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 ทีพ่กั 4 + 5 ดาว  อาหารด ี

 เทีย่วไมย่อ้นเสน้ทาง เขา้ซาเกรบ – ออกดบูรอฟนคิ 

 เดนิชมความสวยงามของอทุยานแหง่ชาตทิะเลสาบ “พลติวเิซ ่เจเซรา่”  

 ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบ KOZJAK ในฤดกูาลทีส่วยทีส่ดุ 

 พรอ้มชมิหอยนางรม แบบสดๆ “พรอ้มจบิไวน ์” ณ อา่วมาล ีสตอน  

 เดนิชม “ก าแพงเมอืงโบราณ” และ “เมอืงเกา่ดบูรอฟนคิ” สถานทีท่อ่งเทีย่วของโครเอเชยี 

 น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสูย่อดเขา SRD MT. พรอ้มลอ่งเรอืชมความสวยงามของทะเลอาเดรยีตคิ 

พเิศษ LOBSTER MENU วตัถดุบิข ึน้ชือ่ของประเทศโครเอเชยี ทีไ่มค่วรพลาด!!! 

    

 

ราคาเริม่ตน้เพยีง  

 ซาเกรบ  เมอืงหลวงเกา่ของชนชาตชิาวโครแอต ทีแ่ยกตัวออกมาจากยโูกสลาเวยีในอดตี 

 พลติวเิซ ่ แหลง่มรดกโลก ทีไ่ดรั้บการประกาศใหเ้ป็นอทุยานแหง่ชาตใินปี ค.ศ.1949 

 ซารด์า  โบสถเ์ซนตโ์ดนาทัส สิง่กอ่สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่9 

 ครคึา  อทุยานแหง่ชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลซบินิคิคนนี 

 โทรเกยีร ์ เกาะเล็กๆ ซึง่เป็นอูอ่ารยธรรมของชาวกรกีโบราณตัง้แตส่มยั 380 ปีกอ่นครสิตกาล 

 สปลติ  เมอืงชายฝ่ังเมดเิตอรเ์รเนยีนทีใ่หญท่ีส่ดุในโครเอเชยี ทีม่อีายกุวา่ 1,700 ปี 

 เกาะคอรซู์ลา่ เกาะซึง่เคยไดฉ้ายาวา่ “ไขม่กุแหง่ยคุกลาง” และเป็นเมอืงบา้นเกดิของนักเดนิเรอืผูย้ ิง่ใหญ ่“มารโ์ค โปโล” 

 ดบูรอฟนคิ  เมอืงทีไ่ดรั้บฉายานามวา่ “ไขม่กุแหง่ทะเลอาเดรยีตกิ” 

 คฟัถตั  เมอืงเล็กๆ ทีอ่ยูร่มิชายฝ่ังทะเล และมชีายหาดทีง่ดงามยาวถงึ 15 กโิลเมตร 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

กนัยายน 20-28 กนัยายน 2565 123,900.- 

ตลุาคม 02-10 ตลุาคม 2565 123,900.- 

พฤศจกิายน 11-19 พฤศจกิายน 2565 123,900.- 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันแรก กรงุเทพฯ อสิตันบลู BKK-IST TK 069 23.00-05.15+1 

วันทีส่อง อสิตันบลู ซาเกรบ IST-ZAG TK 1053 07.00-08.05 

วันทีแ่ปด ดบูรอฟนคิ อสิตันบลู DBV- IST TK 440 20.45-23.40 

วันทีเ่กา้ อสิตันบลู กรงุเทพฯ IST-BKK TK 068 01.45-15.25 

วนัแรก กรงุเทพฯ-กรงุอสิตนับลู  

20.00 น. พรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 แถว U ประตู  

123,900.- 
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ทางเขา้ที ่10 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่

ทา่น 

23.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิ

ที ่ TK 069เหริฟ้าสูก่รงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

วนัทีส่อง กรงุอสิตนับลู-กรงุซาเกรบ-หมูบ่า้นราสโตเก-้อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่  

05.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ี เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

07.00 น. เหริฟ้าสูก่รงุซาเกรบ โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ TK1053  

08.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชยี  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัว

เมอืง  

เทีย่วชม กรงุซาเกรบ (ZAGREB)  

