
 

 

GRAND CROATIA 8 วนั 5 คืน 

11-18 ตุลาคม 2560 
 

ซาเกรบ – โอพาเทีย (เมืองรีสอรท์ระดบัโลก) – พูล่า – โรวินจ ์- อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ – ซาดาร ์

โทรเกียร ์- สปลิท – นอุีม (บอสเนยี) – มาลี สตอน – ล่องเรือชิมหอยนางรม 

ดูบรอฟนคิ – กระเชา้ไฟฟ้า - ก าแพงเมืองโบราณ – ชาฟตทั 

 

โครเอเชีย เป็นประเทศอสิระ ที่แยกตัวออกมาจากยูโกสลาเวียในปี ค.ศ.1991 และได้พัฒนาประเทศอย่างรวดเรว็  

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว ท าให้ปัจจุบันมีนักทอ่งเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก  

เดินทางไปชมความสวยงาม ที่ว่ากนัว่า เที่ยวคร้ังเดียวครบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อาหารการกนิแบบพ้ืนเมือง วัฒนธรรม

ประเพณีแบบท้องถิ่น ธรรมชาติอนัสวยงาม ภเูขาหินที่เป็นเหมือนฉากหลังของประเทศ ท้องทะเลสนี า้เงินคราม และ

สถาปัตยกรรมโบราณที่มีคุณค่า อายุนับพันปี ที่ได้หล่อหลอมรับวัฒนธรรมในสมัยกรีกและโรมันโบราณ  

จนท าให้โครเอเชีย ได้รับสมญานามว่า "ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” 

 

 



รายละเอียดการเดินทาง  

วนัแรก (1) (11/10)  กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล 

 

18.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ ชั้น 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์ S สายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน ์ (TK) 

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการโหลดสมัภาระ และอธบิายเอกสารให้แก่ทุก

ทา่น 

22.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK 69  

 

วนัทีส่อง (2) (12/10) กรุงอิสตนับูล – ซาเกรบ (โครเอเชีย) – คาโลวชั – อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า -/L/D 

 

05.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรก ี( รอเปล่ียนเคร่ือง 2.20 hrs. ) 

07.20 น. ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ (Zagreb) โดยเที่ยวบินที่ TK 1053  

08.35 น. เดินทางถึง สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่าน

เดินทางสู่ซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี เดินชมเขตเมือง

ตอนบนและตอนล่าง ที่เช่ือมกันด้วยรถราง FUNICULAR ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป ผ่านชม โบสถ์

เซนตม์ารก์ ที่ต้ังอยู่ในเขตที่ท  าการรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งน้ีมีหลังคาที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร   

จากน้ันน าท่านชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้

ประดับและผลไม้ราคาถูก  น าทา่นเข้าชม มหาวิหาร เซนต ์สตีเฟ่น โบสถ์คาทอลิกประจ าเมืองซาเกรบ  

เชิญอสิระตามอธัยาศัยกบัการเลือกซ้ือสนิค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า  

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

 
 

 

 
 

 



 

บ่าย น าท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ โอพาเทีย (Opatija) เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเล

อาเดรียติค” ช่ือเดิมของเมืองน้ี คือ ABBAZIA แต่ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยู่ริมทะเลอาเดรี

ยติค ที่มีวิลล่าหรูหราสไตล์ออสเตรีย จึงท าให้โอพาเทีย เป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ส าคัญที่สุดแห่ง

หน่ึงของโครเอเชีย  

  น าท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปป้ัน นางแห่งนกนางนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL) ซ่ึง

เป็นรูปป้ันที่แกะโดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ซ่ึงถือว่าเป็นสญัลักษณ์

แห่งเมือง มีเวลาอสิระตามอธัยาศัยให้ทา่นได้เดินชมเมืองโอพาเทยี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง  

ทีพ่กั น าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Continental หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่าม (3) (13/10) โอพาเทีย – พูล่า – โรวินจ ์– โอพาเทีย                                   B/L/D 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

  น าท่านเดินทางสู่ พูล่า (Pula) โดยใช้เส้นทางลัดเลาะตามแนวหน้าผา ผ่านชมท้องทะเลสีครามสวยงามที่สุด 

