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ก ำหนดกำรเดินทำง           

รำคำ 54,900.- บำท 06-12ต.ค.60 / 13-19ต.ค.60 / 15-21ต.ค.60 

   20-26ต.ค.60 / 22-28ต.ค.60  

 
วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภมิู-อิสตันบูล 

18.00 น. พบกนัที ่เคาน์เตอร์เชค็อิน S  ประต ู9 สายการบนิ  เตอร์กิช แอร์ไลน ์TK  เจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทางด้านสมัภาระและเอกสารการเดินทางกอ่นขึ้นเคร่ือง 

21.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตันบลู โดยสายการบนิ เตอร์กิช แอร์ไลน ์เทีย่วบนิที ่TK 65   (บนิตรง) 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     กรุงอิสตันบูล-กรุงซาเกรบ-คาโลวชั-อทุยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า 

04.00 น. เดินทางถึง สนามบิน กรงุอิสตันบลู (แวะเปล่ียนเทีย่วบนิ) 

07.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ โดยสายการบนิ เตอร์กิช แอร์ไลน ์เทีย่วบนิที ่TK 1053  

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 2.15 ชั่วโมง) 

08.35 น. เดินทางถึง สนามบิน Pleso International Airport เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชยี หลงัผา่น

พิธีการตรวจคนเข ้าเมือง น าท่านเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ  เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ที่มี

ประวตัศิาสตร์ยาวนานกวา่พ ันปี เดินชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง  ผา่นชม โบสถ์เซนต์มาร์ก 

ทีต่ ั้งอยู่ในเขตทีท่  าการรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งน้ีมีหลังคาที่โดเด่น ไม่เหมือนใคร จากนั้ นน าท่านชม 

ตลาดกลางเมือง Dolac Market ตลาดกลางแจ้งทีเ่กา่แก ่มีสีสนัสดใส ขายไมด้อกไมป้ระดบัและ

ผลไมร้าคาถูก น าทา่นเขา้ชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์คาทอลิกประจ าเมืองซาเกรบ มีเวลาให้

ทา่นไดอิ้สระตามอธัยาศยักบัการเลือกซือ้สินคา้และของทีร่ะลึกในย่านการคา้  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

  น าทา่นออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ น าท่านทางเขา้สู่ อุทยาน
แห่งชาติพลิตวิเซ่ ทีต่ ั้งอยู่ใจกลางของ อุทยานแห่งชาตพิลิตวเิซ ่เป็นอุทยานแห่งชาต ิที ่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือที่กว่า 
29,482 เ ฮคเตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน ้ ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกนัถึง 16 
ทะเลสาบ เชื่อมต่อกนัดว้ยทางเดินสะพานไม้ลดัเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ระหวา่งทางแวะ
ถ่ายรูปทีพ่ิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง ณ เมืองคาโลวชั เป็นเมืองทีผ่ลิตเบยีร์ชือ่ดงัของประเทศ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   CROATIA RIVERA  7D OCT17-TK-W57 

  พกัคา้งคนื ณ โรงแรม     Mirjana Hotel 4*     หรือเทยีบเทา่ 
 
วนัท่ีสามของการเดินทาง     อทุยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า-เมืองซาดาร์-เมืองวิโดเซ่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน ้ าตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบท ัว่ทกุหนทุก
แห่ง ชมฝงูปลาแหวกวา่ยในสระน ้ าใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ย หุบเขา ตน้ไม้
ใหญ่ที่ร่มร่ืน (การเดินเที่ยวใน อุทยานขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในวนันั้ นๆ)…น าทา่น ล่องเรือข ้าม
ทะเลสาบ Kozjak ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญท่ีสุ่ดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่เชือ่มระหวา่งอุทยาน
ตอนบนและอุทยานตอน  