- เมอืงหลวงของโครเอเชยี ศนูยก์ลางการปกครองเศรษฐกจิและวัฒนธรรม

ของประเทศ ตัวเมอืงตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ า้ซาวา่ (Sava) และไหล่เขาเม็ด

เว็ดนกิา้ (Medvednica)  

น าทา่น ชมเมอืงเกา่ ของกรงุซาเกรบ ซึง่จัดแบง่ออกเป็น 2 เขต คอื Lower & 

Upper Town ไดอ้ยา่งลงตัว  

ผา่นชมโรงละครแหง่ชาตทิีส่รา้งขึน้ในสไตลน์โีอบาร็อค  

จากนัน้ ผา่นชมอาคารรฐัสภา (Sabor) ทีบ่อกเล่าถงึความเป็นมาของชนชาติ

โครแอตทีแ่ยกตัวเองจากยโูกสลาเวยีในอดตี  

ชม มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น (St.Stephen Cathedral)  

- สถาปัตยกรรมเกา่แกท่ีม่อีายกุว่า 800 ปี และปัจจุบันไดบ้รูณปฏสิังขรณ์

ในสไตลน์ีโอ-โกธคิ ทีง่ดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสทีองอร่าม 

ภายในประดษิฐานรูปนักบุญองค์ส าคัญต่างๆ เชน่ นักบุญเซนตปี์เตอร ์

เซนตป์อลล ์ 

น าทา่น ชมก าแพงหนิโบราณ  

- ยคุครสิตศ์ตวรรษที ่13 ทีส่รา้งรายลอ้มเมอืงเกา่ทีค่งความอัศจรรยข์อง

ภาพพระแมม่าร ีทีไ่มผ่กูท าลายเมอืงไฟไหมค้รัง้ใหญใ่นปี ค.ศ.1731  

ผา่นชมและถา่ยรปูกบัโบสถเ์ซนตม์ารค์ (Church of St.Mark)  

- ทีโ่ดดเด่นดว้ยหลังคาทีม่กีารปูกระเบือ้งเป็นสสีัน ลวดลายตราหมากรุก

แดงขาว ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของโครเอเชยี 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี อาหารจนี 
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 น าท่านเดนิทางต่อไปยัง อุทยานแหง่ชาตพิลติวเิซ่ (PLITVICE) แห่งแควน้ 

Istria & Kvarner  

- ระหวา่งทางชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวโครแอต ซึง่เป็นชนชาตหินึง่

ในเผ่าสลาฟ ผ่านชมทัศนียภาพและธรรมชาติอันงดงามของขุนเขา

ตอนกลางของประเทศ ซึง่เป็นตน้ก าเนดิของเหตุการณ์ความไมส่งบของ

ประเทศในการสูร้บระหว่างสองชนชาต ิชาวโครแอตและชาวเซริบ์ เมอืง

ที่ซ ึง่ตั ้งอยู่ใจกลางของประเทศ และไดรั้บการประกาศเป็นอุทยาน

แห่งชาตเิมือ่ปี ค.ศ.1949 ปัจจุบันมพีืน้ทีป่ระมาณ 300 ตารางกโิลเมตร 

ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่งและป่าไมน้านาพันธุ ์จนองคก์ารยูเนสโก 

(UNESCO) ไดข้ึน้ทะเบยีนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1979  

แวะถา่ยรปูและเดนิเทีย่วชมใน หมูบ่า้นราสโตเก ้และถา่ยรปูกบัหมูบ่า้นชลันจกิา้ 

ระหวา่งทางกอ่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 HOTEL JEZERO  หรอืเทยีบเทา่ PLITVICE 

วนัทีส่าม อทุยานแหง่ชาตทิะเลสาบพลติวเิซ-่เมอืงซาดาร ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์

 ชมอทุยานแหง่ชาตทิะเลสาบพลติวเิซ ่(Plitvice Lakes National Park) 

- สถานทีท่ีไ่ดรั้บการประกาศเป็นอทุยานแหง่ชาตเิมือ่ปี ค.ศ.1949 ปัจจุบัน

มพีืน้ทีป่ระมาณ 300 ตารางกโิลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่งและ

