
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง      12-19 ต.ค. 61 / 02-09 พ.ย. 61  

 
วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภมิู-อิสตันบูล 

18.30 น. พบกนัที ่เคาน์เตอร์เชค็อิน S  ประต ู9 สายการบนิ  เตอร์กิช แอร์ไลน ์TK  เจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทางด้านสมัภาระและเอกสารการเดินทางกอ่นขึ้นเคร่ือง 

23.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตันบลู โดยสายการบนิ เตอร์กิช แอร์ไลน ์เทีย่วบนิที ่TK 69   (บนิตรง) 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     กรุงอิสตันบูล-ซาเกรบ (โครเอเชีย)-โอพาเทีย   
05.20 น. เดินทางถึง สนามบิน กรงุอิสตันบลู (แวะเปล่ียนเทีย่วบนิ) 

07.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ โดยสายการบนิ เตอร์กิช แอร์ไลน ์เทีย่วบนิที ่TK 1053  

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 2.15 ชั่วโมง) 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบนิ Pleso International Airport เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลงั

ผา่นพิธีการตรวจคนเข ้าเมือง น าท่านเดินทางสู่ซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย  ที่มี

ประวตัศิาสตร์ยาวนานกวา่พนัปีจากนั้นน าท่านเ ยี่ยมชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ทีเ่ชื่อมกนัดว้ย

รถราง FUNICULAR ทีม่ีความยาวสั้นทีสุ่ดในยุโรป ผ่านชม โบสถ์เซนตม์าร์ก ที่ต ัง้อยู่ในเขตที่ท  า

การรฐับาล โดยโบสถ์แห่งน้ีมีหลงัคาที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร จากนั้นน าท่านชม ตลาดกลางเมือง 

Dolac Market ตลาดกลางแจ้งที่เ ก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูก       

น าทา่นเขา้ชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์คาทอลิกประจ าเมืองซาเกรบ เชญิอิสระตามอธัยาศัย

กบัการเลือกซือ้สินคา้และของทีร่ะลึกในย่านการคา้  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน   

บา่ย น าทา่นออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ โอพาเทีย Opatija เมืองทีม่ีสมญานามวา่ “ไข่มุกแห่ง
ทะเลอาเดรียติค” ชือ่เดิมของเมืองน้ี คอื ABBAZIA แตด่ว้ยธรรมชาติอนับริสุทธ์ิประกอบกบัอยู่
ริมทะเลอาเดรียตคิ ทีม่ีวลิล่าหรูหราสไตล์ออสเตรีย จึงท  าให้โอพาเทยี เป็นเมืองทอ่งเทีย่วและพกัผอ่นที่
ส าคญัทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย น าทา่นชมตวัเมือง แวะถ่าย รูปกบัรูปป้ัน นางแห่งนกนางนวล 
Maiden with The Seagull  ซึ่งเ ป็นรูปป้ันที่แกะโดย Zvoko Car เป็นรูปสตรีงดงามที่มีน ก
นางนวลเกาะอยู่ทีม่ือ ซึ่งถือวา่เป็นสญัลกัษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอธัยาศยัให้ทา่นไดเ้ดินชมเมือง  

ค ่ า รับประทานอาหารค ่ า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

พกัค้างคืน ณ โรงแรม  Grand Hotel Adriatic 4 * หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     โอพาเทีย-พูล่า-โรวินจ์-โอพาเทีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู่ พูล่า Pula โดยใชเ้สน้ทางลดัเลาะตามแนวหน้าผา ผา่นชมทอ้งทะเลสีครามสวยงาม
ทีสุ่ด โดยตรงขา้มจะมีเกาะใหญ ่2 เกาะคอื เกาะ KRK และ เกาะ CRES  เดินทางถึง พูล่า หรือ โพล่า 
ในภาษาอิตาเ ล่ียน เมืองพูล่าเ ป็นเมืองเก่าแกท่ี่สุดแห่งหน่ึงที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางขอ
คาบสมุทรอิตาเ ลียน เมืองพูล่าเคยเป็นเมืองเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของ
ประเทศอิตาลี ท  าให้มี ผูค้นใชภ้าษาอิตาเล่ียน กนัอย่างแพร่หลาย แมก้ระท ัง่ตามป้ายจราจร / น าทา่นเข ้า
ชมส่ิงก่อสรา้งในสมยัโรมันที่ยิ่งใหญ่ ทีย่ ังคงเหลือเป็นอนุสรณ์และส าคญัที่สุดคอื สนามอารีน่า 
Arena หรือ Amphitheater สนามกฬีากลางแจ้ง ทีม่ีอายุรุ่นราวคราวเดียวกบัโคลอสเซยีม  



