
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการเดินทาง           

ราคา 49,900.- บาท 10-16 ต.ค. / 14-20 ต.ค. / 05-11 พ.ย. 

   12-18 พ.ย. / 19-25 พ.ย. / 26 พ.ย.-02 ธ.ค. 

   10-16 ธ.ค. / 31 ธ.ค.-06ม.ค.   

 
วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู-อิสตนับูล 

18.00 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

21.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับลู โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 65  (บินตรง) 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     กรงุอิสตนับูล-กรงุซาเกรบ-คาโลวชั-อทุยานพลิทวเิซ่ เจเซร่า 

04.00 น. เดินทางถึง สนามบิน กรงุอิสตนับลู (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 

07.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 1053 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 2.15 ชั่วโมง) 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบิน Pleso International Airport เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลงัผ่าน

พิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ท่ีมี

ประวติัศาสตร์ยาวนานกว่าพนัปี เดินชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง  ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ก 

ท่ีตั้ งอยู่ในเขตท่ีทาํการรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งน้ีมีหลงัคาท่ีโดเด่น ไม่เหมือนใคร จากนั้นนาํท่านชม 

ตลาดกลางเมือง Dolac Market ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่ มีสีสนัสดใส ขายไมด้อกไมป้ระดบัและ

ผลไมร้าคาถูก นาํท่านเขา้ชม มหาวหิาร เซนต ์สตีเฟ่น โบสถค์าทอลิกประจาํเมืองซาเกรบ มีเวลาให้

ท่านไดอิ้สระตามอธัยาศยักบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกในยา่นการคา้  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

  นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ อทุยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ นาํท่านทางเขา้สู่ อทุยาน

แห่งชาติพลิตวิเซ่ ท่ีตั้งอยูใ่จกลางของ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ท่ี ไดร้บัการ

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกว่า 
29,482 เฮคเตอร์ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยนํ้ ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 
ทะเลสาบ เช่ือมต่อกนัดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดัเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา ระหว่างทางแวะ
ถ่ายรูปท่ีพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ณ เมืองคาโลวชั เป็นเมืองท่ีผลิตเบียร์ช่ือดงัของประเทศ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือ 

  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Mirjana Hotel 4*     หรือเทียบเท่า 
วนัท่ีสามของการเดินทาง     อทุยานพลิทวเิซ่ เจเซร่า-เมืองซาดาร-์เมืองวโิดเซ่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและนํ้ าตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทัว่ทุกหนทุก
แห่ง ชมฝงูปลาแหวกวา่ยในสระนํ้ าใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ย หุบเขา ตน้ไม้
ใหญ่ท่ีร่มร่ืน (การเดินเท่ียวใน อุทยานข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในวนันั้นๆ)…นําท่าน ล่องเรือขา้ม

ทะเลสาบ Kozjak ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือมระหวา่งอุทยาน
ตอนบนและอุทยานตอน  



 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนพิูเศษ ปลาเทรา้ 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ Zadar เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์มากวา่ 3,000 ปีมาแลว้ และเป็น
เมืองท่าสาํคญัซ่ึงตั้งอยู่บนคาบสมุทรทะเลอาเดรียติค และเป็นท่าเรือสู่ประเทศอิตาลี  เป็นท่าเรือท่ีมี
บทบาทสาํคญัมาตั้งแต่ในยคุโบราณ นาํท่านชม ซี ออแกน Sea Organ เป็นผลงานการออกแบบท่ีมี
ช่ือเสียงของเมืองซาร์ดาร์ โดยศิลปินท่ีมีช่ือวา่ นิโคล่า บาซิช  เป็นผลงานดา้นเสียงเพลงจากการทาํแนว
บนัไดหินอ่อนเป็นช่องๆ ตามชายฝ่ัง แลว้นํ้ าทะเลซดัเขา้หาฝ่ัง ทาํใหเ้กิดเสียงบรรเลงจากธรรมชาติ ชม 
โรมนัฟอรมั Roman Forum ลานประชุมกลางเมือง ท่ีปัจจุบนัหลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพงั 
ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในฝ่ังตะวนัออกของทะเลเอเดรียติก ถ่ายรูปกบั โบสถ์ 

เซนต์ โดแนท St. Donatus Church ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเดียวกนักบัโรมนัฟอรัม ซ่ึงเป็นโบสถ ์   
ไบแซนไทน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตดลัเมเชียน นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโวดิเซ่ เมืองเลก็ๆ น่ารักริมทะเล 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือ 

