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รหสัโปรแกรม : 16797  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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  รายละเอียดการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับลู  

20.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 10 

เคารเ์ตอร ์U สายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษัท คอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเช็กอิน และสมัภาระในการเดินทางใหก้บัทุกทา่น 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงินไทยบาท ส าหรบัคณะเดินทาง 30 ท่าน 

(การนัตีขัน้ต า่ 20 ท่าน ออกเดินทาง) 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

11 – 17 ก.พ. 63   

45,900 
7,500 

18 – 24 ก.พ. 63   

 3 – 9 มี.ค. 63 

24 – 30 มี.ค. 63 

20 – 26 เม.ย. 63 47,900 

ราคาเด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 

ราคาไม่รวม :  

1. คา่ธรรมเนียมวีซา่และคา่บริการย่ืนสถานทูตโครเอเชีย 5,500 บาท ตอ่ทา่น ช าระพรอ้มมดัจ า 

2. คา่ทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน หวัหนา้ทวัร์ไทย 1,500 บาท ตอ่ทา่น ตลอดทริป ช าระพรอ้มเงินงวดสุดทา้ย 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงินไทยบาท ส าหรบัคณะเดินทาง 30 ท่าน 

(การนัตีขัน้ต า่ 20 ท่าน ออกเดินทาง) 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

21 – 27 ม.ค. 63 
45,900 7,500 

04 – 10 ก.พ. 63   
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หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองกรุงอิสตนับูล โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ โดย

เท่ียวบินท่ี TK 69 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบิน

สุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินดูบอรฟนิค ประเทศโครเอเชีย น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองรวม

สูงสุดไมเ่กิน 20 กิโลกรมั ตอ่ทา่น และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรมั) 
 

 

วนัท่ีสอง กรุงอิสตนับลู – ดบูอรฟนิค – ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ยอดเขา SRD - นีอุม  

06.25 น. เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิสตนับูล  แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูบอรฟนิค โดยสายการบินเตอร์กิชแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 437   

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

08.15 น. เดินทางถึง เมืองดบูอรฟ์นิค (DUBROVNIK) ประเทศโครเอเชีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้น าทา่นข้ึนรถโคช้ท่ีรอรับ (เวลาท่ีโครเอเชียชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว่โมง 

แนะน าใหทุ้กทา่นปรับนาฬิกา ใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ินทนัทีท่ีเดินทางไปถึงเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนั เวลา

นัดหมาย)   

 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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น าทา่นชม เขตเมืองเก่าดูบรอฟนิค (OLD TOWN DUBROVNIK) ซ่ึงองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้น

ทะเบียนใหดู้ บรอฟนิคเป็นเมืองมรดกโลก ตวัเมืองเกา่มีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตร 

ลอ้มรอบ ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองท่ีความโดง่ดงัเทียบไดก้บั แกรนดแ์คนยอ่นของอเมริกา หรือแก

รนดค์าแนลแห่งเวนิส  น าทา่น เดินลอดประตู PILE GATE ท่ีมีรูปปั้นของนักบุญเซนตเ์บลส 

นักบุญประจ า เ มือง และอีกหน่ึงแลนด์มาร์กของ เมืองน ้ าพุโอโนฟริโอ ONOFRIO’S 

FOUNTAIN น ้าพุขนาดใหญก่ลางเมืองท่ีไดส้รา้งข้ึนเม่ือปี 1430 เพ่ือเป็นหน่ึงในจุดกระจายน ้าจาก

ทอ่สง่น ้าของเมือง จากนั้นน าทา่นแวะถา่ยรูปดา้นหน้า พระราชวงัสปอนซา SPONZA PALACE 

พระราชวงัเกา่อายุเกา่ 500 ปี ผสมผสานระหวา่งศิลปะสไตลโ์กธิคและเรเนสซองส ์ ปัจจุบนัเป็น

สถานท่ีทางราชการเก็บรักษาเอกสารเก่าแก่กว่า 100,000 ช้ินและท่ีต ั้งอยู ่ติดกนั ก็คืออีก 

พระราชวงัเรคเตอร ์RECTOR’S PALACE พระราชวงัท่ีสมยักอ่นเป็นท่ีอยูข่องขุนนางและเป็น

เหมือนศาลาวา่การทัง้ยงัเป็นคลงัอาวุธและคุก พระราชวงัน้ีมีการผสมผสานศิลปะจากหลายยุค

หลายสมยัแตเ่ขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวัและสวยงาม  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าทา่นเดินทางสูส่ถานีเคเบิลคารเ์พ่ือ ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD **(ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ 

ณ วนัท่ีเดินทาง)** ท่ีมีความสูง 400 เมตร เพ่ือชมวิวทิวทศัน์ท่ีคงความเป็นเอกลกษัณข์องบา้นเมือง

หลงัคาสี และความงดงามทะเลอาเดรียติกยามสีน ้าเงินของทะเลอาเดรียติกตดักบัสีสม้แสดของ

กระเบ้ืองหลงัคาเมืองเกา่ สวยงามเกินจินตนาการมากวา่ค าบรรยายใด ๆ จากนั้นอิสระใหท้า่นไดช่ื้น

