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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ
 
17.30 น.           พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เคาท์เตอร์ U ประตู 9Turkish Airlines (TK) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

22.35น.            ออกเดินทาง   สู่ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูล โดยเท่ียวบินท่ี TK 65  *** พีเรียตตั้งแต่ เดือน พ.ค.63 เป็นต้นไป           
ออกเดินทางเวลา 23.00 น. เท่ียวบินท่ี TK 69 ถึงอิสตนับูล เวลา 05.20 น. **** 

 
 

วนัทีส่อง            ท่าอากาศยานอสิตันบูล • ซาเกรบ • พลติวเิซ่ 
                                 (-/กลางวนั/เยน็) 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอสิตันบูล อาตาตูร์ก ***เพื่อเปล่ียนเคร่ือง*** 

08.05 น.              ออกเดินทางต่อสู่ กรุงซาเกรบ โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์   เที่ยวบินที ่TK1053          
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  *** พีเรียดตั้งแต่ เดือน เม.ย. 63 เป็นตน้ไป  ออกเดินทางเวลา 07.05 น.  ****     

08.15 น. ถึงสนามบินกรุงซาเกรบ ( ZAGREB ) ประเทศ โครเอเชีย (CROATIA) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

 จากน้ัน             น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ  (ZAGREB ) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซ่ึงมี

ความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวฒันธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัย

ศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบนัชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปท่ีเจริญโดยทัว่ไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบ

สะดวกสบาย นิยมใชร้ถรางเป็นพาหนะทัว่ทั้งเมือง   กรุงซาเกรบประกอบดว้ยเขตเมือง UPPER TOWN ท่ีสร้างข้ึน

สมยัศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีซุ้มประตูหินเป็นสัญลกัษณ์ เขต  LOWER TOWN   ท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 19 และเขต

เมืองใหม่ท่ีสร้างสมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง น าท่านสู่เขต UPPER TOWN  ชมวหิารเซนต์มาร์ก 

                          ( ST.MARKS CHURCH  ) ท่ีมีหลงัคากระเบ้ืองปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยคุกลาง ถือเป็นสัญลกัษณ์

ส าคญัของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจ าเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน  (ST. CATHERINE ) บริเวณแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของ

ท าเนียบประธานาธิบดี ( President Palace  )  น าชมก าแพงหินโบราณยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ท่ีสร้างรายลอ้มเมือง 

เก่าท่ีคงความอศัจรรยข์องภาพพระแม่มารท่ีไม่ถูกเผาท าลายเม่ือไฟไหมค้ร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2274 

เทีย่ง                   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที ่1 ) 
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ถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (ST. STEPHEN CATHEDRAL) ซ่ึงมียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหาร

ตกแต่งอยา่งงดงาม สามารถเห็นไดจ้ากทุกมุมในซาเกรบ มหาวหิารน้ีก็ไดรั้บการบูรณะใหม่อีกหลายคร้ัง จนกระทัง่

รูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิคดงัปัจจุบนั ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากการบูรณะก่อสร้างในปี ค.ศ. 1880   

แวะชมจัตุรัส  TRG BAN JELACIC SQUARE  จตุัรัสกลางเมืองท่ีล้อมรอบด้วยห้างร้านน าสมยั ชมอนุสาวรีย์ 

BAN JOSIP JELACIC  ผูย้ิ่งใหญ่ ผูซ่ึ้งต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาวฮงักาเรียนเม่ือปี ค.ศ. 1848 จากน้ันน าชม 

ตลาดกลางเมือง ( DOLAC MARKET  ) ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่ มีสีสันสดใส มีดอกไมป้ระดบัและผลไมร้าคาถูก

วางขายมากมาย    

 

จากน้ัน               น าท่านออกเดินทางสู่เมืองพลติวเิซ่ (PLITVICE) แห่งแควน้ ISTRIA & KVARNER  

                           (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ โรงแรม  (มื้อที ่2 ) 

ทีพ่กั               JEZERO HOTEL  หรือเทยีบเท่า  

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนั 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณตีิดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

วนัทีส่าม พริตวเิซ่ • อุทยานแห่งชาติพริตวเิซ่ •  เมืองซาดาร์     

                                                                                                                                                                        (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที ่3 ) 

