กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของการเดินทาง
18.30 น.

12-19 ต.ค. 61 / 02-09 พ.ย. 61
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล

พบกันที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้
การต้อนรับและอานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง

23.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69 (บินตรง)
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงอิสตันบูล-ซาเกรบ (โครเอเชีย)-โอพาเทีย

05.20 น.

เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิ สตันบูล (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

07.05 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1053
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 2.15 ชั่วโมง)

08.20 น.

เดินทางถึง สนามบิน Pleso International Airport เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลัง
ผ่ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื อ ง น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ซ าเกรบ เมื อ งหลวงของประเทศโครเอเชี ย ที่ มี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่าพันปี จากนั้นนาท่านเยี่ยมชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ที่เชื่อมกันด้วย
รถราง FUNICULAR ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ ก ที่ต้ งั อยู่ในเขตที่ทา
การรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งนี้มีหลังคาที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร จากนั้นนาท่านชม ตลาดกลางเมือง
Dolac Market ตลาดกลางแจ้ง ที่เ ก่ า แก่

มี สีสั น สดใส ขายไม้ดอกไม้ป ระดับ และผลไม้ร าคาถู ก

นาท่านเข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์คาทอลิกประจาเมืองซาเกรบ เชิญอิสระตามอัธยาศัย
เที่ยง
บ่าย

ค่ า

กับการเลือกซื้ อสิ นค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจี น
นาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ โอพาเทีย Opatija เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่ ง
ทะเลอาเดรียติค” ชื่อเดิมของเมืองนี้ คือ ABBAZIA แต่ดว้ ยธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ ประกอบกับอยู่
ริ มทะเลอาเดรี ยติค ที่มีวิลล่าหรู หราสไตล์ออสเตรี ย จึงทาให้โอพาเทีย เป็ นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่
สาคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของโครเอเชี ย นาท่านชมตัว เมือง แวะถ่ายรู ปกับรู ปปั้ น นางแห่ งนกนางนวล
Maiden with The Seagull ซึ่ งเป็ นรู ปปั้ นที่แกะโดย Zvoko Car เป็ นรู ปสตรี งดงามที่มีน ก
นางนวลเกาะอยูท่ ี่มือ ซึ่ งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เดินชมเมือง
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม Grand Hotel Adriatic 4 * หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

โอพาเทีย-พูล่า-โรวินจ์-โอพาเทีย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พูล่า Pula โดยใช้เส้นทางลัดเลาะตามแนวหน้าผา ผ่านชมท้องทะเลสี ครามสวยงาม
ที่สุด โดยตรงข้ามจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK และ เกาะ CRES เดินทางถึง พูล่า หรื อ โพล่า
ในภาษาอิ ตาเลี่ ย น เมื องพู ล่ าเป็ นเมื อ งเก่ า แก่ที่ สุ ดแห่ งหนึ่ งที่ มีความโดดเด่น ในฐานะศูน ย์ก ลางขอ
คาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็ นเมืองเป็ นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรี ย และเคยเป็ นดินแดนของ