ชมกบับรรยากาศ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางขา้มพรมแดนเขา้สู ่ประเทศบอสเนีย ท่ีเรียกวา่ 

เมืองนีอุม (Neum) ซ่ึงเป็นประเทศเพ่ือนบา้นของโครเอเชีย และมีแนวเขตกัน้แนวชายแดนจากทิศ

เหนือ ถึงทิศใตข้องเมืองเพียง 15 กิโลเมตร เทา่นั้น โดยประชาการสว่นใหญก็่เป็นชาวโครเอเชีย  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกัเพ่ือเช็คอินและพกัผอ่น 

ท่ีพกั HOTEL JADRAN, ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม เมืองนีอุม (บอสเนีย) – เมืองสปลิท – เมืองซีบีนิค  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม เมืองนีอุม ประเทศบอสเนีย ซ่ึงเป็นประเทศเพ่ือนบา้นของโครเอเชีย มีเวลาใหท้า่น

ถา่ยรูป และซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือ ซ่ึงสินคา้ของบอสเนีย จะมีราคาถูกกวา่ในโครเอเชีย และผา่น

ดา่นตรวจคนเขา้เมืองของประเทศบอสเนีย เพ่ือเดินทางสูเ่มืองสปลิท (SPLIT) เมืองใหญอ่นัดบั 2 

ของโครเอเชีย อีกหน่ึงเมืองริมทะเล ท่ีร ่ ารวยดว้ยวิวสวยๆ ดว้ยความเกา่แกข่องเมืองและศูนยก์ลาง

วฒันธรรมมาตัง้แตโ่บราณนั้น ท าใหเ้มืองสปลิทไดข้ึ้นเป็นหน่ึงในมรดกโลกท่ีส าคญัในปี 1979 และ

ท่ีส าคญัเมืองน้ียงัมีช่ือเสียงเก่ียวกบัสุนัขพนัธุด์ลัเมเชียน  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นน าทา่นชม เมืองสปลิท แวะถา่ยรูป 

พระราชวงัดิโอคลีเช่ียน (Diocletian’s 

Palace) ท่ีสรา้งข้ึนจากพระประสงคข์อง

จกัรพรรด์ิ ดิโอคลีเช่ียน ท่ีตอ้งการสรา้ง

พระราชวงัส าหรับบัน้ปลายชีวิตของพระองค ์

ซ่ึงใชเ้วลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี ในยุค

สมยัของจกัรพรรด์ิ ดิโอเคลีเช่ียน เป็นชว่งยุคสมยัเร่ิมตน้ของจกัรวรรดิโรมนัตะวนัออก หรือ 

จกัรวรรดิไบแซนไทน์นั่นเอง พระราชวงัดิโอเคลเช่ียน ไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก (UNESCO) 

ในปี ค.ศ.1979 ชมหอ้งโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมตอ่สูห่อ้งอ่ืนๆ ชมลานกวา้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสา

หินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมตอ่ดว้ยโคง้เสาท่ีตกแตง่ดว้ยชอ่ดอกไมส้ลกัอยา่งวิจิตรสวยงาม  เป็น

ส่ิงกอ่สรา้งตัง้แตยุ่คโรมนัท่ียงัคงสภาพไวไ้ดดี้มากท่ีสุดแห่งหน่ึง ชม มหาวิหารเซนตด์อมนิอุส 
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(CATHEDRAL OF SAI  NT DOMNIUS) โดดเดน่ดว้ยหอระฆงัสีขาวท่ีสูงเดน่ท่ีสุดในเมืองสปลิต

แห่งน้ี โบสถส์วยอายุกวา่ 1600 ปีแห่งน้ีเป็นหน่ึงในโบสถข์องศาสนาคริสตท่ี์เกา่แกท่ี่สุดในโลก 

นอกจากมรดกโลกท่ีมาชมแลว้ ยงัมีถนนสายชอ้ปป้ิงสินคา้ บริเวณดา้นขา้งพระราชวงัอีกมากมาย 

อาทิ ZARA  ESPRIT NIKE ฯลฯ ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ เลือกไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองซีบีนิค (SIBENIK) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกัเพ่ือเช็คอินและพกัผอ่น 

ท่ีพกั OLYMPIA HOTEL,  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี เมืองซีบีนิค – เมืองเก่าซาดาร ์– อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมเมือง เมืองซีบีนิค (SIBENIK) เป็นเมืองทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัอีกเมืองหน่ึงของ

ประเทศโครเอเซีย ชมเมืองเกา่ริมฝั่งทะเลอาเดรียติคท่ีมีหลงัคาอาคารบา้นเรือนท าดว้ยกระเบ้ืองสีสม้ 

สไตลเ์รอเนอซองส ์ท่ีไดร้ับอิทธิพลจากทางประเทศอิตาลี อนัเป็นส่ิงท่ีมีเสน่หท่ี์ดึงดูดใหน้ักทอ่งเท่ียว