 
ทีก่รุงโรม นับเป็นอารีน่าทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัหก ทีส่รา้งขึ้นในยุคโรมนัเรืองอ านาจ จึงถูกสรา้งขึ้นตามแบบ
ฉบบัสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเ ดียวกบัโคลอสเซยีมของกรุงโรม สามารถจุผูค้นไดถึ้ง 22,000 คนโดย
ผา่นทางเขา้ออก 20 ชอ่งทาง อารีน่าทีเ่ห็นในปัจจุบนัไดร้บัการอนุรกัษ์ให้คงสภาพตามชว่งศตวรรษที ่15 
ทีม่ีการน าหินไปสรา้งปราสาทและเมือง ในปัจจุบนัม ักใชเ้ป็นสถานทีจ่ัดงานโอเปร่า และดนตรีอ่ืนๆ 
รวมท ั้งเป็นสถานที่จัดงานภาพยนตร์ประจ าปีอีกด้วย จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ โรวินจ์ Rovinj  
ระยะทาง 40 กิโลเมตร เ มืองสวยชายทะเลที่ต ัง้อยู่บนแหลมอีสเตรีย  ด้วยความที่ดินแดนแห่งน้ี ถูก
ปกครองโดยเวเนเชีย่น และอยู่ภายใตก้ารปกครองของอิตาลีมากอ่น ท  าให้สถาปัตยกรรมและวฒันธรรม
ของเมืองน้ีนั้ นมีความคลา้ยคลึงกบัอิตาลีเป็นอย่างมาก ชมอาคาร บา้นเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก 
ทีพ่ื้นปดูว้ยหินกอ้นเล็ก เมืองทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นกาแฟ และรา้นอาหารตา่งๆ มากมาย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

บา่ย น าท่านเดินชมเมือง โรวินจ์ ทีส่วยงาม เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ที่ต ัง้อยู่บนเ นินเขา โบสถ์
สไตล์บาร็อค..ที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือไดว้่าเป็นยอดโบสถ์ทีสู่งทีสุ่ดของแควน้ น าท่านชม
เขตเมืองเก่า  Old Town ทีเ่ตม็ไปดว้ยความงดงามของตกึรามบา้นช่องทีเ่รียงเป็นแนวยาวในตรอก
เล็กๆ ริมชาย ฝ่ังทะเลอาเดรียติก ซึ่งบริเวณเมืองเ กา่แห่งน้ีมีลักษณะเ ป็นเกาะแยกตวัออกมาจาก 
แผน่ดินใหญ่ แตไ่ด้มีการถมทะเลเชือ่มตอ่กบัแผน่ดินใหญ่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง อิสระเลือก
ซือ้สินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั น าทา่นออกเดินทางกลบัสู่ โอพาเทีย Opatija  

ค ่ า รับประทานอาหารค ่ า ภตัตาคารท้องถ่ิน  

พกัค้างคืน ณ โรงแรม Grand Hotel Adriatic 4 * หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง     เมืองโอพาเทีย-อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (UNESCO) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ น าท่านทางเขา้สู่ อุทยาน
แห่งชาติพลิตวิเซ่  ทีต่ ัง้อยู่ใจกลางของ อุทยานแห่งชาตพิลิตวเิซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ทีไ่ด้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือที่กว่า 
29,482 เ ฮคเตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน ้ ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกนัถึง 16 
ทะเลสาบ เชือ่มตอ่กนัดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดัเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

Grill  Trout เมนูปลาเทรา้ท์ อาหารข้ึนชื่อในเขต Lika (ในอทุยานแห่งชาติพลิวิเซ่ เจเซร่า) 
บา่ย น าท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน ้ าตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบท ัว่ทกุหนทุก

