
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

วันแรกของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล 

18.30 น. พบกันที่ เคานเตอรเช็คอิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอรกิช แอรไลน TK  เจาหนาที่บริษัทฯ คอยให

การตอนรับและอํานวยความสะดวกทางดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางกอนขึ้นเครื่อง 

23.00 น.  ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินท่ี TK 69  (บินตรง) 

  (ใชเวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

วันที่สองของการเดินทาง     กรุงอิสตันบูล-ซาเกรบ (โครเอเชีย)-โอพาเทีย   

05.20 น. เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิสตันบูล (แวะเปล่ียนเที่ยวบิน) 

07.05 น. ออกเดินทางสู เมืองซาเกรบ โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินท่ี TK 1053 

  (ใชเวลาในการบิน ประมาณ 2.15 ชั่วโมง) 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบิน Pleso International Airport เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมือง นําทานเดินทางสูซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ที่มีประวัติศาสตรยาวนาน

กวาพันปจากนั้นนําทานเยี่ยมชมเขตเมืองตอนบนและตอนลาง ที่เชื่อมกันดวยรถราง FUNICULAR ที่มี

ความยาวสั้นที่สุดในยุโรป ผานชม โบสถเซนตมารก ที่ตั้งอยูในเขตที่ทําการรัฐบาล โดยโบสถแหงนี้มี

หลังคาที่โดดเดน ไมเหมือนใคร จากนั้นนําทานชม ตลาดกลางเมือง Dolac Market ตลาดกลางแจงที่

เกาแก มีสีสันสดใส ขายไมดอกไมประดับและผลไมราคาถูก       นําทานเขาชม มหาวิหาร เซนต สตี

เฟน โบสถคาทอลิกประจําเมืองซาเกรบ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินคาและของที่ระลึก

ในยานการคา  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน   

บาย นําทานออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู โอพาเทีย Opatija เมืองที่มีสมญานามวา “ไขมุกแหง

ทะเลอาเดรียติค” ชื่อเดิมของเมืองนี้ คือ ABBAZIA แตดวยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยูริม

ทะเลอาเดรียติค ที่มีวิลลาหรูหราสไตลออสเตรีย จึงทําใหโอพาเทีย เปนเมืองทองเที่ยวและพักผอนที่

สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโครเอเชีย นําทานชมตัวเมือง แวะถายรูปกับรูปปน นางแหงนกนางนวล 

Maiden with The Seagull ซึ่งเปนรูปปนที่แกะโดย Zvoko Car เปนรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยูที่มือ ซึ่ง

ถือวาเปนสัญลักษณแหงเมือง มีเวลาอิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเดินชมเมือง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
พักคางคืน ณ โรงแรม  Grand Hotel Adriatic 4 * หรือเทียบเทา 

วันที่สามของการเดินทาง     โอพาเทีย-พูลา-โรวินจ-โอพาเทีย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู พูลา Pula โดยใชเสนทางลัดเลาะตามแนวหนาผา ผานชมทองทะเลสีครามสวยงาม

ที่สุด โดยตรงขามจะมีเกาะใหญ 2 เกาะคือ เกาะ KRK และ เกาะ CRES  เดินทางถึง พูลา หรือ โพลา ใน

ภาษาอิตาเลี่ยน เมืองพูลาเปนเมืองเกาแกที่สุดแหงหนึ่งที่มีความโดดเดนในฐานะศูนยกลางขอ

คาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูลาเคยเปนเมืองเปนศูนยกลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเปนดินแดนของ



 
ประเทศอิตาลี ทําใหมีผูคนใชภาษาอิตาเลี่ยน กันอยางแพรหลาย แมกระทั่งตามปายจราจร / นําทาน

เขาชมสิ่งกอสรางในสมัยโรมันที่ยิ่งใหญ ที่ยังคงเหลือเปนอนุสรณและสําคัญที่สุดคือ สนามอารีนา 

Arena หรือ Amphitheater สนามกีฬากลางแจง ที่มีอายุรุนราวคราวเดียวกับโคลอสเซียม  

 

ที่กรุงโรม นับเปนอารีนาที่ใหญเปนอันดับหก ที่สรางขึ้นในยุคโรมันเรืองอํานาจ จึงถูกสรางขึ้นตามแบบ

