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  รายละเอียดการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล  
20.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 10 เคาร์เตอร์ U 

สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในเรื่อง
เอกสารการเช็กอิน และสัมภาระในการเดินทางให้กับทุกท่าน 

23.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองกรุงอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ TK 69 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง , กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินดู
บอรฟนิค ประเทศโครเอเชีย น  าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องรวมสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน และถือ
ขึ นเครื่องได้อีกท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกุลเงินไทยบาท ส าหรับคณะเดินทาง 30 ท่าน 

(การันตีขั้นต่ า 20 ท่าน ออกเดินทาง) 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ต่อท่าน พักห้องคู่ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

21 – 27 ม.ค. 63 
45,900 7,500 

04 – 10 ก.พ. 63   

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกุลเงินไทยบาท ส าหรับคณะเดินทาง 30 ท่าน 

(การันตีขั้นต่ า 20 ท่าน ออกเดินทาง) 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ต่อท่าน พักห้องคู่ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 
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 
ราคาเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 

ราคาไม่รวม :  
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นสถานทูตโครเอเชีย 5,500 บาท ต่อท่าน ช าระพร้อมมัดจ า 
2. ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ไทย 1,500 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป ช าระพร้อมเงินงวดสุดท้าย 



 

 
 
 

 
วันที่สอง กรุงอิสตันบูล – ดูบอรฟนิค – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขา SRD - นีอุม  
06.25 น. เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิสตันบูล  แวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูบอรฟนิค โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 437   (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
08.15 น. เดินทางถึง เมืองดูบอร์ฟนิค (DUBROVNIK) ประเทศโครเอเชีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแล้วน าท่านขึ นรถโค้ชที่รอรับ (เวลาที่โครเอเชียช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง แนะน าให้ทุกท่านปรับ
นาฬิกา ให้เป็นเวลาท้องถิ่นทันทีท่ีเดินทางไปถึงเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน เวลานัดหมาย)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านชม เขตเมืองเก่าดูบรอฟนิค (OLD TOWN DUBROVNIK) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ นทะเบียนให้ดู 
บรอฟนิคเป็นเมืองมรดกโลก ตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตร ล้อมรอบ  ถือเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับ แกรนด์แคนย่อนของอเมริกา หรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส  น า
ท่าน เดินลอดประตู PILE GATE ที่มีรูปปั้นของนักบุญเซนต์เบลส นักบุญประจ าเมือง และอีกหนึ่งแลนด์มาร์ก
ของ เมืองน้ าพุโอโนฟริโอ ONOFRIO’S FOUNTAIN น  าพุขนาดใหญ่กลางเมืองที่ได้สร้างขึ นเมื่อปี 1430 เพ่ือ
เป็นหนึ่งในจุดกระจายน  าจากท่อส่งน  าของเมือง จากนั นน าท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้ า พระราชวังสปอนซา 
SPONZA PALACE พระราชวังเก่าอายุเก่า 500 ปี ผสมผสานระหว่างศิลปะสไตล์โกธิคและเรเนสซองส์  
ปัจจุบันเป็นสถานที่ทางราชการเก็บรักษาเอกสารเก่าแก่กว่า 100,000 ชิ นและที่ตั งอยู่ติดกัน ก็คืออีก 
พระราชวังเรคเตอร์ RECTOR’S PALACE พระราชวังที่สมัยก่อนเป็นที่อยู่ของขุนนางและเป็นเหมือนศาลาว่า
การทั งยังเป็นคลังอาวุธและคุก พระราชวังนี มีการผสมผสานศิลปะจากหลายยุคหลายสมัยแต่เข้ากันได้อย่างลง
ตัวและสวยงาม  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 
 
 

 