แห่ง ชมฝงูปลาแหวกวา่ยในสระน ้ าใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ย หุบเขา ตน้ไม้
ใหญ่ที่ร่มร่ืน (การเดินเที่ยวใน อุทยานขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในวนันั้ นๆ)…น าทา่น ล่องเรือข ้าม
ทะเลสาบ Kozjak ซึ่งเป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีสุ่ดในอุทยานและเ ป็นทะเลสาบทีเ่ชือ่มระหวา่งอุทยาน
ตอนบนและอุทยานตอนล่าง   

ค ่ า น าท่านเขา้สูท่ี่พกัท่ีดีท่ีสุดในเขตอทุยาน โรงแรม Mirjana in Rastoke 4*หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง       อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ่า-โทรเกียร์ (UNIESCO) 

                                         สปลิท-พระราชวงัดิโอเคลเช่ียน (UNESCO) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดินทางสู่ โทรเกียร ์Trogir เมืองมรดกโลก...เมื่อถึงเมืองโทรเกยีร์น าทา่นเดินชมภายในเขต
เมืองเกา่โทรเกยีร์ทีม่ีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมนัโบราณ อาทเิชน่ ประตเูมือง ทีไ่ดม้ีการบรูณะ
ขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที ่16 หอนาฬิกาทีส่รา้งขึ้นในสมยัที ่14 ผา่นชมมหาวหิาร เซน็ตล์อร์เลนซ ์ 

 



 
  ทีส่ร้างขึ้ นในศตวรรษที่ 12 ใชเ้วลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหิน

แกะสลกั ทีม่ีรูปป้ันสิงโต อดมั & อีฟและรูปสลกันักบญุองคส์ าคญั มีเวลาให้ทา่นเดินเล่นในเมืองเกา่  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

บา่ย น าทา่นเดินทางสู่ เมืองสปลิท  เมืองใหญ่อนัดับ 2 ของประเทศโครเอเชยี  เป็นเมืองทา่ส าคญัส าหรับ
นักทอ่งเที่ยวทีเ่ดินทางทอ่งเทีย่วโดยเรือโดยสาร น าทา่นเขา้ชม “พระราชวงัดิโอคลีเช่ียน” ทีส่รา้ง
ขึ้นจากพระประสงคข์องจักรพรรด์ิดิโอคลีเชี่ยนแห่งอาณาจักรโรมนั ที่ตอ้งการสรา้งพระราชวงัส าหรับ
บ ัน้ปลายชวีติของพระองค ์ซึ่ง ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกโลก ชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเ ดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอ่ืนๆ ชมลานกวา้งซึ่งลอ้มไวด้ว้ย เสา
หินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโคง้เสาทีต่กแต่งด้วยช่อดอกไมส้ลกัอย่างวิจิตรสวยงาม  อิสระให้
ทา่นเดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่ า รับประทานอาหารค ่ า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

   พกัค้างคืน ณ โรงแรม Globo Split Hotel 4*  หรือเทียบเท่า 
วนัท่ีหกของการเดินทาง      สปลิท-นีอมุ (บอสเนีย)-มาลี สตอน-ล่องเรือชิมหอยนางรม 

                                        ดูบรอฟนิค (UNESCO)-ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน Maliston โดยกอ่นเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน แวะซือ้สินคา้
ของฝากตา่งๆทีเ่ มืองนีอุม ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในเขตประเทศบอสเนียแอนด์เฮอเซโกวน่ีา เมื่อซือ้สินคา้ – 
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในเขตประเทศบอสเนียฯ เ รียบรอ้ย น าทา่นเดินทางตอ่สู่ฟาร์มเล้ียงหอย ณ เมืองมาลี 
สตอน ชมข ั้นตอนตา่งๆ ของฟาร์มหอยแลว้ให้ทา่นไดล้องล้ิมชมิรส หอยนางรมสดๆ จาก

ทะเลอเดรีย ติค จิบไวน์ขาวพรอ้มล่องเรือ ชิมหอยนางรมสดๆ บริเวณอ่าว

มาลี สตอน แห่งทอ้งทะเลอาเดรียติก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั แบบพ้ืนเมือง  