ป่าไมน้านาพันธุ์ จนองค์การยูเนสโก (UNESCO) ไดข้ึน้ทะเบียน

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1979 

- น าทา่นเดนิชมธรรมชาตไิปตามทางเดนิเทา้ทีจั่ดไวอ้ยา่งเป็นสัดสว่น ลัด

เลาะไปตามทะเลสาบ และน ้าตก ตืน่ตาตืน่ใจไปกับความบรสิทุธิ ์สขุสด

ชื่น  จากนั้นน าท่านล่องเรือชมความสวยงามของทอ้งน ้ าสีครามใน

อทุยานแห่งชาตทิะเลสาบ ตลอดจนไมป่้าจ าพวกสน สุดแสนประทับใจ

กับความงดงาม จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงโวดเิซ ่เมอืงชายฝ่ังทะเลอา

เดรยีตกิ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 ออกเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงซาดาร ์(ZADAR)  

- เมอืงทา่ส าคัญของโครเอเชยีทางฝ่ังทะเลอาเดรยีตกิ และเป็นศูนยก์ลาง

ของซาดารเ์คานต์ี ้แควน้ดับเมเชีย่นทางตอนเหนอื น าทา่นชมบรรยากาศ

ทีส่วยงามของซาดาร ์ 

แวะเก็บบันทกึภาพประตูเมอืงโบราณ Kopnena Vrata ผ่านชมโบสถ ์

St.Donatus  

- สิง่กอ่สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่9 ชม “Sea Organ” สถาปัตยกรรมการ

กอ่สรา้งเครือ่งดนตรโีดยอาศัยเกลยีวคลืน่ทีซ่ัดเขา้กระทบกับบันไดหนิ

ออ่นและทอ่ใตข้ัน้บนัไดกอ่ใหเ้กดิเป็นทว่งท านองเสยีงดนตร ีเป็นผลงาน

การออกแบบของสถาปนกิ Nikola Basic ซึง่เปิดใหส้าธารณะชนเขา้

ชมนับตัง้แต ่วันที ่15 เมษายน ปี ค.ศ.2005 ทีผ่า่นมา 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 HOTEL KOLOVARE  หรอืเทยีบเทา่ ZADAR 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาดาร-์อทุยานแหง่ชาตคิรคึา-น า้ตกครคึา-โทรเกยีร-์เมอืงสปลติ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์

 จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง อุทยานแหง่ชาตคิรคึา (Krka National 

Park)  

- อทุยานแห่งชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลซบินิคิ-คนีน (Sibenik-Knin) 

มณฑลในภมูภิาคดัลเมเชยี (Dalmatia) ภมูภิาคทางประวัตศิาสตรท์ี่

ตัง้อยูอ่ยูบ่นชายฝ่ังตะวันออกของทะเลอาเดรยีตคิ (Adriatic Sea) 

- อุทยานแหง่ชาตคิรคึา (Krka National Park) ไดรั้บการประกาศ

เป็นอุทยานแห่งชาติในปี 1985 เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติของ

โครเอเชยีทีต่ัง้ชือ่ตามแมน่ ้าครคึา (Krka River) และอยูห่า่งจาก เมอืง

ซเิบนคิ (Sibenik) ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือเพยีงไมก่ีก่โิลเมตร

เทา่นัน้ โดยอทุยานแหง่นี้ถูกกอ่ตัง้ขึน้มาเพือ่ปกป้องระบบนเิวศน์ในแถบ

แม่น ้าครคึา รวมไปถงึการด าเนินกจิกรรมทางวทิยาศาสตร์ วัฒนธรรม 

การศกึษา การพักผ่อนหยอ่นใจ และการท่องเทีย่วส าหรับการท่องเทีย่ว

ในอทุยานแหง่ชาตคิรคึานัน้  

สถานทีท่อ่งเทีย่วหลักๆทีม่ชี ือ่เสยีงและไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุของอทุยาน คอื 

น า้ตกสกราดนิสก ีบคู (Skradinski Buk Waterfall)  

- หรอืเป็นทีรู่จั้กกันในอกีชือ่ว่า (Krka Waterfalls) เป็นหนึง่ในสอง

น ้าตกหลักทีม่คีวามสงูประมาณ 37.5 เมตร เป็นน ้าตกทีม่นี ้าใสมากอกีทัง้

ยังมสีระว่ายน ้าธรรมชาต ิที่สามารถลงเล่นน ้ารวมไปถงึพายเรอืเล่นได ้

อยา่งสบายๆ ดว้ยความเป็นธรรมชาตแิละความสวยงามของน ้าตกจงึท า
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ใหน้ ้าตกแหง่นีเ้ป็นหนึง่ในน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในยโุรป  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โทรเกยีร ์(TROGIR)  

- เกาะเล็กๆ ทีเ่ป็นอูอ่ารยธรรมของกรกีโบราณตัง้แต่ 380 ปีกอ่นครสิกาล 

ซึง่ต่อมาถูกปกครองโดยทรากุรอีุม (Tragurium) และโรมัน บรรดา

โบราณสถานและสิง่กอ่สรา้งของเมอืงเกา่ ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี

คอืจัตุรัสก าแพงเมอืงและป้อมปราการน่ันเอง จนไดรั้บการยกย่องจาก

องคก์ารยเูนสโก ขึน้ทะเบยีนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997  

น าท่านเดนิเที่ยวชมภายในเขตเมอืงเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์กรีก-โรมัน

โบราณ อาทเิชน่  

- ประตเูมอืง ทีไ่ดม้กีารบรูณะขึน้ใหมใ่นเมือ่ศตวรรษที ่16  

- หอนาฬกิาทีส่รา้งขึน้ในสมยัที ่14  

ผา่นชมมหาวหิารเซนต ์ลอวเ์รนซ ์(St.Laurence Cathedral)  

- ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 ใชเ้วลากอ่สรา้งนับสบิปี ทีม่คีวามงดงามดว้ย

กรอบและบานประตูหนิแกะสลักทีม่รีูปปั้นสงิโต อดมั&อฟี และรูปสลัก

นักบญุองคส์ าคัญ 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั เมอืงสปลติ (SPLIT)  

- เมอืงศูนยก์ลางการพาณิชย ์การคมนาคมของแควน้ดัลเมเชยีและเป็น

เมอืงชายฝ่ังเมดเิตอรเ์รเนียนทีใ่หญ่ทีส่ดุในโครเอเชยี อกีทัง้ยังเป็นหนึง่

ในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดดว้ย สปลิตนับอายุไดก้ว่า 1,700 ปี โดยมี

พระราชวังดโิอคลเิธียน ประกอบดว้ยศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนส

ซองส ์สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่15 อาคารบา้นเรอืนเกา่แกต่า่งๆ  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 HOTEL MONDO หรอืเทยีบเทา่ SPLIT 

วนัทีห่า้ เมอืงสปลติ-ferry-เกาะคอรชู์ลา่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัดโิอคลเิธยีน (Diocletian Palace)  

- ทีป่ระทับของจักรพรรด ิ“ดโิอคลเิธยีน” แหง่เมอืงเวนสิทีแ่ผข่ยายอาณา

เขตจากเวนิสสู่เมืองสปลิต ในยุคโรมันโบราณ ท่านจะไดพ้บเห็น

สถาปัตยกรรมของลานกวา้งที่มเีสาสไตล์โรมันตัง้อยู่เรียงราย ภายใน

พระราชวังประกอบดว้ยทางเขา้หลักหรอื Golden Gate มหาวหิารเทพ

เจา้จูปิเตอร์ โบสถ์แห่งเทพวีนัส วหิารดอมนิอุส ที่จัดเรียงรายรวมกัน

อยา่งลงตัว  

ชมยา่นพเีพลิสแควร ์(Narodni Square)  
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- ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหารเมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 และ

สิง่ก่อสรา้งที่มชี ือ่เสยีงเช่น รูปภาพแกะสลักสมัย Venetian-Gothic 

Cambi Palace Renaissance Town Hall ทีส่รา้งขึน้ในชว่งแรก

ของศตวรรษที ่15 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านโดยสารรถโคช้ลัดเลาะเลียบไปตามชายฝ่ังทะเลอาเดรียติก เดนิ

ทางผา่นเมอืงนอีมุ (NEUM)  

- เมืองในเขตประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า เป็นเมืองชายฝ่ัง

ประมาณ 24.5 กโิลเมตร เป็นทางออกสูท่ะเลอาเดรยีตกิทางเดยีวของ

ประเทศ เป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงเมอืงหนึง่  

จากนัน้ น ัง่เรอืเฟอรร์ีล่อ่งไปยงัเกาะคอรชู์ลา่(Korcula Island)  