  
น าท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์เพ่ือ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD **(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันที่
เดินทาง)** ที่มีความสูง 400 เมตร เพ่ือชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็นเอกลกัษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสี และความ
งดงามทะเลอาเดรียติกยามสีน  าเงินของทะเลอาเดรียติกตัดกับสีส้มแสดของกระเบื องหลังคาเมืองเก่า สวยงาม
เกินจินตนาการมากว่าค าบรรยายใด ๆ จากนั นอิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับบรรยากาศ ได้เวลาอันสมควรน าท่าน
เดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศบอสเนีย ที่เรียกว่า เมืองนีอุม (Neum) ซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านของ
โครเอเชีย และมีแนวเขตกั นแนวชายแดนจากทิศเหนือ ถึงทิศใต้ของเมืองเพียง 15 กิโลเมตร เท่านั น โดยประชา
การส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชีย  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  จากนั นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเพ่ือเช็คอินและพักผ่อน 
ที่พัก HOTEL JADRAN, ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม เมืองนีอุม (บอสเนีย) – เมืองสปลิท – เมืองซีบีนิค  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เมืองนีอุม ประเทศบอสเนีย ซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านของโครเอเชีย มีเวลาให้ท่านถ่ายรูป และซื อ
ของฝากติดไม้ติดมือ ซึ่งสินค้าของบอสเนีย จะมีราคาถูกกว่าในโครเอเชีย และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศบอสเนีย เพ่ือเดินทางสู่เมืองสปลิท (SPLIT) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของโครเอเชีย อีกหนึ่งเมืองริมทะเล ที่
ร่ ารวยด้วยวิวสวยๆ ด้วยความเก่าแก่ของเมืองและศูนย์กลางวัฒนธรรมมาตั งแต่โบราณนั น ท าให้เมืองสปลิทได้
ขึ นเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่ส าคัญในปี 1979 และท่ีส าคัญเมืองนี ยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ดัลเมเชียน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  

 
 



 

 
 
 

 
จากนั นน าท่านชม  เ มืองสปลิท แวะถ่ายรูป 
พ ร ะ ร า ช วั ง ดิ โ อ ค ลี เ ชี่ ย น  ( Diocletian’s 
Palace) ที่ ส ร้ า ง ขึ น จ า ก พร ะป ร ะส ง ค์ ข อ ง
จักรพรรดิ์ ดิโอคลีเชี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวัง
ส าหรับบั นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาใน
การก่อสร้างถึง 10 ปี ในยุคสมัยของจักรพรรดิ์ ดิ
โอเคลีเชี่ยน เป็นช่วงยุคสมัยเริ่มต้นของจักรวรรดิ
โรมันตะวันออก หรือ จักรวรรดิไบแซนไทน์นั่นเอง พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน  ได้ขึ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก 
(UNESCO) ในปี ค.ศ.1979 ชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอ่ืนๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสา
หินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม  เป็นสิ่งก่อสร้าง
ตั งแต่ยุคโรมันที่ยังคงสภาพไว้ได้ดีมากที่สุดแห่งหนึ่ง ชม มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส (CATHEDRAL OF SAI  
NT DOMNIUS) โดดเด่นด้วยหอระฆังสีขาวที่สูงเด่นที่สุดในเมืองสปลิตแห่งนี  โบสถ์สวยอายุกว่า 1600 ปีแห่ง
นี เป็นหนึ่งในโบสถ์ของศาสนาคริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก นอกจากมรดกโลกที่มาชมแล้ว ยังมีถนนสายช้อปปิ้ง
สินค้า บริเวณด้านข้างพระราชวังอีกมากมาย อาทิ ZARA  ESPRIT NIKE ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื อ เลือกได้อีก
ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซีบีนิค (SIBENIK) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาท)ี 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร จากนั นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเพ่ือเช็คอินและพักผ่อน 
ที่พัก OLYMPIA HOTEL,  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ส่ี เมืองซีบีนิค – เมืองเก่าซาดาร์ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  



 

 
 
 

 
น าท่านชมเมือง เมืองซีบีนิค (SIBENIK) เป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศโคร
เอเซีย ชมเมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติคที่มีหลังคาอาคารบ้านเรือนท าด้วยกระเบื องสีส้ม สไตล์เรอเนอซองส์ ที่
ได้รับอิทธิพลจากทางประเทศอิตาลี อันเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเดินชมคืออาคารบ้านเรือนที่
สร้างอยู่ชิดติดกันในตรอก พื นถนนที่มันเรียบ และร้านค้าจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกมากมาย เช่น น  ามันลาเวนเดอร์ 
เสื อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ นราว ค.ศ.15  ชม มหา
วิหารเซนต์เจมส์ (ST.JAMES) หรือ เซนต์จาคอบ    (ST. JAKOB) ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน – ดัล
เมเชี่ยน ได้อย่างลงตัวงดงามด้วยยอดโดมและหลังคาที่ประดับด้วยแผ่นหิน และไม่มีการใช้วัสดุมาเชื่อมต่อจน
ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ (UNESCO)  

 
 
 
 
 
 
 

 
ได้เวลาอันสมควร น าคณะเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (ZADAR) (ระยะทาง 90.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.3 ชั่วโมง) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าคณะชม เมืองเก่าซาดาร์ ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเก่าที่แสนโรแมนติด ริมทะเลสาบอาเดรียติก 

โดยรอบตัวเมืองเราจะได้เห็นอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ตั งแต่สมัยยุคโรมัน ไม่ว่าจะเป็นโรมันฟอรัม วิหาร โบสถ์
ต่าง ๆ ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย (ST. ANASTASIA’S CATHEDRAL) หรืออีกชื่อ
คือ มหาวิหารแห่งซาดาร์ โบสถ์โบราณสีขาวที่สวยสง่าด้วยศิลปะสไตล์โรมัน โบสถ์นี สร้างขึ นตั งแต่ศตวรรษที่ 
12-13 และเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี  แล้วและอีกหนึ่งโบสถ์เด่นที่อยู่ใกล้ๆ กันก็คือ โบสถ์เซนต์
แมรี่ (ST’ MARY’S CHURCH) แม้จะเป็นอาคารที่ดูจะเรียบ ๆ เมื่อเทียบกับสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ แต่โบสถ์เซ็นต์แม
รี่นั นล  าค่าในด้านของประวัติศาสตร์ ด้วยอายุที่มากกว่า 900 ปี และที่ด้านในโบสถ์นั นก็ได้ตกแต่งด้วย  สไตล์
บาร็อคที่งดงามไม่แพ้โบสถ์อ่ืน ๆ น าท่าน ชม ซี ออแกน (SEA ORGAN)  เป็นผลงานด้าน เสียงเพลง จากการ
ท าแนวบันไดหินอ่อนเป็นช่องๆ ตามชายฝั่งแล้วน  าทะเลซัดเข้าหาฝั่งท าให้เกิดเสียงบรรเลงจากธรรมชาติ เป็น
ผลงานการออกแบบที่มีชื่อเสียงของเมืองซาร์ดาร์ โดยศิลปินที่มีชื่อว่า นิโคล่า บาซิช  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง 

 



 

 
 
 

 
ร้านค้าในบริเวณ OLD TOWN อาทิ UNITED COLOUR ร้องเท้ายี่ห้อดังของโครเอเซีย BOROVO ของที่ระลึก, 
ไอศครีมเจลลาโต้ น  ามันสกัดจากดอกไม้ ของที่ระลึกพื นเมือง ชื่นชมกับบรรยากาศและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านออก เดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ หรือ NATIONAL PARK PLITVICE 

LAKES อุทยานแห่งชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชีย และเป็นหนึ่งในอุทยานที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุด
ของโครเอเชีย (ระยะทาง 119 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.34 ชั่วโมง) 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร จากนั นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเพ่ือเช็คอินและพักผ่อน 
ที่พัก MALOCA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ห้า อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ช็อปปิ้งที่ DESIGNER OUTLET -  เมืองซาเกรบ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเข้าชมเขต อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ มีพื นที่กว้างเกือบ 300 ตารางกิโลเมตร มีชื่อเสียงที่โด่งดัง  และ