โดยตรงข้ามจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK และ เกาะ CRES   

  เดินทางถึง พูล่า หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเล่ียน เมืองพูล่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงที่มีความโดดเด่นใน

ฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียน และเคยเป็นเมืองเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็น

ดินแดนของประเทศอติาลี ท าให้มีผู้คนใช้ภาษาอติาเล่ียน กนัอย่างแพร่หลาย แม้กระทั่งตามป้ายจราจร   

  น าท่านเข้าชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ย่ิงใหญ่ ที่ยังคงเหลือเป็นอนุสรณ์และส าคัญที่สุดคือ สนามอารีน่า 

(ARENA) หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียม ที่กรุง

โรม นับเป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหก ที่สร้างข้ึนในยุคโรมันเรืองอ านาจ จึงถูกสร้างข้ึนตามแบบฉบับ

สถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผู้คนได้ถึ ง 22,000 คนโดยผ่าน

ทางเข้าออก 20 ช่องทาง อารีน่าที่เหน็ในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพตามช่วงศตวรรษที่ 15 ที่มีการ

น าหินไปสร้างปราสาทและเมือง ในปัจจุบันมักใช้เป็นสถานที่จัดงานโอเปร่า และดนตรีอื่นๆ รวมทั้งเป็น

สถานที่จัดงานภาพยนตร์ประจ าปีอกีด้วย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โรวินจ ์(Rovinj) ระยะทาง 40 กิโลเมตร เมืองสวยชายทะเลที่ต้ังอยู่บนแหลมอสีเต

รีย ด้วยความที่ดินแดนแห่งน้ีถูกปกครองโดยเวเนเช่ียน และอยู่ภายใต้การปกครองของอิตาลีมาก่อน ท าให้

สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองน้ีมีความคล้ายคลึงกับอิตาลีเป็นอย่างมาก ชมอาคาร บ้านเรือนและ

ตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ที่ พ้ืนปูด้วยหินก้อนเล็ก เมืองที่ เต็มไปด้วยร้านกาแฟ และร้านอาหารต่างๆ 

มากมาย 



 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง 

บ่าย น าทา่นเดินชมเมือง โรวินจ์ ที่สวยงาม เดินชม โบสถ ์St. Euphemia ที่ต้ังอยู่บนเนินเขา โบสถ์สไตล์บารอ็ค..  

ที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดโบสถ์ที่สูงที่สดุของแคว้น น าทา่นชมเขตเมืองเก่า (Old 

Town) ที่เตม็ไปด้วยความงดงามของตึกรามบ้านช่องที่เรียงเป็นแนวยาวในตรอกเลก็ๆ ริมชายฝั่งทะเล 

อาเดรียติก ซ่ึงบริเวณเมืองเก่าแห่งน้ีมีลักษณะเป็นเกาะแยกตัวออกมาจาก แผ่นดินใหญ่ แต่ได้มีการถมทะเล

เช่ือมต่อกบัแผ่นดินใหญ่เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง อสิระเลือกซ้ือสนิค้าพ้ืนเมืองตามอธัยาศัย 

 น าทา่นออกเดินทางกลับสู่ โอพาเทีย (Opatija)   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง 

ทีพ่กั น าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Continental หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่(4) (14/10) โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (UNESCO)                   B/L/D 

 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

น าทา่นออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน า้ มีทะเลสาบสเีขียวมรกตและสฟ้ีา รวมกนัถึง 16 ทะเลสาบ เช่ือมต่อกนัด้วย

ทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง / GRILL TROUT เมนูปลาเทรา้ท ์อาหารข้ึน

ชื่อในเขต LIKA (ในอุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่ เจเซร่า) 

บ่าย น าทา่นเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน า้ตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง  

  ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน า้ใสราวกระจกสะท้อนสคีรามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วย หุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ 

  ร่มร่ืน (การเดินเที่ยวในอุทยานขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในวันนั้นๆ)  

  น าทา่นล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่เช่ือม

ระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง   



ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั PLITVICE Hotel หรือเทียบเท่า  