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนพิูเศษ ปลาเทร้า 

น าทา่นเ ดินทางสู่ เมืองซาดาร์  Zadar เมืองที่มีประวตัิศาสตร์มากวา่ 3,000 ปีมาแลว้ และเป็น
เมืองทา่ส าคญัซึ่งต ัง้อยู่บนคาบสมุทรทะเลอาเดรียตคิ และเป็นท่าเรือสู่ประเทศอิตาลี  เป็นท่าเรือที่มี
บทบาทส าคญัมาต ั้งแตใ่นยุคโบราณ น าทา่นชม ซี ออแกน Sea Organ เป็นผลงานการออกแบบที่มี
ชือ่เสียงของเมืองซาร์ดาร์ โดยศิลปินทีม่ีชื่อวา่ นิโคล่า บาซชิ  เป็นผลงานดา้นเสียงเพลงจากการท  าแนว
บนัไดหินอ่อนเป็นชอ่งๆ ตามชายฝ่ัง แลว้น ้ าทะเลซดัเขา้หาฝ่ัง ท  าให้เกดิเสียงบรรเลงจากธรรมชาต ิชม 
โรมันฟอรัม Roman Forum ลานประชมุกลางเมือง ที่ปัจจุบนัหลงเหลือเพียงแคซ่ากปรกัหักพ ัง 
ซึ่งถือวา่เป็นส่ิงกอ่สรา้งทีม่ีขนาดที่ใหญท่ี่สุดในฝ่ังตะวนัออกของทะเลเอเดรียติก ถ่ายรูปกบั โบสถ์ 
เซนต์ โดแนท St. Donatus Church ซึ่งต ัง้อยู่บริเวณเดียวกนักบัโรมันฟอรัม ซึ่งเป็นโบสถ์    
ไบแซนไทน์ทีใ่หญท่ีสุ่ดในเขตดลัเมเชยีน น าทา่นเดินทางสู่ เมืองโวดิเซ่ เมืองเล็กๆ น่ารกัริมทะเล 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือ 

  พกัคา้งคนื ณ โรงแรม     Olympia Hotel 4*     หรือเทยีบเทา่ 
วนัท่ีส่ีของการเดินทาง     เมืองวิโดเซ่-เมืองซิบินิค-เมืองโทรเกียร์-เมืองสปลิท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองซีบีนิค Sibenik เมืองเกา่ริมฝ่ังทะเลอาเดรียตคิทีไ่ดร้ับอิทธิพลสถาปัตยกรรม
จากเวนิส ในใจกลางเมืองนันมีโบสถ์เซนตจ์าคอบ (เซนตเ์จมส์) ทีถู่กสรา้งมาต ัง้แตส่มยัเรอเนสซองตใ์น
ปี ค.ศ.1431 ตามสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรอเนสซองส์ โดยศิลปินชาวอิตา
เลียน ซบีนิีคเป็นเมืองแห่งประวตัิศาสตร์ทีต่ ัง้อยู่ตอนกลางของแควนัดลัเมเชยี เ น่ืองจากเมืองซบีนิีคนั้ น
ต ัง้อยู่บนบริเวณทีแ่ม่น ้ าครึคาไหลลงสู่ทะเลอาเดรียตคิ จึงเกดิเ ป็นความไดเ้ปรียบท ั้งในดา้นคมนาคมทาง
น ้ า และความงามของทศันีย์ภาพที่แต่งแตม้โดยธรรมชาต ิน าท่านชมสถานที่ส าคญัทีสุ่ดของเมืองคือ 
“มหาวิหารเซนต์จาคอบ” สรา้งขึ้นในระหวา่งปีค.ศ. 1431-1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกนั
ระหวา่ง 3 ศิลปกรรม คอื ดลัเมเชยี น (ทอ้งถ่ิน), ศิลปะทางเหนือของอิตาลี และทสัคานี สถาปนิคท ัง้ 3 
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ทา่นได้ใชเ้ทคนิคช ัน้สูงในการสรา้งห้องโถงสูงใหญ่ และโดมคร่ึงวงกลม ท ัง้วิหารลว้นสรา้งดว้ยหิน
ท ัง้หมด สะทอ้นให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะโกธิคและเรอเนสซองส์ ผสมผสานกนัอย่างกลมกลืน โดย
องค์การยูเนสโกย้กย่องใหม้หาวิหารแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 น าทา่นเดินทางสู่ 
เมืองโทรเกียร์  ทีไ่ดร้ับการขนานนามวา่ “A Little Venice”  เ มืองโบราณบนเกาะเล็กๆที่ถูก
ปกครองโดยพวกกรีกและโรมนั ปัจจุบนัมีการอนุรกัษ์เป็นเมืองเกา่ ไม่วา่จะเ ป็นป้อมปราการ, จัตรุัส
กลางเมือง และก  าแพงเมืองไวเ้ป็นอย่างดี จน  ได้รับการยกย่องจาก ยูเนสโก้ UNESCO ใหเ้ป็น

