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 CROATIA 
ถ่ายภาพเมืองสวยของแถบทะเลเอเดรียติก   

ตามรอยซีรีย ์Game of Thrones   นอนพักผ่อนริมทะเลสาบ     
เทีย่ว ชิม ช้อป เลือกได้ตามใจคุณ 

 
 
 

10 วัน 8 คืน 

 

รวมในแพ็คเกจ 

✓ โรงแรมระดับ 4 ดาว 5 คืน 
✓ รถตู้ส่วนตัว 5 วัน พร้อมเจา้หน้าขบัรถ (พูดอังกฤษ) + ทิป 
✓ วีซ่าโครเอเชีย 
✓ ประกันการเดินทาง 
✓ ค่าเข้าชมตามสถานท่ีๆระบุในโปรแกรม 
✓ อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ 
✓ ถ า้โพสตอยน่า 

 

ไม่รวมในแพ็คเกจ 

 ตั๋วเคร่ืองบินระหวา่งประเทศไป - กลับ 

 อาหาร และ เคร่ืองดื่ม 

 ทิปอ่ืนๆ 

 เจ้าหน้าท่ีหัวหน้าทัวร ์
 

 65,950 บาท/ทา่น 
เริ่มต้น 



 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินชมเมืองเก่าแก่ที่สวยที่สดุเมืองหนึ่งของยุโรป ฉากหลกัของซีรีย ์Game of thrones 
จนไดร้ับฉายาว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” เมืองดูบรอฟนิก   ชมพระราชวังของ
อธิการบดี (Rector's Palace) อดีตเคยเป็นที่ว่าการของเมืองที่ถูกผสมผสานศิลปะ
โกธิก เรเนสซองส ์และบาร็อคไดอ้ย่างลงตัว  จากนั้นชมหอระฆังประจ าเมืองดูบรอฟ
นิก (Bell Tower of Dubrovnik) ซึ่งเป็นเคร่ืองบอกเวลาตัง้แต่ศตวรรษที่ 15  พรอ้มเป็น
สญัลกัษณป์ระจ าเมืองนีอ้ีกดว้ย ชมอศัวินแกะสลักในคอลัมน์ขอนายทหารในต านาน
ที่ช่วยเมืองไว้ในศตวรรษที่9  ถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace)  ใกลกั้น
นัน้ท่านจะพบกับเที่ยว อารามโดมินิกัน (Dominican Monastery) ส านกัสงฆท์ี่มีความ
เก่าเเก่อย่างมาก เเละยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่จะเเสดงผลงานศิลปะ  และชม
อารามฟรานซิส (Franciscan) ถือเป็นงานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมในเมืองนี ้

ไม่มีบริการ รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั 

 ไม่มีไกดท์อ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ที่ทวัรบ์ริการ 
เขา้พกัที่ Grand Hotel Park หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 

 
 

 

 

วันที ่1 | กรุงเทพมหานคร – ตุรกี - เมืองดูบรอฟนิก 

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ แนะน า
เป็นสายการบินสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์ TK059  เวลา 09.20 – 16.15  น. (ตาม
เวลาทอ้งถ่ินประเทศตุรกี) เคานเ์ตอร ์D ชัน้ 4 (ประตู 2)  จากนัน้ต่อเคร่ืองเพื่อเดินทาง
ต่อสู่เมืองดูบรอฟนิกประเทศโครเอเชีย สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์TK439 เวลา
19.25 – 19.35 ( ตามเวลาทอ้งถ่ินประเทศโครเอเชีย)   ถึงสนามบินเมืองดูบรอฟนิก 
เดินทางสู่โรงแรมที่พกั 
หมายเหตุ : หากตอ้งการใชเ้ที่ยวบินอื่นกรุณาแจง้ก่อนท าการซือ้  
เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเคร่ืองออก กรุณาเผ่ือเวลาอย่างน้อย 3 ชม.   

✓ รถตูส่้วนตัวพรอ้มคนขบั ส่งท่านสู่โรงแรมที่พกัเท่านัน้ 

 ไม่มีไกดท์อ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ที่ทวัรบ์ริการ 
เขา้พกัที่ Grand Hotel Park  หรือเทียบเท่า 
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วันที ่2 | เมืองดูบรอฟนิก  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

เช็คเอานแ์ละจากนั้นเดินทาง  เมืองโทรเกียร ์(Trogir) เมืองเก่าแก่กว่า 2,500ปี 
ตัง้แต่สมยักรีก  เมืองนีเ้ป็นเหมือนเกาะเล็กที่ถูกแยกออกจาแผ่นดินใหญ่  จากนัน้
เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) 
สัมผัสธรรมชาติพร้อมสูดอากาศแสนบริสุทธิ์  ด้วยการเดินทัวร์ ตามเสน้ทาง
ธรรมชาติ  