 

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ ( PLITVICE NATIONAL PARK ) ซ่ึงได้รับการข้ึนทะเบียนจาก

องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานน้ีมีพื้นท่ีประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 

ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นท่ีป่าและพื้นน ้ าครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มี

ทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งท่ีมีความงดงามแตกต่างกนั น าท่านเขา้ชมความงามของอุทยาน Lower Lake โดย

ล่องเรือข้ามทะเลสาบ JEZERO KOZJAK  ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งนี้ อีกทั้งยงัเป็นทะเลสาบท่ี

เช่ือมระหว่างอุทยานตอนล่างข้ึนสู่ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอนังดงามและความ

อลงัการของ Lower Lake ท่ีประกอบดว้ยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นตน้ น าท่านเดิน

ชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไมท่ี้เช่ือมแต่ละทะเลสาบเขา้ดว้ยกนั ชม  VELIKI SLIP  ชมน ้าตกที่ใหญ่

ทีสุ่ดในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร 
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที ่4 ) 
 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ ( ZADAR ) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์มากวา่ 3,000 ปี

มาแลว้ และเป็นเมืองท่าส าคญัซ่ึงตั้งอยูบ่นคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค ท่ีมีบทบาทมาตั้งแต่สมยัโรมนั

จนถึงปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ส าคัญประจ าเมือง โบสถ์อนาสตาเชีย ( THE CATHEDRAL OF 

ST.ANASTASIA ) เป็นโบสถ์โรมนัคาทอลิกสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่

ท่ีสุดในแควน้ดลัมลัเชีย น าท่านชมบริเวณดา้นนอก โบสถ์เซนต์ โดแนท ซ่ึงเป็นโบสถ์ส าคญัประจ าเมืองอีกแห่ง 

หน่ีง ชมโรมนัฟอรัมหรือย่านชุมชนของโรมนัเม่ือสองพนัปีก่อนท่ีนักโบราณคดีไดใ้ช้ความอุตสาหะในการขุด

คน้พบหลกัฐานส าคญัต่างๆ ทั้งท่ีอยูอ่าศยัชาวโรมนั 
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ค ่า             บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที ่5 ) 

ทีพ่กั KOLOVARE   หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนั 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณตีิดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

วนัทีส่ี่ ซาดาร์ • ซิเบนิค •  โทรเกียร์ •  สปลทิ   • ดูโกโพลเิย                                            

                                                                                                                                                                            (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที ่6 ) 
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 น าท่านเดินทางสู่เมืองซิเบนิค ( SIBENIK ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแม่น ้ าทะเล 

เอเดรียติค น าชมตวัเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอะเดรียติคท่ีได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส  และเป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของ Dalmatia เป็นท่ีรวมศิลปะโบราณยุคก่อน  ประวติัศาสตร์ มากมาย ชมโบสถ์เซนต์จา

คอบ หรือ เซนต์เจมส์(ST. JACOB CATHEDRAL ) อนังดงาม ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่สมยัเรอเนสซองตใ์นปี ค.ศ.1431 

ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปิน Jura Dolmatinae โบสถ์น้ีมี

เอกลกัษณ์ดว้ยโคมหลงัคาของมหาวหิารตลอดจนรูปสลกัศีรษะคนประดบัโดดเด่นรอบมหาวิหาร  จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ ( TROGIR ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  เมืองขนาดเล็กบนเกาะท่ีตั้งอยู่ใกล้กับ

แผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมยัเม่ือ 380 ปีก่อนคริสตกาล บา้นเรือนได้รับอิทธิพลจากศิลปะสไตล์เรเน

ซองคแ์ละบาโร๊ค ซ่ึงองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้มืองโทรเกียร์เป็นมรดกโลกในปี 1997 น าท่านชม เขตเมือง

เก่า สัมผสัอาคาร บา้นเรือน ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมนัโบราณ เช่น ประตูเมือง Kopnena 

Vrata ซ่ึงไดบู้รณะข้ึนใหม่ในสมยัศตวรรษท่ี 16 น าท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ ( ST. LAWRENCE 

CATHEDRAL ) จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเข้าท่ีแกะสลักเป็นเร่ืองราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา   

