
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 
วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภูมิ-อิสตันบูล 

18.30 น. พบกนัที่ เคาน์เตอร์เชค็อิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 69  (บินตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     กรงุอิสตันบูล-ซาเกรบ (โครเอเชีย)-โอพาเทีย   
05.20 น. เดินทางถึง สนามบิน กรงุอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) 

07.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ โดยสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ TK 1053 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 2.15 ชั่วโมง) 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบิน Pleso International Airport เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลงั

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางสู่ซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ที่ มี

ประวติัศาสตร์ยาวนานกว่าพนัปีจากนั้นน าท่านเยี่ยมชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ท่ีเช่ือมกนัดว้ย

รถราง FUNICULAR ที่มีความยาวสั้ นท่ีสุดในยุโรป ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ก ท่ีตั้งอยู่ในเขตท่ีท า

การรัฐบาล โดยโบสถแ์ห่งน้ีมีหลงัคาท่ีโดดเด่น ไม่เหมือนใคร จากนั้นน าท่านชม ตลาดกลางเมือง 

Dolac Market ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดบัและผลไมร้าคาถูก       

น าท่านเขา้ชม มหาวหิาร เซนต ์สตีเฟ่น โบสถค์าทอลิกประจ าเมืองซาเกรบ เชิญอิสระตามอธัยาศยั

กบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกในยา่นการคา้  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน   

บ่าย น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ โอพาเทีย Opatija เมืองท่ีมีสมญานามว่า “ไขมุ่กแห่ง
ทะเลอาเดรียติค” ช่ือเดิมของเมืองน้ี คือ ABBAZIA แต่ดว้ยธรรมชาติอนับริสุทธ์ิประกอบกบัอยู่
ริมทะเลอาเดรียติค ที่มีวิลล่าหรูหราสไตลอ์อสเตรีย จึงท าใหโ้อพาเทีย เป็นเมืองท่องเที่ยวและพกัผ่อนที่
ส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย น าท่านชมตวัเมือง แวะถ่ายรูปกบัรูปป้ัน นางแห่งนกนางนวล 
Maiden with The Seagull ซ่ึงเป็นรูปป้ันท่ีแกะโดย Zvoko Car เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนก
นางนวลเกาะอยูท่ี่มือ ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอธัยาศยัใหท้่านไดเ้ดินชมเมือง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

พักคา้งคืน ณ โรงแรม  Grand Hotel Adriatic 4 * หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     โอพาเทีย-พูล่า-โรวนิจ-์โอพาเทีย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ พูล่า Pula โดยใชเ้ส้นทางลดัเลาะตามแนวหนา้ผา ผ่านชมทอ้งทะเลสีครามสวยงาม
ที่สุด โดยตรงขา้มจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK และ เกาะ CRES  เดินทางถึง พูล่า หรือ โพล่า 
ในภาษาอิตาเลี่ยน เมืองพูล่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงที่ มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางขอ
คาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็นเมืองเป็นศูนยก์ลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของ 



 

 

 
 