ฉบับสถาปตยกรรมโรมันอยางเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผูคนไดถึง 22,000 คนโดย

ผานทางเขาออก 20 ชองทาง อารีนาที่เห็นในปจจุบันไดรับการอนุรักษใหคงสภาพตามชวงศตวรรษที่ 

15 ที่มีการนําหินไปสรางปราสาทและเมือง ในปจจุบันมักใชเปนสถานที่จัดงานโอเปรา และดนตรีอื่นๆ 

รวมทั้งเปนสถานที่จัดงานภาพยนตรประจําปอีกดวย จากนั้นนําทานเดินทางสู โรวินจ Rovinj ระยะทาง 

40 กิโลเมตร เมืองสวยชายทะเลที่ตั้งอยูบนแหลมอีสเตรีย ดวยความที่ดินแดนแหงนี้ถูกปกครองโดย

เวเนเชี่ยน และอยูภายใตการปกครองของอิตาลีมากอน ทําใหสถาปตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองนี้

นั้นมีความคลายคลึงกับอิตาลีเปนอยางมาก ชมอาคาร บานเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ที่พ้ืนปู

ดวยหินกอนเล็ก เมืองที่เต็มไปดวยรานกาแฟ และรานอาหารตางๆ มากมาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

บาย นําทานเดินชมเมือง โรวินจ ที่สวยงาม เดินชม โบสถ St. Euphemia ที่ตั้งอยูบนเนินเขา โบสถสไตลบาร็อ

ค..ที่มียอดโบสถสูงถึง 61 เมตร และถือไดวาเปนยอดโบสถที่สูงที่สุดของแควน นําทานชมเขตเมือง

เกา Old Town ที่เต็มไปดวยความงดงามของตึกรามบานชองที่เรียงเปนแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริมชายฝง

ทะเลอาเดรียติก ซึ่งบริเวณเมืองเกาแหงนี้มีลักษณะเปนเกาะแยกตัวออกมาจาก แผนดินใหญ แตไดมี

การถมทะเลเชื่อมตอกบัแผนดินใหญเพื่อความสะดวกในการเดินทาง อิสระเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตาม

อัธยาศัย นําทานออกเดินทางกลับสู โอพาเทีย Opatija  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ภัตตาคารทองถิ่น  
พักคางคืน ณ โรงแรม Grand Hotel Adriatic 4 * หรือเทียบเทา 

วันที่สี่ของการเดินทาง     เมืองโอพาเทีย-อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ เจเซรา (UNESCO) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู อุทยานแหงชาติ พลิตวิเซ นําทานทางเขาสู อุทยาน

แหงชาติพลิตวิเซ ที่ตั้งอยูใจกลางของ อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ เปนอุทยานแหงชาติ ที่ไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการ UNESCO เมื่อป 1979 อุทยานแหงนี้มีเนื้อที่กวา 29,482 เฮค

เตอร พื้นท่ีสวนใหญปกคลุมดวยน้ํามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟา รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมตอ

กันดวยทางเดินสะพานไมลัดเลาะระหวางทะเลสาบและเนินเขา 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

Grill Trout เมนูปลาเทราท อาหารขึ้นชื่อในเขต Lika (ในอุทยานแหงชาติพลิวิเซ เจเซรา) 
บาย นําทานเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน้ําตกที่ไหลรวยรินลงสูทะเลสาบทั่วทุกหนทุก

แหง ชมฝูงปลาแหวกวายในสระนํ้าใสราวกระจกสะทอนสีครามของทองฟา แวดลอมดวย หุบเขา ตนไม

ใหญที่รมรื่น (การเดินเที่ยวใน อุทยานขึ้นอยูกับสภาพอากาศในวันนั้นๆ)…นําทาน ลองเรือขาม

ทะเลสาบ Kozjak ซึ่งเปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดในอุทยานและเปนทะเลสาบที่เชื่อมระหวางอุทยาน

ตอนบนและอุทยานตอนลาง   

ค่ํา นําทานเขาสูที่พักที่ดทีี่สดุในเขตอทุยาน โรงแรม Mirjana in Rastoke 4*หรือเทียบเทา 

