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79,900. - 
มัดจ ำท่ำนละ 20,000.- 

ก ำหนดวันที่เดินทำง 15 – 23 ก.พ. 62 08 – 16 มี.ค. 62 

12 – 20 เม.ย. 62 26 เม.ย. – 04 พ.ค. 62 17 – 25 พ.ค. 62 

14 – 22 มิ.ย. 62 26 ก.ค. – 03 ส.ค. 62 09 -17 ส.ค. 62 

หมำยเหตุ รำคำนี้ไม่รวมคำ่วีซ่ำโครเอเชีย ท่ำนละ 4,000 บำท  

 
 

วันท่ี  (1) : กรุงเทพฯ 
วันท่ี  (2) : กรุงเทพฯ – โดฮำ –  ซำเกรบ – พูล่ำ – โอพำเทีย 
วันท่ี (3) : โอพำเทีย – อุทยำนแห่งชำติพลิวิทเซ่ (มรดกโลก)   
วันที่  (4) : พลิทวิทเซ่ (มรดกโลก) – ซีบีนิค – โทรเกียร์ – สปลิท (มรดกโลก)  
วันท่ี (5) : สปลิท – พระรำชวังดิโอคลีเธี่ยน – โอมิช – ดูบรอฟนิค  
วันท่ี  (6) : ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้ำ – Rector’s Palace – สปลิท 
วันท่ี  (7) : สปลิท – ซำดำร์ – (ทำนหมูหัน แห่งแคว้นตัลมำเชียน) – ซำเกรบ 
วันท่ี (8) : ซำเกรบ – สนำมบิน – โดฮำ 
วันท่ี (9) : กรุงเทพฯ 
 

 

Croatia 9 Days 
โครเอเชีย 9 วัน 

ชม อุทยำนแห่งชำติพลิทวิทเซ่ หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ของประเทศในปี ค.ศ. 1949 และยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1979  
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วันที ่(1)  กรุงเทพฯ 
 

18.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แถว Q ประตู 8 
21.00 น.   ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเที่ยวบินที่ QR 835 
  

วันท่ี (2)  กรุงเทพฯ – โดฮำ –  ซำเกรบ – พูล่ำ – โอพำเทีย 
 

00.50น.  เดินทางถึง โดฮำ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
02.00 น.  ออกเดินทางสู่ ซำเกรบ โดยเที่ยวบินที่ QR 215 
06.15 น.  เดินทางถึง เมืองซำเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์

มายาวนานกว่าพันปี โดยเมืองซาเกรบเพิ่งเฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ. 1994 ที่ผ่านมา 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองพูล่ำ (Pula) เมืองศูนย์กลางแห่งคาบสมุทรอิสเตรีย เคยเป็นดินแดนของ
ประเทศอิตาลีท าให้มีผู้คนใช้ภาษาอิตาเลียนกันแพร่หลาย เป็นเมืองหนึ่งเดียวของโครเอเขียที่มีความ
เป็นโรมัน เต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปะโรมัน ริมทะเลเอเดรียติก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย  น าท่านชม สนำมอำรีน่ำ (Arena) หรือ Amphitheater สนามกีฬากลางแจ้ง เป็นสิ่งก่อสร้างที่

สร้างขึ้นในสมัยที่โรมันเรืองอ านาจ มีอายุพอๆกับโคลอสเซียมที่กรุงโรม เป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับ
หก สามารถจุผู้คนได้ถึง 23,000 คน นับเป็นอารีน่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์มาก ปัจจุบันยังใช้เป็นที่แสดง
คอนเสิร์ต การแสดงต่างๆอีกด้วย ผ่านชม ประตูเฮอร์คิวลิส พูล่ำ ฟอรั่ม (Pula Forum) วิหารแห่ง
เทพออกุสตุส (Temple of Augustus) รวมถึงถนนคนเดินในเมืองเก่าที่ท่านจะได้ช้อปปิ้งเลือกซ้ือหา
ของฝากของที่ระลึกจากโครเอเชีย อาทิ กล่องเพลง ป้ายแม่เหล็กสถานที่ท่องเที่ยวหลักอย่าง พูล่า
แอมปิเธียเตอร์ เป็นต้น  
น าท่านเดินทางสู่ภาคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย เรียกว่า แคว้นอิสเตรีย เพ่ือชม เมืองโอพำ
เทีย (Opatija) ไช่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก ระหว่างทางผ่านชมวิวทะเลเอเดรียติคที่สวยงามทุก
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มุมมอง ด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของริมทะเลเอเดรียติกท าให้เมืองโอพาเทียเป็นเมืองท่องเที่ยวและ
พักผ่อนที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย แวะบันทึกภาพ รูปปั้น Maiden with the Seagull 
ซึ่งถือว่าเป็นรูปปั้นที่แกะโดย Zvonko Car เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ถือเป็น
สัญลักษณ์ของเมือง มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองโอพาเทีย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Remisens Hotel Excelsior หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ี (3)  โอพำเทีย – อุทยำนแห่งชำติพลิวิทเซ่ (มรดกโลก)   