  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Olympia Hotel 4*     หรือเทียบเท่า 
วนัท่ีสี่ของการเดินทาง     เมืองวโิดเซ่-เมืองซิบินิค-เมืองโทรเกียร-์เมืองสปลิท 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซีบีนิค Sibenik เมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอาเดรียติคท่ีไดรั้บอิทธิพลสถาปัตยกรรม
จากเวนิส ในใจกลางเมืองนั้นมีโบสถเ์ซนตจ์าคอบ (เซนตเ์จมส์) ท่ีถูกสร้างมาตั้งแต่สมยัเรอเนสซองตใ์น
ปี ค.ศ.1431 ตามสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรอเนสซองส์ โดยศิลปินชาวอิตา
เลียน ซีบีนิคเป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ท่ีตั้งอยูต่อนกลางของแควนัดลัเมเชีย เน่ืองจากเมืองซีบีนิคนั้น
ตั้งอยูบ่นบริเวณท่ีแม่นํ้ าครึคาไหลลงสู่ทะเลอาเดรียติค จึงเกิดเป็นความไดเ้ปรียบทั้งในดา้นคมนาคมทาง
นํ้ า และความงามของทศันียภ์าพท่ีแต่งแตม้โดยธรรมชาติ นาํท่านชมสถานท่ีสําคญัท่ีสุดของเมืองคือ 
“มหาวหิารเซนต์จาคอบ” สร้างข้ึนในระหวา่งปีค.ศ. 1431-1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกนั
ระหวา่ง 3 ศิลปกรรม คือ ดลัเมเชียน (ทอ้งถ่ิน), ศิลปะทางเหนือของอิตาลี และทสัคานี สถาปนิคทั้ง 3 
ท่านไดใ้ชเ้ทคนิคชั้นสูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่ และโดมคร่ึงวงกลม ทั้งวิหารลว้นสร้างดว้ยหิน
ทั้งหมด สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของศิลปะโกธิคและเรอเนสซองส์ ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน โดย
องคก์ารยเูนสโกย้กยอ่งใหม้หาวหิารแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 นาํท่านเดินทางสู่ 
เมืองโทรเกียร์ ท่ีไดรั้บการขนานนามว่า “A Little Venice”  เมืองโบราณบนเกาะเล็กๆท่ีถูก
ปกครองโดยพวกกรีกและโรมนั ปัจจุบนัมีการอนุรักษเ์ป็นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็นป้อมปราการ, จตัุรัส
กลางเมือง และกาํแพงเมืองไวเ้ป็นอยา่งดี จน ไดร้ับการยกย่องจาก ยเูนสโก ้UNESCO ใหเ้ป็น

เมืองมรดกโลกใน ปี ค.ศ.1997 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

  นาํท่านเดินชมภายใน เขตเมืองเก่า ท่ีมีสถาปัตยกรรมในสไตล ์กรีก – โรมนัโบราณ เช่น ประตเูมือง 

ท่ีไดมี้การบูรณะข้ึนใหม่เม่ือศตวรรษท่ี 16 หอนาฬิกาท่ีสร้างข้ึนในสมยัท่ี 14 และผ่านชม มหาวิหาร

เซ็นต์ลอรเ์ลนซ์ ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสร้างนบัสิบปี ท่ีมีความงดงามดว้ยกรอบและ
บานประตูหินแกะสลกั ท่ีมีรูปป้ันสิงโต อิสระใหท่้านเดินชมเมืองเก่าตามอัธยาศยั นาํท่านออก
เดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองสปลิท Split โดยใชเ้สน้ทางลดัเลาะเลียบไปตามชายฝ่ังทะเลอาเดรียติค ท่ี
มีบา้นเรือนหลงัคากระเบ้ืองสีสม้ สลบัตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Corner Hotel 4*     หรือเทียบเท่า 
วนัท่ีหา้ของการเดินทาง       เมืองสปลิท-เมืองนีอมุ (บอสเนีย)-มาลีสตอน-ดบูรอฟนิค 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
  นาํท่านชม พระราชวงัดิโอคลีเช่ียน ท่ีสร้างข้ึนจากพระประสงค์ของจกัรพรรด์ิดิโอคลีเช่ียน ท่ี

ต้องการสร้างพระราชวงัสําหรับบั้ นปลายชีวิตของพระองค์ ซ่ึงใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี 
UNESCO ไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก ชมห้องโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่ห้องอ่ืนๆ ชม
ลานกวา้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกั
อย่างวิจิตรสวยงาม อิสระให้ท่านเดินช้อปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านจะไดข้า้มพรมแดนเขา้สู่ ประเทศ
บอสเนีย (แวะถ่ายรูป) ท่ีเรียกวา่ เมืองนีอุม ซ่ึงเป็นประเทศเพื่อนบา้นของโครเอเชีย โดยประชาการ
ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชีย.ต่อดว้ยนาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือกลบัเขา้สู่ประเทศ
โครเอเชีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นแควน้ดลัเมเทีย Dalmatia  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบพ้ืนเมือง  