เมืองมรดกโลกใน ปี ค.ศ.1997 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

  น าทา่นเดินชมภายใน เขตเมืองเก่า ทีม่ีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมนัโบราณ เชน่ ประตูเมือง 
ทีไ่ดม้ีการบรูณะขึ้ นใหม่เมื่อศตวรรษที ่16 หอนาฬิกาทีส่รา้งขึ้นในสมยัที ่14 และผ่านชม มหาวิหาร
เซ็นต์ลอร์เลนซ ์ที่สรา้งขึ้นในศตวรรษที ่12 ใชเ้ วลาก่อสร้างนับสิบปี ทีม่ีความงดงามดว้ยกรอบและ
บานประตหิูนแกะสลกั ทีม่ีรูปป้ันสิงโต อิสระใหท่้านเดินชมเมืองเก่าตามอัธยาศัย น าทา่นออก
เดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองสปลิท Split โดยใชเ้สน้ทางลดัเลาะเลียบไปตามชายฝ่ังทะเลอาเดรียตคิ ที่
มีบา้นเรือนหลงัคากระเบือ้งสีสม้ สลบัตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

  พกัคา้งคนื ณ โรงแรม     Corner Hotel 4*     หรือเทยีบเทา่ 
 
 
วนัท่ีหา้ของการเดินทาง     เมืองสปลิท-เมืองนีอมุ (บอสเนีย)-มาลีสตอน-ดูบรอฟนิค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นชม พระราชวังดิโอคลีเช่ียน ที่สรา้งขึ้ นจากพระประสงคข์องจักรพรรด์ิดิโอคลีเ ชีย่น ที่
ตอ้งการสร้างพ ระราชวงัส าห รับบ ั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใชเ้ วลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี 
UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก ชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินทีเ่ชือ่มตอ่สู่ห้องอ่ืนๆ ชม
ลานกวา้งซึ่งลอ้มไวด้้วย เสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเชื่อมตอ่ดว้ยโคง้เสาที่ตกแต่งด้วยชอ่ดอกไมส้ลัก
อย่างวจิิตรสวยงาม  อิสระให้ท่านเ ดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ทา่นจะไดข้ ้ามพรมแดนเข ้าสู่ ประเทศ
บอสเ นีย (แวะถ่ายรูป) ทีเ่รียกวา่ เ มืองนีอุม  ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบา้นของโครเอเชีย โดยประชาการ
ส่วนใหญ่กเ็ป็นชาวโครเอเชยี .ตอ่ด้วยน าทา่นเดินทางขา้มพรมแดนอีกครั้งหน่ึงเพื่อกลับเขา้สู่ประเทศ
โครเอเชยี ซึ่งเป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่ในแควน้ดลัเมเทยี Dalmatia  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั แบบพ้ืนเมือง  

