิวทัศนขณะที่เดินไปตามแนวสันของ
กําแพง ซึ่งมีทั้งอาคารสถาปตยกรรมโบราณสไตลบาร็อคในยานเมืองเกา และ
ทองทะเลสีครามที่สามารถมองออกไปไกลสุดสายตา ภายใตทองฟาแสนสดใส 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บางชวงตอนของกําแพงจะตองผานปอมปราการที่ใหญมหึมา และหาดที่เต็มไป
ดวยหินผา ทําใหตลอดเวลา 2 ชั่วโมงในการเดินบนกําแพงเมืองโบราณน้ีผานไป
อยางรวดเร็วเหลือเชื่อ สรางความประทับใจใหกับทานอยางมิรูลืม  
จากน้ันนําทาน ลองเรือ ชมชายฝงทะเอเดรียติกยามเย็น ทานจะไดเห็นเมือง
ดูบรอฟนิคมุมมองจากทะเล เปนไฮไลทที่พลาดไมไดเม่ือมาถึงดูบรอฟนิคแลว 
เรือจะลองเลียบไปตามกําแพงเมืองเกาของดูบรอฟนิคอันงดงาม (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ
สภาพอากาศในชวงวันเดินทางน้ันๆ) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 HOTEL SUN GARDENS 5* หรือเทียบเทา DUBROVNIK 

วันที่แปด เมืองดูบรอฟนิค-เมืองคัฟถัต-กรุงเทพฯ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต 
 นําทานชม เมืองคัฟถัต (CAVTAT) ชมวิวทิวทัศนของเมืองดูบรอฟนิคเปนการ

สงทายแบบเต็มอ่ิม “คัฟถัต” เปนเมืองเล็กๆ นารักริมชายฝงทะเลมีชายหาดที่
งดงามยาวถึง 15 กิโลเมตร เปนอาณานิคมของกรีกในอดีต ตอมาถูกปกครอง
โดยโรมัน กอนที่จะถูกชนชาติสลาฟรุกรานจนในที่สุดตกอยูภายใตอาณัติการ
ปกครองของสาธารณรัฐกูซา ที่ไดซื้อคัฟถัตน้ีจากดยุกพาฟโลวิก ถายรูปกับ
ภาพวาด “Our Lady of Cavtat” อันมีคา วาดโดยคาเมรา เรคเกีย พาแรมิตา
นา ศิลปนชาวดูบรอฟนิค 

 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 หลังอาหารนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อทําการตรวจเอกสารในการเดินทาง  

14.55 น. เหิรฟาสูกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน 
เที่ยวบินที่ OS732 

 
 

16.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
23.20 น. เหิรฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน เที่ยวบินที่ OS025  
วันที่เกา กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ  

14.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
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คาทัวรตอทาน : อัตราคาบริการนี้สําหรับผูเดินทางต้ังแต  15 ทาน ข้ึนไป 

 ผูใหญพักหองคู หรือเด็ก 1 ทาน พักกับผูใหญ 1ทาน  
 ในกรณีที่ทานเดินทางคนเดียว หองพักเด่ียว เพิ่มทานละ 
 ไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน ลดทานละ 
 คาธรรมเนียมวีซา กรณีมีวีซาแลวหักออก 

   89,900.- 
16,000.- 
26,000.- 

2,300.- 

ราคาอาจมีการปรับข้ึน-ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับข้ึนลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 13 ก.พ. 2561 ) 

การจองทัวร   

  หากทานสนใจและประสงคจะเดินทาง กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 40,000 
บาท/ทาน (เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน) 

 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วัน กอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่
เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯ ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเง่ือนไข 

ทานสามารถโอนเงินเขาบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาทัวรรวม : 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เวียนนา-ซาเกรบ-ดูบรอฟนิค-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน

ออสเตรียน แอรไลน  
 คาภาษีสนามบินทุกแหง และคาประกันภัยสายการบิน 
 คาโรงแรมที่พัก 6 คืน ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกม้ือตามระบุ  
 คานํ้าด่ืมวันละ 1 ขวด 
 คาพาหนะในการนําเที่ยว ตลอดการเดินทาง 
 คาเขาชมสถานที่ตามระบุไวในโปรแกรม 
 คาธรรมเนียมวีซา (ประเทศโครเอเชีย ) สําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรคนไทย คอยอํานวยความสะดวกใหแกทานตลอดการเดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ1,000,000บาท และคารักษาพยาบาลใน

ตางประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไมครอบคลุมผูที่มีอายุต้ังแต75ปข้ึนไป) 
คาทัวรไมรวม : 
  คาทิปไกดทองถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูโร ตอทาน ตอวัน รวม 7 วัน คิดเปน 35 ยูโร 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 3 ยูโร ตอทาน ตอวัน รวม 9 วัน คิดเปน 27 ยูโร หรือข้ึนอยูกับ
ความพึงพอใจของทาน 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาใน
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หองพักคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดใหยกเวนจะ
ตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมี
คาใชจายเพิ่ม 