มาเดินชมคืออาคารบา้นเรือนท่ีสรา้งอยูชิ่ดติดกนัในตรอก พ้ืนถนนท่ีมนัเรียบ และรา้นคา้จ าหน่าย

สินคา้ท่ีระลึกมากมาย เชน่ น ้ามนัลาเวนเดอร ์เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ชมสภาวา่การเมืองเกา่ 

THE OLD LOGGIA ท่ีสรา้งข้ึนราว ค.ศ.15  ชม มหาวิหารเซนตเ์จมส ์(ST.JAMES) หรือ 

เซนตจ์าคอบ    (ST. JAKOB) ท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเล่ียน – ดลัเมเช่ียน ไดอ้ยา่งลงตวั

งดงามดว้ยยอดโดมและหลงัคาท่ีประดบัดว้ยแผน่หิน และไมมี่การใชว้สัดุมาเช่ือมตอ่จนไดร้ับการยก

ยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้(UNESCO)  



 
7 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสู ่เมืองซาดาร ์(ZADAR) (ระยะทาง 90.2 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1.3 ช ัว่โมง) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะชม เมืองเก่าซาดาร ์ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเกา่ท่ีแสนโรแมนติด ริมทะเลสาบ

อาเดรียติก โดยรอบตวัเมืองเราจะไดเ้ห็นอาคารบา้นเรือนเกา่แกต่ ัง้แตส่มยัยุคโรมนั ไมว่า่จะเป็น

โรมันฟอรัม วิหาร โบสถ์ต่าง ๆ ให ้ท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย                

(ST. ANASTASIA’S CATHEDRAL) หรืออีกช่ือคือ มหาวิหารแหง่ซาดาร์ โบสถโ์บราณสีขาวท่ี

สวยสงา่ดว้ยศิลปะสไตลโ์รมนั โบสถน้ี์สรา้งข้ึนตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 12-13 และเป็นโบสถท่ี์มีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในภูมิภาคน้ี แลว้และอีกหน่ึงโบสถเ์ดน่ท่ีอยูใ่กล ้ๆ  กนัก็คือ โบสถเ์ซนตแ์มร่ี (ST’ MARY’S 

CHURCH) แมจ้ะเป็นอาคารท่ีดูจะเรียบ ๆ เม่ือเทียบกบัส่ิงกอ่สรา้งอ่ืน ๆ แตโ่บสถเ์ซ็นตแ์มร่ีนั้นล า้

คา่ในดา้นของประวติัศาสตร์ ดว้ยอายุท่ีมากกวา่ 900 ปี และท่ีดา้นในโบสถน์ั้นก็ไดต้กแตง่ดว้ย  

สไตลบ์าร็อคท่ีงดงามไมแ่พโ้บสถอ่ื์น ๆ น าทา่น ชม ซี ออแกน (SEA ORGAN)  เป็นผลงานดา้น 

เสียงเพลง จากการท าแนวบนัไดหินออ่นเป็นชอ่งๆ ตามชายฝั่งแลว้น ้าทะเลซดัเขา้หาฝั่งท าใหเ้กิด

เสียงบรรเลงจากธรรมชาติ เป็นผลงานการออกแบบท่ีมีช่ือเสียงของเมืองซาร์ดาร์ โดยศิลปินท่ีมีช่ือ

วา่ นิโคลา่ บาซิช  อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงรา้นคา้ในบริเวณ OLD TOWN อาทิ UNITED 

COLOUR รอ้งเทา้ย่ีหอ้ดงัของโครเอเซีย BOROVO ของท่ีระลึก, ไอศครีมเจลลาโต ้น ้ามนัสกดั

จากดอกไม ้ของท่ีระลึกพ้ืนเมือง ช่ืนชมกบับรรยากาศและถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก   
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 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออก เดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ หรือ NATIONAL 

PARK PLITVICE LAKES อุทยานแห่งชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชีย และเป็นหน่ึงใน

อุทยานท่ีเกา่แกท่ี่สุดและใหญท่ี่สุดของโครเอเชีย (ระยะทาง 119 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1.34 ชั่วโมง) 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกัเพ่ือเช็คอินและพกัผอ่น 

ท่ีพกั MALOCA ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหา้ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ช็อปป้ิงท่ี DESIGNER OUTLET -  เมืองซาเกรบ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเขา้ชมเขต อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ มีพ้ืนท่ีกวา้งเกือบ 300 ตารางกิโลเมตร มีช่ือเสียงท่ี

โดง่ดงั  และสวยงามดว้ยธรรมชาติท่ี อุดมสมบูรณ์และทะเลสาบท่ีอยูโ่ดยรอบ ดว้ยน ้าท่ีมีสีเขียว

มรกตและสีฟ้ารวมกนัถึง 16 แหง่ นอกจากน้ีอุทยานพลิตวิเซย่งัเป็นท่ีเล่ืองช่ือวา่ทศันียภาพสวยงาม

เป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลกดว้ยสีสนัอนัสดใสของใบไมใ้นฤดูใบไมร่้วงไม่วา่จะเป็นสีเขียว สม้ แดง 