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองสปลิท ( SPLIT )         (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 

รองจากซาเกรบ ซ่ึงอยูใ่นแควน้ดลัเมเชีย อนัเป็นตน้ก าเนิดของสุนขัพนัธ์ุดลัมาเช่ียนท่ีโด่งดงั 

 

 
 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที ่7 ) 
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 เท่ียวชมเมืองสปลิท ท่ีสร้างรายลอ้มพระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน ประกอบดว้ย ศาลาวา่การเมืองสไตล์เรอเนซองส์ สร้าง

ในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ น าท่านชมพระราชวังดิโอคลีเธ่ียน DIOCLETIAN 

PALACE องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้างข้ึนจากพระประสงคข์อง

จกัรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียนแห่งโรมนั ซ่ึงตอ้ง การสร้างพระราชวงัส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ หลงัจากสละ

บลัลงัก์ ภายในพระราชวงัประกอบไปด้วยทางเขา้หลกั หรือ GOLDEN GATE, มหาวิหารเทพเจา้จูปีเตอร์, โบสถ์

แห่ง เทพวีนัส, วิหารเซ็นต์ดอมนิอุส (CATHEDRAL OF ST.DOMNIUS) ท่ีจัดเรียงรายกันอย่างลงตัว ชมย่าน 

PEOPLE SQUARE ศูนยก์ลางทางธุรกิจ และการบริหาร จากเม่ือสมยัศตวรรษท่ี 15 และส่ิง ก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียง 

เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย  VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ท่ี

สร้างขน้ในศตวรรษ 15 เดินเล่นชมเมือง และชอ้ปป้ิง 
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ค ่า             บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที ่8 ) 

จากน้ัน              น าท่านเดินทางสู่เมืองดูโกโพลเิย  (DUGOPOLJE) เพื่อน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) 

ทีพ่กั HOTEL KATARINA หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนั 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณตีิดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

วนัที่ห้า     ดูโกโพลเิย   •  โมสตาร์ •  สตอน • นีอุม         

                           (เชา้ /กลางวนั /เยน็ ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที ่9 ) 
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโมสตาร์ ( MOSTAR )     (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวี

น่า เมืองโมสตาร์ เป็นเมืองท่ีเคยถูกระเบิดคร้ังใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหวา่งเซิร์บกบัโครแอต โม

สตาร์เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น ้ าเนเรทวา (Neretva) ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นพรมแดน

กั้นวฒันธรรมของสองทอ้งถ่ิน คือทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนท่ีเป็นท่ีตั้ง

ของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝ่ังตะวนัตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อนัเป็นท่ีตั้งของโบสถ์

และท่ีอยูข่องนกับวช ปัจจุบนัโมสตาร์เป็นเมืองท่ีสวยงามและโด่งดงัท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงประเทศของบอสเนีย ค าว่า 

โมสตาร์ มาจากค าวา่ “The Bridge Keepers” หรือแปลวา่ ชาวโมสตาร์ท่ีคอยดูรักษาสะพานท่ีตั้งอยูเ่หนือแม่น ้ า เนเร

ทวา่ ชมบ้านแบบเติร์ก  ( TURKISH HOUSE ) ซ่ึงเหลืออยูเ่พียงไม่ก่ีหลงัในโมสตาร์ ปัจจุบนัเจา้ของบา้นยงัคงเป็น

ชาวบอสเนียเช้ือสายเติร์ก มีเวลาใหท้่านอิสระเดินเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที ่10 ) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (STON)       

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) เมือง

ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของอาหารทะเลรส

เลิศ และมีฟาร์มเล้ียงหอยนางรมท่ีมี

ช่ือเสียง โดยท่านจะได้ ชิมหอยนางรม

สดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ช้ันดี  ซ่ึง

เมืองสตอนเป็นเมืองท่ีเปรียบเสมือน

ตั ว แ ท น ข อ ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
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สถาปัตยกรรมยุคกลางคือก าแพงเมืองโบราณ ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพื่อลอ้มรอบเมือง โดยก าแพงโบราณแห่งน้ีใชเ้วลาใน