  น าทา่นเดินทางสู่ เมืองมาลีสตอน Mali Ston กอ่นที่ทา่นจะเดินทางถึงเมืองมาลีสตอน ทา่นจะได้
ขา้มพรมแดนเขา้สู่ประเทศบอสเนีย (แวะถ่ายรูป) ที่เรียกวา่ เมืองนีอุม ซึ่งเ ป็นประเทศเพื่อนบา้นของ
โครเอเชยี โดยประชาการส่วนใหญ่กเ็ป็นชาวโครเอเชยี.ตอ่ดว้ยน าทา่นเดินทางขา้มพรมแดนอีกครั้งหน่ึง
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เพื่อกลบัเขา้สู่ประเทศโครเอเชยี ซึ่งเป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่ในแควน้ดลัเมเทยี Dalmatia เดินทางถึงเมืองมาลี
สตอน เ ป็นเมืองทีม่ีชื่อเสียงและขึ้ นชือ่สถานที่ใชเ้ ล้ียงหอยนางรมของประเทศโครเอเชยี  น าท่าน 
ล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเล้ียงหอยนางรม (ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท)ี ชมข ั้นข ั้นตอนตา่ง ๆ ของ
การเล้ียงหอย จากนั้นให้ทา่นไดล้องล้ิมชมิรสหอยนางรมสด ๆ จากทอ้งทะเลอเดรียตคิ พรอ้มดว้ยเคร่ือง
เคยีง จิบไวน์สดเตมิเตม็รสชาตท่ามกลางบรรยากาศทีส่วยงามของอ่าวมาลีสตอน แห่งทอ้งทะเลอเดรี
ยติก ได้เวลาพอสมควร น าทา่นออกเดินทางสู่  เ มืองดูบรอฟนิค  เ มืองทางตอนใตแ้ละเ ป็นเมือง
ทอ่งเทีย่วทีม่ีชือ่เสียงที่สุดอีกท ัง้เป็นทีจ่อดเรือส าราญขนาดใหญ ่น าท่านสู่ Konzum ซปุเปอร์ขนาด
ใหญ่ แบรนด์ของโครเอเชยี เพื่อให้ไดสิ้นซือ้สินคา้ ของฝากในราคาย่อมเยา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

  พกัคา้งคนื ณ โรงแรม     Adria Hotel 4*     หรือเทยีบเทา่ 
วนัท่ีหกของการเดินทาง     ดูบรอฟนิค-ก าแพงเมืองโบราณ-กรุงอิสตันบูล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่สถานีเพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ทีค่วามสูง 400 เมตร เพื่อชมววิทวิทศัน์ทีค่งความเป็น
เอกลกัษณ์ของบา้นเมืองหลงัคาสีสม้ และความงดงามทะเลอะเดรียตคิ  

เท่ียง รับประทาน กุง้มังกร เสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตต้ี นั่งรับประทานริมทะเลอเดรียติค  

  น าทา่นเทีย่วชม เมืองดูบรอฟนิค ซึ่งถือวา่เป็นเมืองทีส่วยงามตดิอันดบัตน้ๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 
1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเ ป้าหมายถูกโจมตจีากกองทหารยูโกสลาฟ บา้นเรือนกว่าคร่ึง อนุสาวรีย์
ตา่งๆ เสียหาย  และทรุดโทรม และหลังจากนั้ นในปี 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสัญญา 
ERDUT สงบศึก และเร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ไดร่้วมกนับรูณะ ซอ่มแซม 
เมืองส่วนทีเ่สียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิค กก็ลบัมาสวยงามอีกครั้ง และมี
การส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงชมทศันียภาพของเมืองซึ่งดูบรอฟนิค ทีต่ ัง้อยู่ตามแนวชายฝ่ัง
ทะเลอเดรียตคิ ตวัเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณทีถื่อเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ชมแนวก  าแพงป้อม
ปราการที่มีขนาดกวา้งขวางใหญ่โต ทีท่่านสามารถขึ้นไป ชมความงดงามของตวัเมืองไดอ้ย่างดี น าทา่น
เดินขึ้นชมก าแพงเมืองโบราณ  ชมความสวยงามของแนวหลงัคาสีสม้ตระหง่านไปท ั้งเมืองเก่า 
ก  าแพงแห่งน้ีมีความยาวรวมกนัประมาณ 2 กโิลเมตร ทา่นจะไดเ้พลิดเพลินชมความสวยงาม  