เหลือง และโดยเฉพาะเม่ือสะทอ้นลงบนผิวทะเลสาบแลว้ย่ิงงดงามอยา่งท่ีสุด อุทยานพลิตวิเซย่งัได ้

ข้ึนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ท่ีส าคญัในปี 1979 และถือเป็นเขตอนุรักษ์ท่ีส าคญัย่ิงของ

โครเอเชีย น าทา่นนั่งรถไฟสาย ชมวิว PANORAMIC TRAIN เพ่ือใหส้ามารถ ชมทศันียภาพภายใน

อุทยานไดอ้ยา่งเต็มท่ี น าทา่นเพลิดเพลินเดิน ชมความงามของทะเลสาบและน ้าตก ท่ีไหลรวยริน

ลงสู่ทะเลสาบทั่ว ทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกวา่ยในสระน ้าใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของ

ทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ยหุบเขา ตน้ไมใ้หญท่ี่ร่มร่ืน การเดินเท่ียวในอุทยานข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศในวนั

นั้นๆ  

น าทา่น ล่องเรือขา้มทะเลสาบ KOZJAK **(ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัท่ีเดินทาง)** ซ่ึงเป็น

ทะเลสาบท่ีใหญท่ี่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือมระหวา่งอุทยานตอนบนและอุทยานตอนลา่ง 

เพลิดเพลินกบัธรรมชาติท่ีสวยงามของอุทยานแหง่ชาติพลิทวิเซจ่ะเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลโดยแตล่ะ

ฤดูกาลจะมีความสวยงามของธรรมชาติโดดเดน่แตกตา่งกนัโดยยากท่ีจะตดัสินไดว้า่ฤดูกาลใด

สวยงามท่ีสุด 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นเดินสู่ เมืองซาเกรบ (ZAGREB) ( ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ      

2 ชัว่โมง ) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแหง่ทะเลเอเดรียติค ซ่ึงมีความเกา่แกแ่ฝงดว้ย

เสน่หแ์ละมนตข์ลงั ซาเกรบเป็นเมืองแหง่ศิลปะวฒันธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 

11 ปัจจุบนัชาวโครเอเชียมีวิถีชีวิตเย่ียงชาวยุโรปท่ีเจริญโดยทัว่ไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบ

สะดวกสบาย นิยมใชร้ถรางเป็นพาหนะทัว่ท ัง้เมือง น าคณะ ช็อปป้ิงท่ี DESIGNER OUTLET 

CROATIA, แหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งใหมท่ี่ใหญท่ี่สุดในเมืองซาแกรบ ในบรรยากาศหมูบ่า้นแบบพรีเม่ียม 

ในรูปแบบสถาปัตยากรรมของโครเอเชีย ในแบบทนัสมยัและดัง้เดิม เชน่ซุม้หินธรรมชาติ หอคอย

จ าลองของเมือง Dubrovnik แบบจ าลองของหอคอย Lotršćak ท่ีมีช่ือเสียง  

 

 

 

 

 

 

 

  ทา่นสามารถคน้พบแฟชั่น และรา้นคา้มากกว่า 100 แบรนด ์เชน่ ARMANI EXCHANGE, 

GUESS, ADIDAS, UNDER ARMOUR และอีกมากมายท่ีพรอ้มสว่นลด 30‑70% ตลอดทัง้ปี อีก

ทัง้ยงัมี คาเฟ่ รา้นอาหาร เพ่ือเติมเต็มประสบการณ์การช็อปป้ิง ถึงเวลาอนัสมควรน าคณะเดิน

ทางเขา้สู ่  กรุงซาเกรบ” (Zagreb) เมืองหลวงของ “ประเทศโครเอเชีย” (Croatia) เมืองหลวง

แหง่น้ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่พนัปี โดย “กรุงซาเกรบ” (Zagreb) ไดเ้ฉลิมฉลองครบรอบ 900 

ปี ในปี ค.ศ. 1994 ท่ีผา่นมา “กรุงซาเกรบ” (Zagreb) เป็นเมืองหลวงท่ีอุดมไปดว้ยวฒันธรรมและ

ส่ิงก่อสร้างทางประวติัศาสตร์มากมาย อีกทัง้ เป็นหัวใจหลกัในการปกครอง เศรษฐกิจและ

วฒันธรรมของประเทศแหง่น้ีอีกดว้ย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกัเพ่ือเช็คอินและพกัผอ่น 

ท่ีพกั INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีหก  ซาเกรบ – สะพานสีเลือด – อาคารรฐัสภา – จตัุรสัเซนตม์ารค์ – เมืองเก่า

ซาเกรบ   สนามบินซาแกรบ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าคณะเท่ียวชมกรุงซาเกรบโดยเร่ิมจากชมและถา่ยรูปกบั สะพานสีเลือด (BLOODY BRIDGE) 

แมจ้ะเรียกวา่สะพานแตจ่ริง ๆ สถานท่ีแหง่น้ีคือถนนสายหน่ึง ท่ีเม่ือสมยักอ่นเคยเป็นสะพานแตเ่ม่ือ