การก่อสร้างก าแพงน้ีประมาณ 200 ปี มีความยาวมากกวา่ 5.5 กิโลเมตร แมว้า่ในอดีตนั้นตวัก าแพงเคยถูกระเบิดใน

สงครามปี ค.ศ. 1991 และแผ่นดินไหวเม่ือปี ค.ศ. 1996 แต่ก็สามารถคงอยู่มาจนได้ถึงทุกวนัน้ี  จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่เมืองนีอุม (NEUM)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) 

ค ่า              บริการอาหารเยน็ ณ โรงแรม  (มื้อที ่11 ) 

ทีพ่กั                   GRAND HOTEL NEUM  หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมทีน่ าเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนั 

 ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นทีพ่กั ไปพกัเมืองใกล้เคียงกรณตีิดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

วนัท่ีหก นีอุม • ดูบรอฟนิค • เขตเมืองเก่า • สนามบิน        

                                                                                 (เชา้/ - /-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่12 ) 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค ( DUBROVNIK ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม. ) โดยเดินทาง

เรียบชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก ต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศรมชายฝ่ัง ทะเล ท่ีมีบา้นเรือนหลงัคากระเบ้ืองสีแสด สลบั

ตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ ถึงเมืองดูบรอฟนิค น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้าท่ีได้รับการเปิดให้บริการหลงัจากท่ีโดน

ท าลายลงไปในสงคราม YUGOSLAVIA WAR ในปี  ค.ศ. 1991 ซ่ึง ท่านจะได้บนัทึกภาพตวัเมืองเก่าจากจุดพา

โนรามาไดใ้นแบบ POSTCARD VIEW 

เท่ียง                   อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  

จากน้ัน             น าท่านเดินชมเสน่ห์ของ เขตเมืองเก่า ( OLD TOWN ) ซ่ึงองค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 
ค.ศ. 1979 ชมทศันียภาพของตวัเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบ ถือเป็นสัญลกัษณ์ของ
เมืองท่ีความโด่งดงัเทียบไดก้บัแกรนด์แคนยอ่นหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส น าท่านเดินลอดประตู PILE GATE  
ท่ีมีรูปป้ันของนกับุญ เซนตเ์บลส นกับุญประจ าเมือง เพื่อเขา้สู่ใจกลางเมืองเก่า  
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ชมน ้าพุ  ONOFRIO  ซ่ึงเป็นตั้งเป็น  เกียรติแก่ของ
สถาป นิ กผู ้ส ร้ างน ้ าพุ แ ห่ ง น้ี  ถ่ าย รูปกับ  THE 
CATHEDRAL TREASURY  หน่ึงในโบสถ์เก่าแก่
ท่ีสะสมโบราณวตัถุของพ่อค้าวาณิชท่ีได้ท าการ
คา้ขายกบัชาวเวนิชในอดีต น าท่านถ่ายรูปกบัหอ 

 

 

 

นาฬิกาโบราณ ( BELL TOWER CLOCK ) จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกับพระราชวังเรคเตอร์   ( RECTOR’S PALACE ) พระราชวงั
ท่ีสร้างข้ึนโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค, เรเนซองส์และบาโร๊ค  แวะชมและถ่ายรูปกบั สปอนซา พาเลส ( SPONZA PALACE 
) สร้างข้ึนโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมยัศตวรรษท่ี 15 ปัจจุบนัไดใ้ช้เป็นท่ีจดัเก็บเอกสารและส านกังานส่วนราชการ น า
ท่านเดินผา่นถนนสตราดนั ถนนสายหลกัยาวกวา่ 398 เมตร ท่ีสองขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตลโ์รมนั โกธิค และร้านคา้ ร้าน
กาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ มากมาย  

 สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการ
เลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
BT-CRO01_TK 

20.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK440   **บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **   

                           *** พเีรียดตั้งแต่ เดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.05 น. ถึงอสิตันบูล เวลา 23.55 น.               

วนัท่ีเจ็ด            กรุงเทพฯ    

 

00.25 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก   ( เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) ให้ท่านผอ่นคลายอริย
บทระหวา่งรอเวลาเปล่ียนเคร่ือง 

01.50 น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK68  **บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**    
*** พเีรียดตั้งแต่ เดือน เม.ย 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.25 น. ถึงประเทศไทย เวลา 15.00 น.               