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติพลิทวิทเซ่ (Plitvice Lakes National Park) หนึ่งในอุทยานแห่งชาติ
ที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป และเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของโครเอเชียจากทั้งหมด 8 แห่ง พลิ
ทวิทเซ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศในปี ค.ศ. 1949 และยังได้รับการ
ประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1979 อีกด้วย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย  น าท่านชมภายใน อุทยำนแห่งชำติพลิทวิทเซ่ ชมความงดงามของธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ 

ซึ่งประกอบไปด้วยน้ าตก ทะเลสาบมากมายหลายแห่ง และยังอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดประมาณ 
1,266 สายพันธุ์ นอกจากนั้น ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ในบรรดาสัตว์ที่อยู่ภายในอุทยาน
ฯ มีหมีสีน้ าตาล ซึ่งมีชื่อพ้ืนเมืองว่า “URSUS ARCTOS” เป็นสัตว์ที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติ
แห่งนี้ ล่องเรือชมทะเลสำบ Jezero Kozjak ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติพลิ
ทวิทเซ่แห่งนี้  ชมน้ ำตก Veliki Slap น้ าตกท่ีใหญ่ที่สุดในอุทยานฯ มีความสูงถึง 70 เมตร ไหลรวย
รินลงสู่ทะเลสาบ สัมผัสถึงบรรยากาศของสายน้ าอันชื่นฉ่ า บนพ้ืนน้ าสีคราม และเกาะแก่งใน
ทะเลสาบ ตลอดจนไม้ป่าจ าพวกสนและเฟอร์ เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ 
พร้อมชมฝูงปลาแหวกว่ายในท้องทะเล แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้อันร่มรื่น 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Hotel Jezero Plitvice หรือเทียบเท่ำ 
 



Update 29/10/2018 

Copyright © 2018 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                             4 

วันท่ี (4)  พลิทวิทเซ ่(มรดกโลก) – ซีบีนิค – โทรเกียร์ – สปลิท (มรดกโลก)  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองซีบีนิค (Sibenik) น าท่านชมตัวเมืองซีบีน เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติคที่ได้รับ
อิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส ชมควำมงำมของโบสถ์เซนต์จำคอบ (เซนต์เจมส์) ที่ถูกสร้างมา
ตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ.1431 ตามสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรอ
เนสซองส์ โดยศิลปินชาวอิตาเลียน ซีบีนิคเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ตอนกลางของแควันดัล
เมเชีย เนื่องจากเมืองซีบีนิคนั้นตั้งอยู่บนบริเวณที่แม่น้ าครึคาไหลลงสู่ทะเลอาเดรียติค จึงเกิดเป็น
ความได้เปรียบทั้งในด้านคมนาคมทางน้ า และความงามของทัศนีย์ภาพที่แต่งแต้มโดยธรรมชาติ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) นั่งรถเลียบชายฝั่งทะเลอาเดรียติก ให้ท่านได้ชื่นชมกับธรรมชาติ