ไดท้ าการถมท่ีหมดแลว้จึงไดเ้ปล่ียนเป็นเสน้ทางถนนแทนแตก็่ยงัคงช่ือวา่สะพานสีเลือดเอาไวอ้ยู ่

ถนนสายสัน้ๆ ท่ีขนาบขา้งดว้ยอาคารสไตลโ์ครเอเชียนแหง่น้ี ซ่ึงจากสะพานสีเลือดเดินมาไมไ่กลก็

จะไดเ้จอกบัศูนยก์ลางการปกครองของโครเอเชีย อาคารรฐัสภา(PARLIAMENT BUILDING) 

ดว้ยอาคารท่ีสวยแบบเรียบงา่ยแตส่งา่งามประดบัดว้ยธงชาติท าใหม้องเห็นไดไ้มย่าก เป็นอาคาร

เกา่แกต่ ัง้แตศ่ตวรรษ  ท่ี 18  

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทา่นชมจตุัรสัเซนตม์ารค์ (ST. MARK’S SQUARE) ท่ีนอกจากเป็นจุดนัดพบและ

ทอ่งเท่ียวสุดฮิตแลว้ ยงัเป็นท่ีต ัง้ของโบสถเ์ซนตม์าร์ค ST. MARK’S CHURCH โบสถ์

โรมนัคาทอลิกเกา่แกต่ ัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 14 โดดเด่นดว้ยหลงัคาท่ีมีการปูกระเบ้ืองเป็นสีสัน

ลวดลายตราหมากรุกแดงขาวซ่ึงเป็นลวดลายตราสญัลกัษณข์องเมือง  

ผา่นชม LOTRSCAK TOWER อีกหน่ึงไฮไลทท่ี์ไมค่วรพลาด หอคอยของป้อมปราการโบราณแหง่น้ี

มีอายุมากกวา่ 700 ปีเป็นป้อมท่ีคอยดูแลประตูทางดา้นทิศใตข้อง  เมืองเกา่ ภายในมีปืนใหญต่ัง้อยูท่ี่

ช ัน้บนสุด โดยจะยิงทุกๆ เวลาเท่ียงวนัของทุกวนัเป็นสัญญาณแทนระฆงั  ชม เขตเมืองเก่า

ซาเกรบ ท่ีมีฐานะเป็นทัง้เมืองหลวงและเมืองท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดของโครเอเชีย ตัง้อยูท่างตะวนัตก

เฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมืองเกา่แกต่ ัง้แตยุ่คโรมนักอ่นจะคอ่ยๆ ขยายใหญข้ึ่นเร่ือย  ๆ ปัจจุบนั

เป็นเมืองศูนยก์ลางการทอ่งเท่ียวของโครเอเชีย ดว้ยเสน่หท่ี์มากลน้ มุง่หนา้สูจ่ตุัรสัดงัในเขตเมืองเกา่ 

เดินชม ตลาดกลางเมือง (DOLAC MARKET) ตลาดเกา่กลางแจง้ท่ี เกา่แกท่ี่มีสีสนัสดใส          

ขายพวกไมด้อกไมป้ระดบัผลไมร้าคาถูกและผา้ลูกไมสี้สนัสวยงามแบบตา่งๆ และเน้ือสด ใสก้รอก 

และของท่ีระลึกตา่ง ๆ ผา่นชมโรงละครแหง่ชาติโครเอเชีย (CROATIAN NATIONAL THEATRE) 
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สรา้งข้ึนในปี 1895 โดยรูปแบบของอาคารนั้น

สรา้งข้ึนในสไตลนี์โอบาร็อค มีลกัษณะเป็นรูป

ตวั U และรายรอบไป ดว้ยสวนสาธารณะจน

ไดร้ับสมญานามวา่ “THE GREEN HORSE 

SHOE” โรงละครแห่งชาติโครเอเชีย ตัง้อยูจุ่ด

ศูนยก์ลางของ "MARSHL TARSHAL TITO 

SQUARE" เป็นหน่ึงในจตุัรสัท่ี ใหญ่ท่ีสุดของเมืองหลวงแห่งน้ีไดร้ับการยกย่องว่าเป็นจตุัรัสท่ี

สวยงามท่ีสุดของซาเกร็บดว้ย และ MIROGOJ CEMETERY สุสาน MIROGOJ เป็นสุสานท่ีถือวา่

เป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในเมืองซาเกร็บ สุสานแบง่สมาชิกของกลุม่ศาสนา

ทัง้หมด คาทอลิกออรโ์ธดอกซมุ์สลิม ยิว โปรเตสแตนต ์วิสุทธิชนยุคสุดทา้ยสามารถพบหลุมฝงัศพท่ี

ไมมี่ศาสนา ในรา้นคา้เป็นสถานท่ีพ านักแหง่สุดทา้ยของชาวโครเอเชียท่ีมีช่ือเสียงมากมาย  น าทา่น

ชม โบสถป์ระจ าเมืองเก่า เซนตแ์คทเธอรีน (ST. CATHERINE) โบสถแ์บบบาร็อคสีขาวน่า

ประทบัใจ จตุัรสัเจลาซิค (JELACIC SQUARE) ศูนยก์ลางเมืองเกา่ต ัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 จุดเดน่