สวยงามด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์และทะเลสาบที่อยู่โดยรอบ ด้วยน  าที่มีสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกันถึง 16 
แห่ง นอกจากนี อุทยานพลิตวิเซ่ยังเป็นที่เลื่องชื่อว่าทัศนียภาพสวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของโลกด้ว ยสีสันอัน
สดใสของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงไม่ว่าจะเป็นสีเขียว ส้ม แดง เหลือง และโดยเฉพาะเมื่อสะท้อนลงบนผิวทะเลสาบ
แล้วยิ่งงดงามอย่างที่สุด อุทยานพลิตวิเซ่ยังได้ขึ นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่ส าคัญในปี 1979 และถือเป็น
เขตอนุรักษ์ที่ส าคัญยิ่งของโครเอเชีย น าท่านนั่งรถไฟสาย ชมวิว PANORAMIC TRAIN เพ่ือให้สามารถ ชม
ทัศนียภาพภายในอุทยานได้อย่างเต็มที่ น าท่านเพลิดเพลินเดิน ชมความงามของทะเลสาบและน้ าตก ที่ไหล
รวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่ว ทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน  าใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า 
แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น การเดินเที่ยวในอุทยานขึ นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั นๆ  
น าท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK **(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง)** ซึ่งเป็นทะเลสาบที่
ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง เพลิดเพลินกับ 
 



 

 
 
 

 
ธรรมชาติที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่จะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลโดยแต่ละฤดูกาลจะมีความ
สวยงามของธรรมชาติโดดเด่นแตกต่างกันโดยยากท่ีจะตัดสินได้ว่าฤดูกาลใดสวยงามที่สุด 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเดินสู่ เมืองซาเกรบ (ZAGREB) ( ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ) เมือง

หลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบ
เป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั งแต่สมัยศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบันชาวโครเอเชียมีวิถีชีวิตเยี่ยง
ชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะทั่วทั งเมือง 
น าคณะ ช็อปปิ้งที่ DESIGNER OUTLET CROATIA, แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซาแกรบ ใน
บรรยากาศหมู่บ้านแบบพรีเมี่ยม ในรูปแบบสถาปัตยากรรมของโครเอเชีย ในแบบทันสมัยและดั งเดิม เช่นซุ้ม
หินธรรมชาติ หอคอยจ าลองของเมือง Dubrovnik แบบจ าลองของหอคอย Lotršćak ที่มีชื่อเสียง  

 
 
 
 
 
   
 
 
  ท่านสามารถค้นพบแฟชั่น และร้านค้ามากกว่า 100 แบรนด์ เช่น ARMANI EXCHANGE, GUESS, ADIDAS, 

UNDER ARMOUR และอีกมากมายทีพ่ร้อมส่วนลด 30‑70% ตลอดทั งปี อีกทั งยังม ีคาเฟ่ ร้านอาหาร เพ่ือเติม
เต็มประสบการณ์การช็อปปิ้ง ถึงเวลาอันสมควรน าคณะเดินทางเข้าสู่   กรุงซาเกรบ” (Zagreb) เมืองหลวง 



 

 
 
 

 
  ของ “ประเทศโครเอเชีย” (Croatia) เมืองหลวงแห่งนี มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี โดย “กรุงซาเกรบ” 

(Zagreb) ได้เฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ. 1994 ที่ผ่านมา “กรุงซาเกรบ” (Zagreb) เป็นเมืองหลวงที่
อุดมไปด้วยวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์มากมาย อีกทั ง เป็นหัวใจหลักในการปกครอง 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศแห่งนี อีกด้วย 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร จากนั นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเพ่ือเช็คอินและพักผ่อน 
ที่พัก INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันที่หก  ซาเกรบ – สะพานสีเลือด – อาคารรัฐสภา – จัตุรัสเซนต์มาร์ค – เมืองเก่าซาเกรบ   สนามบินซาแกรบ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าคณะเที่ยวชมกรุงซาเกรบโดยเริ่มจากชมและถ่ายรูปกับ สะพานสีเลือด (BLOODY BRIDGE) แม้จะเรียกว่า

สะพานแต่จริง ๆ สถานที่แห่งนี คือถนนสายหนึ่ง ที่เมื่อสมัยก่อนเคยเป็นสะพานแต่เมื่อได้ท าการถมที่หมดแล้ว
จึงได้เปลี่ยนเป็นเส้นทางถนนแทนแต่ก็ยังคงชื่อว่าสะพานสีเลือดเอาไว้อยู่ถนนสายสั นๆ ที่ขนาบข้างด้วยอาคาร
สไตล์โครเอเชียนแห่งนี  ซึ่งจากสะพานสีเลือดเดินมาไม่ไกลก็จะได้เจอกับศูนย์กลางการปกครองของโครเอเชีย  
อาคารรัฐสภา(PARLIAMENT BUILDING) ด้วยอาคารที่สวยแบบเรียบง่ายแต่สง่างามประดับด้วยธงชาติท า
ให้มองเห็นได้ไม่ยาก เป็นอาคารเก่าแก่ตั งแต่ศตวรรษ  ที่ 18  

 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั นน าท่านชมจัตุรัสเซนต์มาร์ค (ST. MARK’S SQUARE) ที่นอกจากเป็นจุดนัดพบและท่องเที่ยวสุดฮิต
แล้ว ยังเป็นที่ตั งของโบสถ์เซนต์มาร์ค ST. MARK’S CHURCH โบสถ์โรมันคาทอลิกเก่าแก่ตั งแต่สมัยศตวรรษที่ 
14 โดดเด่นด้วยหลังคาที่มีการปูกระเบื องเป็นสีสันลวดลายตราหมากรุกแดงขาวซึ่งเป็นลวดลายตราสัญลักษณ์
ของเมือง  
ผ่านชม LOTRSCAK TOWER อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด หอคอยของป้อมปราการโบราณแห่งนี มีอายุ
มากกว่า 700 ปีเป็นป้อมที่คอยดูแลประตูทางด้านทิศใต้ของ  เมืองเก่า ภายในมีปืนใหญ่ตั งอยู่ที่ชั นบนสุด โดย
จะยิงทุกๆ เวลาเที่ยงวันของทุกวันเป็นสัญญาณแทนระฆัง ชม เขตเมืองเก่าซาเกรบ ที่มีฐานะเป็นทั งเมืองหลวง 



 

 
 
 

 
และเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโครเอเชีย ตั งอยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมืองเก่าแก่ตั งแต่
ยุคโรมันก่อนจะค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ นเรื่อย ๆ ปัจจุบัน
เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโครเอเชีย ด้วย
เสน่ห์ที่มากล้น มุ่งหน้าสู่จัตุรัสดังในเขตเมืองเก่า เดิน
ชม ตลาดกลางเมือง (DOLAC MARKET) ตลาดเก่า
กลางแจ้งที่ เก่าแก่ที่มีสีสันสดใสขายพวกไม้ดอกไม้
ประดับผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สีสันสวยงามแบบต่างๆ และเนื อสด ใส้กรอก และของที่ระลึกต่าง ๆ  ผ่านชม
โรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (CROATIAN NATIONAL THEATRE) สร้างขึ นในปี 1895 โดยรูปแบบของอาคาร
นั นสร้างขึ นในสไตล์นีโอบาร็อค มีลักษณะเป็นรูปตัว U และรายรอบไป ด้วยสวนสาธารณะจนได้รับสมญานาม
ว่า “THE GREEN HORSE SHOE” โรงละครแห่งชาติโครเอเชีย ตั งอยู่จุดศูนย์กลางของ "MARSHL TARSHAL 
TITO SQUARE" เป็นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงแห่งนี ได้รับการยกย่องว่าเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุด
ของซาเกร็บด้วย และ MIROGOJ CEMETERY สุสาน MIROGOJ เป็นสุสานที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ส าคัญที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองซาเกร็บ สุสานแบ่งสมาชิกของกลุ่มศาสนาทั งหมด คาทอลิกออร์โธดอกซ์มุสลิม ยิว 
โปรเตสแตนต์ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายสามารถพบหลุมฝังศพที่ไม่มีศาสนา ในร้านค้าเป็นสถานที่พ านักแห่งสุดท้าย
ของชาวโครเอเชียที่มีชื่อเสียงมากมาย น าท่านชม โบสถ์ประจ าเมืองเก่า เซนต์แคทเธอรีน (ST. CATHERINE) 
โบสถ์แบบบาร็อคสีขาวน่าประทับใจ จัตุรัสเจลาซิค (JELACIC SQUARE) ศูนย์กลางเมืองเก่าตั งแต่ศตวรรษที่ 
17 จุดเด่นของจัตุรัสแห่งนี ก็คือรูปปั้นของโจเซฟ เจลาซิค ที่นั่งอยู่บนหลังม้าหนึ่งในบุคคลส าคัญของ โครเอเชีย
และเป็นจัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านน าสมัย 

 
จากนั นอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ สถานที่ในเขตจุตรัส BAN JELACIC ซึ่งมีร้านค้าช้อปปิ้งเสื อ รองเท้า ร้าน
ไอศกรีมเจลลาโต้ที่อร่อยที่สุดในโลก ร้านอาหาร ขนมเค้ก กาแฟ ราคาย่อมเยาว์ ฯลฯ ของเมืองยุคกลาง  *** 
อิสระในการเลือกทานอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกในการเก็บภาพบรรยากาศและช็อปปิ้ง*** 

16.00 น. ได้เวลาอันสมควรน าคณะเดินทางสู่ สนามบินซาแกรบ เพ่ือท าการเช็คอิน 



 

 
 
 

 
19.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่TK 1056 
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินซาแกรบ จนถึงสนามบินสุวรรณ

ภูมิ น้ าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องรวมสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1
ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

 
วันที่เจ็ด สนามบินกรุงอิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ 
00.10 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง 
01.55 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่TK 68 
15.15 น. น าท่านเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ**** 
**ราคาอาจมีการปรับขึ น – ลง ตามราคาน  ามันที่ปรับขึ นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และท่ีมีเอกสารยืนยันเท่านั น โดยราคาที่เสนอคิด ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ** 
 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเม่ือท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้ว
ทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท 

 
ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 
1. ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพัก 

เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 
2. ที่พักตามท่ีระบุในรายการ เป็นมาตรฐานท้องถิ่นของประเทศนั นๆ ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากระดับสากล  (ขอสงวนสิทธิ์ใน

การย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั น ๆ ได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุ
สุดวิสัยต่างๆ กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 

3. กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น  าหนักไม่เกิน 20 ก.ก., กระเป๋าถือขึ นเครื่องน  าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั นประหยัดประเภทหมู่คณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) 
(กระเป๋าสัมภาระถือขึ นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ชิ น น  าหนักไม่เกิน 20 
กิโลกรัม ต่อท่าน) 



 

 
 
 

 

2. ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน  ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
3. ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 500,000 บาท /และเสียชีวิตเนื่องจาก

อุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)  
4. ค่าอาหารทุกมื อตามระบุที่ระบุในรายการ 
5. ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ,  
6. ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามมาตราฐานที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้าย

เมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัย
ต่าง ๆ 

8. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการวีซ่ายื่นสถานทูตโครเอเชีย ส าหรับหนังสือเดินทางไทย 5,500 บาท ต่อท่าน (ช าระพร้อม

เงินค่ามัดจ า), ยื่นพร้อมกันทั งคณะตามวันที่สถานทูตก าหนด ใช้เวลายื่นประมาณ 21 วัน และไม่สามารถดึงเล่มออกได้ 
(สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 

2. ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ไทย เพื่อเป็นสินน้ าใจ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป  
(ช าระพร้อมเงินงวดสุดท้าย) 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะกรุ๊ปส่วนตัว) 
4. ค่าท าเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม 
5. ค่าน  าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้  20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข

ปรับเปลี่ยนราคาหากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบิน) 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มเพ่ิมเติมระหว่างมื ออาหาร หรือมินิบาร์

ในห้องพัก ค่าพนักงานยกกระเป๋า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนียมการเข้า

พักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งที่ห้องพัก  พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับทิปตอบแทนเมื่อ
ให้บริการ ขั นต่ า 2 ยูโร หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะน าให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพ่ือความสะดวก
, รวดเร็ว และปลอดภัย) 

 
การช าระเงิน  
งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่ง  กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่าน (ภายใน 3 วัน หลังการจอง)  



 

 
 
 

 

และกรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมแบบฟอร์มรายละเอียดส าหรับการยื่นวีซ่าภายใน 7 วัน หลังจากช าระมัด

จ า  (***ส าคัญมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปั๊มสัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรือท า

พาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าให้ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***) 

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 

กรณียกเลิก  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กรณียังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ น)   
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจ า 5,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ าทั งหมด + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 
6. ผู้เดินทางท่ีไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  
7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ทั งนี ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ นจริง 
8. กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ นจริง เช่น ค่าวี

ซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม เป็นต้น 
 
หมายเหตุ 

1. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท                       
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยทั งหมด 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่ผู้เดินไม่ถึง 25 ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ราคาทัวร์ปรับเพิ่ม 3,000 
บาทต่อท่าน และหากกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 20 ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 15 ท่าน ราคาทัวร์ปรับเพิ่ม 5,000 บาทต่อท่าน หรือทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นตามจริงซึ่งในกรณีนี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันท าการ หรือ
จัดเสนอทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ  

3. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมัดจ าตามเงื่อนไขทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินภายใน 14 วัน 
4. กรณีท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายและช าระเงินล่วงหน้าเบ็ดเสร็จกับบริษัท

ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นท่านได้ท าการ   ตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อน
การเดินทาง 



 

 
 
 

 
5. กรณีสถานที่ท่องเที่ยวใด ๆ ทีร่ะบุในโปรแกรมปิดท าการ เนื่องจากโปรแกรมทัวร์เป็นการเสนอขายล่วงหน้า บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเข้า
ชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดท่องเที่ยวประการ กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทั งนี จะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

7. กรณีท่านถูกปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น และจะ
ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย 
หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

8. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน  าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา 
เล่มสีเลือดหมู 

9. การขอที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและอ านาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั น 

10. โรงแรมที่พัก ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  
(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้ท่านไม่ได้
ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได ้ซึ่งขึ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

11. ตั๋วเครื่องบิน 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั น (ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้เท่านั น) 

- กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกค้าด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยว

ร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องด าเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะ

ใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม 

- ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์นั นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆที่เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ 

 



 

 
 
 

 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

1. กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น
ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามน าติดตัวขึ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

2. วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น  าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

3. หากท่านซื อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ นเครื่องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

1. ส าหรับน  าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน  คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชั น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน  าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น  าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

2. ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ นเครื่องได้ ต้องมีน  าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 
x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิ ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) กระเป๋า
และสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ นเครื่องบิน (Hand carry) และอาจถูกปฎิ
เสธ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมจากทางสายการบินที่ให้บริการได้ 

3. ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น  าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั งนี ขึ นอยู่กับข้อก าหนดของแต่สายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน  าหนักส่วนเกิน 

4. ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน  าหนักกระเป๋าจริง ทั งนี จะ
ชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั นธุรกิจ (Business) 
ดังนั นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

5. กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางท่ี
บริษัททัวร์ได้จัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ทุกท่านต้องดูแลและระวังทรัพย์สิน
ส่วนตัวของท่าน 

6. กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 
 

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



 

 
 
 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าโครเอเชีย 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือใช้งาน 6 เดือน นับจากวันกลับถึงเมืองไทย และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า (ถ้ามี
หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย) 

2. ส าเนาวีซ่าเชงเก้น, อังกฤษ, อเมริกา, ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด์ ในระยะเวลา 3 ปีที่
ผ่านมา (ถ้ามี) 