อันงดงาม น้ าทะเลสีน้ าเงินคราม ใบไม้เขียวชอุ่ม ในระหว่างเดือน มิ.ย. – ก.ย. และ ใบไม้เปลี่ยน
สี ระหว่างเดือน ต.ค. – มี.ค. ชมบ้านเรือนริมชายฝั่งทะเล อันแสนงดงามเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่ง
ของยุคกรีกและโรมัน ตัวเมืองมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน บางครั้งเรียกกันว่า “แคลิฟอร์เนีย
แห่งโครเอเชีย” ชม เขตเมืองเก่ำโทรเกียร์ ซี่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนส
โก้ในปี 1997 เนื่องจากยังคงรักษาสถาปัตยกรรมกรีก-โรมันได้อย่างสมบูรณ์ ชม ประตูเมืองโท
เกียร์ (Kopnena Vrata) ที่ได้บูรณะขึ้นใหม่ในศตวรรษที่1 / ผ่านชม หอนำฬิกำ (Trogir Loggia 
And Clock Tower) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 / เข้าชม มหำวิหำรเซนต์ลอเรนซ์ (Cathedral 
Of St.Lawrence) เริ่มสร้างในปี 1193 และใช้เวลาหลายสิบปีต่อมากว่าจะแล้วเสร็จในประมาณปี 
1500 งดงามด้วยกรอบ บานประตูหินแกะสลักในรูปแบบโรมันเนสก์ที่มีสิงโตอาดัมกับอีฟ  และ
นักบุญองค์ส าคัญๆ  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Le Meridien Lav Split หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี (5)  สปลิท – พระรำชวังดิโอคลีเธี่ยน – โอมิช – ดูบรอฟนิค  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) เมืองในแคว้นดัลเชีย ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของสุนัขพันธุ์ดัลเมเชียนเมือง
ศูนย์กลางการพาณิชย์ และการคมนาคมของเขตดัลเมเชียน มีประชากรราว 300,000 คน และเป็น
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อีกเมืองที่ทางยูเนสโก้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก ชมตัวเมืองสปลิท ที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิ
โอคลีเชียน ประกอบด้วยศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนสซองส์ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคาร
บ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ  
น าท่านเข้าชม พระรำชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace) ที่ประทับของจักรพรรดิดิโอคลีเธี่ย
นแห่งอาณาจักรโรมัน ที่แผ่ขยายอาณาเขตจากเวนิสสู่เมืองสปลิทในยุคโรมันโบราณ ท่านจะพบเห็น
สถาปัตยกรรมหรือลานกว้างที่มีเสาสไตล์โรมันเรียงราย ระหว่างทางท่านจะผ่านเมืองสวยชื่อว่า 
เมืองโอมิช (Omis) เป็นเมืองสวยตั้งอยู่ริมทะเลอาเดรียติค โมสตาร์ เป็นเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้ง
ใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 
ของประเทศ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย  น าท่านลัดเลาะเลียบไปตาชายฝั่งทะเลอะเดรียติคที่สวยงามสู่ มำลีสตอน (Maliston) ก่อนเดินทาง

ถึง เมืองมาลี สตอน ท่านจะได้ข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศบอสเนีย ระหว่างทางแวะถ่ายรูปและเลือก
ซื้อสินค้าพ้ืนเมืองที่เมืองนีอุม ประเทศเพ่ือนบ้านของโครเอเชีย ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวโครเอเชีย 
(มีการตรวจวีซ่าที่บริเวณพรมแดน) จากนั้นน าท่านเดินทางข้ามพรมแดนกลับเข้าสู่ประเทศโครเอเชีย 
เดินทางถึง เมืองมำลี สตอน ที่เป็นสถานที่เลี้ยงหอยนางรมที่ขึ้นชื่อของประเทศโครเอเชีย น าท่าน
ล่องเรือเยี่ยมชมฟำร์มเลี้ยงหอยนำงรม (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยง
หอยนางรม ให้ท่านได้ ชิมหอยนำงรมสดๆจำกทะเลเอเดรียติก พร้อมด้วยเครื่องเคียง จิบไวน์สด 
เพ่ิมอรรถรสในการทาน ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอ่าวมาลี สตอน (การล่องเรือ ขึ้นอยู่
สภาพอากาศในวันเดินทาง) 

  เดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เมืองทางตอนใต้ของประเทศ ที่พรมแดนติดต่อกับ
ประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า ลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอเดรียติก โดยเดินทางข้ามสะพาน
แขวนท่านจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตาม
แนวชายฝั่งเป็นระยะ ๆ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Bedbank 4* Valamar หรือเทียบเท่า 
  