ประเทศอิตาลี ท  าใหมี้ผูค้นใชภ้าษาอิตาเลี่ยน กนัอยา่งแพร่หลาย แมก้ระทัง่ตามป้ายจราจร / น าท่านเขา้
ชมส่ิงก่อสร้างในสมยัโรมันท่ียิ่งใหญ่ ท่ียงัคงเหลือเป็นอนุสรณ์และส าคัญท่ีสุดคือ สนามอารีน่า 
Arena หรือ Amphitheater สนามกีฬากลางแจง้ ที่มีอายรุุ่นราวคราวเดียวกบัโคลอสเซียม  
ท่ีกรุงโรม นบัเป็นอารีน่าท่ีใหญ่เป็นอนัดบัหก ท่ีสร้างข้ึนในยคุโรมนัเรืองอ  านาจ จึงถูกสร้างข้ึนตามแบบ
ฉบบัสถาปัตยกรรมโรมนัอย่างเดียวกบัโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผูค้นไดถ้ึง 22,000 คนโดย
ผ่านทางเขา้ออก 20 ช่องทาง อารีน่าที่เห็นในปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษใ์หค้งสภาพตามช่วงศตวรรษที่ 15 
ที่มีการน าหินไปสร้างปราสาทและเมือง ในปัจจุบนัมกัใชเ้ป็นสถานที่จัดงานโอเปร่า และดนตรีอื่นๆ 
รวมทั้ งเป็นสถานท่ีจัดงานภาพยนตร์ประจ าปีอีกด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรวินจ์ Rovinj 
ระยะทาง 40 กิโลเมตร เมืองสวยชายทะเลท่ีตั้ งอยู่บนแหลมอีสเตรีย ดว้ยความท่ีดินแดนแห่งน้ีถูก
ปกครองโดยเวเนเช่ียน และอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอิตาลีมาก่อน ท าใหส้ถาปัตยกรรมและวฒันธรรม
ของเมืองน้ีนั้นมีความคลา้ยคลึงกบัอิตาลีเป็นอยา่งมาก ชมอาคาร บา้นเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก 
ท่ีพื้นปูดว้ยหินกอ้นเลก็ เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยร้านกาแฟ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

บ่าย น าท่านเดินชมเมือง โรวินจ์ ที่สวยงาม เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา โบสถ์
สไตลบ์าร็อค..ที่มียอดโบสถสู์งถึง 61 เมตร และถือไดว้่าเป็นยอดโบสถ์ที่สูงที่สุดของแควน้ น าท่านชม
เขตเมืองเก่า Old Town ที่เตม็ไปดว้ยความงดงามของตึกรามบา้นช่องที่เรียงเป็นแนวยาวในตรอก
เล็กๆ ริมชายฝ่ังทะเลอาเดรียติก ซ่ึงบริเวณเมืองเก่าแห่งน้ีมีลักษณะเป็นเกาะแยกตัวออกมาจาก 
แผ่นดินใหญ่ แต่ไดมี้การถมทะเลเช่ือมต่อกบัแผ่นดินใหญ่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง อิสระเลือก
ซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ โอพาเทีย Opatija  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

พักคา้งคืน ณ โรงแรม Grand Hotel Adriatic 4 * หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง     เมืองโอพาเทีย-อทุยานแห่งชาติพลิตวเิซ่ เจเซร่า (UNESCO) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ อทุยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ น าท่านทางเขา้สู่ อุทยาน
แห่งชาติพลิตวเิซ่ ท่ีตั้งอยู่ใจกลางของ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ท่ีไดร้ับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกว่า 
29,482 เฮคเตอร์ พื้นท่ีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน ้ ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 
ทะเลสาบ เช่ือมต่อกนัดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดัเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

Grill Trout เมนปูลาเทรา้ท ์อาหารขึ้นช่ือในเขต Lika (ในอทุยานแห่งชาติพลวิิเซ่ เจเซร่า) 
บ่าย น าท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน ้ าตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทัว่ทุกหนทุก

แห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน ้าใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ย หุบเขา ตน้ไม้
ใหญ่ท่ีร่มร่ืน (การเดินเท่ียวใน อุทยานข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศในวนันั้นๆ)…น าท่าน ล่องเรือขา้ม
ทะเลสาบ Kozjak ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่เช่ือมระหว่างอุทยาน
ตอนบนและอุทยานตอนล่าง   

ค ่า น าท่านเขา้สู่ท่ีพักท่ีดีท่ีสดุในเขตอุทยาน โรงแรม Mirjana in Rastoke 4*หรือเทียบเท่า 

 

 



 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง       อทุยานแห่งชาติพลติวเิซ่า-โทรเกยีร ์(UNIESCO) 

                                         สปลิท-พระราชวงัดิโอเคลเช่ียน (UNESCO) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ โทรเกยีร ์Trogir เมืองมรดกโลก...เม่ือถึงเมืองโทรเกียร์น าท่านเดินชมภายในเขต
เมืองเก่าโทรเกียร์ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล ์กรีก – โรมนัโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ที่ไดมี้การบูรณะ
ข้ึนใหม่เม่ือศตวรรษท่ี 16 หอนาฬิกาท่ีสร้างข้ึนในสมยัที่ 14 ผ่านชมมหาวิหาร เซ็นตล์อร์เลนซ์  