15.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 

 
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสมทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิด
ปรับปรุง หรืออาจท าการจองไม่ได้เน่ืองจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนท าการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ โดยทางบริษัทฯ
จะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานทีท่ีแ่น่นอนก่อนเดินทาง 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

วนัเดนิทางและราคา  มหัศจรรย์ โครเอเชีย  7 วนั 4 คืน 
โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ TK 

 
** คณะเดินทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 

 
รายละเอียดเพิม่เติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ TK  เพิ่มเงินจากราคาเดิม***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หนา้ท่ีค่ะ 90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้ TKหกัออก 19,000 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา ผู้ใหญ่  
ท่านละ  

 

ราคา เด็กอายุ 2-11 
ปีบริบูรณ์ พกักบั
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่าน

ละ 

ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี 
บริบูรณ์ พกักบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียง
เสริม) ท่านละ 

ราคา เด็กอายุ 
2-11 ปี
บริบูรณ์ 

 พกักบัผู้ใหญ่ 
2 ท่าน (ไม่มี
เตียง) ท่านละ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

วนัที ่17 – 23  ก.พ. 63 49,900.- 49,900.- 48,900.- 47,900.- 5,900.- 

วนัที ่23- 29 ม.ีค. 63 52,900.- 52,900.- 51,900.- 50,900.- 5,900.- 
วนัที ่28 เม.ย. – 4 พ.ค. 63 55,900.- 55,900.- 54,900.- 53,900.- 7,900.- 

วนัที ่6 – 12  พ.ค. 63 55,900.- 55,900.- 54,900.- 53,900.- 7,900.- 

วนัที ่2 – 8 ม.ิย. 63 55,900.- 55,900.- 54,900.- 53,900.- 7,900.- 
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อตัราค่าบริการรวม 
 

 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Classไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 
 ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบทั้ งน้ีหากสายการบินมีการแจ้ง

เปล่ียนแปลงในเร่ืองของน ้ าหนกักระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยดึตามการเปล่ียนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวและยานพานหะตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 50,000USD / เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม ์

เง่ือนไขประกนัการเดินทางค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 5,500 บาท / ท่าน ช าระพร้อมค่ามดัจ าทวัร์ 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ทิปส าหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ประมาณ 2 ยโูร/ท่าน/วนั 12 ยโูร 
 ค่าทิปไกด ์หวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียมวนัละ 3 ยโูร รวมทั้งทริป  7 วนั  21 ยโูร /ท่าน 
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เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ่ม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 30,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั
มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 
กรณยีกเลกิ (จอยกรุ๊ป) : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนั จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด 

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณยีกเลกิ (ตัดกรุ๊ป) : 

 ยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุด เทศกาล
,วนัหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 
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 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ ไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 
 

 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะน า
ให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl)เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่มี
หอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าให้หอ้งพกัแบบเด่ียวSingleห้องคู่ Twin/Doubleอาจจะ
ไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต ่า จะมีบริการเคร่ืองปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

 บางสถานท่ีในยโุรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได)้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้ง
ยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ
ในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั
ทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋
ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
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 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าใหท้่าน
โดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อยา่งละเอียดทุกหนา้อยา่งถ่องแท้

แลว้จึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (โครเอเชีย)  

ใช้เวลาท าการอนุมตัิวซ่ีานับจากวนัย่ืนประมาณ 21 วนัท าการ  

ย่ืนวซ่ีาไม่ต้องแสดงตนทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีา VFS Global (สีลมคอมเพลก็ซ์) 

 
 

ในการย่ืนวซ่ีาทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพจิารณาวซ่ีาประมาณ  21  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนักขัตฤกษ์ และวนัหยุดของทาง

สถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดขึน้อยู่กบัสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 
 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนงัสือเดินทางเล่ม

เก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  

***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป (สีเลือดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  
(สีน า้เงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. หนังสือเดินทาง 
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รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ (พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั 

ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

 

 

3.1 กรณผู้ีเดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

หลกัฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบดว้ย 
 ใชห้นงัสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE  ทีอ่อกจากทางธนาคาร  