วันท่ี (6)  ดูบรอฟนิค – น่ังกระเช้ำ – เดินก ำแพงโบรำณ – สปลิท 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่าน ขึ้นนั่งกระเช้ำ (Cable Car) สัมผัสวิวอันงดงามแบบพาราโนรามา ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง 
ท่านจะได้รู้สึกตะลึงกับทัศนียภาพย่านเมืองเก่าที่มีมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหลของเมืองดูบรอฟนิค และ
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ทะเลเอเดรียติก ที่มีน้ าทะเลสีฟ้าใสดั่งคริสตัลเป็นประกาย และหมู่เกาะจ านวนมากที่รายล้อม
สวยงาม  
น าท่านชม ศำลำว่ำกำรประจ ำเมือง (City Hall) / เข้าชม Rector’s Palace ศูนย์กลางการ
บริหารเมืองดูบรอฟนิคในอดีตที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก - โรมัน        
ชมเสำหินโรแลนด์  (Roland’s Column) เป็นเสาหินที่น าเข้ามาท่ีดูรอฟนิคเมื่อปี ค.ศ. 1419 โดย
เสานี้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงอิสรภาพและเอกราชของเมืองดูบรอฟนิค ด้านบนของเสาเป็นที่ตั้งของ
เสาธง ซึ่งจะใช้แขวงธงที่มีอักษรเขียนไว้ว่า “อิสรภาพ” (LIBRTAS) ในงานเทศกาลฤดูร้อนของเมือง
ดูบรอฟนิค  น ำท่ำนเดินขึ้นก ำแพงเมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik City Wall) สัญลักษณ์ที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งของเมืองดูบรอฟนิกและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก มาเที่ยวดูบรอฟนิกแล้วไม่ได้ขึ้นเหมือนมาไม่
ถึงดูบรอฟนิก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 เป็นก าแพงที่สร้างล้อมรอบย่านตัวเมือง ตั้งอยู่ริมทะเล     
เอเดรียติก มีความยาวถึง 1,940 เมตร ถือว่าเป็นก าแพงเมืองที่สวยงามที่สุดและแข็งแรงที่สุดแห่ง
หนึ่งในเขตทะเลเมดิเตอเรเนียน โดยบนก าแพงแห่งนี้ประกอบไปด้วยป้อมปราการที่ท าหน้าที่ปกป้อง
ตัวเมืองและหอคอย 
ชม ประตูปิเล (Pile  Gate) ซึ่งเป็นทางเข้าหลักที่เชื่อมอยู่กับสะพานหินที่มีอายุย้อนถึงปี ค.ศ.1537 
เหนือประตูปิเลมีรูปปั้นของนักบุญเบลส (St. Blaise) ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองดูบรอฟนิก   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย ผ่านชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส (St. Nikola Church) ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ในฐานะเป็น

อารามแห่งฟรานเซสกัน ตั้งอยู่หน้าอ่าวลูก้า (Luka Bay) มีม้ายาวส าหรับนั่งฟังสวดสร้างขึ้นตามแบบ
ชาวสปาร์ตัน ด้านตรงข้ามแท่นบูชามีภาพวาด Our Lady of Cavtat อันมีค่าวาดโดย Carmela 
Reggia Palermitana ศิลปินดูบรอฟนิก / เก็บบันทึกภาพด้านหน้าของ SPONZA PALACE ที่
สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14   ปัจจุบันใช้เป็นสถานท่ีเก็บรักษาเอกสารโบราณท่ีส าคญั ๆ รวมถึง
ค าจารึกเป็นภาษาละตนิโบราณท่ี   ใช้เตือนใจพอ่ค้าวาณิชทางทะเล “ห้ามกระท าการโกงน า้หนกั
ในการซือ้ขาย ขณะท่ีท่านชัง่ตวง สินค้า เพราะพระเจ้าก าลงัจบัตา และวดัความซ่ือสตัย์ของท่าน
อยู”่  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Hotel Globo Split หรือเทียบเท่ำ 
 
 

วันท่ี (7)  สปลิท – ซำดำร์ – ซำเกรบ 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ เมืองซำดำร์ (Zadar) น าท่านชม เมืองซำดำร์ (Zadar) ประเทศโครเอเชีย เมืองที่อดีต 
  เคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นดัลเมเทีย เป็นเมืองที่ร่ ารวยไปด้วยอารยธรรม  