 
 
  โดยวา่กนัวา่ ใครมาเมืองดูบรอฟนิคแล้วไม่ได้ขึ้นมาชมก าแพงเมืองโบราณแห่งน้ี ถือว่า

มาไม่ถึงดูบรอฟนิค จากนั้ นให้ท่านไดถ่้ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตรุสักลางเมืองซึ่งเป็นสถานทีน่ัดพบ
และประกอบกจิกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผูก้ระท  าผดิดว้ย อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูปทีร่ะลึกกบั เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา  ทีต่ ัง้อยู่ปลายสุดของถนนสายหลกั สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 
1444 หน้าปัดท  าดว้ยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตห้น้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกขา้งขึ้ นขา้งแรม
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ในสมยักอ่น และรูปป้ันของ นักบญุ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจ าเมืองสไตล์โรมาเนสกแ์ห่งแรกของ
เมืองเป็นฉากหลงั  

14.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค (หากมีการท  าการคนืภาษีกรุณาแจ้งหัวหน้าทวัร์ให้ทราบดว้ย) 
19.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอร์กิช แอร์ไลน ์เทีย่วบนิที ่TK 1440 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.45 ชั่วโมง)  

22.25 น.  เดินทางถึงสนามบนิ กรงุอิสตันบลู (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง     กรุงเทพมหานคร 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอร์กิช แอร์ไลน ์เทีย่วบนิที ่TK 68 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง) 

14.50 น.  เดินทางถึงสนามบนิ สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

  
ก ำหนดกำรเดินทำง  

รำคำ 54,900.- บำท 06-12ต.ค.60 / 13-19ต.ค.60 / 15-21ต.ค.60 

   20-26ต.ค.60 / 22-28ต.ค.60  

 
ผูใ้หญ ่ พกัห้องคู ่หรือ เด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น   ราคาทา่นละ         บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัห้องเด่ียว      ราคาทา่นละ           บาท     

เด็ก ต  า่กวา่ 12 ปี         (เสริมเตยีง-พกักบัผูใ้หญอี่ก 2 ทา่น) ราคาทา่นละ         บาท  

เด็ก อายุต  า่กวา่ 12 ปี      (ไม่เสริมเตยีง-พกักบัผูใ้หญอี่ก 2 ทา่น)  ราคาทา่นละ         บาท  

ช ัน้ธุรกจิเพิ่มเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ทีท่า่นละ   บาท (ราคาสามารถยืนยนัไดก้ต็อ่เมื่อทีน่ั่ง confirm เทา่นั้น) 

 

รำคำอำจมีกำรปรบัขึ้น – ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัขึ้นลง แต่จะปรบัตำมควำมเป็นจริงท่ี  

สำยกำรบินประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยืนยนัเท่ำนัน้ (คิด ณ วนัท่ี 15 มิถนุำยน 2560) 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทรำบก่อนกำรเดินทำง 

ส าหรบัห้องพกัแบบ 3 เตยีง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้ น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บริษทัฯ ขอแนะน าให้

นักทอ่งเทีย่วเปิดห้องพกั เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้ำหนกัไม่เกิน 23กก., กระเป๋ำถือขึ้นเครื่อง น ้ าหนักไม่เกนิ 7 กก. 
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กรณีเดินทางเป็นต ัว๋กรุ๊ป หากออกต ัว๋แลว้ นักทอ่งเทีย่วไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวมถึง 

ต ัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ช ัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส  

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

คา่ประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มอีายุเกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพ่กัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู)่, คา่อาหารทกุมื้อทีร่ะบใุนโปรแกรม 