 
 
  ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสร้างนับสิบปี ท่ีมีความงดงามดว้ยกรอบและบานประตูหิน

แกะสลกั ท่ีมีรูปป้ันสิงโต อดมั & อีฟและรูปสลกันกับุญองคส์ าคญั มีเวลาใหท้่านเดินเล่นในเมืองเก่า  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับ
นกัท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเรือโดยสาร น าท่านเขา้ชม “พระราชวงัดิโอคลีเชี่ยน” ที่สร้าง
ข้ึนจากพระประสงคข์องจกัรพรรด์ิดิโอคลีเช่ียนแห่งอาณาจกัรโรมนั ที่ตอ้งการสร้างพระราชวงัส าหรับ
บั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซ่ึง ใชเ้วลาในการก่อสรา้งถึง 10 ปี UNESCO ไดข้ึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกโลก ชมห้องโถงกลางซ่ึงมีทางเดินที่เช่ือมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกวา้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสา
หินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาที่ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอย่างวิจิตรสวยงาม  อิสระให้
ท่านเดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

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

                                        ดบูรอฟนิค (UNESCO)-ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน Maliston โดยก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน แวะซ้ือสินคา้
ของฝากต่างๆที่เมืองนีอุม ซ่ึงเป็นเมืองท่ีอยู่ในเขตประเทศบอสเนียแอนด์เฮอเซโกวีน่า เม่ือซ้ือสินคา้ – 
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกในเขตประเทศบอสเนียฯ เรียบร้อย น าท่านเดินทางต่อสู่ฟาร์มเลี้ ยงหอย ณ เมืองมาลี 
สตอน ชมขั้นตอนต่างๆ ของฟาร์มหอยแลว้ให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรส หอยนางรมสดๆ จาก

ทะเลอเดรีย ติค จิบไวนข์าวพรอ้มล่องเรือ ชิมหอยนางรมสดๆ บริเวณอ่าว

มาลี สตอน แห่งทอ้งทะเลอาเดรียติก 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบพ้ืนเมือง  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง ดูบรอฟนิค ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐ
โครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย และเป็นเมืองที่สวยงามติดอนัดบัตน้ๆ
ของโลก ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ไดเ้ป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ 
บา้นเรือนกว่าคร่ึง อนุสาวรียต่์างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลงัจากนั้นในปี 1995 ไดมี้การไดมี้การ
ลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้
ร่วมกนับูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนท่ีเสียหายข้ึนใหม่ในระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิค  

 



 

 

 
  ก็กลบัมาสวยงามอีกคร้ัง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงชมทศันียภาพของเมืองซ่ึง     

ดูบรอฟนิค ท่ีตั้ งอยู่ตามแนวชายฝ่ังทะเลอเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณท่ีถือเป็น
สัญลกัษณ์ของเมือง ชมแนวก าแพงป้อมปราการท่ีมีขนาดกวา้งขวางใหญ่โต ท่ีท่านสามารถข้ึนไป ชม
ความงดงามของตวัเมืองไดอ้ย่างดี /อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูปที่ระลึกกบั เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา 
ทีต่ั้งอยูป่ลายสุดของถนนสายหลกั สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดท าดว้ยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูก
กลมๆ ใต้หน้าปัดซ่ึงแทนพระจันทร์บอกข้างข้ึนข้างแรมในสมัยก่อน และรูปป้ันของ นักบุญ 
St.Blaise ซ่ึงมีโบสถป์ระจ าเมืองสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงัเพิ่มสเน่ห์มนต์ขลงั
สวยสดงดงาม/สมควรแก่เวลา น าท่าน ล่องเรือในทะเลอาเดรียติคเพ่ือชมความงาม
ของทอ้งทะเลอาเดรียติค โดยจะน าท่าน ล่องชมเกาะ Lokrum พร้อมกบัชมความงามของ
แนวก าแพงเมืองเก่าดูบรอฟนิค 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารทอ้งถ่ิน  

  พักคา้งคืน ณ โรงแรม  Lacroma Hotel 4* หรือเทียบเท่า 
 
 
วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง      ดบูรอฟนิค-กระเชา้ไฟฟ้า-ชาฟตัท-อิสตันบูล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพัก 

น าท่านเดินทางสู่สถานีเพื่อข้ึน กระเชา้ไฟฟ้า ที่ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทศัน์โปสการ์ดวิวที่
สวยงามคงความเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเมืองหลงัคาสีส้ม และความงดงามทะเลอะเดรียติค จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ ชาฟตัท เมืองนอ้ยน่ารัก เป็นเลก็ทางตอนใตสุ้ดของโครเอเชีย ที่เหล่ามหาเศรษฐีนิยมมา
พกัผ่อนและน าเรือยอร์ชมาเทียบท่า อิสระเดินเล่นชมเมืองชาฟตทั  

11.30 น. น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมืองริมทะเล 

เมนพิูเศษ ก ุง้ LOBSTER ยำ่ง เสิรฟ์พรอ้มสปำเก็ตต้ี  

13.00 น.  น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน ดบูรอฟนิค  
(หากมีการท าการคืนภาษีกรณุาแจง้หัวหนา้ทัวรใ์หท้ราบดว้ย) 

18.45  น. ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตันบูล ประเทศตรุกี โดย Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 1440 
21.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อิสตนับูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) 
วนัท่ีแปดของการเดินทาง      อิสตันบูล-กรงุเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร  โดย Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 68 
15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

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

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรือ เดก็ 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน   ราคาท่านละ 63,900.-        บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดี่ยว      ราคาท่านละ  9,900.-        บาท     

เดก็ ต  ่ากว่า 12 ปี         (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน) ราคาท่านละ 63,900.-        บาท  

เดก็ อายตุ  ่ากว่า 12 ปี      (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)  ราคาท่านละ 63,900.-        บาท  

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  97,000.- บาท (ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm 

เท่านั้น) 

 

รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจรงิท่ี 

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยืนยนัเทำ่นัน้ (คิด ณ วนัท่ี 17กรกฎำคม 2561) 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบก่อนกำรเดินทำง 

ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะน าให้

นกัท่องเที่ยวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเที่ยวมากกว่า 

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้ำหนกัไม่เกนิ 20กก., กระเป๋ำถือขึ้นเครือ่ง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก. 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส  

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายเุกิน 85 ปี) 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ที่ไกดค์นไทย อ  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไม่รวมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ที่ไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น (3.00EUR / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00EUR / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 6 วนั รวมเท่ำกบั 30 EUR) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 EUR /ท่าน / วนั (คิดเป็น 7  วนั รวมเท่ำกบั 21 EUR) 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

ค่ำวีซ่ำท่องเที่ยว ประเทศโครเอเชีย (ค่ำวีซ่ำโครเอเชีย ประมำณ 5,000 บำท ) 

 

 



 

 

 

 

หำกลกูคำ้มีวีซ่ำเชงเกน้ท่ียงัไม่หมดอำย ุและไดเ้คยใชเ้ดินทำงไปยงักล ุ่ม

ประเทศเชงเกน้ อยำ่งนอ้ย 1 ครัง้ สำมำรถเดินทำงเขำ้ประเทศโครเอเชีย

ได ้โดยไม่ตอ้งท ำวีซ่ำประเทศโครเอเชีย 

 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม แกรนด ์โครเอเชีย 8 วนั 

การช าระเงิน งวดที่1: ส ารองที่น่ังมัดจ าท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง 

งวดที่2: ช าระส่วนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 45 วนัล่วงหนา้กอ่นออกเดินทาง 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม แกรนด ์โครเอเชีย 8 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้ (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัเงิน 20,000+ค่าวีซ่า (ถา้มี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 50 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) 