น าท่านชม ออร์แกนทะเล (Sea Organ) เครื่องดนตรีที่เล่นเพลงโดยใช้พลังขับเคลื่อนของคลื่นใน
ท้องทะเล โดยจะมีขั้นบันไดที่ท าจากหินอ่อนทอดตัวลงจากบริเวณชายฝั่งลงสู่ทะเล และมีท่อ
ออร์แกนประมาณ 35 ท่อ ความยาว 70 เมตร โดยจะเล่นตัวโน้ต  5 ตัวโน้ตและมี 7 คอร์ด โดย
เสียงเพลงที่จะได้ยินในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับความแรงของคลื่นที่จะซัดเข้า
มากระทบฝั่งว่าเบาหรือแรงเพียงใด / ผ่านชม โรมันฟอรัม (Roman Forum) ซึ่งสร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 1 มีความยาวประมาณ 90 เมตร และกว้าง 45 เมตร ปัจจุบันยังคง   หลงเหลือซาก
สิ่งก่อสร้างในยุคโรมัน ณ ที่แห่งนี้  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง **เมนูหมูหัน Riva Dalmacija** 
บ่าย  แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์โดนัท (St. Donat Church) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 และเป็นโบสถ์ไบ

เซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นดัลเมเทีย แต่เดิมเรียกว่า Holy Trinity โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็นโบสถ์
เซนต์โดแนทตามชื่อของบาทหลวงโดแนท (BISHOP DONAT) ภายหลัง และยังถือว่าโบสถ์แห่งนี้
เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองซาดาร์อีกด้วย ชมฟอรัมหรือย่านชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปี ก่อนที่
นักโบราณคดีจะใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานส าคัญต่างๆ  
เดินทางสู่ เมืองซำเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองศูนย์กลางการขนส่ง 
อุตสาหกรรม เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่าพันปี โดยเมืองซาเกรบเพ่ิงเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ. 1994 ที่ผ่านมา  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Hotel International หรือเทียบเท่ำ 
  

วันท่ี (8)  ซำเกรบ – โดฮำ – กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น ำท่ำนขึ้นรถรำง (Funicular) ชมเมืองซำเกรบ บนฝั่ง Upper Town / ผ่านชม โบสถ์เซนต์

มำร์ค (St. Mark’s Church) โบสถ์ซึ่งมีสัญลักษณ์และจุดเด่นอยู่ที่หลังคาสีสันสดใสประดับด้วย
ตราประจ า (Coat Of Arms) ของโครเอเชีย, ดัลมาเชีย, ซลาโวเนีย และเมืองซาเกรบ อำคำร
รัฐสภำ (Sabor) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1918  ในโอกาสที่โครเอเชียแยกตัวออกจากอาณาจักร
ออสโตร-ฮังกาเรียน  
น าท่านเข้าชมภายใน โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น (St. Stephen's Cathedral) โบสถ์คาทอลิกประจ า
เมืองซาเกรบ ศิลปะแบบโกธิค เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซาเกรบ สร้างขึ้นแต่ต่คริสตวรรษที่ 
11 ถือได้ว่าเป็นความยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมของมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  ชมประตูเมืองเก่ำสโตนเกท (Stone Gate) ประตูเมืองเก่าสโตนเกท สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 เป็น

ประตูเมืองที่ยังหลงเหลืออยู่มีรูปพระแม่มารีรอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี  ค.ศ. 1731 เชื่อกันว่า
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เกิดจากปาฏิหาริย์อันศักดิ์สิทธิ์ โดยไม่เสียหายจากไฟไหม้ เพ่ือป้องกันภาพวาดจึงมีการสร้างโบสถ์
เพ่ิมเติมและภาพวาดที่ยังคงอยู่ด้านหลังตะแกรงโลหะ 

15.30 น. เดินทางสู่สนามบิน 
18.10 น. ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเที่ยวบินที่ QR 218 
 

วันท่ี (9)  โดฮำ – กรุงเทพฯ 
 

00.40 น.  เดินทางถึง โดฮำ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
02.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 836 
13.30 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

------------------------------------------------------------ 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร ์โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน (QR)    