เที่ยง
บ่าย

ค่ า

ประเทศอิตาลี ทาให้มีผคู ้ นใช้ภาษาอิตาเลี่ยน กันอย่างแพร่ หลาย แม้กระทัง่ ตามป้ ายจราจร / นาท่านเข้า
ชมสิ่ งก่ อสร้ างในสมัย โรมัน ที่ยิ่งใหญ่ ที่ ยงั คงเหลือ เป็ นอนุ ส รณ์ แ ละส าคัญที่สุ ดคื อ สนามอารี น่า
Arena หรื อ Amphitheater สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซี ยม
ที่กรุ งโรม นับเป็ นอารี น่าที่ใหญ่เป็ นอันดับหก ที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรื องอานาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบ
ฉบับสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซี ยมของกรุ งโรม สามารถจุ ผูค้ นได้ถึง 22,000 คนโดย
ผ่านทางเข้าออก 20 ช่องทาง อารี น่าที่เห็นในปัจจุบนั ได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพตามช่วงศตวรรษที่ 15
ที่มีการนาหินไปสร้ างปราสาทและเมือง ในปั จจุ บนั มักใช้เป็ นสถานที่จัดงานโอเปร่ า และดนตรี อื่นๆ
รวมทั้งเป็ นสถานที่ จัด งานภาพยนตร์ ป ระจ าปี อี ก ด้ว ย จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ โรวินจ์ Rovinj
ระยะทาง 40 กิโ ลเมตร เมือ งสวยชายทะเลที่ต้ ังอยู่บ นแหลมอี สเตรี ย ด้ว ยความที่ ดิน แดนแห่ งนี้ ถู ก
ปกครองโดยเวเนเชี่ยน และอยูภ่ ายใต้การปกครองของอิตาลีมาก่อน ทาให้สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม
ของเมืองนี้น้ นั มีความคล้ายคลึงกับอิตาลีเป็ นอย่างมาก ชมอาคาร บ้านเรื อนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก
ที่พ้นื ปูดว้ ยหินก้อนเล็ก เมืองที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินชมเมือง โรวินจ์ ที่สวยงาม เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ที่ต้ งั อยู่บนเนิ นเขา โบสถ์
สไตล์บาร็ อค..ที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่าเป็ นยอดโบสถ์ที่สูงที่สุดของแคว้น นาท่านชม
เขตเมืองเก่า Old Town ที่เต็มไปด้วยความงดงามของตึกรามบ้านช่องที่เรี ยงเป็ นแนวยาวในตรอก
เล็ก ๆ ริ มชายฝั่ งทะเลอาเดรี ยติ ก ซึ่ งบริ เวณเมื อ งเก่ า แห่ ง นี้ มี ล ัก ษณะเป็ นเกาะแยกตัว ออกมาจาก
แผ่นดินใหญ่ แต่ได้มีการถมทะเลเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง อิสระเลือก
ซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย นาท่านออกเดินทางกลับสู่ โอพาเทีย Opatija
รับประทานอาหารค่ า ภัตตาคารท้องถิ่น
พักค้างคืน ณ โรงแรม Grand Hotel Adriatic 4 * หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ขี องการเดินทาง
เช้า

เที่ยง

เมืองโอพาเทีย-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (UNESCO)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่ งชาติ พลิตวิเซ่ นาท่านทางเข้าสู่ อุทยาน
แห่งชาติพลิตวิเซ่ ที่ต้ งั อยู่ใจกลางของ อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่ เป็ นอุทยานแห่ งชาติ ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบี ย นเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่ อ ปี 1979 อุ ท ยานแห่ งนี้ มี เ นื้ อ ที่ ก ว่ า
29,482 เฮคเตอร์ พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ป กคลุ มด้ว ยน้ า มี ท ะเลสาบสี เ ขี ย วมรกตและสี ฟ้ า รวมกัน ถึ ง 16
ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลดั เลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง

Grill Trout เมนูปลาเทร้าท์

บ่าย

ค่ า

อาหารขึ้นชื่อในเขต Lika (ในอุทยานแห่งชาติ พลิวิเซ่ เจเซร่า)

นาท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน้ าตกที่ไหลรวยริ นลงสู่ ทะเลสาบทัว่ ทุกหนทุก
แห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ าใสราวกระจกสะท้อนสี ครามของท้องฟ้ า แวดล้อมด้วย หุบเขา ต้นไม้
ใหญ่ที่ ร่มรื่ น (การเดิ นเที่ย วใน อุท ยานขึ้น อยู่กบั สภาพอากาศในวัน นั้น ๆ)…น าท่ าน ล่ องเรื อข้า ม
ทะเลสาบ Kozjak ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็ นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยาน
ตอนบนและอุทยานตอนล่าง
นาท่านเข้าสู่ที่พักที่ ดีที่สดุ ในเขตอุทยาน โรงแรม Mirjana in Rastoke 4*หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โทรเกียร์ Trogir เมืองมรดกโลก...เมื่อถึงเมืองโทรเกียร์ นาท่านเดินชมภายในเขต
เมืองเก่าโทรเกียร์ ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรี ก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ที่ได้มีการบูรณะ
ขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหาร เซ็นต์ลอร์ เลนซ์