วนัทีห่า้ (5) (15/10) อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – โทรเกียร ์(UNESCO) – สปลิท –  

                              พระราชวงัดิโอเคลเชี่ยน (UNESCO)                                                 B/L/D   

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

  น าทา่นเดินทางสู่ โทรเกียร ์(Trogir) เมืองมรดกโลก...เมื่อถึงเมืองโทรเกียร์น าทา่นเดินชมภายในเขตเมือง

เก่าโทรเกยีร์ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมันโบราณ อาทเิช่น ประตูเมือง ที่ได้มีการบูรณะข้ึนใหม่

เม่ือศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างข้ึนในสมัยที่ 14  

    ผ่านชมมหาวิหารเซน็ต์ลอร์เลนซ์ ที่สร้างข้ึนในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสบิปี ที่มีความงดงามด้วย

กรอบและบานประตูหินแกะสลัก ที่มีรูปป้ันสิงโต อดัม & อฟี และรูปสลักนักบุญองค์ส าคัญ  

  มีเวลาให้ทา่นเดินเล่นในเมืองเก่า... 

 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคารอาหารพื้ นเมือง  

บ่าย น าทา่นเดินทางสู่เมืองสปลิท เมืองใหญ่อนัดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองทา่ส าคัญส าหรับ

นักทอ่งเที่ยวที่เดินทางทอ่งเที่ยวโดยเรือโดยสาร   

  น าทา่นเข้าชม “พระราชวงัดิโอคลีเชี่ยน” ที่สร้างข้ึนจากพระประสงค์ของจักรพรรด์ิดิโอคลีเช่ียนแห่ง

อาณาจักรโรมัน ที่ต้องการสร้างพระราชวังส าหรับบ้ันปลายชีวิตของพระองค์ ซ่ึงใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 

ปี UNESCO ได้ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ชมห้องโถงกลางซ่ึงมีทางเดินที่เช่ือมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลาน

กว้างซ่ึงล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเช่ือมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตร

สวยงาม อิสระให้ทา่นเดินช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั น าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั Globo Split Hotel หรือเทียบเท่า 

 



   

วนัทีห่ก (6) (16/10)            สปลิท – นอุีม (บอสเนยี) – มาลี สตอน – ล่องเรือชิมหอยนางรม –  ดูบรอฟนคิ                                                   

                                         (UNESCO)                                                                          B/L/D  

 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) โดยก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน แวะซ้ือสนิค้าของ

ฝากต่างๆ ที่เมืองนีอุม ซ่ึงเป็นเมืองที่อยู่ในเขตประเทศบอสเนียแอนด์เฮอเซโกวีน่า เม่ือซ้ือสนิค้า และ

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในเขตประเทศบอสเนียฯ เรียบร้อย น าทา่นเดินทางต่อสู่ฟาร์มเล้ียงหอย ณ เมืองมาลี 

สตอน ชมข้ันตอนต่างๆ ของฟาร์มหอยแล้วให้ทา่นได้ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค จิบไวนข์าว

พรอ้มล่องเรือ บริเวณอ่าวมาลี สตอน แห่งท้องทะเลอาเดรียติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัราคารอาหารพื้ นเมือง 

บ่าย น าทา่นเดินทางสู่เมือง ดูบรอฟนคิ (Dubrovnik) ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของ

สาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงที่สดุแห่งหน่ึงของโครเอเชีย และเป็นเมืองที่สวยงามติด

อนัดับต้นๆ ของโลก ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายการโจมตีจากกองทหารยูโก

สลาฟ บ้านเรือนกว่าคร่ึง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลังจากน้ันในปี 1995 ได้มีการได้มี

การลงนามในสนธิสญัญา ERDUT สงบศึก และเร่ิมเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้

ร่วมกนับูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหายข้ึนใหม่ในระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค กก็ลับมา

สวยงามอกีคร้ัง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอกีเมืองหน่ึง... ชมทศันียภาพของเมืองซ่ึงดูบรอฟนิค 

ที่ต้ังอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสญัลักษณ์ของเมือง ชม

แนวก าแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต ที่ทา่นสามารถข้ึนไป ชมความงดงามของตัวเมืองได้