คา่พาหนะ หรือ รถรบั-ส่ง ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแห่งตามโปรแกรมระบ ุ

เจ้าหน้าทีไ่กด์คนไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวมถึง 

คา่ใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิคา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท,์ คา่แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และคา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุ 

คา่ทปิไกด์ทอ้งถ่ิน (3.00EUR / ทา่น / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ทา่น / วนั) (คิดเป็น 5 วนั รวมเท่ำกบั 25 USD) 

คา่ทปิหัวหน้าทวัร์ไทย ทา่นละ 3.00 EUR /ทา่น / วนั (คิดเป็น 6  วนั รวมเท่ำกบั  18 USD) 

คา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

คา่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี  (ค่ำวีซ่ำโครเอเชีย ประมำณ 5,000 บำท ) 

หำกลกูคำ้มีวีซ่ำเชงเกน้ท่ียงัไม่หมดอำย ุและไดเ้คยใชเ้ดินทำงไปยงักล ุ่ม

ประเทศเชงเกน้ อย่ำงนอ้ย 1 ครัง้ สำมำรถเดินทำงเขำ้ประเทศโครเอเชีย

ได ้โดยไม่ตอ้งท ำวีซ่ำประเทศโครเอเชีย 

 

เง่ือนไขกำรจองทัวร ์โปรแกรม โครเอเชีย ริเวียร่ำ 7 วนั 

การช าระเงิน งวดที่1: ส ารองที่น ัง่มดัจ าท่านละ  20,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลังจากท าการจอง 

งวดที่2: ช าระส่วนที่เหลือทั้งหมด    ภายใน 45 วนัล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 
 

 

กรณียกเลิกทัวร ์โปรแกรม โครเอเชีย ริเวียร่ำ 7 วนั 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนั ไม่เกบ็คา่ใชจ่้าย หากไม่ไดม้ีการยื่นวซีา่ล่วงหน้า (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั หักเงิน 20,000+คา่วซีา่ (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั) 
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ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 01-29 วนั หักคา่ใชจ่้าย 100% (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) 

 

หมายเหตุ   

หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังจากได ้รับการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ต ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่า จะรวม

หรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม 

ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถ เขา้-ออก เมืองได ้เน่ืองจากย่ืนเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100% 

 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้เดินทางต ่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู ้
เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั กอ่นการเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีผ ู้เดินทำง 15-19 ท่ำน ตอ้งเพ่ิมเงินท่ำนละ 5,000 บำท  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กิดเหตุจ าเ ป็นสุดวสิัย อาท ิการล่าชา้ขอ งสายการ
บนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภ ัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ท ั้งน้ีจะค  านึงและ
รกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทีสุ่ด 

 เน่ืองจากการทอ่งเทีย่วน้ีเป็นการช  าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไม่สามารถทีจ่ะเ รียกรอ้งเงิน
คนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการทีท่างทวัร์จัดให้ ยกเวน้ทา่นไดท้  าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ 
กอ่นเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้น  หากทา่นถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คนืเงินค่าทวัร์ทีท่่านช  าระ
มาแลว้  หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท  าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หาก
ทา่นถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตนิักท่องเทีย่วใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

 ในการเ ดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับหากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเ ดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช  าระ
คา่ใชจ่้ายส่วนตา่งที่สายการบินเรียกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีที่ยกเ ลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัได้ออกต ัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบนิเทา่นั้น(ในกรณีทีต่ ัว๋เคร่ืองบนิสามารถท  าการ Refund ไดเ้ทา่นั้น) 
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 ทา่นที่จะออกต ัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ภูเกต็หาดใหญฯ่ลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายกอ่นเพื่อขอค  ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากทา่นออกต ัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงานแล้วทวัร์นั้ น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัต ัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศได ้

 เมื่อทา่นจองทวัร์และช  าระมดัจ าแลว้หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขทีบ่ริษทัฯแจ้งแลว้ขา้งตน้  
 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพ ักคู่ Twin/Double ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน  / 3 เ ตยีง
Triple Room ขึ้นอยู่กบัข ้อก  าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพ ักของแตล่ะโรงแรมซึ่งมกัมีความแตกตา่งกนั
ซึ่งอาจจะท  าให้ทา่นไม่ไดห้้องพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มี เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มี อุณหภูมิต  ่า เ คร่ืองปรบัอากาศทีม่ีจะ
ให้บริการในชว่งฤดูรอ้นเทา่นั้น 

 ในกรณีทีม่ีการจัดประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึ้น  3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทกุชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถือขึ้นเคร่ืองบนิเชน่มีดพบักรรไกรตดัเล็บทกุขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าตดิตวัขึ้นบนเคร่ืองบนิโดยเด็ดขาด 
 
 

 วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรีมโลช ัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหลา้เป็นตน้จะถูกท  าการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดียวกนัในถุง
ใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากทา่นซือ้สินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบวุนัเดินทางเทีย่วบนิจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ 

 ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเ คร่ืองบนิคือ 20-30กโิลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ช ัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้ นกบัแต่ละสายการบนิ ) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็น
สิทธ์ิของสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธไดห้าก น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก  าหนด 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำ ประเทศโครเอเชีย 

(ใช้เวลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 14 วนั ท ำกำร) 

สถานทตู ไม่อนญุำต ให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจ้งบริษทัทวัร์ฯ 

เพื่อขอยื่นวซีา่ล่วงหน้ากอ่นกรุ๊ป และ ให้ แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงท่ีท่ำนจะเดินทำง มำดว้ย  

 

การเตรียมเอกสาร กรณุำอ่ำนใหเ้ขำ้ใจ และ เตรียมใหค้รบ และ กรณุำอย่ำดื้อและยึดติดกบักำรยื่นในอดีต 

1. หนังสือเดินทาง อายุใชง้านได ้เกนิ 6 เดือน ขึ้นไป และ มีหน้าวา่งอย่างน้อย 2 แผน่ 

2. รปูถ่ำย สี หนำ้ตรง ขนำด 2 น้ิว 2 รปู พ้ืนฉำกหลงัรปูต้องเป็นพ้ืนสีขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพ้ืน

เป็นสีเท่ำ ใชไ้ม่ได)้ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถ่ายหน้าแรกทีม่ีรายละเอียดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีเป็นผูห้ญงิ ... หากมีการเปล่ียนค  าน าหน้าเป็น ... นาง ... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหย่า (กรณีเป็นผูห้ญงิ ... ถา้หย่าและหากมีการใชค้  าน าหน้าเป็น ... นาง ... ตอ้งแนบมา)  

7. ส าเนาใบมรณะบตัร 

8. สูตบิตัร (กรณีเด็กต  า่กวา่ 20 ปี บริบรูณ์ ตอ้งแนบสูตบิตัรมา) 

9. กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปีบริบรูณ ์(หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยื่นเอกสารเพิ่มเตมิดงัน้ี 

- เด็ก เดินทางกบับคุคลอ่ืน  บดิาและมารดาตอ้งท  าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยทีว่า่การเขต หรือ

อ าเภอเทา่นั้น และให้ระบวุา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบชุือ่) มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัครอบครวั 

- เด็ก เ ดินทางกบับดิา มารดาตอ้งท  าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่การเขตหรืออ าเ ภอเท่านั้ น 

และให้ระบวุา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา) 

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บดิาตอ้งท  าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยทีว่่าการเขตหรืออ าเภอเทา่นั้ น 

และให้ระบวุา่ บดิายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมาดา (ระบชุือ่มารดา) 

10. หลกัฐานการท  างาน (จดหมายรบัรองการท  างาน) ท  าเป็นภาษาองักฤษ 

 