บา่ย น าทา่นเดินทางสู่เมือง ดูบรอฟนิค  ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใตข้องสาธารณรัฐ
โครเอเชยี เมืองทอ่งเทีย่วที่มีชือ่เสียงทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโครเอเชยี และเป็นเมืองทีส่วยงามตดิอนัดบัตน้ๆ
ของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ไดเ้ป็นเป้าหมายถูกโจมตจีากกองทหารยูโกสลาฟ 
บา้นเรือนกวา่คร่ึง อนุสาวรีย์ตา่งๆ เสียหาย  และทรุดโทรม และหลงัจากนั้นในปี 1995 ไดม้ีการไดม้ีการ
ลงนามในสนธิสญัญา ERDUT สงบศึก และเ ร่ิมเข ้าสู่สภาวะปกต ิUNESCO และสหภาพยุโรป ได้
ร่วมกนับูรณะ ซอ่มแซม เมืองส่วนทีเ่ สียหายขึ้ นใหม่ในระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิค ก็
กลบัมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงชมทศันียภาพของเมืองซึ่ง     
ดูบรอฟนิค ที่ต ั้งอยู่ตามแน วชาย ฝ่ังทะเลอเดรียติค ตวัเมืองจะเ ป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็น
สญัลักษณ์ของเมือง ชมแนวก  าแพงป้อมปราการที่มีขนาดกวา้งขวางใหญ่โต ที่ทา่นสามารถขึ้นไป ชม
ความงดงามของตวัเมืองได้อย่างดี /อิสระให้ทา่นได้ถ่าย รูปที่ระลึกกบั เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา 
ทีต่ ัง้อยู่ปลายสุดของถนนสายหลกั สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดท  าดว้ยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูก
กลมๆ ใตห้น้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข ้างขึ้ น ขา้งแรมในสมัยก่อน และรูปป้ันของ นักบุญ 
St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจ าเมืองสไตล์โรมาเนสกแ์ห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงัเพิ่มสเน่ห์มนตข์ลัง
สวยสดงดงาม /สมควรแกเ่ วลา น าท่าน ล่องเรือในทะเลอาเดรียติคเพ่ือชมความงาม
ของทอ้งทะเลอาเดรียติค โดยจะน าท่าน ล่องชมเกาะ Lokrum พรอ้มกบัชมความงามของ
แนวก  าแพงเมืองเกา่ดูบรอฟนิค 

ค ่ า รับประทานอาหารค ่ า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

  พกัค้างคืน ณ โรงแรม  Lacroma Hotel 4* หรือเทียบเท่า 
 



 
วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง      ดูบรอฟนิค-กระเชา้ไฟฟ้า-ชาฟตัท-อิสตันบูล 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นเดินทางสู่สถานีเพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้า  ทีค่วามสูง 400 เมตร เพื่อชมววิทวิทศัน์โปสการ์ดววิที่
สวยงามคงความเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเมืองหลงัคาสีสม้ และความงดงามทะเลอะเดรียติค จากนั้นน า
ทา่นเดินทางสู่ ชาฟตัท เมืองน้อยน่ารกั เป็นเล็กทางตอนใตสุ้ดของโครเอเชยี ทีเ่หล่ามหาเศรษฐนิียมมา
พกัผอ่นและน าเรือยอร์ชมาเทยีบทา่ อิสระเดินเล่นชมเมืองชาฟตทั  

11.30 น. น าท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมืองริมทะเล 

เมนพิูเศษ ก ุง้ LOBSTER ย่ำง เสิรฟ์พรอ้มสปำเก็ตต้ี  
13.00 น.  น าทา่นออกเดินทางสู่ สนามบิน ดูบรอฟนิค  

(หากมีการท าการคืนภาษีกรณุาแจ้งหวัหนา้ทัวร์ใหท้ราบด้วย) 

18.45  น. ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตันบลู ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK 1440 
21.30 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยาน อิสตนับลู ประเทศตรุก ี (แวะเปล่ียนเทีย่วบนิ) 
วนัท่ีแปดของการเดินทาง      อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร  โดย Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK 68 
15.00 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม... 