ที่ส ร้ างขึ้ น ในศตวรรษที่ 12 ใช้เ วลาก่ อ สร้ า งนับ สิ บปี ที่มีค วามงดงามด้ว ยกรอบและบานประตู หิ น
แกะสลัก ที่มีรูปปั้นสิ งโต อดัม & อีฟและรู ปสลักนักบุญองค์สาคัญ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็ นเมืองท่าสาคัญสาหรั บ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเรื อโดยสาร นาท่านเข้าชม “พระราชวังดิ โอคลีเชี่ยน” ที่สร้ าง
ขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยนแห่งอาณาจักรโรมัน ที่ตอ้ งการสร้ างพระราชวังสาหรั บ
บั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่ ง ใช้เวลาในการก่อสร้างถึ ง 10 ปี UNESCO ได้ข้ นึ ทะเบียนให้
เป็ นมรดกโลก ชมห้องโถงกลางซึ่ งมีทางเดิ นที่เชื่อมต่ อสู่ ห้องอื่ นๆ ชมลานกว้างซึ่ งล้อมไว้ดว้ ยเสา
หินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม อิสระให้
ท่านเดินช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจี น
พักค้างคื น ณ โรงแรม Globo Split Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่า-โทรเกียร์ (UNIESCO)
สปลิท-พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน (UNESCO)

สปลิท-นีอมุ (บอสเนีย)-มาลี สตอน-ล่องเรือชิมหอยนางรม
ดูบรอฟนิค (UNESCO)-ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน Maliston โดยก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน แวะซื้ อสิ นค้า
ของฝากต่างๆที่เมืองนีอุม ซึ่ งเป็ นเมืองที่อยู่ในเขตประเทศบอสเนี ยแอนด์เฮอเซโกวีน่า เมื่อซื้ อสิ นค้า –
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกในเขตประเทศบอสเนียฯ เรี ยบร้อย นาท่านเดินทางต่อสู่ ฟาร์ มเลี้ยงหอย ณ เมืองมาลี
สตอน ชมขั้นตอนต่า งๆ ของฟาร์ มหอยแล้ว ให้ท่า นได้ลองลิ้ มชิ มรส หอยนางรมสดๆ จาก

ทะเลอเดรีย ติค จิบไวน์ขาวพร้อมล่องเรือ ชิมหอยนางรมสดๆ บริเวณอ่าว
มาลี สตอน แห่งท้องทะเลอาเดรียติก
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง
นาท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ ง ดูบรอฟนิค ไข่ มุก แห่ งทะเลอาเดรี ย ติ ก เมื อ งทางตอนใต้ข องสาธารณรั ฐ
โครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็ นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆ
ของโลก ซึ่ งในอดี ตเมื่ อปี 1991 เมื องดู บรอฟนิ ค ได้เ ป็ นเป้ าหมายถูก โจมตีจ ากกองทหารยูโกสลาฟ
บ้านเรื อนกว่าครึ่ ง อนุสาวรี ยต์ ่างๆ เสี ยหาย และทรุ ดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการได้มีการ
ลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่ มเข้าสู่ สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้
ร่ วมกันบูรณะ ซ่ อมแซม เมืองส่ วนที่เสี ยหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบนั เมืองดูบรอฟนิค

ค่ า

ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ ง และมีการส่ งเสริ มให้เป็ นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่ งชมทัศนี ยภาพของเมืองซึ่ ง
ดู บ รอฟนิ ค ที่ ต้ งั อยู่ต ามแนวชายฝั่ งทะเลอเดรี ยติ ค ตัว เมื อ งจะเป็ นป้ อมปราการโบราณที่ ถื อ เป็ น
สัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกาแพงป้ อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต ที่ท่านสามารถขึ้นไป ชม
ความงดงามของตัวเมืองได้อย่างดี /อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปที่ระลึกกับ เสาหิ นอั ศวิน, หอนาฬิ กา
ทีต่ ้ งั อยูป่ ลายสุ ดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปั ดทาด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูก
กลมๆ ใต้ห น้า ปั ด ซึ่ งแทนพระจัน ทร์ บ อกข้า งขึ้ นข้า งแรมในสมัย ก่ อ น และรู ปปั้ นของ นั ก บุ ญ
St.Blaise ซึ่ งมีโบสถ์ประจาเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็ นฉากหลังเพิ่มสเน่ ห์ มนต์ขลัง
สวยสดงดงาม/สมควรแก่เ วลา นาท่าน ล่อ งเรื อในทะเลอาเดรี ยติ ค เพื่อ ชมความงาม
ของท้องทะเลอาเดรียติค โดยจะนาท่าน ล่องชมเกาะ Lokrum พร้อมกับชมความงามของ
แนวกาแพงเมืองเก่าดูบรอฟนิค
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
พักค้างคื น ณ โรงแรม Lacroma Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เช้า