หมายเหต ุ  

หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังจากไดร้ับการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษทัฯ ขอสงวน

สทิธ์ิในการน าเล่มพาสปอรต์ ไปยกเลิกวซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื่นวซ่ีา จะรวม

หรือแยกจากรายการทัวรก์ต็าม 

ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถ เขา้-ออก เมืองได ้เนื่องจากยื่นเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100% 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู ้
เดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทำง 15-19 ท่ำน ตอ้งเพ่ิมเงินท่ำนละ 5,000 บำท  

 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 



 

 

 

 

ตั๋วเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยนืยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้  
 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิ ต  ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถ้ือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุง
ใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-30กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็น
สิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธไดห้าก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 



 

 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำ ประเทศโครเอเชีย 

(ใชเ้วลำในกำรขอวีซำ่ประมำณ 14 วนั ท ำกำร) 

สถานทูต ไม่อนญุำต ให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 

เพื่อขอยืน่วีซ่าลว่งหนา้ก่อนกรุ๊ป และ ให ้แนบตัว๋เครื่องบินในช่วงท่ีท่ำนจะเดินทำง มำดว้ย 

 

การเตรียมเอกสาร กรณุำอ่ำนใหเ้ขำ้ใจ และ เตรยีมใหค้รบ และ กรณุำอย่ำด้ือและยึดติดกบักำรยื่นในอดีต 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือน ข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผ่น 

2. รปูถ่ำย สี หนำ้ตรง ขนำด 2 น้ิว 2 รปู พื้นฉำกหลงัรปูตอ้งเป็นพื้นสีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพื้น

เป็นสีเท่ำ ใชไ้ม่ได)้ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นผูห้ญิง ... หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ... นาง ... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีเป็นผูห้ญิง ... ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ... นาง ... ตอ้งแนบมา)  

7. ส าเนาใบมรณะบตัร 

8. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

9. กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปีบรบิรูณ ์(หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

- เดก็ เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขต หรือ

อ าเภอเท่านั้น และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เดก็ เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

และใหร้ะบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา) 

- เดก็ เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

และใหร้ะบุว่า บิดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัมาดา (ระบุช่ือมารดา) 

 

10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONDERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน    

3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต  าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  

- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน 

- กรณีเกษียณอายรุาชการ :  ถ่ายส าเนาบตัรขาราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา : ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก  าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้น ปีท่ีศึกษา 



 

 

 

- หลกัฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank Guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของ บญัชีออมทรัพย ์Saving Account ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชี ใหค้รบถว้น มี อายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัที่จะยืน่วีซ่า  

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการ

รับรอง 1 ท่าน และ ยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรบัสมดุและส ำเนำ 15 วนั กอ่นยื่นวีซ่ำ) 

       ********** ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็น สมุดบญัชีออมทรัพยเ์ล่มเดียวกนัเท่านั้น ********** 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่น 1 ขา้มไปเป็น

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

สมุดบญัชี 

- บญัชีฝากประจ า Fixed สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์Saving มาดว้ย หาก

ตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียม ดงัน้ี 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของบญัชีฝากประจ า Fixed Account ออกโดย 

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชี ใหค้รบถว้น มี อายไุม่เกิน 20 วนั นบัจากวนัที่จะยื่นวีซ่า  พร้อมทั้งถ่ายเอกสาร

สมุดบญัชีเงินฝากเล่มเดียวกนักบัท่ีทางธนาคารออกหนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน 

- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจ า มียอดไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่าน 

หมำยเหต ุ: หำกตอ้งกำรรบัรองกำรเงินใหค้นภำยในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสำรดงันี้  

- หนงัสือรับรองการเงิน Bank Guarantee ตอ้ง ระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย) 

- กรุณา แนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส, หรือ หลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนำยจำ้งรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหล้กูจำ้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้ง ระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงั 11.1 และ 11.2 

สถำนทตู ไม่รบั พิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนัในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมำ 