วันที่หาของการเดินทาง       อุทยานแหงชาติพลิตวิเซา-โทรเกียร (UNIESCO) 



 
                                         สปลิท-พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน (UNESCO) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานเดินทางสู โทรเกียร Trogir เมืองมรดกโลก...เมื่อถึงเมืองโทรเกียรนําทานเดินชมภายในเขตเมือง

เกาโทรเกียรที่มีสถาปตยกรรมในสไตล กรีก – โรมันโบราณ อาทิเชน ประตูเมือง ที่ไดมีการบูรณะขึ้น

ใหมเมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สรางขึ้นในสมัยที่ 14 ผานชมมหาวิหาร เซ็นตลอรเลนซ  

 

  ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใชเวลากอสรางนับสิบป ที่มีความงดงามดวยกรอบและบานประตูหิน

แกะสลัก ที่มีรูปปนสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญองคสําคัญ มีเวลาใหทานเดินเลนในเมืองเกา  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

บาย นําทานเดินทางสู เมืองสปลิท เมืองใหญอันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เปนเมืองทาสําคัญสําหรับ

นักทองเที่ยวที่เดินทางทองเที่ยวโดยเรือโดยสาร นําทานเขาชม “พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน” ที่

สรางขึ้นจากพระประสงคของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยนแหงอาณาจักรโรมัน ที่ตองการสรางพระราชวัง

สําหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค ซึ่ง ใชเวลาในการกอสรางถึง 10 ป UNESCO ไดขึ้นทะเบียนให

เปนมรดกโลก ชมหองโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมตอสูหองอื่นๆ ชมลานกวางซึ่งลอมไวดวยเสา

หินแกรนิต 3 ดาน และเชื่อมตอดวยโคงเสาที่ตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตรสวยงาม อิสระให

ทานเดินชอปปงตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจนี  
   พักคางคนื ณ โรงแรม Globo Split Hotel 4*  หรือเทียบเทา 

วันที่หกของการเดินทาง      สปลิท-นีอุม (บอสเนีย)-มาลี สตอน-ลองเรือชิมหอยนางรม 

                                        ดูบรอฟนิค (UNESCO)-ลองเรือในทะเลอาเดรียติค 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานเดินทางสู เมืองมาลี สตอน Maliston โดยกอนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน แวะซื้อสินคาของฝาก

ตางๆที่เมืองนีอมุ ซึ่งเปนเมืองที่อยูในเขตประเทศบอสเนียแอนดเฮอเซโกวีนา เมื่อซื้อสินคา – ถายรูป

เปนที่ระลึกในเขตประเทศบอสเนียฯ เรียบรอย นําทานเดินทางตอสูฟารมเลี้ยงหอย ณ เมืองมาลี สตอน 

ชมขั้นตอนตางๆ ของฟารมหอยแลวใหทานไดลองลิ้มชิมรส หอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรีย 

ติค จิบไวนขาวพรอมลองเรือ ชิมหอยนางรมสดๆ บริเวณอาวมาลี สตอน แหง
ทองทะเลอาเดรียติก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง  

บาย นําทานเดินทางสูเมือง ดูบรอฟนิค ไขมุกแหงทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใตของสาธารณรัฐ

โครเอเชีย เมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งของโครเอเชีย และเปนเมืองที่สวยงามติดอันดับตนๆ

ของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อป 1991 เมืองดูบรอฟนิค ไดเปนเปาหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ 

บานเรือนกวาครึ่ง อนุสาวรียตางๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลังจากนั้นในป 1995 ไดมีการไดมีการ

ลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่มเขาสูสภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ไดรวมกัน

บูรณะ ซอมแซม เมืองสวนที่เสียหายขึ้นใหมในระยะเวลาอันสั้น ปจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมา

สวยงามอีกครั้ง และมีการสงเสริมใหเปนมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภาพของเมืองซึ่ง     ดูบรอฟ

นิค ที่ตั้งอยูตามแนวชายฝงทะเลอเดรียติค ตัวเมืองจะเปนปอมปราการโบราณที่ถือเปนสัญลักษณของ