 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง      12-19 ต.ค. 61/ 02-09 พ.ย. 61   

ผูใ้หญ ่ พกัห้องคู ่หรือ เด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น   ราคาทา่นละ 63,900.-        บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัห้องเด่ียว      ราคาทา่นละ  9,900.-        บาท     

เด็ก ต  า่กวา่ 12 ปี         (เสริมเตยีง-พกักบัผูใ้หญอี่ก 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 63,900.-        บาท  

เด็ก อายุต  า่กวา่ 12 ปี      (ไม่เสริมเตยีง-พกักบัผูใ้หญอี่ก 2 ทา่น)  ราคาทา่นละ 63,900.-        บาท  

ช ัน้ธุรกจิเพิ่มเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ทีท่า่นละ  97,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยนัไดก้ต็อ่เมื่อทีน่ั่ง confirm 

เทา่นั้น) 

 

รำคำอำจมีกำรปรบัขึ้น – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัขึ้นลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจริงท่ี  

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยืนยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 17กรกฎำคม 2561) 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบก่อนกำรเดินทำง 

ส าหรบัห้องพกัแบบ 3 เตยีง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้ น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บริษทัฯ ขอแนะน าให้

นักทอ่งเทีย่วเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้ำหนกัไม่เกิน 20กก., กระเป๋ำถือขึ้นเครื่อง น ้ าหนักไม่เกนิ 7 กก. 

กรณีเดินทางเป็นต ัว๋กรุ๊ป หากออกต ัว๋แลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวมถึง 



ต ัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ช ัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส  

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

 

คา่ประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มอีายุเกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพ่กัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู)่, คา่อาหารทกุมื้อทีร่ะบใุนโปรแกรม 

คา่พาหนะ หรือ รถรบั-ส่ง ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแห่งตามโปรแกรมระบ ุ

เจ้าหน้าทีไ่กด์คนไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวมถึง 

คา่ใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิคา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท,์ คา่แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และคา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุ 

คา่ทปิไกด์ทอ้งถ่ิน (3.00EUR / ทา่น / วนั), คนขบัรถ (2.00EUR / ทา่น / วนั) (คิดเป็น 6 วนั รวมเท่ำกบั 30 EUR) 

คา่ทปิหัวหน้าทวัร์ไทย ทา่นละ 3.00 EUR /ทา่น / วนั (คิดเป็น 7  วนั รวมเท่ำกบั 21 EUR) 

คา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

ค่ำวีซ่ำท่องเท่ียว ประเทศโครเอเชีย (ค่ำวีซ่ำโครเอเชีย ประมำณ 5,000 บำท ) 

หำกลกูคำ้มีวีซ่ำเชงเกน้ท่ียงัไม่หมดอำย ุและไดเ้คยใชเ้ดินทำงไปยงักล ุ่ม

ประเทศเชงเกน้ อย่ำงนอ้ย 1 ครัง้ สำมำรถเดินทำงเขำ้ประเทศโครเอเชีย

ได ้โดยไม่ตอ้งท ำวีซ่ำประเทศโครเอเชีย 

 

เง่ือนไขกำรจองทัวร ์โปรแกรม แกรนด์ โครเอเชีย 8 วนั 

การช าระเงิน งวดที่1: ส ารองที่น ัง่มดัจ าท่านละ  20,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลังจากท าการจอง 

งวดที่2: ช าระส่วนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

 

กรณียกเลิกทัวร ์โปรแกรม แกรนด์ โครเอเชีย 8 วนั 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนั ไม่เกบ็คา่ใชจ่้าย หากไม่ไดม้ีการยื่นวซีา่ล่วงหน้า (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั หักเงิน 20,000+คา่วซีา่ (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั) 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 01-29 วนั หักคา่ใชจ่้าย 100% (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) 

 

หมายเหตุ   

หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังจากได ้รับการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ต ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่า จะรวม

หรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม 

ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถ เขา้-ออก เมืองได ้เน่ืองจากย่ืนเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100% 

 

หมายเหต ุ



 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้เดินทางต ่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู ้
เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั กอ่นการเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีผ ู้เดินทำง 15-19 ท่ำน ตอ้งเพ่ิมเงินท่ำนละ 5,000 บำท  

 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กิดเหตุจ าเ ป็นสุดวสิัย อาท ิการล่าชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภ ัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ท ั้งน้ีจะค  านึงและ
รกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทีสุ่ด 

 เน่ืองจากการทอ่งเทีย่วน้ีเป็นการช  าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงิน
คนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการทีท่างทวัร์จัดให้ ยกเวน้ทา่นไดท้  าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ 
กอ่นเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้น  หากทา่นถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คนืเงินค่าทวัร์ทีท่่านช  าระ
มาแลว้  หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท  าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หาก
ทา่นถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตนิักท่องเทีย่วใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