อย่างดี   

แดดร่มลมตกได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินขึ้นชมก าแพงเมืองโบราณ ชมความสวยงามของแนวหลังคาสี

ส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า ก าแพงแห่งน้ีมีความยาวรวมกนัประมาณ 2 กโิลเมตร ทา่นจะได้เพลิดเพลินชม

ความสวยงาม โดยว่ากนัว่าใครมาเมืองดูบรอฟนิคแล้วไม่ได้ขึ้นมาชมก าแพงเมืองโบราณแห่งน้ี ถือว่ามาไม่

ถึงดูบรอฟนิค จากน้ันให้ทา่นได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซ่ึงเป็นสถานที่นัดพบและประกอบ

กจิกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระท าผิดด้วย  



อสิระให้ทา่นได้ถ่ายรูปที่ระลึกกบั เสาหินอศัวิน, หอนาฬิกา ที่ต้ังอยู่ปลายสดุของถนนสายหลัก สร้างข้ึนเม่ือ

ปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดท าด้วยเหลก็ มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซ่ึงแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้น

ข้างแรมในสมัยก่อน และรูปป้ันของ นกับุญ St.Blaise ซ่ึงมีโบสถ์ประจ าเมืองสไตล์โรมาเนสกแ์ห่งแรกของ

เมืองเป็นฉากหลังเพ่ิมเสน่ห์มนต์ขลังสวยสดงดงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้ นเมือง 

ทีพ่กั น าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั Valamar Lacroma Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีเ่จ็ด (7) (17/10)  ดูบรอฟนคิ – กระเชา้ไฟฟ้า – ชาฟตทั – อิสตนับูล                             B/L/- 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

น าทา่นเดินทางสู่สถานีเพ่ือขึ้น กระเชา้ไฟฟ้า ที่ความสูง 400 เมตร เพ่ือชมวิวทวิทศัน์ที่คงความเป็น

เอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสส้ีม และความงดงามทะเลอะเดรียติค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ ชาฟตทั เมืองน้อยน่ารักทางตอนใต้สดุของโครเอเชีย ที่เหล่ามหาเศรษฐีนิยมมา

พักผ่อนและน าเรือยอร์ชมาเทยีบทา่ อิสระเดินเล่นชมเมืองชาฟตัท 

11.30 น. น าทา่นรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองริมทะเล 

13.00 น. น าทา่นออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงอสิตันบูล  

(หากมีการท าการคืนภาษี กรุณาแจ้งหัวหน้าทวัร์ให้ทราบด้วย) 

18.45 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรก ีโดยเที่ยวบินที่ TK 1440  

21.30 น. เดินทางถึง กรุงอิสตนับูล ( รอเปล่ียนเคร่ือง 3 hrs. ) 

 

วนัทีแ่ปด (8) (18/10)  สนามบนิกรุงอิสตนับูล - กรุงเทพ   

 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 

14.50น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม... 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาสุดพิเศษ GRAND CROATIA 11-18 ตุลาคม 2560 

 

กรณีประสงคเ์ดินทางดว้ย ชั้นธุรกิจ ตอ้งเพิม่เงินจากราคาทวัรอี์ก ท่านละประมาณ 90,000 บาท (กรุณาสอบถาม) 

(หมายเหตุ: ราคาตัว๋ช้ันธุรกจิน้ัน จะสามารถยืนยันราคาที่แน่นอนได้กต่็อเม่ือได้ที่น่ังจากสายการบินแล้วเทา่น้ัน) 

 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์และช าระเงิน 

 

 ช าระค่ามัดจ าทา่นละ 30,000  ภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากท าการจอง พร้อมส่งส าเนาหนังสอืเดินทาง 

 ช าระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายในวันที่ 11 กนัยายน 2560 

 

เงือ่นไขการยกเลิก 

 หากสายการบิน ท าการบินปกติ แต่ผู้โดยสารปฏเิสธที่จะบิน ไม่สามารถขอเงินคืนได้ในทุกกรณี ทั้งน้ีในการ