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมาลีสตอน Mali Ston ก่อนท่ีท่านจะเดินทางถึงเมืองมาลีสตอน ท่านจะได้
ขา้มพรมแดนเขา้สู่ประเทศบอสเนีย (แวะถ่ายรูป) ท่ีเรียกวา่ เมืองนีอมุ ซ่ึงเป็นประเทศเพื่อนบา้นของ
โครเอเชีย โดยประชาการส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชีย.ต่อดว้ยนาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนอีกคร้ังหน่ึง
เพ่ือกลบัเขา้สู่ประเทศโครเอเชีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นแควน้ดลัเมเทีย Dalmatia เดินทางถึงเมืองมาลี
สตอน เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงและข้ึนช่ือสถานท่ีใช้เล้ียงหอยนางรมของประเทศโครเอเชีย นําท่าน 
ล่องเรือเยี่ยมชมฟารม์เลี้ยงหอยนางรม (ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) ชมขั้นขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การเล้ียงหอย จากนั้นให้ท่านได้ ลองลิ้มชิมรสหอยนางรมสด ๆ จากทอ้งทะเลอเดรียติค 

พรอ้มดว้ยเคร่ืองเคียง จิบไวนส์ดเติมเต็มรสชาดท่ามกลางบรรยากาศท่ีสวยงามของ

อ่าวมาลีสตอน แห่งทอ้งทะเลอเดรียติก ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองดบูรอฟนิค 
เมืองทางตอนใตแ้ละเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดอีกทั้งเป็นท่ีจอดเรือสาํราญขนาดใหญ่ นาํท่านสู่ 
Konzum ซปุเปอรข์นาดใหญ่ แบรนดข์องโครเอเชีย เพ่ือใหไ้ดสิ้นซ้ือของฝากในราคายอ่มเยา 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Adria Hotel 4*     หรือเทียบเท่า 
วนัท่ีหกของการเดินทาง      ดบูรอฟนิค-กรงุอิสตนับูล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   นาํท่านเท่ียวชม เมืองดบูรอฟนิค ซ่ึงถือวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามติดอนัดบัตน้ๆของโลก ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 
1991 เมืองดูบรอฟนิค ไดเ้ป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยโูกสลาฟ บา้นเรือนกวา่คร่ึง อนุสาวรีย์
ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสัญญา 
ERDUT สงบศึก และเร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยโุรป ไดร่้วมกนับูรณะ ซ่อมแซม 
เมืองส่วนท่ีเสียหายข้ึนใหม่ในระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิค ก็กลบัมาสวยงามอีกคร้ัง และมี
การส่งเสริมใหเ้ป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงชมทศันียภาพของเมืองซ่ึงดูบรอฟนิค ท่ีตั้งอยูต่ามแนวชายฝ่ัง
ทะเลอเดรียติค ตวัเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ชมแนวกาํแพงป้อม
ปราการท่ีมีขนาดกวา้งขวางใหญ่โต ใหท่้านไดถ่้ายรูปท่ีระลึกบริเวณจตัุรัสกลางเมืองซ่ึงเป็นสถานท่ีนดั
พบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานท่ีลงโทษผูก้ระทาํผิดดว้ย อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูปท่ีระลึกกบั เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ท่ีตั้งอยูป่ลายสุดของถนนสายหลกั สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 
1444 หนา้ปัดทาํดว้ยเหลก็ มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตห้นา้ปัดซ่ึงแทนพระจนัทร์บอกขา้งข้ึนขา้งแรม
ในสมยัก่อน และรูปป้ันของ นกับญุ St.Blaise ซ่ึงมีโบสถป์ระจาํเมืองสไตลโ์รมาเนสก์แห่งแรกของ
เมืองเป็นฉากหลงั  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

14.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดบูรอฟนิค (หากมีการทาํการคืนภาษีกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์ใหท้ราบดว้ย) 
 



 

18.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 1440 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 1.45 ชั่วโมง)  

21.30 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรงุอิสตนับลู (แวะเปลี่ยนเท่ียวบิน) 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง     กรงุเทพมหานคร 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 68 

  (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง) 

15.00 น.  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

  

ก าหนดการเดินทาง           

ราคา 49,900.- บาท 10-16 ต.ค. / 14-20 ต.ค. / 05-11 พ.ย. 

   12-18 พ.ย. / 19-25 พ.ย. / 26 พ.ย.-02 ธ.ค. 

   10-16 ธ.ค. / 31 ธ.ค.-06ม.ค.   