11.30 น.
13.00 น.
18.45 น.
21.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่ พัก
นาท่านเดินทางสู่ สถานีเพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ที่ความสู ง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์โปสการ์ ดวิวที่
สวยงามคงความเป็ นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสี ส้ม และความงดงามทะเลอะเดรี ยติค จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ ชาฟตัท เมืองน้อยน่ารัก เป็ นเล็กทางตอนใต้สุดของโครเอเชีย ที่เหล่ามหาเศรษฐี นิยมมา
พักผ่อนและนาเรื อยอร์ ชมาเทียบท่า อิสระเดินเล่นชมเมืองชาฟตัท
นาท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองริมทะเล
เมนูพิเศษ กง้ ุ LOBSTER ย่ำง เสิรฟ
์ พร้อมสปำเก็ตตี้
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน ดูบรอฟนิค
(หากมีการทาการคืนภาษีกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบด้วย)
ออกเดินทางสู่ กรุงอิ สตันบูล ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 1440
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

วันที่แปดของการเดินทาง
01.25 น.
15.00 น.

ดูบรอฟนิค-กระเช้าไฟฟ้า-ชาฟตัท-อิสตันบูล

อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 68
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม...

กำหนดกำรเดินทำง

12-19 ต.ค. 61/ 02-09 พ.ย. 61

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ หรื อ เด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

ราคาท่านละ

ในกรณี ตอ้ งการพักห้องเดี่ยว

ราคาท่านละ

เด็ก ต่ากว่า 12 ปี

(เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ

เด็ก อายุต่ากว่า 12 ปี

(ไม่เสริ มเตียง-พักกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน)

ราคาท่านละ

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ

63,900.- บาท
9,900.- บาท
63,900.- บาท
63,900.- บาท

97,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่

confirm

เท่านั้น)

รำคำอำจมีกำรปรับขึ้น – ลง ตำมรำคำน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และที่มีเอกสำรยืนยันเท่ำนัน้ (คิด ณ วันที่ 17กรกฎำคม 2561)

ข้อแนะนำบำงประกำรและต้องแจ้งให้นกั ท่องเที่ยวทรำบก่อนกำรเดินทำง
สาหรั บห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษ ัทฯ ขอแนะนาให้
นักท่องเที่ยวเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20กก., กระเป๋ำถือขึ้นเครือ่ ง น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี )
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3.00EUR / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00EUR / ท่าน / วัน) (คิดเป็ น 6 วัน รวมเท่ำกับ 30 EUR)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 3.00 EUR /ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน รวมเท่ำกับ 21 EUR)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่ำวีซ่ำท่องเที่ยว ประเทศโครเอเชีย (ค่ำวีซ่ำโครเอเชีย ประมำณ 5,000 บำท )

หำกล ูกค้ำมีวีซ่ำเชงเก้นที่ยงั ไม่หมดอำย ุ และได้เคยใช้เดินทำงไปยังกลมุ่
ประเทศเชงเก้น อย่ำงน้อย 1 ครัง้ สำมำรถเดินทำงเข้ำประเทศโครเอเชีย
ได้ โดยไม่ตอ้ งทำวีซ่ำประเทศโครเอเชีย
เงื่อนไขกำรจองทัวร์ โปรแกรม แกรนด์ โครเอเชีย 8 วัน
การชาระเงิน

งวดที่1: สารองที่นั่งมัดจาท่ านละ 20,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง
งวดที่2: ชาระส่ วนที่เหลือทั้งหมด

ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม แกรนด์ โครเอเชีย 8 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า (สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักเงิน 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 50 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% (สงกรานต์-ปี ใหม่ 40 วัน)

หมายเหตุ
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังจากได้รับการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ต ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่า จะรวม
หรือแยกจากรายการทัวร์กต็ าม
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถ เข้า-ออก เมืองได้ เนื่องจากยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ี มีผูเ้ ดิ นทางต่ ากว่า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผู ้
เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

ในกรณีที่มีผเ้ ู ดินทำง 15-19 ท่ำน ต้องเพิ่มเงินท่ำนละ 5,000 บำท
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้ องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู

ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนดซึ่ งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ขึ้นอยูก
่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่ งในยุโ รปจะไม่ มีเครื่ องปรั บ อากาศเนื่ อ งจากอยู่ในแถบที่ มีอุ ณ หภู มิ ต่า เครื่ องปรั บ อากาศที่ มีจ ะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชัน่ น้ าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิน้ ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุง
ใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุวนั เดินทางเที่ยวบินจึ งสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20-30กิโลกรั ม (สาหรั บผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ น
สิ ทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำ ประเทศโครเอเชีย
(ใช้เวลำในกำรขอวีซำ่ ประมำณ 14 วัน ทำกำร)
สถานทูต ไม่อนุญำต ให้ดึงเล่มพาสปอร์ ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นท่านรู ้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และ ให้ แนบตัว๋ เครื่องบินในช่วงที่ท่ำนจะเดินทำง มำด้วย
การเตรี ยมเอกสาร กร ุณำอ่ำนให้เข้ำใจ และ เตรียมให้ครบ และ กร ุณำอย่ำดื้อและยึดติดกับกำรยื่นในอดีต
1.

หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือน ขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น

2. รูปถ่ำย สี หน้ำตรง ขนำด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉำกหลังรูปต้องเป็ นพื้นสีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพื้น
เป็ นสีเท่ำ ใช้ไม่ได้)
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี เป็ นผูห้ ญิง ... หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ... นาง ... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี เป็ นผูห้ ญิง ... ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ... นาง ... ต้องแนบมา)
7. สาเนาใบมรณะบัตร
8. สู ติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสู ติบตั รมา)
9. กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปี บริบรู ณ์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
-

เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขต หรื อ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว

-

เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)

-

เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมาดา (ระบุชื่อมารดา)

10. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONDERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานทูตและประเทศ)
-

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน
3 เดือน)

-

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า

-

กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน

-

กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน

-

กรณี เกษียณอายุราชการ : ถ่ายสาเนาบัตรขาราชการบานาญ

-

กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา : ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

-

หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank Guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)

-

หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของ บัญชีออมทรั พย์ Saving Account ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า

-

สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการ
รับรอง 1 ท่าน และ ยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสำเนำ 15 วัน ก่อนยื่นวีซ่ำ)
********** ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ น สมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **********
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่ อง) เช่น 1 ข้ามไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank Statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนา
สมุดบัญชี

-

บัญชีฝากประจา Fixed สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ Saving มาด้วย หาก
ต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยม ดังนี้

-

หนังสื อรั บรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของบัญชีฝากประจา Fixed Account ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่จะยื่นวีซ่า พร้ อมทั้งถ่ายเอกสาร
สมุดบัญชีเงินฝากเล่มเดียวกันกับที่ทางธนาคารออกหนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน

-

สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจา มียอดไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมำยเหต ุ : หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี้

-

หนังสื อรับรองการเงิน Bank Guarantee ต้อง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี รั บรองค่าใช้จ่ายให้ใคร ต้องระบุชื่อผู ้
ถูกรับรองในจดหมายด้วย)

-

กรุ ณา แนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, หรื อ หลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ น

คนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ล ูกจ้ำง
- จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่ าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
-

หนังสื อรับรองเงินฝาก ดัง 11.1 และ 11.2

สถำนทูต ไม่รบั พิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในท ุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมำ

