
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง        13-21 ตลุำคม 2562  คณะเดยีวเทำ่น ัน้ 

 

วนัอำทติยท์ ี ่13 ต.ค. 62     สนำมบนิสวุรรณภูม-ิอสิตนับูล 
19.00 น. พบกันที ่เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ S  ประตู 9 สายการบนิ  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์TK  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดนิทางก่อนขึน้

เครือ่ง 

22.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 69  (บนิตรง) 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 10.20 ช ัว่โมง) 

วนัจนัทรท์ ี ่14 ต.ค. 62     กรงุอสิตนับลู-กรงุซำเกรบ-คำโลวชั-อุทยำนพลทิวเิซ ่เจเซ

รำ่ 
05.20 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิ กรุงอสิตนับูล (แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ) 

07.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงซำเกรบ โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 1053 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 2.15 ช ัว่โมง) 

08.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Pleso International Airport เมอืงซาเกรบ ประเทศโครเอเชยี หลังผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงซำเกรบ เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ทีม่ี

ประวัตศิาสตรย์าวนานกว่าพันปี เดนิชมเขตเมอืงตอนบนและตอนล่าง  ผ่านชม โบสถเ์ซนต์

มำรก์ ทีต่ัง้อยูใ่นเขตทีท่ าการรัฐบาล โดยโบสถแ์ห่งนี้มหีลังคาทีโ่ดเด่น ไม่เหมอืนใคร จากนั้น

น าท่านชม ตลำดกลำงเมอืง Dolac Market ตลาดกลางแจง้ที่เก่าแก่ มีสสีันสดใส ขายไม ้

ดอกไมป้ระดับและผลไมร้าคาถูก น าท่านเขา้ชม มหำวหิำร เซนต ์สตเีฟ่น โบสถค์าทอลกิ

ประจ าเมอืงซาเกรบ มเีวลาใหท้า่นไดอ้สิระตามอัธยาศัยกับการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึใน

ยา่นการคา้  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

  น าท่านออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ อุทยำนแห่งชำต ิพลติวเิซ่ น าท่านทางเขา้สู ่
อุทยำนแหง่ชำตพิลติวเิซ่ ทีต่ัง้อยูใ่จกลางของ อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่เป็นอทุยานแห่งชาต ิ

ที ่ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำร UNESCO เมือ่ปี 1979 อทุยานแหง่นี้มี
เนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร ์พืน้ทีส่่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยน ้ามทีะเลสาบสเีขียวมรกตและสฟ้ีา 

รวมกันถงึ 16 ทะเลสาบ เชือ่มตอ่กันดว้ยทางเดนิสะพานไมล้ัดเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา 
ระหวา่งทางแวะถา่ยรปูทีพ่พิธิภัณฑก์ลางแจง้ ณ เมอืงคำโลวชั เป็นเมอืงทีผ่ลติเบยีรช์ือ่ดังของ
ประเทศ 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
  พกัคำ้งคนื ณ โรงแรม     Mirjana RastokeHotel 4*     หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัองัคำรที ่15 ต.ค. 62     อุทยำนพลทิวเิซ ่เจเซรำ่-เมอืงซำดำร-์เมอืงซบินิคิ 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
  น าทา่นเพลดิเพลนิเดนิชมความงามของทะเลสาบและน ้าตกทีไ่หลรวยรนิลงสูท่ะเลสาบทั่วทกุหน

ทกุแหง่ ชมฝูงปลาแหวกวา่ยในสระน ้าใสราวกระจกสะทอ้นสคีรามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ย หุบ

เขา ตน้ไมใ้หญ่ที่ร่มรื่น (การเดนิเที่ยวใน อุทยานขึน้อยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ)…น าท่าน 
ลอ่งเรอืขำ้มทะเลสำบ Kozjak ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในอทุยานและเป็นทะเลสาบทีเ่ชือ่ม
ระหวา่งอทุยานตอนบนและอทุยานตอน  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง เมนูพเิศษ ปลำเทรำ้ 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซำดำร ์Zadar เมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรม์ากว่า 3,000 ปีมาแลว้ และ
เป็นเมอืงทา่ส าคญัซึง่ตัง้อยูบ่นคาบสมทุรทะเลอาเดรยีตคิ และเป็นท่าเรอืสูป่ระเทศอติาล ี เป็น
ทา่เรอืทีม่บีทบาทส าคัญมาตัง้แต่ในยุคโบราณ น าท่านชม ซ ีออแกน Sea Organ เป็นผลงาน
การออกแบบทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงซารด์าร ์โดยศลิปินทีม่ชี ือ่วา่ นโิคลา่ บาซชิ  เป็นผลงานดา้น
เสยีงเพลงจากการท าแนวบันไดหนิออ่นเป็นชอ่งๆ ตามชายฝ่ัง แลว้น ้าทะเลซดัเขา้หาฝ่ัง ท าให ้