จดหมายรบัรองการท  างานให้ระบ ุTO WHOM IT MAY CONDERN (ไม่ตอ้งระบสุถานทตูและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเ จ้าของกจิการ : ใชห้นังสือจดทะเบยีนบริษัทฯ ที่มีรายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายุไม่เกิน    

3 เดือน) 
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- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจ้าของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณิชย์ทีม่ีชือ่ผูเ้ป็นเจ้าของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบริษทั : ใชจ้ดหมายรบัรองการท  างานจากนายจ้าง ระบตุ  าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จ้าง เงินเดือน  

 

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสือรบัรองจากหน่วยงาน 

- กรณีเกษียณอายุราชการ :  ถ่ายส าเนาบตัรขาราชการบ  านาญ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา : ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก  าลงัศึกษาอยู่ ระบชุ ัน้ ปีทีศึ่กษา 

11. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชท้ ัง้ Bank Guarantee และ ส าเนาบญัช ีเล่มเดียวกนั) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของ บญัชีออมทรัพย์ Saving Account ออกโดย

ธนาคาร ระบชุือ่เจ้าของบญัช ีให้ครบถว้น มี อายุไม่เกนิ 15 วนั นับจากวนัทีจ่ะยื่นวซีา่ 

- ส าเนาสมุดบญัชยีอ้นหลงั 6 เดือน นับขึ้นไปจากเ ดือนทีจ่ะยื่นวซี่า มียอดเงินไม่ต  า่กว่า 100,000 บาท ตอ่การ

รบัรอง 1 ทา่น และ ยอดแสดงในบญัชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรบัสมดุและส ำเนำ 15 วนั ก่อนยื่นวีซ่ำ) 

       ********** ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็น สมุดบญัชอีอมทรพัย์เล่มเดียวกนัเทา่นั้น ********** 

หมายเหต ุ: หากสมุดบญัชแีสดงยอดรวมทีม่ีการกระโดดข ้ามเดือน (ยอดไม่ตอ่เน่ือง) เชน่ 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ทา่นตอ้งไปขอ Bank Statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนา

สมุดบญัช ี

- บญัชีฝากประจ า Fixed สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรพัย์ Saving มาดว้ย หาก

ตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรียม ดงัน้ี 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเ งิน Bank Guarantee ของบญัชีฝากประจ า Fixed Account ออกโดย 

ธนาคาร ระบชุื่อเจ้าของบญัชี ให้ครบถว้น มี  อายุไม่เกนิ 20 วนั นับจากวนัทีจ่ะยื่นวซีา่  พรอ้มท ัง้ถ่าย เอกสาร

สมุดบญัชเีงินฝากเล่มเดียวกนักบัทีท่างธนาคารออกหนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน  

- ส าเนาสมุดบญัชเีงินฝากประจ า มียอดไม่ต  า่กวา่ 100,000 บาท ตอ่การรบัรอง 1 ทา่น  

หมำยเหต  ุ: หำกต้องกำรรบัรองกำรเงนิใหค้นภำยในครอบครวั ต้องเตรียมเอกสำรดงัน้ี 

- หนังสือรบัรองการเงิน Bank Guarantee ตอ้ง ระบชุือ่เ จ้าของบญัช ีรบัรองคา่ใชจ่้ายให้ใคร ตอ้งระบชุือ่ผู ้

ถูกรบัรองในจดหมายดว้ย) 

- กรุณา แนบสูตบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส, หรือ หลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์วา่เป็น

คนในครอบครวัเดียวกนั 

กรณีนำยจ้ำงรบัรองค่ำใชจ่้ำยใหล้กูจ้ำง 

- จดหมายรบัรองจากนายจ้าง ระบวุา่เป็นผูร้บัรองคา่ใชจ่้าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น  
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- หนังสือรบัรองเงินฝาก ดงั 11.1 และ 11.2 

สถำนทตู ไม่รบั พิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนัในทกุกรณี ไม่ต้องแนบมำ 