3. รูปถ่ายสี พื นหลังสีขาว หน้าตรง ที่ถ่ายและปริ นจากร้านถ่ายรูป (ไม่เอารูปที่ปริ นด้วยตัวเอง) 
ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ไม่สวม หมวกหรือแว่นตา ไม่ใส่เครื่องประดับ ขนาดใบหน้าประมาณ 
70-80% จ านวน 2 รูป  

4. หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั น 
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน 

กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเท่านั น และบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือนักศึกษา 

5. หลักฐานการเงิน ใช้ 2 อย่างร่วมกัน เป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั น ได้แก่ หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank 
Guarantee) และส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หรือกรณีสมุดบัญชีไม่มีการ update สม่ าเสมอให้ขอ Bank 
Statement จากธนาคาร (เอกสารออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

6. ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนจาก น.ส. เป็น นาง และเปลี่ยนนามสกุล), 
ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

แบบฟอร์มรายละเอียดส าหรับการยื่นวีซ่าโครเอเชีย 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการยื่นขอวีซ่าของท่าน 

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

2. วัน/ เดือน/ ปี เกิด..................................... อายุ.........ปี สถานที่เกิด......................................... ........................... 

3. ชื่อ-สกุลเดิม (ในกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล).................................................................. ............................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................. ซอย...................................... ถนน................................. .................................... 

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

   รหัสไปรษณีย์......................................... ... 

5. โทรศัพท์ บ้าน................................................... ............... มือถือ.................................................................. ..... 

6. อาชีพปัจจุบัน.................................................. ............... ต าแหน่ง.................................................................... 

   สถานที่ท างาน............................................................ ที่อยู่ เลขที่............. อาคาร................... ........................... 

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

   อ าเภอ/เขต..................................... จังหวัด............................... ....................... รหสัไปรษณีย.์........................... 

   โทรศัพท์............................................................... โทรสาร............................................... ................................. 

   อีเมล์....................................................................................................................... ........................................ 

7. สถานภาพ  (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หย่า  (  ) ม่าย 

            (  ) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส           (  ) แยกกันอยู่โดยไม่ได้หย่า 

   ถ้าสมรสแล้วกรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส ทั งในกรณีท่ีมีทะเบียนสมรสและไม่มีทะเบียนสมรส 

   ชื่อ-สกุล................................................................................... วัน/เดื อน/ปี เกิด................................................ 

   ที่อยู่........................................... .................................................................. รหสัไปรษณีย.์.............................. 

   โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้..................................................... มือถือ........................................................ .......... 

8. รายละเอียดหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) เลขที่........................... วันที่ออกหนังสือเดินทาง......................... ............ 

    วันหมดอายุ............................. สถานที่ออกหนังสือเดินทาง....................................................................... ......... 

9. กรณีเป็นเด็ก นักเรียน/นักศึกษา ให้ระบุชื่อสถาบันการศึกษา......................................... ........................................ 

    ระดับชั น............................................. ที่อยู่............................................................... ...................................... 

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

    โทรศัพท์................................................................ โทรสาร............................................ .................................. 



 

 
 
 

 

10. ท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั งนี ด้วยตนเองหรือไม่.......................... กรณีไม่ใช่ กรุณาระบุผู้ออกค่าใช้จ่าย  ชื่อ-

สกุล ผู้ออกค่าใช้จ่าย........................... .......................................... ................................... ความสัมพันธ์กับท่าน

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

11. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตใดบ้างหรือไม่ ถ้ามี โปรดระบุ..................................... ................................... 

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

สถานกงสุล ผู้ออกวีซ่าโครเอเชีย ตั งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย เมื่อยื่นเอกสารเข้าไปแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาได้ ตาม
ระเบียบจะใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 21 วันท าการ และบริษัทเป็นเพียงผู้ด าเนินการและให้ค าปรึกษาเท่านั น ไม่มีส่วนในการพิจารณา
ออกวีซ่า กรณีวีซ่าไม่ผ่าน ค่าวีซ่าไม่สามารถขอคืนได้  
 

ข้าพเจ้ารับทราบในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 
............................................................. 

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

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

 

 

 