✓รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วนั 

 ไม่มีไกดท์อ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ที่ทวัรบ์ริการ 
เขา้พกัที่ Hotel Jezero (3*) หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วันที ่3 | เมืองดูบรอฟนิก - เมอืงสปลทิ 

เช็คเอานแ์ละเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) เมืองท่าศนูยก์ลางการพาณิชย ์ที่ได้
ขึ ้นเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้  ชมพระราชวังของจักรพรรดิดิโอคลีเชียน 
(Diocletian) 1ในสถานที่ถ่ายท าฉากหนังของซีรีย ์Game of thrones  ชมมหา
วิหารเซนตด์อมเนียส( Cathedral of Saint Domnius) โบสถ์คริสตท์ี่เก่าแก่ที่สดุ
แห่งหนึ่งของโลก สรา้งขึน้ในคริสตศ์ตวรรษที่7   

✓รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วนั 

 ไม่มีไกดท์อ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ที่ทวัรบ์ริการ 
เขา้พกัที่ Hotel President หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

วันที ่4 | เมืองสปลิท - เมืองโทรเกียร ์- อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ 

วันที ่5 | พลิทวิเซ่ – เมอืงโอพาเทยี – ถ า้โพสตอยน่า - เมอืงเบลด 

เช็คเอานแ์ละเดินทางไปยังเมืองโอพาเทีย (OPATIJA) เมืองตากอากาศแสนงามแห่ง

ทะเลอเดรียติค อดีตเป็นเมืองที่นิยมของเหล่าขุนนางชั้นสูงของออสเตรียอีกด้วย 
จากนั้นเดินทางต่อเพื่อส ารวจความงดงามของหินงอกหินย้อย  ที่ถ ้าโพสตอยน่า
(Postojna Cave) ถ า้ธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่า 500,000 ปี ดา้นในมีเส้นทาง
ของรถรางใต้ดินเพื่อเที่ยวชมชมอีกด้วย  เดินทางสู่เมืองเบลด พักผ่อนไปกับความ
งดงามของทะเลสาบของเมืองเบลด 

✓รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วนั 

 ไม่มีไกดท์อ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ที่ทวัรบ์ริการ 
เขา้พกัที่ Hotel Park หรือเทียบเท่า 

 



 
 

  

วันที ่6 |   เมืองเบลด 

เที่ยวชมความงามของ เมืองเบลด เมืองแสนโรมแมนติคแห่งนีมี้ชื่อเสียงเรื่อง 
ทะเลสาบ ถึงจะไม่ใหญ่นกัแต่บรรยากาศที่มีภูเขาลอ้ม พรอ้มมีเกาะกลางน า้ที่
มีโบสถตัง้อยู่ ท าใหก้ลายเป็นโลเคชั่นที่คู่รกัหนุ่มสาวจากทั่วโลกมาจดังานแต่ง 
ณ เมืองนี ้นอกนีน้ั้นเมืองนีย้ังเป็นที่ตั้งของปราสาทเก่าแก่ที่สดุของสโลวีเนีย
อายุกว่า 1,000ปี ตัง้ตระหง่านบนหนา้ผาเหนือทะเลสาบ  

✓รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วนั 

 ไม่มีไกดท์อ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ที่ทวัรบ์ริการ 
เขา้พกัที่ Hotel Park หรือเทียบเท่า 

 
 
 

 

 

 

 

วันที ่7 |  เมืองเบลด -เมืองลบูลิยานา - เมอืงซาเกร็บ 

เช็คเอาน์และเดินทางสู่เมืองลูบลิยานา (Ljubljana) ชมเเมืองหลวงของประเทศ
สโลวีเนีย และถือเมืองที่ใหญ่ที่สุด ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการบริหาร เศรษฐกิจ 
การเมืองของสโลวีเนียอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่เมืองซาเกร็บ(Zagreb) คือเมือง
หลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของประเทศโครเอเชีย 

✓รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั ไม่เกิน 10 ชั่วโมง / วนั 

 ไม่มีไกดท์อ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ที่ทวัรบ์ริการ 
เขา้พกัที่ Hotel  Astoria หรือเทียบเท่า 

 
 
 

 

 

 

 

วันที ่8 | เมอืงซาเกร็บ 

อิสระให้ท่านเพลิดเพลิน เมืองซาเกร็บ (Zagreb) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ เก่าแก่แต่มาสารถผสมผสานอารยธรรมทัง้เก่าและใหม่ออกมาไดอ้ย่างลง
ตัว   สามารถชมเขตด้านบน (The Upper Town)  จะแบ่ ง เ ป็น ย่ากา รค้า 
ห้างสรรพสินคา้ และ ย่านที่เป็นโบสถ์ วิหาร อีกเขตหนึ่งคือ เมืองสมัยใหม่ที่สรา้ง
ขึน้ในศตวรรษที่  19 เขตด้านล่าง(The Lower Town) จะมีหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ 
สถาปัตยกรรมช่วงศตวรรษที่ 19-20 ใหท้่านไดช้ื่นชมผลงาน 