ของจตุัรัสแห่งน้ีก็คือรูปปั้นของโจเซฟ เจลาซิค ท่ีนั่ งอยู ่บนหลังมา้หน่ึงในบุคคลส าคญัของ 

โครเอเชียและเป็นจตุัรสักลางเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยหา้งรา้นน าสมยั 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นอิสระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพ สถานท่ีในเขตจุตรัส BAN JELACIC ซ่ึงมีรา้นคา้ชอ้ปป้ิงเส้ือ 

รองเทา้ รา้นไอศกรีมเจลลาโตท่ี้ อร่อยท่ีสุดในโลก รา้นอาหาร ขนมเคก้ กาแฟ ราคายอ่มเยาว ์ฯลฯ 

ของเมืองยุคกลาง *** อิสระในการเลือกทานอาหารกลางวนั เพ่ือสะดวกในการเก็บภาพ

บรรยากาศและช็อปป้ิง*** 

16.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางสู ่สนามบินซาแกรบ เพ่ือท าการเช็คอิน 

19.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK 1056 

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินซาแกรบ จนถึงสนามบิน

สุวรรณภมิู น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองรวมสูงสุดไมเ่กิน 20 กิโลกรัม ตอ่ทา่น และถือข้ึนเคร่ืองได ้

อีกทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม) 
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วนัท่ีเจ็ด สนามบินกรุงอิสตนับลู - สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.10 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตนับลู แวะเปล่ียนเคร่ือง 

01.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 68 

15.15 น. น าท่านเดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*************************************************************************** 

****โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั**** 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  

และท่ีมีเอกสารยืนยนัเทา่นั้น โดยราคาท่ีเสนอคิด ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2562 ** 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์

แลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

o ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น 

เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

o ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ เป็นมาตรฐานทอ้งถ่ินของประเทศนั้นๆ ซ่ึงอาจมีความแตกตา่งจากระดบัสากล  

(ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ีเมืองนั้น ๆ ได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งาน

แสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้

และไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

o กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กิน 20 ก.ก., กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองน ้าหนักไมเ่กิน 7 ก.ก.  
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดัประเภทหมูค่ณะ (เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) โดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) 

(กระเป๋าสมัภาระถือข้ึนเคร่ืองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ช้ิน น ้าหนักไมเ่กิน 20 

กิโลกรัม ตอ่ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงินคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศสูงสุด 500,000 บาท /และเสียชีวิต

เน่ืองจากอุบติัเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ (ประกนัภยัไมค่รอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี)  

 คา่อาหารทุกม้ือตามระบุท่ีระบุในรายการ 

 คา่พาหนะ หรือรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ,  

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 
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 คา่ท่ีพกัตลอดการเดินทาง (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามมาตราฐานท่ีระบุในรายการ หรือเทียบเทา่ (ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ีเมืองน้ันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม 

เหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการวีซ่าย่ืนสถานทตูโครเอเชีย ส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย 5,500 บาท ต่อท่าน 

(ช าระพรอ้มเงินคา่มดัจ า), ย่ืนพรอ้มกนัทัง้คณะตามวนัท่ีสถานทูตก าหนด ใชเ้วลาย่ืนประมาณ 21 วนั และไม่

สามารถดึงเลม่ออกได ้(สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน หวัหนา้ทวัรไ์ทย เพ่ือเป็นสินน ้าใจ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อท่าน 

ตลอดทริป  (ช าระพรอ้มเงินงวดสุดทา้ย) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะกรุป๊ส่วนตวั) 

 คา่ท าเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว และ คา่วีซา่ท่ีมีคา่ธรรมเนียม 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้ 20 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน (ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ข

ปรับเปล่ียนราคาหากมีการปรับเปล่ียนจากทางสายการบิน) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติมระหวา่งม้ืออาหาร หรือมินิ

บาร์ในหอ้งพกั คา่พนักงานยกกระเป๋า, คา่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ทา่นผูเ้ดินทางทุกทา่นจะตอ้งดูแลทรัพยสิ์นของทา่นดว้ยตนเอง ตามธรรมเนียมการ

เขา้พกัในโรงแรมทุกแหง่ หากทา่นใหพ้นักงานยกกระเป๋าไปสง่ท่ีหอ้งพกั  พนักงานยกกระเป๋าจะไดร้ับทิปตอบแทน

เม่ือใหบ้ริการ ข ัน้ต ่า 2 ยูโร หรือเทียบเทา่ ตอ่กระเป๋า 1 ใบ (แนะน าใหทุ้กทา่นรบัผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพ่ือ

ความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภยั) 

 

การช าระเงิน  

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่  กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่าน (ภายใน 1 วนั หลงัการจอง)  

และกรุณาสง่ส าเนาหนังสือเดินทาง พรอ้มแบบฟอร์มรายละเอียดส าหรับการย่ืนวีซา่ภายใน 7 วนั หลงัจาก

ช าระมดัจ า  (***ส าคญัมาก กรุณาอยา่ ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปัม๊สญัลกัษณอ์ะไรก็ตามลงในเลม่