ก ำหนดวันที่เดินทำง 15 – 23 ก.พ. 62 08 – 16 มี.ค. 62 

12 – 20 เม.ย. 62 26 เม.ย. – 04 พ.ค. 62 17 – 25 พ.ค. 62 

14 – 22 มิ.ย. 62 26 ก.ค. – 03 ส.ค. 62 09 -17 ส.ค. 62 
 

 

อัตรำนี้รวม 1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินกาตาร์ , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ  
2. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
3. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
4. คา่ที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวกที่สนามบิน 
8. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
9. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
10. น้ าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
11. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงิน
ไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
12. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋า ใบเล็ก ส าหรับถือขึ้นเครื่อง 
(Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
14. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี้ไม่รวม 1.ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น (ประเทศโครเอเชีย) ท่านละ 4,000 บาท 
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 15 ยูโร ตลอดการเดินทาง  
5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  

เง่ือนไข 
กำรส ำรองท่ี 

งวดที่ 1 : ส ำรองท่ีนั่ง มัดจ ำท่ำนละ  20,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษทัฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับผู้ใหญ่ 15 ท่ำนขึ้นไป รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ 79,900.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ 77,900.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ 75,900.- 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ 12,000.- 

หมำยเหตุ  (**) รำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึน้อยู่กับรำคำต๋ัวเคร่ืองบิน 

mailto:sp@beelinetour.com
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• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรยีบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพื่อ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดติ 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับตั้งแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหผู้้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 วัน
ท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาโครเอเชีย 

(ใชเ้วลาในการขอวซี่าประมาณ 15 วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด) 

ณ ปัจจบุนั สถานฑตู ไมอ่นญุาต ให้ดงึเลม่ Passport หากได้ย่ืนเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดนิทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพ่ือขอย่ืนวีซา่ลว่งหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม 
ในชว่งท่ีลกูค้าจะเดนิทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอา่นให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอยา่ยดึตดิกบัการย่ืนวีซา่ในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดนิทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 แผน่ 
(หากมีเลม่เก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเลม่ปัจจบุนัมาด้วย) 
2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉาก
หลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไมไ่ด้) ห้าม
สวมแวน่สายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบ
รูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้รับ)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน  (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียด
บ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหยา่และหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สตูบิตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ต้องแนบสตูบิตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ : (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องย่ืนเอกสารเพิ่มเติม
ดงันี ้ 
- เด็ก เดินทางกบับคุคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขต
หรืออ าเภอเทา่นัน้ และให้ระบวุา่ ยินยอมให้เดก็เดนิทางกบัใคร (ระบช่ืุอ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ
เทา่นัน้และให้ระบวุา่ มารดายินยอมให้เดก็เดนิทางกบับิดา (ระบช่ืุอบดิา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ
เทา่นัน้และให้ระบวุา่ บดิายินยอมให้เดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบช่ืุอมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต้่องระบสุถานฑตูและประเทศ) 
- กรณีผู้ เดนิทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คดัส าเนา
อายไุมเ่กิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้ เดนิทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 
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- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 
เงินเดือน วนัเดนิทางท่ีจะไป 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสือรับรองจากหนว่ยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นัน้ว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุชัน้ปีท่ี
ศกึษา  
11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ ส าเนาสมุดบัญชี ทัง้
สองอย่างนีต้้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุมเ่กิน 1เดือนนบัจากวนัท่ีจะย่ืนวีซา่ 
- ส าเนาสมดุบญัชีย้อนหลงั 6 เดือน นบัขึน้ไปจากเดือนท่ีจะย่ืนวีซา่ มียอดเงินไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่
การรับรอง 1 ทา่น ให้สมเหตสุมผลตอ่การย่ืนวีซ่า และยอดแสดงในบญัชีต้องไมก้่าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมดุ
บญัชีและถ่ายส าเนา 15 วนัก่อนย่ืนวีซา่) 
หมายเหตุ : หากสมดุบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไมต่อ่เน่ือง) เชน่ จากเดือน 1 ข้ามไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี่) ทา่นต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลงั 6 เดือน จากทางธนาคารแทนการถ่าย
ส าเนาสมดุบญัชี 
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงนิให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุช่ือเจ้าของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบช่ืุอผู้ถกูรับรองในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสตูิบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบวุา่เป็นผู้ รับรองคา่ใช้จา่ย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11.1 และ 11.2  

 (สถานฑตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไมต้่องแนบมา) 