ไม่มีบริการ รถตูส่้วนตวัพรอ้มคนขบั 

 ไม่มีไกดท์อ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ที่ทวัรบ์ริการ 
เขา้พกัที่ Hotel  Astoria หรือเทียบเท่า 

 
 



 
 

  

วันที ่9 | เมอืงซาเกร็บ – ตุรกี - กรุงเทพฯ 

เช็คเอาน์และ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื ้อของฝากของที่ระลึก  
เจ้าหน้าขับรถรับท่านจากโรงแรมไปสนามบินเพื่อท าการเช็คอิน คืนภาษีส าหรับ
การช้อปปิ้ง และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร แนะน าสายการบิน เตอรกิ์ช แอร์
ไลน ์ เที่ยวบินที่ TK1056   เวลา 19.55 – 00.15(+1) น. (ตามเวลาทอ้งถ่ินประเทศ
ตุรกี)  

✓รถตูส่้วนตวัรบัจากที่พกัไปส่งสนามบิน 

 ไม่มีไกดท์อ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ที่ทวัรบ์ริการ 
 
 
 

 

 

 

 

วันที ่10 |  กรุงเทพฯ 

เดินทางถึงตุรกีตามเวลาทอ้งถ่ิน พรอ้มต่อเคร่ืองบินสายการบิน เตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์
เที่ยวบินที่ TK068 เวลา 01.50 – 15.10 (ตามเวลาของประเทศไทย) 
 

เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
“ขอบคุณในความสนใจ และไวว้างใจใหเ้ราไดเ้ป็นผูช้่วยในการออกแบบเสน้ทาง 
การเดินทางของคุณ แลว้พบกันใหม่ในการเดินทางครัง้ต่อไป ขอบคุณครบั/ค่ะ” 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ค่าแพ็คเกจทัวรต์่อท่านรวม : 
✓ ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ ( รถ Minivan จ านวน 7 ที่นั่ง ปรบัอากาศส่วนตวัพรอ้มคนขบัรถพดูองักฤษ )  

• บริการรบัสนามบิน – ส่งโรงแรม ในวนัที่1 ของรายการการเดินทางตามโปรแกรม   
• บริการรถตัง้แต่วนัที่ 3 – 7 ของรายการการเดินทางตามโปรแกรม   
• บริการรบัโรงแรม – ส่งสนามบิน ในวนัที่9 ของรายการการเดินทางตามโปรแกรม   

✓ โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน  4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกนั (หอ้งละ 2 
ท่าน) พรอ้มอาหารเชา้   

✓ วีซ่าโคเอเชีย 
✓ ประกนัการเดินทาง   
✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม  
✓ ค่าทิปเจา้หนา้ที่คนขบัรถ 

ค่าแพ็คเกจทัวรต์่อท่านไม่รวม : 
 ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลบั รวมค่าภาษีสนามบิน  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่ากิจกรรมเสริม / ตั๋วเพิ่มเติม  
 ค่าอาหารมือ้กลางวนัและมือ้ค ่าทุกมือ้ 
 ค่าขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ( Porter service )  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 

 ทิปอ่ืนๆนอกเหนือจากทิปคนขบัรถ 
 เจา้หนา้ที่หวัหนา้ทวัร ์
 บริการ รบั-ส่ง เอกสารส าหรบัการเตรียมยื่นวีซ่า 

 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการด าเนินการจอง และช าระเงิน : 

Pic 

เงือ่นไขส าหรับการซือ้แพ็คเกจทัวร ์



 
 

 

 

 

- หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทวัร ์และไดม้ีการสรุปยอดค่าใชจ้่ายทัง้หมดแลว้ จะตอ้งช าระเต็มจ านวน
เงินภายใน 3 วนั  

- หลงัจากการช าระเงินทางบริษัทจะด าเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทัง้หมด และช าระเงินกบัทาง
ต่างประเทศทนัที 

- กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ตอ้งท าการจองและช าระเงินให้เรียบร้อยก่อนการ
เดินทาง 

- เมื่อด าเนินการเรื่องวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก , เอกสารการ
จองกิจกรรมต่างๆ , หนงัสือเดินทางที่ใชย้ื่นวีซ่า, ประกนัภยัการเดินทาง , ตั๋วค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว  

- และตั๋วการเดินทางต่างๆ ใหก้บั Agent ทางไปรษณีย ์(แบบลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจง้มา ภายใน 7 - 10 
วนั ก่อนเดินทางหรือทนัทีที่การจองต่างๆ ส าเร็จ 