 ในการเ ดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับหากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเ ดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช  าระ
คา่ใชจ่้ายส่วนตา่งที่สายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีที่ยกเ ลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัได้ออกต ัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบนิเทา่นั้น(ในกรณีทีต่ ัว๋เคร่ืองบนิสามารถท  าการ Refund ไดเ้ทา่นั้น) 

 ทา่นที่จะออกต ัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ภูเกต็หาดใหญฯ่ลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายกอ่นเพื่อขอค  ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากทา่นออกต ัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงานแล้วทวัร์นั้ น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัต ัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศได ้

 เมื่อทา่นจองทวัร์และช  าระมดัจ าแลว้หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขทีบ่ริษทัฯแจ้งแลว้ขา้งตน้  
 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพ ักคู่ Twin/Double ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน  / 3 เ ตยีง
Triple Room ขึ้นอยู่กบัข ้อก  าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพ ักของแตล่ะโรงแรมซึ่งมกัมีความแตกตา่งกนั
ซึ่งอาจจะท  าให้ทา่นไม่ไดห้้องพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มี เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มี อุณหภูมิ ต  ่า เ คร่ืองปรบัอากาศทีม่ีจะ
ให้บริการในชว่งฤดูรอ้นเทา่นั้น 

 ในกรณีทีม่ีการจัดประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึ้น  3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทกุชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถือขึ้นเคร่ืองบนิเชน่มีดพบักรรไกรตดัเล็บทกุขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่  ห้ามน าตดิตวัขึ้นบนเคร่ืองบนิโดยเด็ดขาด 



 วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรีมโลช ัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหลา้เป็นตน้จะถูกท  าการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดียวกนัในถุง
ใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากทา่นซือ้สินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบวุนั เดินทางเทีย่วบนิจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

 

 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ 

 ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเ คร่ืองบนิคือ 20-30กโิลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ช ัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้ นกบัแต่ละสายการบนิ ) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็น
สิทธ์ิของสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธไดห้าก น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก  าหนด 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำ ประเทศโครเอเชีย 

(ใช้เวลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 14 วนั ท ำกำร) 

สถานทตู ไม่อนญุำต ให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจ้งบริษทัทวัร์ฯ 

เพื่อขอยื่นวซีา่ล่วงหน้ากอ่นกรุ๊ป และ ให้ แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงท่ีท่ำนจะเดินทำง มำดว้ย  

 

การเตรียมเอกสาร กรณุำอ่ำนใหเ้ขำ้ใจ และ เตรียมใหค้รบ และ กรณุำอย่ำดื้อและยึดติดกบักำรยื่นในอดีต 

1. หนังสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกนิ 6 เดือน ขึ้นไป และ มีหน้าวา่งอย่างน้อย 2 แผน่ 

2. รปูถ่ำย สี หนำ้ตรง ขนำด 2 น้ิว 2 รปู พ้ืนฉำกหลงัรปูต้องเป็นพ้ืนสีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพ้ืน

เป็นสีเท่ำ ใชไ้ม่ได)้ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถ่ายหน้าแรกทีม่ีรายละเอียดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีเป็นผูห้ญงิ ... หากมีการเปล่ียนค  าน าหน้าเป็น ... นาง ... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหย่า (กรณีเป็นผูห้ญงิ ... ถา้หย่าและหากมีการใชค้  าน าหน้าเป็น ... นาง ... ตอ้งแนบมา)  

7. ส าเนาใบมรณะบตัร 

8. สูตบิตัร (กรณีเด็กต  า่กวา่ 20 ปี บริบรูณ์ ตอ้งแนบสูตบิตัรมา) 

9. กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปีบริบรูณ ์(หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยื่นเอกสารเพิ่มเตมิดงัน้ี 

- เด็ก เดินทางกบับคุคลอ่ืน  บดิาและมารดาตอ้งท  าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยทีว่า่การเขต หรือ

อ าเภอเทา่นั้น และให้ระบวุา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบชุือ่) มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัครอบครวั 

- เด็ก เ ดินทางกบับดิา มารดาตอ้งท  าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่การเขตหรืออ าเ ภอเท่านั้ น 

และให้ระบวุา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา) 

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บดิาตอ้งท  าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยทีว่่าการเขตหรืออ าเภอเทา่นั้ น 

และให้ระบวุา่ บดิายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมาดา (ระบชุือ่มารดา) 



 

10. หลกัฐานการท  างาน (จดหมายรบัรองการท  างาน) ท  าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรบัรองการท  างานให้ระบ ุTO WHOM IT MAY CONDERN (ไม่ตอ้งระบสุถานทตูและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเ จ้าของกจิการ : ใชห้นังสือจดทะเบยีนบริษัทฯ ที่มีรายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายุไม่เกิน    

3 เดือน) 

 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจ้าของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณิชย์ทีม่ีชือ่ผูเ้ป็นเจ้าของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบริษทั : ใชจ้ดหมายรบัรองการท  างานจากนายจ้าง ระบตุ  าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จ้าง เงินเดือน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสือรบัรองจากหน่วยงาน 

- กรณีเกษียณอายุราชการ :  ถ่ายส าเนาบตัรขาราชการบ  านาญ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา : ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก  าลงัศึกษาอยู่ ระบชุ ัน้ ปีทีศึ่กษา 

11. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชท้ ัง้ Bank Guarantee และ ส าเนาบญัช ีเล่มเดียวกนั) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของ บญัชีออมทรัพย์ Saving Account ออกโดย

ธนาคาร ระบชุือ่เจ้าของบญัช ีให้ครบถว้น มี อายุไม่เกนิ 15 วนั นับจากวนัทีจ่ะยื่นวซีา่ 

- ส าเนาสมุดบญัชยีอ้นหลงั 6 เดือน นับขึ้นไปจากเ ดือนทีจ่ะยื่นวซี่า มียอดเงินไม่ต  า่กว่า 100,000 บาท ตอ่การ

รบัรอง 1 ทา่น และ ยอดแสดงในบญัชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรบัสมดุและส ำเนำ 15 วนั ก่อนยื่นวีซ่ำ) 

       ********** ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็น สมุดบญัชอีอมทรพัย์เล่มเดียวกนัเทา่นั้น ********** 

หมายเหต ุ: หากสมุดบญัชแีสดงยอดรวมทีม่ีการกระโดดข ้ามเดือน (ยอดไม่ตอ่เน่ือง) เชน่ 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ทา่นตอ้งไปขอ Bank Statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนา

สมุดบญัช ี

- บญัชีฝากประจ า Fixed สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรพัย์ Saving มาดว้ย หาก

ตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรียม ดงัน้ี 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเ งิน Bank Guarantee ของบญัชีฝากประจ า Fixed Account ออกโดย 

ธนาคาร ระบชุื่อเจ้าของบญัชี ให้ครบถว้น มี  อายุไม่เกนิ 20 วนั นับจากวนัทีจ่ะยื่นวซีา่  พรอ้มท ัง้ถ่าย เอกสาร

สมุดบญัชเีงินฝากเล่มเดียวกนักบัทีท่างธนาคารออกหนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน 

- ส าเนาสมุดบญัชเีงินฝากประจ า มียอดไม่ต  า่กวา่ 100,000 บาท ตอ่การรบัรอง 1 ทา่น  

หมำยเหต  ุ: หำกต้องกำรรบัรองกำรเงนิใหค้นภำยในครอบครวั ต้องเตรียมเอกสำรดงัน้ี 

- หนังสือรบัรองการเงิน Bank Guarantee ตอ้ง ระบชุือ่เ จ้าของบญัช ีรบัรองคา่ใชจ่้ายให้ใคร ตอ้งระบชุือ่ผู ้

ถูกรบัรองในจดหมายดว้ย) 

- กรุณา แนบสูตบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส, หรือ หลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์วา่เป็น

คนในครอบครวัเดียวกนั 

กรณีนำยจ้ำงรบัรองค่ำใชจ่้ำยใหล้กูจ้ำง 

- จดหมายรบัรองจากนายจ้าง ระบวุา่เป็นผูร้บัรองคา่ใชจ่้าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น 

- หนังสือรบัรองเงินฝาก ดงั 11.1 และ 11.2 

สถำนทตู ไม่รบั พิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนัในทกุกรณี ไม่ต้องแนบมำ 