- เกาะในเขตทะเลอาเดรยีตกิของโครเอเชยี เคยไดฉ้ายาว่า “ไขมุ่กแหง่

ยุคกลาง” และเป็นเมอืงบา้นเกดิของนักเดนิเรือผูย้ ิง่ใหญ่ “มารโ์ค 

โปโล”  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 HOTEL MARCO POLO  หรอืเทยีบเทา่ KORCULA 

วนัทีห่ก เกาะคอรชู์ลา่-ferry-มาล ีสตอน-เมอืงดบูรอฟนคิ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์

 น าทา่นชม เมอืงเกา่คอรชู์ลา่ (KORCULA) ทีม่อีทิธพิลจากเวเนเชีย่นมาตัง้แต่

ยคุศตวรรษที ่15  

- ชมโบสถเ์ซนตม์ารค์ (Cathedral of St.Mark) ทีส่รา้งขึน้ระหว่างปี 

1301-1806  

- แวะชม “บา้นเกดิของมารโ์คโปโล” (Marco Polo House) นักเดนิเรอื

ผูย้ ิง่ใหญท่ีค่นทั่วประเทศทีม่พีรมแดนตดิตอ่กบัประเทศบอสเนีย-เฮอรเ์ซ

โกวีน่า ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองที่สวยงามตดิอันดับตน้ๆ ของโลก เมือ่ปี 

ค.ศ.1991  

- อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่น พักผ่อน และชมเมอืงตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิ

กบักบับรรยากาศอนัแสนสวยบนเกาะคอรช์ลูา่ 

เดนิทางตอ่ไปยงั อา่วมาล ีสตอน (STON)  

- เมอืงทีต่ัง้อยูท่างทศิตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงดูบรอฟนคิ เป็นเมอืงที่

มชี ือ่เสยีงในเรือ่งของหอยนางรมและผลติภณัฑจ์ากหอยนางรมสดๆ จาก

ทะเลอาเดรียติก ตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศริมชายฝ่ังทะเลที่มี

บา้นเรือนหลังคากระเบือ้งสแีสดสลับตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะสู่สตอน 

หมู่บา้นทีส่งบเสงีย่มตัง้อยู่รมิฝ่ังบรเิวณโคง้อา่วกวา้ง เปรยีบเสมอืนเป็น
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ด่านหนา้ของดูบรอฟนิค ในอดีตมีความเจรญิรุ่งเรืองจากการคา้เกลือ 

ดังนัน้ก าแพงป้องกนัจงึมคีวามจ าเป็น ซึง่สามารถมองเห็นก าแพงโบราณ

นี้ไดจ้ากระยะไกลในปัจจุบัน สตอนในอดตีอยู่ใตก้ารปกครองของโรมัน

จนกระทั่งถูกท าลายโดยพวกมองโกล ผ่านชมสถาปัตยกรรมสิง่กอ่สรา้ง

ทางโบราณคดี และร่องรอยของความเจรญิรุ่งเรืองในอดีต พรอ้มเก็บ

บนัทกึภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางต่อไปยัง เมอืงดูบรอฟนคิ (DUBROVNIK) เมอืงทางตอนใตข้อง

สาธารณรัฐโครเอเชยี  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 HOTEL SHERATON DUBROVNIK RIVIERA หรอืเทยีบเทา่ DUBROVNIK 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงดบูรอฟนคิ-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู ่SRD MT.-ซติีท้วัร ์เมอืงดบูรอฟนคิ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์

 น าทา่นเดนิทางสูส่ถานเีพือ่ขึน้กระเชา้ไฟฟ้า (Take Cable Car to SRD Mt.)