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ไมม่ีราคาส าหรบัเด็ก 

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียวเพ่ิมเงิน  6,000.- บาท 

ชัน้ธรุกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัรเ์ริม่ตน้ท่ีท่านละ  95,000.- บาท 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้ต่็อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านัน้) 

 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิท่ี 

สายการบินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2561) 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบกอ่นการเดินทาง 

สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนาํให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23กก., กระเป๋าถือข้ึนเครือ่ง นํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กก. 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส  

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

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

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00EUR / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00EUR / ท่าน / วนั) (คิดเป็น 5 วนั รวมเท่ากบั 25 EUR) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 EUR /ท่าน / วนั (คิดเป็น 6  วนั รวมเท่ากบั  18 EUR) 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

ค่าวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศโครเอเชีย (ค่าวีซ่าโครเอเชีย ประมาณ 5,000 บาท ) 

หากลกูคา้มีวีซา่เชงเกน้ท่ียงัไมห่มดอาย ุและไดเ้คยใชเ้ดินทางไปยงักล ุม่

ประเทศเชงเกน้ อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ สามารถเดินทางเขา้ประเทศโครเอเชีย

ได ้โดยไมต่อ้งท าวีซา่ประเทศโครเอเชีย 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม โครเอเชีย รเิวียรา่ 7 วนั 

การช าระเงนิ งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลือทั้งหมด    ภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

 

เม่ือท่านช าระมดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ไมส่ามารถคืนเงินไดท้กุกรณี 
 

หมายเหต ุ  

หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลงัจากไดร้ับการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการนําเล่มพาสปอรต์ ไปยกเลิกวซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่า จะรวม

หรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถ เขา้-ออก เมืองได ้เนื่องจากยืน่เอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100% 

 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต่ํากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผู ้
เดินทางทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  
 
 



 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั
ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่นํ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-30กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธไดห้าก นํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 



 

เอกสารประกอบการขอวีซา่ ประเทศโครเอเชีย 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 14 วนั ท าการ) 

สถานทูต ไม่อนญุาต ใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 

เพื่อขอยืน่วซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และ ให ้แนบตัว๋เครือ่งบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทาง มาดว้ย 

 

การเตรียมเอกสาร กรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจ และ เตรยีมใหค้รบ และ กรณุาอยา่ด้ือและยึดติดกบัการยื่นในอดีต 

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

2. รปูถ่าย สี หนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว 2 รปู พ้ืนฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพ้ืน

เป็นสีเท่า ใชไ้ม่ได)้ 
3. สาํเนาบตัรประชาชน 

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นผูห้ญิง ... หากมีการเปล่ียนคาํนาํหนา้เป็น ... นาง ... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีเป็นผูห้ญิง ... ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ... นาง ... ตอ้งแนบมา) 

7. สาํเนาใบมรณะบตัร 

8. สูติบตัร (กรณีเด็กตํ่ากวา่ 20 ปี บริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรมา) 

9. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบรบิรูณ ์(หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขต หรือ

อาํเภอเท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา) 

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมาดา (ระบุช่ือมารดา) 

 

10. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทาํงาน) ทาํเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONDERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน    

3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน 

- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน 

- กรณีเกษียณอายรุาชการ :  ถ่ายสาํเนาบตัรขาราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา : ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้น ปีท่ีศึกษา 

 

 



 

11. หลกัฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank Guarantee และ สาํเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของ บญัชีออมทรัพย ์Saving Account ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชี ใหค้รบถว้น มี อายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 

- สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการ

รับรอง 1 ท่าน และ ยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรบัสมดุและส าเนา 15 วนั กอ่นยื่นวีซ่า) 

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

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่น 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank Statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาํเนา

สมุดบญัชี 

- บญัชีฝากประจํา Fixed สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์Saving มาดว้ย หาก

ตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียม ดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของบญัชีฝากประจาํ Fixed Account ออกโดย 

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชี ให้ครบถว้น มี อายไุม่เกิน 20 วนั นบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า พร้อมทั้งถ่ายเอกสาร

สมุดบญัชีเงินฝากเล่มเดียวกนักบัท่ีทางธนาคารออกหนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน 

- สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจาํ มียอดไม่ตํ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่าน 

หมายเหต ุ: หากตอ้งการรบัรองการเงินใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองการเงิน Bank Guarantee ตอ้ง ระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย) 

- กรุณา แนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส, หรือ หลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์วา่เป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรบัรองค่าใชจ่้ายใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้ง ระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงั 11.1 และ 11.2 

สถานทตู ไม่รบั พิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมา 