บิน สายการบินจะค านึงถึงความปลอดภัยต่างกฎการบินอย่างเคร่งครัดเสมอ 

 เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 

• ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทนัท ี5,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินทั้งหมด ( หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามจริง ) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจ า 30,000.- บาท / ทา่น 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทวัร์ 

• ยกเลิกการเดินทาง 1-20 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ 

• หากมีการออกตัวเคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 

 

 

 ผูใ้หญ่ 
เด็ก เสริมเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็ก ไม่เสริมเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ ท่านละ 63,999 บาท 61,999 บาท 59,999 บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ ท่านละ   7,999 บาท   



 

โปรแกรมนี้ รวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ ช้ันประหยัด ระหว่าง กรุงเทพฯ–อิส

ตันบูล–ซาเกรบ / ดูบรอฟนิก–อสิตันบูล–กรุงเทพฯ 

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุไว้ในรายการ ( พักห้องคู่ ) 

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ทา่นละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกนิ 20 กก., กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น า้หนักไม่เกนิ 7 กก. 

 ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว 

 เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท ( เงือ่นไขตามกรมธรรม ์) 

 

โปรแกรมนี้ ไม่รวม 

 ค่าวีซ่าทอ่งเที่ยว ประเทศโครเอเชีย 4,500 บาท 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์+คนขับรถ 1,500บาท ต่อทา่น/ทริป 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิง และประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน า้มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศโครเอเชีย จะปรับตามความเป็น

จริงที่ สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทา่น้ัน (คิด ณ วันที่ 08 กุมภาพันธ ์2560) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 Wifi มีบริการในรถ และมี Sim Unlimited ใช้ได้ 12 GB 7 วัน ราคา 600 บาทจ าหน่าย กรุณาแจ้งตอนจอง

ทวัร์ ทา่นจะสามารถรับซิม เพ่ือใส่โทรศัพทข์องทา่นได้ เม่ือข้ึนรถโค้ชที่มารับจากสนามบิน 
 
 

หมายเหตุ 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะผู้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสาย

การบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากทา่นไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตาม

รายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ

ประเทศโครเอเชีย)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธกิารคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ทา่น) 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ ขอแนะน า

ให้นักทอ่งเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกบันักทอ่งเที่ยวมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แล้ว นักทอ่งเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปล่ียนวันเดินทางได้ 

 หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลังจากได้รับการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการน าเล่มพาสปอร์ต 

ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการย่ืนวีซ่า จะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม 

 ผู้เดินทางที่ไม่สามารถ เข้า-ออก เมืองได้ เน่ืองจากยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเที่ยว กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวิสยั อาท ิการล่าช้าของสายการ

บิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึง 

และรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สดุ 

 เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อง

เงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏเิสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ แจ้งให้

ทราบ ก่อนเดินทาง 



 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน หากทา่นถูกปฏเิสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ทา่นช าระ

มาแล้ว  หากทา่นถูกปฏเิสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ 

หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทาง

บุคคลธรรมดา เล่มสเีลือดหมู 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนดซ่ึงทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสาย

การบินเทา่น้ัน(ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ได้เทา่นั้น) 

 ท่านที่จะออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภเูกต็หาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่า

ทวัร์น้ันๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทวัร์น้ัน

ยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได้ 

 เม่ือทา่นจองทวัร์และช าระมัดจ าแล้วหมายถึงทา่นยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

Triple Room ขึ้นอยู่กบัข้อก าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซ่ึงมักมีความแตกต่างกนัซ่ึง

อาจจะท าให้ทา่นไม่ได้ห้องพักติดกนัตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิูต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ

ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเทา่น้ัน 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ้น 3-4 เทา่ตัว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

 

ข้อควรทราบ 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที่จะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็

เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 

 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทคิรีมโลช่ันน า้หอมยาสฟัีนเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด

อกีคร้ังโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกนิ 10 ช้ินในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันใน

ถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

(ICAO) 

 หากทา่นซ้ือสนิค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได้

และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

 ส าหรับน า้หนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินคือ 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผู้โดยสารช้ันประหยัด / Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางน า้หนักเพ่ิม