กรณีไม่ตอ้งท าวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พกั, เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกนัภัย
การเดินทาง , ตั๋วค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวและตั๋วการเดินทางต่างๆ ใหก้ับ Agent ทางไปรษณีย ์(แบบลงทะเบียน) 
ตามที่อยู่ที่แจง้ทนัทีที่การจองต่างๆส าเร็จ 

เง่ือนไขการยกเลกิการจอง : 
เนื่องจากระบบการจองทัง้หมดเป็นการช าระเงินแบบเต็มจ านวน และเป็นการจองช าระผ่านระบบออนไลน ์ฉะนัน้
การยกเลิกการจองจะตอ้งตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่
สามารถคืนเงินไดเ้ต็มจ านวน หรือไม่สามารถคืนไดเ้ลย 

ขนาดท่ีนัง่รถเช่า 

• รถ Minivan จ านวน 7 ที่นั่ง พรอ้มเจา้หนา้ที่คนขบั ส าหรบันกัท่องเที่ยว 4 - 6 ท่าน  
เง่ือนไขระยะเวลาของรถโดยสาร 

1. ตามเงื่อนไขการเช่ารถพรอ้มเจา้หนา้ที่ตอ้งมีชั่วโมงการท างานไม่เกินตามที่กฎหมายก าหนดไวใ้นแต่ละวนั 
หากเกินเวลาจ านวนชั่วโมงที่ก าหนดไวด้ังกล่าวจะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ 50 EUR ต่อชั่วโมง และ
หากเกินในช่วงเวลา 22.00 น. – 07.00 น. (ตามเวลาทอ้งถิ่น) จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ 60 EUR 
ต่อชั่วโมง 

2. เจา้หนา้ที่คนขบัรถจะน าทางไปตามสถานที่ที่ตกลงกนัไวต้ามโปรแกรมที่เสนอเท่านัน้ หากออกนอก
เสน้ทางหรือไม่ไดเ้ป็นไปตามเสน้ทางที่ระบุไวจ้ะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีล่วงหน้าเพื่อ
ค านวณและปรับราคาค่ารถ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ท่านในวนัเดินทางจริง 

3. การจอดรถเจา้หนา้ที่จะจอดเฉพาะจุดจอดรถ หรือจุดทีเ่จา้หนา้ที่ขบัรถเหน็ว่าเหมาะสมเท่านัน้ เพื่อความ
ถูกตอ้งตามกฎหมายและค านึงถึงความปลอดภยัเป็นส าคญั 

ใบจองแพ็คเกจทัวร ์



 
 

 

แพค็เกจท่ีต้องการ 

1. FIT Program Croatia { รวม วีซ่าประเทศโครเอเชีย, ประกนัการเดินทาง, โรงแรม, ค่ายานพาหนะ (รถตู)้, ค่าเขา้ชมตามที่

ระบุในรายการ }  

โรงแรมระดบั 4 ดาว         โรงแรมระดบั 5 ดาว  ( สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม ) 

2. สายการบิน   

วนัที่เดินทางไป........................................... เที่ยวบิน............................ เวลา........................ ........ จ านวน...................................ท่าน 

วนัที่เดินทางกลบั........................................ เที่ยวบิน............................ เวลา................................ จ านวน...................................ท่าน  

 สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์   สายการบินอื่นๆ โปรดระบุ................................................. 

 
หมายเหตุ : รายการกิจกรรมเสริมท่ีต้องการจอง หากมกีารเปลี่ยนแปลงเพิม่เติม เช่น ร้านอาหาร, โรงแรม, ค่าเข้า
ชมสถานท่ีตา่งๆ และกิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ มีอัตราค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ 

 

**ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เริ่มต้นที่ 4 ท่านขึน้ไป หากมีจ  านวนมากกว่าหรือน้อยกว่านี ้กรุณาสอบถามราคา
เพิ่มเติมและไม่รวมช่วงเวลาเดินทาง เทศกาลคริสตม์าส และปีใหม่ กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมเช่นกนั** 
***  กิจกรรมเสริม หรือ Optional ราคาท่ีระบุเป็นราคาเร่ิมต้น ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงได้โดยไม่ตอ้งบอกลว่งหน้า 
หากสนใจในกิจกรรมใด กรุณาสอบถามข้อมูลอีกคร้ัง ก่อนท าการตัดสินใจ *** 

ชื่อผูเ้ดินทาง.............................................................................................. .............................................................................................  
เบอรติ์ดต่อ.................................................................... อีเมล........................................................................................................ ........ 
จ านวนผูเ้ดินทาง............................................................วนัที่เดินทาง.................................. .................................................................... 
รายละเอียดตั๋วที่เดินทาง..................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
 

 