พาสปอร์ต, หรือท าพาสปอรต์ฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าใหท้า่นถูกปฏิเสธ เขา้-ออก ประเทศ***) 

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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กรณียกเลิก  

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนั ไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย (กรณียงัไมไ่ดมี้คา่ใชจ้า่ยใดๆเกิดข้ึน)   

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45-59 วนั หกัคา่มดัจ า 5,000 บาท + คา่วีซา่ (ถา้มี) 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั หกัคา่มดัจ าท ัง้หมด + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

o ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

o ผูเ้ดินทางท่ีไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้า่ย 100%  

o กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

o กรณีมีการย่ืนวีซ่าแลว้ถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึน

จริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ยกเลิกลา่ชา้จากทางโรงแรม เป็น

ตน้ 

 

หมายเหตุ 

1. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท                       

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณี ท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 25 ทา่น แตไ่มน่อ้ยกวา่ 20 ทา่น ราคาทวัร์ปรับเพ่ิม 

3,000 บาทตอ่ทา่น และหากกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 20 ทา่น แตไ่มน่อ้ยกวา่ 15 ทา่น ราคาทวัร์ปรับเพ่ิม 5,000 บาทตอ่ทา่น 

หรือทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริงซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วนั

ท าการ หรือจดัเสนอทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  

3. กรณีท่ีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมดัจ าตามเง่ือนไขทางบริษทัจะด าเนินการคืนเงินภายใน 14 วนั 

4. กรณีท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยและช าระเงินลว่งหนา้เบ็ดเสร็จ

กบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี ยกเวน้ทา่นไดท้  าการ   ตกลง หรือ แจง้

ใหท้ราบกอ่นการเดินทาง 

5. กรณีสถานท่ีท่องเท่ียวใด ๆ ท่ีระบุในโปรแกรมปิดท าการ เน่ืองจากโปรแกรมทวัร์เป็นการเสนอขายลว่งหนา้ 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม โดยจะจดัหาสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืน ๆ เพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก 

หรือคืนคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดินทางแทน 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการรายละเอียดทอ่งเท่ียวประการ กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ 

การลา่ชา้ของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การกอ่จราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหา

การจราจร ฯลฯ   ท ัง้น้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
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7. กรณีท่านถกูปฎิเสธเขา้ / ออก เมือง จากดา่นตรวจคนเขา้/ออกเมือง บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระมาแลว้  หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทาง

ผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

8. ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่ับผิดชอบ 

หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เลม่สีเลือดหมู 

9. การขอท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบิน

ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้น่ัง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอิน

เทา่น้ัน 

10. โรงแรมท่ีพกั ในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้า่น

ไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่

ละโรงแรม 

11. ตัว๋เคร่ืองบิน 

a. ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผู ้

เดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทา่น้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund 

ไดเ้ทา่น้ัน) 

b. กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเอง

และมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญเ่กิดความลา่ชา้หรือ

ยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

c. ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์น้ันๆ ยืนยนั

การเดินทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดร้ับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์น้ัน

ยกเลิก บริษทัฯไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

o กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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o วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้มเ่กิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใสร่วม

เป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงตอ่เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือน

ระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

o หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ือง

ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

o ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิ

ของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

o ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัมและมีสดัสว่นไม่

เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” 

(Centimeter) กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญเ่กินไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน 

(Hand carry) และอาจถูกปฎิเสธ หรือเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเพ่ิมเติมจากทางสายการบินท่ีใหบ้ริการได ้

o ในบางรายการทวัร ์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตรฐานได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแตส่ายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ย

ในน ้าหนักสว่นเกิน 

o ของมีคา่ทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย 

สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่น้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ย

น ้าหนักกระเป๋าจริง ท ัง้น้ีจะชดเชยสูงสุดไมเ่กิน USD 400 กรณีเดินทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 

กรณีเดินทางชัน้ธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีคา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

o กรณีกระเป๋าใบใหญเ่กิดการสูญหายระหวา่งการทอ่งเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไมใ่ชร่ะหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไมค่รอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญสู่ญหาย ทุกทา่นตอ้งดูแลและ

ระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายใหท้า่นได ้

ดงัน้ันทา่นตอ้งระวงัทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

*************************************************************************** 
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าโครเอเชีย 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุเหลือใชง้าน 6 เดือน นับจากวนักลบัถึงเมืองไทย และมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หน้า 

(ถา้มีหนังสือเดินทางเลม่เกา่ กรุณาแนบมาดว้ย) 

2. ส าเนาวีซา่เชงเกน้, องักฤษ, อเมริกา, ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด ์ในระยะเวลา 

3 ปีท่ีผา่นมา (ถา้มี) 

3. รูปถา่ยสี พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรง ท่ีถา่ยและปร้ินจากรา้นถา่ยรูป (ไมเ่อารูปท่ีปร้ินดว้ย

ตวัเอง) ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ไมส่วม หมวกหรือแวน่ตา ไมใ่สเ่คร่ืองประดบั ขนาด