เป็นสทิธิ์ของสายการบินที่ทา่นไม่อาจปฏเิสธได้ หากน า้หนักกระเป๋าเดินทางเกนิกว่าที่สายการบินก าหนด 



 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได้ต้องมีน า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมีความกว้าง 

( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนทา่นขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ 

ที่จะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้

ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก  าหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับ

อาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นั้น  

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า ประเทศโครเอเชีย 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 14 วนั ท าการ) 

สถานทูต ไม่อนุญาต ให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ย่ืนเข้าไปแล้ว ดังน้ันทา่นรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททวัร์ฯ 

เพ่ือขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และ ให้ แนบตัว๋เครือ่งบนิในช่วงทีท่่านจะเดินทาง มาดว้ย 

 

การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และ เตรียมใหค้รบ และ กรุณาอย่าดื้ อและยึดติดกบัการยืน่ในอดีต 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกนิ 6 เดือน ขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 

2. รูปถ่าย สี หนา้ตรง ขนาด 2 นิ้ ว 2 รูป (หรือ 3.5x4.5 cm.) พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้ นสีขาว (อย่าถ่ายเอง 

เพราะพื้ นเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ 

3. ส าเนาบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอยีดบ้านเลขที่มาด้วย) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นผู้หญิง ... หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ... นาง ... ต้องแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีเป็นผู้หญิง ... ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ... นาง ... ต้องแนบมา) 

7. ส าเนาใบมรณะบัตร 

8. สตูิบัตร (กรณีเดก็ต ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบัตรมา) 

9. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ ์(หากเดก็ไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดังน้ี 

- เดก็ เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขต หรือ

อ าเภอเทา่นั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดก็เดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพันธอ์ย่างไรกบัครอบครัว 

- เดก็ เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และ

ให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา) 

- เดก็ เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสอืแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และ

ให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดก็เดินทางกบัมาดา (ระบุช่ือมารดา) 

10. หลักฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONDERN (ไม่ต้องระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน  3 

เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 



- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสอืรับรองจากหน่วยงาน 

- กรณีเกษียณอายุราชการ :  ถ่ายส าเนาบัตรขาราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา : ต้องมีหนังสอืรับรองจากสถาบันศึกษา น้ันว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุช้ัน ปีที่ศึกษา 

 

11. หลกัฐานการเงิน  

: (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank Guarantee และ ส าเนาบัญชี เล่มเดียวกนั) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee สกุลเงินยูโรของ บัญชีออมทรัพย์ Saving Account ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อายุไม่เกนิ 30 วัน นับจากวันที่จะย่ืนวีซ่า 

- ส าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับข้ึนไปจากเดือนที่จะย่ืนวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการ

รับรอง 1 ทา่น และ ยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรบัสมุดและส าเนา 15 วนั ก่อนยืน่วีซ่า) 

       ********** ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็น สมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเทา่น้ัน ********** 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่น 1 ข้ามไปเป็น

ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank Statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุด

บัญชี 

- บัญชีฝากประจ า Fixed สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ Saving มาด้วย หากต้องการ

ใช้บัญชีฝากประจ า ต้องเตรียม ดังน้ี 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของบัญชีฝากประจ า Fixed Account ออกโดย ธนาคาร ระบุ

ช่ือเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อายุไม่เกนิ 20 วัน นับจากวันที่จะย่ืนวีซ่า พร้อมทั้งถ่ายเอกสารสมุดบัญชีเงินฝาก

เล่มเดียวกนักบัที่ทางธนาคารออกหนังสอืรับรองสถานะทางการเงิน 

- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า มียอดไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ทา่น 

หมายเหตุ : หากตอ้งการรบัรองการเงินใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี้  

- หนังสือรับรองการเงิน Bank Guarantee ต้อง ระบุช่ือเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร ต้องระบุช่ือผู้ถูก

รับรองในจดหมายด้วย 

- กรุณา แนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, หรือ หลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรบัรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น 

- หนังสือรับรองเงินฝาก ดัง 11.1 และ 11.2 

สถานทูต ไม่รบั พิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา 