ที่ความสูง 400 เมตร เพื่อชมววิ และทวิทัศน์ ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของ

บา้นเมอืงหลังคาสสีม้ และความงดงามของทะเลอาเดรยีตกิ  

จากน ัน้น าทา่นเทีย่วชมบรเิวณเมอืงเกา่ (Old Town)  

- ซึง่เคยเป็นเป้าหมายการโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บา้นเรอืนกว่า

ครึง่อนุสาวรียต์่างๆ ไดรั้บความเสียหาย และทรุดโทรมจนกระทั่งในปี 

ค.ศ.1995 ไดม้ีการลงนามในสนธสิัญญาสงบศกึ Erdut องค์การ

ยูเนสโก (UNESCO) และสหภาพยุโรปจงึไดร้่วมกันบูรณปฏสิังขรณ์

เมอืงขึน้มาใหม่ จนกระทั่งดูบรอฟนคิกลับมาสวยงามอกีครัง้ และไดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกอกีเมอืงหนึง่ของโครเอเชยี ชม

ทัศนยีภาพของเมอืงทีต่ัง้อยูต่ามชายฝ่ังทะเลอาเดรยีตกิ ตัวเมอืงจะเป็น

ป้อมปราการโบราณทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืง 

น าทา่นเยีย่มชม Rector’s Palace (ภายนอก)  

- ศนูยก์ลางการบรหิารของเมอืงดูบรอฟนคิในอดตี เป็นสิง่กอ่สรา้งทีไ่ดรั้บ

อทิธพิลจากสถาปัตยกรรมกรกี-โรมนั  

เชญิทา่นเก็บบนัทกึภาพดา้นหนา้ของ Sponza Palace  

- ทีส่รา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่14 ปัจจบุนัใชเ้ป็นสถานทีเ่ก็บรักษาเอกสาร

โบราณที่ส าคัญๆ รวมถงึค าจารกึเป็นภาษาละตนิโบราณที่ใชเ้ตือนใจ

พอ่คา้วาณชิทางทะเล “หา้มกระท าการโกงน ้าหนักในการซือ้ขาย ขณะที่

ท่านชั่ง หรือตวงสนิคา้ เพราะพระเจา้ก าลังจับตาและวัดความซือ่สัตย์

ของทา่นอยู”่  
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น าท่านเดนิชมอาคารบา้นเรอืนเกา่แกภ่ายในป้อมปราการต่างๆ เชน่ Dominican 

Monastery Church of St.Blaise ในสไตลบ์าร็อค Fort of St.John ประตู Pile 

Gate, Ploce Gate 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้น าทา่น ทวัรก์ าแพงเมอืงโบราณ (City Walls)  

- ซึง่เป็นจุดเด่นของเมอืงดูบรอฟนคิ ทีม่กี าแพงยาวประมาณ 1,940 เมตร 

สูง 25 เมตร สลับดว้ยหอรบ 5 หอ หอคอยทรงกลม 3 หอ และทรง

สีเ่หลีย่มจัตรัุส และสีเ่หลีย่มผนืผา้ 12 หอ สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่

13 ไดช้ือ่ว่ามคีวามมั่นคงและแข็งแกร่งทีสุ่ดในน่านน ้านี้ ในชว่งทีม่กีาร

ขยายอ านาจของอาณาจักรออตโตมนั ก าแพงเมอืงทีม่คีวามหนา 3 เมตร 

ไดรั้บการเสรมิเพิม่เตมิเป็น 6 เมตร แต่ดูบรอฟนคิตอ้งประสบกับภัยทาง

ธรรมชาต ิไดเ้กดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ในปี ค.ศ.1667 มคีนเสยีชวีติกว่า 

5,000 คน ท าใหต้ัวเมอืงเสยีหายมาก แต่ทว่าก าแพงยังคงอยู่ และ

ประสบภยัอกีครัง้จากสงคราม ถกูถล่มโดยจรวดของกองทัพยโูกสลาเวยี

ในปี ค.ศ.1991 แต่ความเสยีหายในส่วนนี้ไดรั้บเงนิทุนสนับสนุนในการ

ซอ่มแซมจากองคก์ารยเูนสโก  

- ท่านจะไดป้ระทับใจกับววิ ทวิทัศน์ขณะทีเ่ดนิไปตามแนวสันของก าแพง 

ซึง่มทีัง้อาคารสถาปัตยกรรมโบราณสไตล์บาร็อคในย่านเมอืงเก่า และ

ทอ้งทะเลสคีรามที่สามารถมองออกไปไกลสุดสายตา ภายใตท้อ้งฟ้า

แสนสดใส บางชว่งตอนของก าแพงจะตอ้งผา่นป้อมปราการทีใ่หญ่มหมึา 

และหาดที่เต็มไปดว้ยหนิผา ท าใหต้ลอดเวลา 2 ชั่วโมงในการเดนิบน

ก าแพงเมอืงโบราณนีผ้า่นไปอยา่งรวดเร็วเหลอืเชือ่ สรา้งความประทับใจ

ใหก้บัทา่นอยา่งมริูล้มื  

จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอื ชมชายฝั่งทะเอเดรยีตกิยามเย็น  