ใบหนา้ประมาณ 70-80% จ านวน 2 รูป  

4. หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษเทา่น้ัน 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ หรือหนังสือรับรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน 

กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา ใหข้อหนังสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเทา่น้ัน และบตัรประจ าตวันักเรียนหรือนักศึกษา 

5. หลกัฐานการเงิน ใช ้2 อยา่งร่วมกนั เป็นบญัชีออมทรัพยเ์ทา่น้ัน ไดแ้ก ่หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร 

(Bank Guarantee) และส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน หรือกรณีสมุดบญัชีไมมี่การ update สม ่าเสมอให ้

ขอ Bank Statement จากธนาคาร (เอกสารออกไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนัท่ีย่ืน) **สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชี

กระแสรายวนั** 

6. ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีเปล่ียนจาก น.ส. เป็น นาง และเปล่ียน

นามสกุล), ส าเนาทะเบียนหยา่, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 
ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข 
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แบบฟอรม์รายละเอียดส าหรบัการย่ืนวีซ่าโครเอเชีย 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนส์งูสุดในการย่ืนขอวีซ่าของท่าน 

1. ช่ือ-สกุล ตามหนังสือเดินทาง (นาย/ นาง/ น.ส./ ด.ช./ ด.ญ.) ............................................................................... 

2. วนั/ เดือน/ ปี เกิด..................................... อายุ.........ปี สถานท่ีเกิด.................................................................... 

3. ช่ือ-สกุลเดิม (ในกรณีเปล่ียนช่ือ-สกุล)................................................................................................................. 

4. ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี................. ซอย...................................... ถนน..................................................................... 

   ต าบล/แขวง........................... อ  าเภอ/เขต...................................... จงัหวดั......................................................... 

   รหสัไปรษณีย.์........................................... 

5. โทรศพัท ์บา้น.................................................................. มือถือ....................................................................... 

6. อาชีพปัจจุบนั................................................................. ต าแหน่ง.................................................................... 

   สถานท่ีท างาน............................................................ ท่ีอยู ่เลขท่ี............. อาคาร.............................................. 

   ซอย......................................... ถนน........................................ ต าบล/แขวง..................................................... 

   อ าเภอ/เขต..................................... จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย.์........................... 

   โทรศพัท.์.............................................................. โทรสาร................................................................................ 

   อีเมล.์.............................................................................................................................................................. 

7. สถานภาพ  (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หยา่  (  ) มา่ย 

            (  ) อยูกิ่นฉันสามี-ภรรยา โดยไมไ่ดจ้ดทะเบียนสมรส           (  ) แยกกนัอยูโ่ดยไมไ่ดห้ยา่ 

   ถา้สมรสแลว้กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่มรส ทัง้ในกรณีท่ีมีทะเบียนสมรสและไมมี่ทะเบียนสมรส 

   ช่ือ-สกุล................................................................................... วนั/เดือน/ปี เกิด................................................ 

   ท่ีอยู.่............................................................................................................ รหสัไปรษณีย.์.............................. 

   โทรศพัทท่ี์สามารถติดตอ่ได.้.................................................... มือถือ.................................................................. 

8. รายละเอียดหนังสือเดินทางเลม่เกา่ (ถา้มี) เลขท่ี........................... วนัท่ีออกหนังสือเดินทาง..................................... 

    วนัหมดอายุ............................. สถานท่ีออกหนังสือเดินทาง................................................................................ 

9. กรณีเป็นเด็ก นักเรียน/นักศึกษา ใหร้ะบุช่ือสถาบนัการศึกษา................................................................................. 

    ระดบัชัน้............................................. ท่ีอยู.่.................................................................................................... 

    .................................................................................................... รหสัไปรษณีย.์.............................……………. 

    โทรศพัท.์............................................................... โทรสาร.............................................................................. 



 
22 

10. ทา่นเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางครั้งน้ีดว้ยตนเองหรือไม.่......................... กรณีไมใ่ช ่กรุณาระบุผูอ้อก

คา่ใชจ้า่ย ช่ือ-สกุล ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย........................... .......................................... ................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น......................................................................................................................................... 

11. ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่จากสถานทูตใดบา้งหรือไม ่ถา้มี โปรดระบุ........................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

สถานกงสุล ผูอ้อกวีซา่โครเอเชีย ตัง้อยูท่ี่กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย เม่ือย่ืนเอกสารเขา้ไปแลว้ ไมส่ามารถดึงเลม่ออกมาได ้

ตามระเบียบจะใชเ้วลาพิจารณาวีซา่ 21 วนัท าการ และบริษัทเป็นเพียงผูด้  าเนินการและใหค้  าปรึกษาเทา่น้ัน ไมมี่สว่นใน

การพิจารณาออกวีซา่ กรณีวีซา่ไมผ่า่น คา่วีซา่ไมส่ามารถขอคืนได ้ 

 

ขา้พเจา้รับทราบในเง่ือนไขดงักลา่วแลว้ 

............................................................. 

(.........................................................) 

............../............../.............. 
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