เกดิเสยีงบรรเลงจากธรรมชาต ิชม โรมนัฟอรมั Roman Forum ลานประชุมกลางเมอืง ที่
ปัจจุบันหลงเหลอืเพยีงแค่ซากปรักหักพัง ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่ขีนาดทีใ่หญ่ทีส่ดุในฝ่ัง
ตะวันออกของทะเลเอเดรยีตกิ ถ่ายรูปกับ โบสถ ์เซนต ์โดแนท St. Donatus Church ซึง่
ตัง้อยูบ่รเิวณเดยีวกันกับโรมันฟอรัม ซึง่เป็นโบสถ ์   ไบแซนไทน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเขตดัลเมเชยีน 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซบินิคิ เมอืงเล็กๆ น่ารักรมิทะเล 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอื 
  พกัคำ้งคนื ณ โรงแรม     Ivan Solaris Hotel 5*     หรอืเทยีบเทำ่ 

 



 
วนัพุธที ่16 ต.ค. 62     เมอืงซบินิคิ-เมอืงโทรเกยีร-์เมอืงสปลทิ 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซีบนีคิ Sibenik เมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอาเดรียติคที่ไดรั้บอิทธิพล
สถาปัตยกรรมจากเวนิส ในใจกลางเมืองนั้นมีโบสถ์เซนต์จาคอบ (เซนต์เจมส)์ ที่ถูกสรา้งมา
ตัง้แตส่มัยเรอเนสซองตใ์นปี ค.ศ.1431 ตามสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธคิ ผสมศลิปะทอสคา

โนเรอเนสซองส ์โดยศลิปินชาวอติาเลยีน ซบีนีิคเป็นเมอืงแห่งประวัตศิาสตรท์ีต่ัง้อยู่ตอนกลาง
ของแควันดัลเมเชยี เนื่องจากเมอืงซบีนีคินั้นตัง้อยู่บนบรเิวณทีแ่ม่น ้าครคึาไหลลงสูท่ะเลอาเดรี
ยตคิ จงึเกดิเป็นความไดเ้ปรยีบทัง้ในดา้นคมนาคมทางน ้า และความงามของทัศนียภ์าพทีแ่ต่ง

แตม้โดยธรรมชาต ิน าทา่นชมสถานทีส่ าคัญทีส่ดุของเมอืงคอื “มหำวหิำรเซนตจ์ำคอบ” สรา้ง
ขึน้ในระหวา่งปีค.ศ. 1431-1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหวา่ง 3 ศลิปกรรม คอื ดัลเม
เชยีน (ทอ้งถิน่), ศลิปะทางเหนือของอติาล ีและทัสคานี สถาปนคิทัง้ 3 ทา่นไดใ้ชเ้ทคนิคชัน้สงู

ในการสรา้งหอ้งโถงสงูใหญ่ และโดมครึง่วงกลม ทัง้วหิารลว้นสรา้งดว้ยหนิทัง้หมด สะทอ้นให ้
เห็นถงึอทิธพิลของศลิปะโกธคิและเรอเนสซองส ์ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน โดยองคก์ำร
ยเูนสโกย้กยอ่งใหม้หำวหิำรแหง่นีเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืง

โทรเกยีร ์ทีไ่ดรั้บการขนานนามว่า “A Little Venice”  เมอืงโบราณบนเกาะเล็กๆทีถู่กปกครอง
โดยพวกกรกีและโรมัน ปัจจุบันมกีารอนุรักษ์เป็นเมอืงเก่า ไม่ว่าจะเป็นป้อมปราการ, จัตุรัสกลาง
เมอืง และก าแพงเมอืงไวเ้ป็นอย่างด ีจน ไดร้บักำรยกยอ่งจำก ยูเนสโก ้UNESCO ใหเ้ป็น

เมอืงมรดกโลกใน ปี ค.ศ.1997 
เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

  น าทา่นเดนิชมภายใน เขตเมอืงเกำ่ ทีม่สีถาปัตยกรรมในสไตล ์กรกี – โรมันโบราณ เชน่ ประตู
เมอืง ทีไ่ดม้กีารบรูณะขึน้ใหมเ่มือ่ศตวรรษที ่16 หอนาฬกิาทีส่รา้งขึน้ในสมัยที ่14 และผ่านชม 
มหำวหิำรเซ็นตล์อรเ์ลนซ ์ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 ใชเ้วลากอ่สรา้งนับสบิปี ทีม่คีวามงดงาม

ดว้ยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก ที่มีรูปป้ันสงิโต อสิระให้ท่ำนเดนิชมเมืองเก่ำตำม
อธัยำศยั น าทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงสปลทิ Split โดยใชเ้สน้ทางลัดเลาะเลยีบไป
ตามชายฝ่ังทะเลอาเดรยีตคิ ทีม่บีา้นเรอืนหลังคากระเบือ้งสสีม้ สลับตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ  

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 
  พกัคำ้งคนื ณ โรงแรม     Atrium Hotel 5*     หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัพฤหสับดทีี ่17 ต.ค. 62       เมอืงสปลทิ-เมอืงนอีุม (บอสเนยี)-มำลสีตอน-ดบูรอฟ

นคิ 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
  น าทา่นชม พระรำชวงัดโิอคลเีชีย่น ทีส่รา้งขึน้จากพระประสงคข์องจักรพรรดิด์โิอคลเีชีย่น ที่

ตอ้งการสรา้งพระราชวังส าหรับบัน้ปลายชวีติของพระองค ์ซึง่ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งถงึ 10 ปี 
  UNESCO ไดข้ ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก ชมหอ้งโถงกลางซึง่มทีางเดนิที่เชือ่มต่อสูห่อ้ง

อืน่ๆ ชมลานกวา้งซึง่ลอ้มไวด้ว้ยเสาหนิแกรนติ 3 ดา้น และเชือ่มตอ่ดว้ยโคง้เสาทีต่กแตง่ดว้ยชอ่

ดอกไมส้ลักอย่างวจิติรสวยงาม อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ท่านจะไดข้า้มพรมแดน
เขา้สู่ ประเทศบอสเนีย (แวะถ่ายรูป) ที่เรียกว่า เมืองนอีุม ซึง่เป็นประเทศเพื่อนบา้นของ
โครเอเชยี โดยประชาการสว่นใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชยี.ตอ่ดว้ยน าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนอกี

ครัง้หนึง่เพือ่กลับเขา้สูป่ระเทศโครเอเชยี ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นแควน้ดัลเมเทยี Dalmatia  
เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบพืน้เมอืง  
  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมำลสีตอน Mali Ston กอ่นทีท่า่นจะเดนิทางถงึเมอืงมาลสีตอน ท่านจะ

ไดข้า้มพรมแดนเขา้สูป่ระเทศบอสเนีย (แวะถา่ยรปู) ทีเ่รยีกว่า เมอืงนอีุม ซึง่เป็นประเทศเพือ่น
บา้นของโครเอเชยี โดยประชาการสว่นใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชยี.ต่อดว้ยน าท่านเดนิทางขา้ม

พรมแดนอกีครัง้หนึ่งเพือ่กลับเขา้สู่ประเทศโครเอเชยี ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ในแควน้ดัลเมเทีย 
Dalmatia เดนิทางถงึเมอืงมาลสีตอน เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและขึน้ชือ่สถานทีใ่ชเ้ลีย้งหอยนางรม
ของประเทศโครเอเชยี น าทา่น ลอ่งเรอืเยีย่มชมฟำรม์เลีย้งหอยนำงรม (ใชเ้วลาประมาณ 45 

นาท)ี ชมขัน้ขัน้ตอนตา่ง ๆ ของการเลีย้งหอย จากนัน้ใหท้า่นได ้ลองลิม้ชมิรสหอยนำงรมสด 
ๆ จำกทอ้งทะเลอเดรยีตคิ พรอ้มดว้ยเครือ่งเคยีง จบิไวนส์ดเตมิเต็มรสชำดท่ำมกลำง
บรรยำกำศทีส่วยงำมของอำ่วมำลสีตอน แหง่ทอ้งทะเลอเดรยีตกิ ไดเ้วลาพอสมควร น าท่าน

ออกเดนิทางสู ่เมอืงดบูรอฟนคิ เมอืงทางตอนใตแ้ละเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุอกีทัง้
เป็นทีจ่อดเรอืส าราญขนาดใหญ่ น าทา่นสู ่Konzum ซุปเปอรข์นำดใหญ ่แบรนดข์องโครเอเชยี 
เพือ่ใหไ้ดส้นิซือ้ของฝากในราคายอ่มเยา 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
  พกัคำ้งคนื ณ โรงแรม     President Hotel 5*     หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 
 
 



 
วนัศกุรท์ ี ่18 ต.ค. 62      ดบูรอฟนคิ-ก ำแพงเมอืงโบรำณ-กรงุอสิตนับูล 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีเพือ่ข ึน้ กระเชำ้ไฟฟ้ำ ทีค่วามสงู 400 เมตร เพือ่ชมววิทวิทัศน์ทีค่ง
ความเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเมอืงหลังคาสสีม้ และความงดงามทะเลอะเดรยีตคิ  

เทีย่ง รบัประทำน กุง้มงักร เสริฟ์พรอ้มสปำเก็ตตี ้น ัง่รบัประทำนรมิทะเลอเดรยีตคิ  

  น าทา่นเทีย่วชม เมอืงดบูรอฟนคิ ซึง่ถอืวา่เป็นเมอืงทีส่วยงามตดิอันดับตน้ๆของโลก ซึง่ในอดตี
เมือ่ปี 1991 เมอืงดบูรอฟนิค ไดเ้ป็นเป้าหมายถูกโจมตจีากกองทหารยูโกสลาฟ บา้นเรอืนกว่า
ครึง่ อนุสาวรยีต์า่งๆ เสยีหาย และทรดุโทรม และหลังจากนัน้ในปี 1995 ไดม้กีารไดม้กีารลงนาม

ในสนธสิญัญา ERDUT สงบศกึ และเริม่เขา้สูส่ภาวะปกต ิUNESCO และสหภาพยุโรป ไดร้่วมกัน
บูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสยีหายขึน้ใหม่ในระยะเวลาอันสัน้ ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็
กลับมาสวยงามอกีครัง้ และมกีารสง่เสรมิใหเ้ป็นมรดกโลกอกีเมอืงหนึ่งชมทัศนียภาพของเมอืง

ซึง่ดูบรอฟนิค ทีต่ัง้อยู่ตามแนวชายฝ่ังทะเลอเดรยีตคิ ตัวเมอืงจะเป็นป้อมปราการโบราณทีถ่ือ
เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง ชมแนวก าแพงป้อมปราการทีม่ขีนาดกวา้งขวางใหญ่โต ทีท่่านสามารถ
ขึน้ไป ชมความงดงามของตัวเมอืงไดอ้ยา่งด ีน าทา่นเดนิขึน้ชมก ำแพงเมอืงโบรำณ ชมความ

สวยงามของแนวหลังคาสสีม้ตระหง่านไปทัง้เมอืงเกา่ ก าแพงแหง่นี้มคีวามยาวรวมกันประมาณ 2 
กโิลเมตร ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิชมความสวยงามโดยว่ากันว่า ใครมำเมอืงดูบรอฟนคิแลว้
ไม่ไดข้ ึน้มำชมก ำแพงเมอืงโบรำณแห่งนี ้ถอืว่ำมำไม่ถงึดูบรอฟนคิ จากนั้นใหท้่านได ้

ถา่ยรปูทีร่ะลกึบรเิวณจัตรัุสกลางเมอืงซึง่เป็นสถานทีนั่ดพบและประกอบกจิกรรมของชาวเมอืงใน
อดตี รวมถงึสถานทีล่งโทษผูก้ระท าผดิดว้ย อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูทีร่ะลกึกับ เสำหนิอศัวนิ, หอ

นำฬกิำ ทีต่ัง้อยูป่ลายสดุของถนนสายหลัก สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1444  
  หนา้ปัดท าดว้ยเหล็ก มคีวามพเิศษตรงลกูกลมๆ ใตห้นา้ปัดซึง่แทนพระจันทรบ์อกขา้งขึน้ขา้งแรม

ในสมัยกอ่น และรูปป้ันของ นกับุญ St.Blaise ซึง่มโีบสถป์ระจ าเมอืงสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่งแรก

ของเมอืงเป็นฉากหลัง 
 เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
18.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนำมบนิดูบรอฟนคิ (หากมกีารท าการคนืภาษีกรุณาแจง้หัวหนา้ทัวรใ์หท้ราบ

ดว้ย) 
21.05 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหำนคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 1440 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 1.50 ช ัว่โมง)  

23.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงอสิตนับูล น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

  พกัคำ้งคนื ณ โรงแรม    Pullman Airport Hotel 5*    หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี

วนัเสำรท์ ี ่19 ต.ค. 62      กรงุอสิตนับูล 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่โกลเดน้ฮอรน์ Golden Horn หรอืแหลมทีย่ืน่สูท่ะเลมารม์ารา่ทางฝ่ังตะวันตก

ของอสิตันบลู ในอดตีเคยเป็นหนึง่ในสมรภมูพิชิยัการรบและเป็นทีต่ัง้ของศูนยบ์ัญชาการรบของ
กองทัพเรือแห่งจักรวรรดไิบเซนไทน์ น ำท่ำนขึน้น ัง่กระเช้ำ Cable Car ขึน้สู่ยอดเขำ
เปียลอทท ึPierre Loti Hill ยอดเขาซึง่สามารถเห็นววิของโกลเดน้ฮอรน์และทัศนียภาพของนคร

อสิตันบลูไดอ้ยา่งชดัเจน ชือ่ของเขาเปียลอททถึูกตัง้ข ึน้เพือ่ใหเ้กยีรตแิก่ "จูเลีย่น วูด" Julien 
Viaud นักประพันธช์ือ่ดังชาวฝร่ังเศสซึง่มชีือ่เสยีงในตรุกเีป็นอยา่งมากในชว่งศตวรรษที ่19 หรอื
ทีรู่จั้กในนามปากกา "เปีย ลอทท"ึ Pierre Loti อสิระใหท้่านชมทัศนียภาพอันสวยงามบนยอด

เขาเปียลอททตึามอัธยาศัย ท่านสามารถน่ังจบิกาแฟตุรก ีTurkish Coffee ทีม่ชี ือ่เสยีงหรอืชา
หลากหลายชนดิในรา้นคาเฟ่ ซึง่เปิดใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทีย่วบนยอดเขาแห่งนี้ จากนั้นน าท่าน
เดนิทางสู ่รำ้นเสือ้หนงั ทีม่คีณุภาพของประเทศตุรก ีทีส่ง่ออกไปยังต่างประเทศ อสิระใหท้่าน

ไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู ่หอคอยกำลำตำ้ Galata 
Tower ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1348 เพือ่แทนทีห่อคอยกาลาตา้เก่า ในยุคไบเซนไทน์ ทีม่ชี ือ่ว่า 
เมกำลอสพรี โกส Megalos Pyrgos ซึง่ตัง้อยูท่างตอนเหนือสดุของชอ่งแคบตางขา้ม โกลเดน้

ฮอรน์ Golden Horn และถูกท าลายเสยีหายระหว่างสงคราสครูเสดเมือ่ปี ค.ศ. 1202-1204 
หอคอยกาลาตา้ เป็นหอคอยหนิสไตลโ์รมัน ทรงกระบอกขนาด 9 ชัน้ มคีวามสงู 66.90 เมตร มี
รปูแบบทางสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยสถาปนกิ โคกซลัอนำดอล Koksal Anadol โดย

ทีส่ว่นบนของหอคอยทีเ่ป็นรูปทรงกรวยนั้นถูกปรับเปลีย่นขนาดใหม้ขีนาดเล็กลงหลายครัง้จน
สดุทา้ยก็ไดแ้บบทีล่งตัวและสวยงามอย่างทีเ่ห็นในปัจจุบัน บรเิวณชัน้บนของ หอคอยกาลาตา้ 

นัน้จะมรีา้นอาหาร และคา่เฟ่ ซึง่สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของชอ่งแคบบอสฟอรัส Bosphorus 
ไดอ้ย่างชัดเจน และม ีเป็นทีน่ยิมของนกัทอ่งเทีย่วทีต่อ้งมำถ่ำยภำพและ Check in ณ 
หอคอยกำลำตำ้ แหง่นี้ ทรปินี้ไมต่กเทรนดแ์น่นอน 

เทีย่ง พเิศษ!! รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บนหอคอย กำลำ้ตำ้ 
  น าท่านเขา้ชม โบสถช์อร่ำ Chora Church หนึ่งในโบสถ์ไบแซนไทน์อันสวยงามที่ยังคง

หลงเหลอือยู ่มกีารตกแตง่ภายในในดว้ยกระเบือ้งโมเสกและภาพจติรกรรมฝาผนัง ปัจจุบันไดถู้ก

ปรับเปลี่ยนใหเ้ป็น พพิธิภณัฑ ์คำรเิย่ Kariye อันน่าสนใจ โบสถ์ชอร่า อยู่ห่างจากย่าน
ประวัตศิาสตรห์ลักของอสิตันบลูออกไป แตก่ระนัน้ผูค้นเป็นจ านวนมากก็ยังคงเดนิทางมาทีน่ี่ทุก



 
วัน เพือ่มาชมความอลังการและความงามของกระเบือ้งโมเสกและจติรกรรมฝาผนัง โบสถไ์บแซน
ไทน์เกา่แกแ่หง่นี้รอดพน้จากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว และการรือ้ถอนสญัลักษณ์ของศาสนาครสิต์

ในยุคที่กายออร์โธดอกซแ์ละศาสนาอสิลามเรืองอ านาจ โบสถ์หลังแรกในเวณนี้สรา้งขึน้ใน
ศตวรรษที ่4 Chora แปลวา่ “ชนบท” จักรพรรดคิอนสแตนตนิทรงรับสัง่ใหส้รา้งโบสถไ์วท้างทศิ
ตะวันตกของเมือง และตั ้งชื่อโบสถ์ที่มีความหมายว่า “โบสถพ์ระมหำไถ่นอกก ำแพง” 

จักรพรรดธิโีอโดเซยีสที ่2 ทรงขยายก าแพงเมอืงในปี ค.ศ. 413 เพือ่ใหโ้บสถเ์ขา้มาอยู่ในเขต
เมอืงคอนสแตนตโินเปิลอยา่งเหมาะสม โบสถห์ลังปัจจุบันสรา้งมาตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่11 โดย
มาดาพระชายาของจักรพรรดอิเล็กซอิอสที ่1 โคมเนนอส มกีารต่อเตมิและตกแต่งภายในหลาย

ครัง้ รวมถงึกระเบือ้งโมเสกและจติกรรมฝาผนังทีอ่ยูม่าตัง้แตต่น้ ศตวรรษที ่14 หลังจากจักรวรรดิ
ออตโตมันไดรั้บชยัชนะ โบสถจ์งึถกูแปรเปลีย่นใหเ้ป็นมัสยดิ สดุทา้ยในชว่งกลางศตวรรษที ่20 
สถานทีแ่ห่งนี้จงึไดก้ลายเป็น พพิธิภณัฑ ์Kariye ทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชมจนถงึปัจจุบัน        สง่ทา้ย

ชว่งบา่ยวันนี้ดว้ยการน าทา่นสูย่า่น ทกัซมิ สแควร ์Taksim Square เป็นย่านคกึคักทีส่ดุในมหา
นครอสิตันบลู และเป็นจุดศนูยร์วมของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก ตัง้อยูใ่นเขตยโุรปของนครอสิตันบูล 

ค าวา่  Taksim หมายถงึกำรแบง่แยก หรอื กำรกระจรำย ซึง่มทีีม่าจากในรัชสมัยของ Sultan 
Mahmud I สถานทีแ่หง่นี้เคยเป็นทีต่ัง้ของอา่งเก็บน ้าในยุคของออตโตมันและเป็นจุดทีส่ายน ้า
จากทางตอนเหนือถกูรวบรวมและกระจายออกไปยังสว่นอืน่ ๆ ของเมอืงนอกจากนี้ค าว่า Taksim   

ยังหมายถงึรูปแบบดนตรีพเิศษในเพลงคลาสสคิของตุรกอีีกดว้ย ระหว่างทีเ่ราเดนิเพลนิบาง
ชว่งเวลาจะมรีถรางสแีดงทีว่ ิง่มาตามรางมกีจิกรรมพเิศษบนรถรางไดนั้กท่องเทีย่วไดเ้ห็นการ
แสดงต่างบนรางไดต้ลอดเวลานอกจากนี้ Taksim Square ยังรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารตุรก,ี 

รา้นคา้, ผับ, คาเฟ่และรา้นอาหารจานด่วนนานาชาตมิากมายไดแ้ก่ Pizza Hut, Mc Donald’s, 
Subway และ Burger King  และสนิคา้แบรนดเ์นม ชือ่ดัง อืน่ ๆ อกีมากมายใหนั้กท่องเทีย่วได ้
เพลดิเพลนิไดต้ลอดเวลา 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 
  พกัคำ้งคนื ณ โรงแรม    Pullman Airport Hotel 5*    หรอืเทยีบเทำ่ มำตรฐำนตรุก ี

วนัอำทติยท์ ี ่20 ต.ค. 62      กรงุอสิตนับูล-กรงุเทพมหำนคร 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
   น าท่าน ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็นชอ่งแคบขนาด

ใหญ่และสองฝ่ังมคีวามสวยงามมาก ชอ่งแคบนี้ท าหนา้ทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหว่างยุโรป และเอเชยี 

เชือ่มระหว่าง ทะเลด ำ The Black Sea เขา้กับ ทะเลมำรม์ำร่ำ Sea of Marmara มคีวามยาว 
32 กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้มทวิทัศน์ทัง้สองขา้งทีส่วยงามตระการตาของ ชอ่งแคบบอสฟอรัสที่
เป็นจุดยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยู่

ตามช่องแคบเหล่านี้ เรือน าท่านขึน้ดา้นหนา้เพื่อเขา้ชมภายใน พระรำชวงัเบยเ์ลอเบยี ่
Beylerbeyi Palace พระราชวังฤดรูอ้นอันเลือ่งชือ่ของจักรวรรดอิอตโตมัน พระราชวังเบยเ์ลอเบยี ่
มคีวามหมายวา่ “พระรำชวงัของรำชำแหง่รำชำ” และใชเ้ป็นพระต าหนักฤดรูอ้นสมัยจักรวรรดิ

ออตโตมันมาตัง้แตท่ศวรรษที ่1860 พระราชวังแหง่นี้สรา้งขึน้ตามค าสัง่ของสลุต่านอับดุลอะซซี 
โดยตัง้ใจใหเ้ป็นสถานทีเ่ล็ก ๆ ส าหรับใชเ้พือ่ความบันเทงิกับแขกบา้นแขกเมอืง โดยทีแ่ขกคน

ส าคัญที่เคยมาเยอืนพระราชวัง ไดแ้ก่ จักรพรรดนิีเออเฌนีของฝร่ังเศส และ แกรนดด์ยุคนิโค
ลาสของรัสเซยี พระราชวังแหง่นี้ออกแบบโดยสถาปนกิทีช่ ือ่วา่ Sarkis Balyan เป็นตัวอย่างของ
สถาปัตยกรรมพระราชวังทีค่อ่นขา้งจะเรยีบง่ายเมือ่เทยีบกับพระราชวังตรุกทีั่วไป แตก่ระนัน้ก็เป็น

อาคารทีต่กแต่งอย่างหรูหราฟู่ ฟ่ายิง่กว่าอาคารสไตลย์ุโรปหรืออเมรกิันสว่นใหญ่ ภายในพืน้ที่
สามชัน้มหีอ้งมากกวา่ 20 หอ้ง มกีารแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยส าหรับชายและหญงิ ภายนอกพระราชวัง
จะมสีระน ้าขนาดใหญ่ทีล่อ้มรอบดว้ยระเบยีงและคอกมา้ ใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นทีร่ะลกึไดต้าม

อัธยาศัย 
เทีย่ง พเิศษ!! รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Seven Hill Restaurant 
  ทำ่นจะไดเ้ห็นววิ Hagia Sophia และ Blue Mosque และอกีฝั่งจะเป็นววิทะเล   มำมำร่ำ 

และ ช่องแคบบอสฟอรสั เป็นรำ้นอำหำรทีว่วิทีส่วยทสุีดในอสิตนับูล และแน่นอนเป็นที่
ฮอตฮติส ำหรบักำรมำ Check in 
สง่ทา้ยชว่งบา่ยดว้ยการน าทา่นสู ่ยำ่นชอ้ปป้ิง ตลำดสไปซ ์มำรเ์ก็ต Spice Market หรอืตลาด

เครือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอื

กาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อันเลือ่งชือ่ของตรุก ีอยา่ง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถ่ัวพทิาชโิอ ฯลฯ  

16.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทำงกลบัสู ่กรุงเทพมหำนคร 
20.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหำนคร โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 64 

  (ใชเ้วลำในกำรบนิ ประมำณ 9.35 ช ัว่โมง) 

 

 

 

 



 
วนัจนัทรท์ ี ่21 ต.ค. 62     กรงุเทพมหำนคร 
09.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

*** End of Service *** 

  
ก ำหนดกำรเดนิทำง        13-21 ตลุำคม 2562  คณะเดยีวเทำ่น ัน้ 

 
อตัรำคำ่บรกิำร โปรแกรม เอกซค์ลูซฟี โครเอเชยี-ตรุก ี9 วนั  
ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู ่หรอื เด็ก 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 1 ทา่น   ราคาทา่นละ 79,900.-        บาท   

ในกรณีตอ้งการพักหอ้งเดีย่ว      ราคาทา่นละ 15,000.-        บาท  

   

เด็ก ต ่ากวา่ 12 ปี        (เสรมิเตยีง-พักกับผูใ้หญ่อกี 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 76,900.-        บาท  

เด็ก อายตุ ่ากวา่ 12 ปี      (ไมเ่สรมิเตยีง-พักกับผูใ้หญ่อกี 2 ทา่น)  ราคาทา่นละ 74,900.-        บาท  

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทัวรเ์ริม่ตน้ทีท่า่นละ  95,000.- บาท (ราคาสามารถยนืยันไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm 

เทา่นัน้) 

 

รำคำอำจมกีำรปรบัขึน้ – ลง ตำมรำคำน ำ้มนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจรงิที ่

สำยกำรบนิประกำศปรบั และทีม่เีอกสำรยนืยนัเทำ่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่28 ม.ิย. 2562) 

 

ขอ้แนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทรำบกอ่นกำรเดนิทำง 

ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น บรษัิทฯ ขอแนะน า

ใหนั้กทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกับนักทอ่งเทีย่วมากกวา่ 

กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ำ้หนกัไมเ่กนิ 23กก., กระเป๋ำถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก. 

กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทาง

ได ้

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วมถงึ 

ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ส  

คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกันภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

 

 

คา่ประกันภัยการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000.- บาท (ไมค่รอบคลุมผูท้ ีม่อีำยเุกนิ 85 ปี) 

คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่, คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ตามโปรแกรมระบ ุ

เจา้หนา้ทีไ่กดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วมถงึ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท,์ คา่แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ (3.00EUR / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00EUR / ท่าน / วัน) (คดิเป็น 7 วนั รวมเทำ่กบั 35 

EUR) 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 3.00 EUR /ทา่น / วัน (คดิเป็น 9  วนั รวมเทำ่กบั  27 EUR) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

คา่วซีา่ทอ่งเทีย่ว ประเทศโครเอเชยี (คำ่วซี่ำโครเอเชยี ประมำณ 5,000 บำท ) 

 

หำกลูกคำ้มวีซีำ่เชงเกน้ทีย่งัไมห่มดอำย ุและไดเ้คยใชเ้ดนิทำงไปยงักลุม่ประเทศเชงเกน้ อยำ่งนอ้ย 1 

คร ัง้ สำมำรถเดนิทำงเขำ้ประเทศโครเอเชยีได ้โดยไมต่อ้งท ำวซี่ำประเทศโครเอเชยี 

 

เงือ่นไขกำรจองทวัร ์โปรแกรม เอกซค์ลูซฟี โครเอเชยี-ตรุก ี9 วนั  

กำรช ำระเงนิ งวดที1่: ส ำรองทีน่ ัง่มดัจ ำทำ่นละ 20,000.- บำท   ภำยใน 3 วนัหลงัจำกท ำกำรจอง 

งวดที2่: ช ำระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมด    ภำยใน 45 วนัลว่งหนำ้กอ่นออกเดนิทำง 

 

*** เมือ่ทำ่นช ำระมดัจ ำแลว้ ไมส่ำมำรถคนืเงนิมดัจ ำไดท้กุกรณี *** 

 



 
หมำยเหต ุ  

หำกมกีำรยกเลกิกำรจองทวัร ์หลงัจำกไดร้บักำรยืน่วซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรน ำเลม่

พำสปอรต์ ไปยกเลกิวซีำ่ในทกุกรณี ไมว่ำ่คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรยืน่วซีำ่ จะรวมหรอืแยกจำกรำยกำรทวัรก็์ตำม 

ผูเ้ดนิทำงทีไ่มส่ำมำรถ เขำ้-ออก เมอืงได ้เนือ่งจำกยืน่เอกสำรปลอม หกัคำ่ใชจ้ำ่ย 100% 

 

หมำยเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ำ่กว่ำ 15 ทำ่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ
สายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   

ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 
 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตก

ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ี่

ทา่นช าระมาแลว้  หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนีเขา้เมอืง  
 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้ าเงิน) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้

หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับหากท่านตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่าน
จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทางถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ
Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้(ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเช่นเชยีงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ

ค ายนืยันว่าทัวรนั์้นๆยืนยันการเดนิทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจาก
พนักงานแลว้ทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่เกี่ยวขอ้งกับตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ Twin/Double ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง
Triple Room ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่ง
กันซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบ
เล็บเป็นตน้ กรุณำใสใ่นกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 
 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็น

ทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืน
ระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจึงสามารถน าขึน้

เครือ่งไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
 

 

 

 



 
สมัภำระและคำ่พนกังำนยกสมัภำระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20-30กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ข ึน้กับแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนัก
เพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง 
( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซี่ำ ประเทศโครเอเชยี 

(ใชเ้วลำในกำรขอวซีำ่ประมำณ 14 วนั ท ำกำร) 

สถานทตู ไมอ่นุญำต ใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์ 

เพือ่ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และ ให ้แนบต ัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่ำ่นจะเดนิทำง มำดว้ย 

 

การเตรยีมเอกสาร กรุณำอำ่นใหเ้ขำ้ใจ และ เตรยีมใหค้รบ และ กรุณำอยำ่ดือ้และยดึตดิกบักำรยืน่ในอดตี 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืน ขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผ่น 

2. รูปถำ่ย ส ีหนำ้ตรง ขนำด 2 นิว้ 2 รูป พืน้ฉำกหลงัรูปตอ้งเป็นพืน้สขีำว (อยำ่ถำ่ยเอง เพรำะพืน้

เป็นสเีทำ่ ใชไ้มไ่ด)้ 

3. ส าเนาบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีเป็นผูห้ญงิ ... หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ... นาง ... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีเป็นผูห้ญงิ ... ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ... นาง ... ตอ้งแนบมา) 

7. ส าเนาใบมรณะบัตร 

8. สตูบิัตร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปี บรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรมา) 

9. กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปีบรบิูรณ์ (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิ

ดังนี ้

- เด็ก เดนิทางกับบคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการ

เขต หรอือ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไร

กับครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกับบดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอ

เทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับบดิา (ระบชุือ่บดิา) 

- เด็ก เดนิทางกับมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอ

เทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับมาดา (ระบชุือ่มารดา) 

10. หลักฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONDERN (ไมต่อ้งระบสุถานทตูและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายุ

ไมเ่กนิ    3 เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

 

 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง 

เงนิเดอืน 

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน 

- กรณีเกษียณอายรุาชการ :  ถา่ยส าเนาบัตรขาราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา : ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษา นัน้ว่าก าลังศกึษาอยู่ ระบุชัน้ ปีที่

ศกึษา 

11. หลกัฐำนกำรเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank Guarantee และ ส าเนาบัญช ีเลม่เดยีวกัน) 

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ Bank Guarantee ของ บัญชอีอมทรัพย ์Saving Account ออก

โดยธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น ม ีอายไุมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาท 

ต่อการรับรอง 1 ท่าน และ ยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (ปรบัสมุดและส ำเนำ 15 วนั 

กอ่นยืน่วซี่ำ) 

       ********** ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็น สมดุบัญชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกันเทา่นัน้ ********** 



 
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เชน่ 1 

ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank Statement จากทางธนาคาร

แทนการถา่ยส าเนาสมดุบัญช ี

- บญัชฝีำกประจ ำ Fixed สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบัญชอีอมทรัพย ์Saving มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีม ดังนี้ 

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ Bank Guarantee ของบัญชฝีากประจ า Fixed Account ออกโดย 

ธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น ม ีอายุไม่เกนิ 20 วัน นับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ พรอ้มทัง้ถ่าย

เอกสารสมดุบัญชเีงนิฝากเลม่เดยีวกันกับทีท่างธนาคารออกหนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ 

- ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากประจ า มยีอดไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาท ตอ่การรับรอง 1 ทา่น 

หมำยเหต ุ: หำกตอ้งกำรรบัรองกำรเงนิใหค้นภำยในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสำรดงันี ้

- หนังสอืรับรองการเงนิ Bank Guarantee ตอ้ง ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีรับรองค่าใชจ้่ายใหใ้คร ตอ้งระบุ

ชือ่ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย) 

- กรณุา แนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส, หรอื หลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธ์

วา่เป็นคนในครอบครัวเดยีวกัน 

กรณีนำยจำ้งรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยใหลู้กจำ้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้ง ระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดัง 11.1 และ 11.2 

สถำนทตู ไมร่บั พจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนัในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมำ 