เมือง ชมแนวกําแพงปอมปราการที่มขีนาดกวางขวางใหญโต ที่ทานสามารถขึ้นไป ชมความงดงามของ

ตัวเมืองไดอยางดี /อิสระใหทานไดถายรูปท่ีระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ทีต่ั้งอยูปลายสุดของ



 
ถนนสายหลัก สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1444 หนาปดทําดวยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตหนาปดซึ่ง

แทนพระจันทรบอกขางขึ้นขางแรมในสมัยกอน และรูปปนของ นักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถประจําเมือง

สไตลโรมาเนสกแหงแรกของเมืองเปนฉากหลังเพิ่มสเนหมนตขลังสวยสดงดงาม/สมควรแกเวลา นํา

ทาน ลองเรือในทะเลอาเดรียติคเพื่อชมความงามของทองทะเลอาเดรียติค โดยจะนํา

ทาน ลองชมเกาะ Lokrum พรอมกับชมความงามของแนวกําแพงเมืองเกาดูบรอฟนิค 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิน่  
  พักคางคนื ณ โรงแรม  Lacroma Hotel 4* หรือเทียบเทา 

 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง      ดูบรอฟนิค-กระเชาไฟฟา-ชาฟตัท-อิสตันบูล 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

นําทานเดินทางสูสถานีเพื่อขึ้น กระเชาไฟฟา ที่ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศนโปสการดวิวที่

สวยงามคงความเปนเอกลักษณของบานเมืองหลังคาสีสม และความงดงามทะเลอะเดรียติค จากนั้น

นําทานเดินทางสู ชาฟตัท เมืองนอยนารัก เปนเล็กทางตอนใตสุดของโครเอเชีย ที่เหลามหาเศรษฐี

นิยมมาพักผอนและนําเรือยอรชมาเทียบทา อิสระเดินเลนชมเมืองชาฟตัท  

11.30 น. นําทานรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองริมทะเล 

เมนูพิเศษ กุง LOBSTER ยาง เสิรฟพรอมสปาเก็ตต้ี  

13.00 น.  นําทานออกเดินทางสู สนามบิน ดูบรอฟนิค  

(หากมีการทําการคืนภาษีกรุณาแจงหัวหนาทัวรใหทราบดวย) 

18.45  น. ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 1440 

21.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยาน อิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปล่ียนเที่ยวบิน) 

วันที่แปดของการเดินทาง      อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร 

01.25 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพมหานคร  โดย Turkish Airlines เที่ยวบินท่ี TK 68 

15.00 น. เดินทางถงึทาอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม... 

 
 

 

กําหนดการเดินทาง      12-19 ต.ค. 61/ 02-09 พ.ย. 61   
ผูใหญ พักหองคู หรือ เด็ก 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน   ราคาทานละ 63,900.-        บาท   

ในกรณีตองการพักหองเดี่ยว      ราคาทานละ  9,900.-        บาท     

เด็ก ต่ํากวา 12 ป         (เสริมเตียง-พักกับผูใหญอีก 2 ทาน) ราคาทานละ 63,900.-        บาท  

เด็ก อายุต่ํากวา 12 ป      (ไมเสริมเตียง-พักกับผูใหญอีก 2 ทาน)  ราคาทานละ 63,900.-        บาท  

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัรเริม่ตนที่ทานละ  97,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อทีน่ั่ง confirm เทานั้น) 

 

ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่ 

สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 17กรกฎาคม 2561) 



 
 

ขอแนะนําบางประการและตองแจงใหนกัทองเทีย่วทราบกอนการเดินทาง 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ ขอแนะนําให

นักทองเที่ยวเปดหองพัก เปน 2 หอง จะสะดวกกับนักทองเที่ยวมากกวา 

กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20กก., กระเปาถือขึ้นเครื่อง น้ําหนักไมเกิน 7 กก. 

กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว นักทองเที่ยวไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได 

 

อัตราคาบรกิารนีร้วมถึง 
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักทองเที่ยว สายการบิน เตอรกิช แอรไลนส  

คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรกี 

 

คาประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไมครอบคลุมผูที่มีอายุเกิน 85 ป) 

คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู), คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม 

คาพาหนะ หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ทุกแหงตามโปรแกรมระบ ุ

เจาหนาที่ไกดคนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อัตราคาบรกิารนี้ไมรวมถึง 
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาซักรีด, คาโทรศัพท, คาแฟกซ, เครื่องดื่มมินิบาร และคาใชจายอื่น ๆ ที่ไมไดระบ ุ

คาทิปไกดทองถิ่น (3.00EUR / ทาน / วัน), คนขับรถ (2.00EUR / ทาน / วัน) (คิดเปน 6 วัน รวมเทากับ 30 EUR) 

คาทิปหัวหนาทัวรไทย ทานละ 3.00 EUR /ทาน / วัน (คิดเปน 7  วัน รวมเทากับ 21 EUR) 

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

คาวีซาทองเที่ยว ประเทศโครเอเชีย (คาวีซาโครเอเชีย ประมาณ 5,000 บาท ) 

หากลกูคามีวีซาเชงเกนที่ยังไมหมดอายุ และไดเคยใชเดินทางไปยังกลุม

ประเทศเชงเกน อยางนอย 1 ครัง้ สามารถเดินทางเขาประเทศโครเอเชียได 

โดยไมตองทาํวีซาประเทศโครเอเชีย 

 

เงื่อนไขการจองทัวร โปรแกรม แกรนด โครเอเชีย 8 วัน 

การชําระเงิน งวดที1่: สํารองท่ีนั่งมัดจําทานละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วันหลังจากทําการจอง 

งวดที2่: ชําระสวนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 45 วันลวงหนากอนออกเดินทาง 

 
 



 

กรณียกเลิกทัวร โปรแกรม แกรนด โครเอเชีย 8 วัน 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน ไมเก็บคาใชจาย หากไมไดมีการยื่นวีซาลวงหนา (สงกรานต-ปใหม 60 วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน หักเงิน 20,000+คาวีซา (ถามี) (สงกรานต-ปใหม 50 วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 01-29 วัน หักคาใชจาย 100% (สงกรานต-ปใหม 40 วัน) 

 

หมายเหตุ   
หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังจากไดรับการยื่นวีซาเรียบรอยแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การนําเลมพาสปอรต ไปยกเลิกวีซาในทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการยื่นวีซา จะรวมหรือแยกจาก

รายการทัวรก็ตาม 

ผูเดินทางที่ไมสามารถ เขา-ออก เมืองได เนื่องจากยื่นเอกสารปลอม หักคาใชจาย 100% 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทาง

ทราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 

ในกรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทาน ตองเพิ่มเงินทานละ 5,000 บาท  
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการ

บิน  การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจลาจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึง

และรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด 

 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไมสามารถที่จะเรียกรอง

เงินคืน ในกรณีที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงให

ทราบ กอนเดินทาง 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายทีเ่กิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการตรวจคนเขาเมือง และไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ

มาแลว  หากทานถูกปฏเิสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบ หาก

ทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

 

ตั๋วเครื่องบิน 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับหากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนดซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลวผูเดินทางตองรอRefund ตามระบบของสาย

การบินเทานั้น(ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 



 
 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเชนเชียงใหมภูเก็ตหาดใหญฯลฯโปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา

ทัวรนั้นๆยืนยันการเดินทางแนนอนหากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้น

ยกเลิกบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจงแลวขางตน 

 

โรงแรมและหอง 

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู Twin/Double ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียงTriple Room 

ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกตางกันซึ่งอาจจะทําให

ทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการหรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ

ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 

กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเชนมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเปน

ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญ หามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะถูกทําการตรวจอยางละเอียด

อีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุง

ใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 

 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่องได

และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

 

 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบินคือ 20-30กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร

ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของสาย

การบินที่ทานไมอาจปฏเิสธไดหาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง 

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

 

เอกสารประกอบการขอวีซา ประเทศโครเอเชีย 
(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 14 วัน ทําการ) 

สถานทูต ไมอนุญาต ใหดงึเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังนั้นทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททวัรฯ 

เพื่อขอยื่นวซีาลวงหนากอนกรุป และ ให แนบตัว๋เครื่องบินในชวงทีท่านจะเดนิทาง มาดวย 



 
 