- ท่านจะไดเ้ห็นเมืองดูบรอฟนิคมุมมองจากทะเล เป็นไฮไลท์ที่พลาด

ไม่ไดเ้มือ่มาถงึดูบรอฟนคิแลว้ เรอืจะล่องเลยีบไปตามก าแพงเมอืงเก่า

ของดบูรอฟนคิอนังดงาม (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศในชว่งวันเดนิทาง

นัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 HOTEL SHERATON DUBROVNIK RIVIERA หรอืเทยีบเทา่ DUBROVNIK 

วนัทีแ่ปด เมอืงดบูรอฟนคิ-เมอืงคฟัถตั-กรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์

 น าทา่นชม เมอืงคฟัถตั (CAVTAT)  

- ชมววิทวิทัศน์ของเมอืงดูบรอฟนคิเป็นการสง่ทา้ยแบบเต็มอิม่ “คฟัถตั” 
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เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักริมชายฝ่ังทะเลมีชายหาดที่งดงามยาวถึง 15 

กโิลเมตร เป็นอาณานิคมของกรีกในอดีต ต่อมาถูกปกครองโดยโรมัน 

ก่อนที่จะถูกชนชาติสลาฟรุกรานจนในที่สุดตกอยู่ภายใตอ้าณัติการ

ปกครองของสาธารณรัฐกซูา ทีไ่ดซ้ือ้คัฟถัตนีจ้ากดยกุพาฟโลวกิ  

- ถ่ายรูปกับภาพวาด “Our Lady of Cavtat” อันมคี่า วาดโดยคาเมร่า 

เรคเกยี พาแรมติาน่า ศลิปินชาวดบูรอฟนคิ 

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงเทีย่วชมเมอืงดบูรอฟนคิ   

17.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ท าการตรวจเอกสารในการเดนิทาง  

20.45 น. เหริฟ้าสูก่รงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิ

ที ่TK440 

 

23.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ี เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

วนัทีเ่กา้ กรงุเทพฯ/สวุรรณภมู ิ  

01.45 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK068  

15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
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คา่ทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่10 ทา่น ขึน้ไป   

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ กรณีมวีซีา่แลว้หักออก 

123,900.- 

15,000.- 

3,000.- 

ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วันที ่22 มถินุายน 2565 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าล่วงหนา้ 31,000 

บาท/ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หาก

ทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่ี

เงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-อสิตันบลู-ซาเกรบ-ดบูรอฟนคิ-อสิตันบลู-กรงุเทพฯ โดยสายการ

บนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 6 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ ุ 

 คา่น ้าดืม่วันละ 1 ขวด 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ประเทศโครเอเชยี ) ส าหรับหนังสอืเดนิทางประเทศไทย  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาท และคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท  

คา่ทวัรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ ทา่นละ 35 ยโูร ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 27 ยโูร ตลอดการเดนิทาง หรอืขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาใน

หอ้งพกัคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20 กก./1ใบ/ทา่น) 
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 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดหลังหักคา่ธรรมเนยีมท่าน

ละ 1,000 บาท (ยกเวน้ค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋ว

เครื่องบนิที่ออกล่วงหนา้และกรุ๊ปที่เดนิทาง

ช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วัน

แรงงาน ชว่งเดอืนตุลาคม และปีใหม่) ทีต่อ้ง

การันตี มัดจ ากับทางสายการบนิหรือกรุ๊ปที่มี

การ การันตคี่ามัดจ าที่พัก โดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

และไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน  หักคา่มดัจ า 31,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้

ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่ว

อืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่

เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตุต่างๆ  

ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอื

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 
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 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกับคณะ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกติ

นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน 

หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยูน่อกเหนอืจากการควบคมุทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่างกัน 

ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมมิติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มจีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดียวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบนิพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สาย

การบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ 

(Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดังนัน้

ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรอืสญูหาย ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ในระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั มา่นและครอบครัว

ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้ง

ดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