 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คานํ้าหนักของกระเปาเดินทางที่เกินกวาสายการบินกําหนด (23 กก./1ใบ/ทาน) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมนํ้ามันของสายการบิน (หากมีการปรับข้ึน) 
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 ไมมีแจกกระเปาหรือของพรีเม่ียมตางๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน  คืนคาใชจายทั้งหมด (ยกเวนคาวีซาที่ยื่นและ
ต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกลวงหนาและกรุปที่เดินทาง
ชวงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต  วัน
แรงงาน ชวงเดือนตุลาคม และปใหม) ที่ตอง
การันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุปที่มี
การ การันตีคามัดจําที่พัก โดยตรงหรือโดย
การผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ
และไมอาจขอคืนเงินได) 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน  หักคามัดจํา 40,000 บาท + คาวีซา (ถามี) 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-29 วัน  หักคามัดจํา 40,000 บาท + คาใชจายอ่ืน (ถา

มี) 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-9 วัน  หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร 

หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการยื่นวีซาเรียบรอยแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน 
การนําเลมพาสปอรตไปยกเลิกวีซาในทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการยื่นวีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม 

เอกสารในการใชย่ืนวีซา : โครเอเชีย 

1. พาสปอรตที่มีอายุการใชงานเหลืออยางนอย 6 เดือน และสําเนาหนาพาสปอรต 

2. รูปถายขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาวไมสวมหมวก หรือแวนตาขนาดใบหนาประมาณ 

70-80% 

3. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน (อายุตํ่ากวา 15 ป ใชสูติบัตร) 

4. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สุกล (ถามี) 

5. สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบหยา (ถามี) 

6. การเงิน จดหมายยืนยัน (BANK GUARANTEE) เทาน้ัน หรือใช Book Bank ยอนหลัง 6 เดือน 

7. การงาน 

7.1 จดหมายการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ เทาน้ัน 

7.2 กรณีเปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน 

7.3 กรณีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา ใหขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเทาน้ัน และบัตรประจําตัวนักเรียน

หรือนักศึกษา 

หมายเหตุ : 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
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 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงการพาเขาชม สถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆเพื่อ

ทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกผูเดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ 

เหตุการณทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่
เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ  ทั้งนี้ 
บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใด ๆ 
ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาใชจาย 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปใน
ลักษณะเหมาจาย 

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เลมสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใช
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการตั๋วเครื่องบินเอง 
 ในกรณีลูกคาดําเนินการเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวรดวย

ตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกิดความลาชา
หรือยกเลิกเที่ยวบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ 

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และใน
กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น 
(ในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

 ทานที่จะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หาก
ทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยนัจากพนักงาน แลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆ
ที่เกี่ยวของกับตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศได 

 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยูนอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอ
คาใชจายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน 
โรงแรมและหอง 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําให
ทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปนตน 

กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยางละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถือข้ึนเคร่ืองไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใส
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พรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO ) 
 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได และหาม

มีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 
การชดเชยคากระเปาในการสูญหาย 
 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเปาจริง ทั้งนี้จะชดเชย
ไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม
แนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ  

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังนั้นทานตอง

ระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเปาเดินทางของทานเกิดความชํารุด หรือสูญหาย ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ใน
ระหวางการเดินทาง 

การเดินทางเปนครอบครัว  

 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน มานและครอบครัวตองใหการ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข 

ที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ 
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ใบตอบรับการเดินทาง 
 

รายการทัวร...................................................................วันเดินทาง............................................ 

ช่ือผูติดตอ.................................................................โทรศัพท.................................................. 

โทรศัพทมือถือ..................................แฟกซ................................อีเมลล..................................... 

กรุณาชําระคามัดจําทัวรทานละ 40,000   บาท เพ่ือเปนการยืนยันการจองทัวร  

รายละเอียดบัญชี  ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน  จิตตปรารพ 
  ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี  118-5-07988-4 สาขา  สีลม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย 
  ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี  065-2-44652-1 สาขา  สีลม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย 
  ธนาคารกสิกรไทย เลขท่ี  602-2-02988-4 สาขา สีลม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย 

(ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันการจองทัวรสําหรับทานที่มัดจําเขามากอนเทาน้ัน) 

เง่ือนไขการยกเลิก 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน ไมเก็บคาใชจาย (หากไมไดมีการย่ืนวีซาลวงหนา)    

ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน หักคามัดจํา 40,000 บาท + คาวีซา (ถามี)    

ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-29 วัน หักคามัดจํา 40,000 บาท + คาใชจายอื่น (ถามี)   

ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-9 วัน หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร     

กรุณาสงแฟกซสํารองท่ีนั่ง และ หนาพาสปอรต มาท่ีแฟกซ 02-635-1256 

หรือสงใหกับเจาหนาท่ีฝายขาย โทร. 02-635-1255 

ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 

 

          ลงชื่อ............................................................ผูจอง      

                 (............................................................) 

              วันท่ี................................................ 

ลําดับที ่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซาเชงเกน

แลว วันที่ 

หองพัก 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที ่

สะสมไมล 

อาหาร 

(หากแพอาหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      