การเตรียมเอกสาร กรุณาอานใหเขาใจ และ เตรียมใหครบ และ กรุณาอยาดื้อและยึดติดกบัการยื่นในอดตี 

1. หนังสือเดินทาง อายใุชงานได เกนิ 6 เดือน ขึ้นไป และ มีหนาวางอยางนอย 2 แผน 

2. รูปถาย สี หนาตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พื้นฉากหลังรูปตองเปนพืน้สีขาว (อยาถายเอง เพราะพื้นเปนสี

เทา ใชไมได) 

3. สําเนาบัตรประชาชน 

4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกที่มีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย) 

5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณเีปนผูหญงิ ... หากมีการเปลี่ยนคํานาํหนาเปน ... นาง ... ตองแนบมา) 

6. สําเนาทะเบียนหยา (กรณเีปนผูหญิง ... ถาหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ... นาง ... ตองแนบมา) 

7. สําเนาใบมรณะบัตร 

8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่าํกวา 20 ป บริบูรณ ตองแนบสูติบัตรมา) 

9. กรณีเดก็อายตุ่ํากวา 20 ปบรบิูรณ (หากเด็กไมไดเดินทางพรอม พอและแม) ตองยื่นเอกสารเพิม่เติมดังนี ้

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขต หรือ

อําเภอเทานั้น และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้น 

และใหระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้น 

และใหระบุวา บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมาดา (ระบุชื่อมารดา) 

 

10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONDERN (ไมตองระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ (อายุไมเกิน    

3 เดือน) 

 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเปนเจาของรานคา 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง 

เงินเดือน 

- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน 

- กรณีเกษียณอายุราชการ :  ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 

- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา : ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นวากําลังศึกษาอยู ระบุชั้น ปที่ศึกษา 

11. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมใหถูกตอง ใชทั้ง Bank Guarantee และ สําเนาบัญชี เลมเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของ บัญชีออมทรัพย Saving Account ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ

เจาของบัญชี ใหครบถวน มี อายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่จะยื่นวีซา 



 
- สําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซา มียอดเงินไมต่ํากวา 100,000 บาท ตอ

การรับรอง 1 ทาน และ ยอดแสดงในบัญชีตองไมกาวขามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วัน กอนยื่นวี

ซา) 

       ********** ขอ 1 และ ขอ 2 ตองเปน สมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทานั้น ********** 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขามเดอืน (ยอดไมตอเนื่อง) เชน 1 ขามไปเปน

ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี) ทานตองไปขอ Bank Statement จากทางธนาคารแทนการถายสําเนาสมุด

บัญชี 

- บัญชีฝากประจํา Fixed สามารถแนบประกอบได แตทานตองแนบบัญชีออมทรัพย Saving มาดวย หาก

ตองการใชบัญชีฝากประจํา ตองเตรียม ดังนี ้

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของบัญชีฝากประจํา Fixed Account ออกโดย ธนาคาร ระบุชื่อ

เจาของบัญชี ใหครบถวน มี อายุไมเกิน 20 วัน นับจากวันที่จะยื่นวีซา พรอมทั้งถายเอกสารสมุดบัญชีเงิน

ฝากเลมเดียวกันกับที่ทางธนาคารออกหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน 

- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํา มียอดไมต่ํากวา 100,000 บาท ตอการรับรอง 1 ทาน 

หมายเหต ุ: หากตองการรับรองการเงินใหคนภายในครอบครัว ตองเตรียมเอกสารดังนี้ 

- หนังสือรับรองการเงิน Bank Guarantee ตอง ระบุชื่อเจาของบัญชี รับรองคาใชจายใหใคร ตองระบุชื่อผูถูกรับรอง

ในจดหมายดวย) 

- กรุณา แนบสูติบัตร, ทะเบียนบาน, ทะเบียนสมรส, หรือ หลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธวา

เปนคนในครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง 

- จดหมายรับรองจากนายจาง ระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พมิพเปนภาษาองักฤษเทานั้น 

- หนังสือรับรองเงินฝาก ดัง 11.1 และ 11.2 

สถานทูต ไมรับ พิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไมตองแนบมา 