(ตอ้งสะกดช่ือให้ตรงตามหนา้พาสปอร์ต ตอ้งมีตราประทบั และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณาย่ืนขอจาก ธนาคาร
ล่วงหน้า เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั และใช้ย่ืนได้ไม่เกิน 15 วนั หลงัจากธนาคารออกให้ (สถานทูตอาจขอดู
สมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี) 

 ส าเนาสมุดบญัชีออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไปส่วนตวัของผูเ้ดินทาง ย้อนหลงั 3 เดือน (รบกวนลูกคา้ท า
รายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 7 วนัก่อนวนัยืน่วซ่ีา และหาก
บญัชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เท่านั้น) 
 

ส าคญัมาก !!! ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดยีวก่อนการย่ืนวซ่ีาเด็ดขาด 
 กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายไดน้ั้น คือ 

 
-  พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้
- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้

***ในกรณทีี่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางทีถื่อพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

 

2. รูปถ่าย 
 

3. หลกัฐานการเงิน 
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- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้
 

 กรณีทีม่ีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี ้ 
- ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารแสดงความสัมพนัธ์ 

เช่น สูติบตัร ทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 
-      ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย 

-     ตอ้งท า BANK GUARANTEE ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น (เป็นบญัชีเดียวกนักบัส าเนาสมุดบญัชี) ฉบบัภาษาองักฤษ โดย  
ระบุช่ือเจา้ของบญัชี (บุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออก
ค่าใช้จ่ายให้ (ผูเ้ดินทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต  กรุณายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหน้า โดยใช้เวลา
ด าเนินงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกิน 15 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้  

 

 

 
  

 เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 
เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403) 
 

 เจ้าของกจิการทีไ่ม่ได้จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างานเป็นภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่าย
ร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตนั 

 
 พนักงานทัว่ไป  หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน พร้อมระบุวนัลาและ

ประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  
ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

4. หลกัฐานการท างาน 
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 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 
ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

 
 

 ส าเนาทะเบียนบา้น 
 ส าเนาบตัรประชาชน 
 สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 

             ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน ) 

 
 
 

 หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุ
ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

 หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

 หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น) 
พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 
 

*ส าหรับหนังสือยินยอมน้ัน ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบับ จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 
 

 กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูต
ดว้ย ทั้งสองท่าน  

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 
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 ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวซ่ีาเท่านั้น 

 

*  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจริงท่ีตอ้งน าติดตวัมาในวนัท่ีตอ้งสแกนลายน้ิวมือ  
 บตัรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบตัร (กรณีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชีในการขอยืน่วซ่ีา 

 เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่ 21 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์วนัหยุดของทางสถานทูต

หรือ ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพิจารณานานกวา่ท่ีก าหนด         

 ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 

 การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  บริษทั

เป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอยา่งตอ้งเป็นความจริงความบิดเบียน 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 
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ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วซ่ีา ประเทศโครเอเชีย  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา ***** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาประเทศโครเอเชีย 

1.) ข้อมูลเกีย่วกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถา้มี)  __________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

         

วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ________________________ สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ท่ีอยูปั่จจุบนั(ท่ีสามารถติดต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบียนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน            หยา่            หมา้ย 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หยา่ ฯลฯ)  ____________________________ 

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)  _______________________ 
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3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกีย่วกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอยีดอ่ืนๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ช่ือบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน หรือเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัท่ีท่านก าลงัศึกษาอยู ่ _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มีโปรดระบุ) 
           มี     วนัท่ีออกวซ่ีา และวนัท่ีหมดอายวุซ่ีา ให้ตรวจสอบท่ีหนา้เชงเกน้ท่ีท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
ประเทศ ______________  วนัท่ีออกวซ่ีา  ___________________วนัหมดอายวุซ่ีา  ___________________ 
          ไม่เคยมีวซ่ีาเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมีวซ่ีาเชงเกน้ โปรดระบุวนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอียด วนั เดือน ปี ท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  
                      ไดจ้ากหนา้วซ่ีาเชงเกน้ล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วนัท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกค่าใชจ่้ายเอง                       มีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้                  ระบุช่ือ   ความสัมพนัธ์   

 
 

 

 


