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❖ 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!!! 

     
ราคาเร ิม่ตน้ที ่ 
 

 

 ซาเกรบ  เมอืงหลวงเกา่ของชนชาตชิาวโครแอต ทีแ่ยกตวัออกมาจากยูโกสลาเวยีในอดตี 
 พลติวเิซ ่ แหลง่มรดกโลก ทีไ่ดร้ับการประกาศใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาตใินปี ค.ศ.1949 
 ซารด์า  โบสถเ์ซนตโ์ดนาทสั ส ิง่กอ่สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่9 

 ครคึา  อุทยานแห่งชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลซบินิคิคนีน 
 โทรเกยีร ์ เกาะเล็กๆ ซึง่เป็นอู่อารยธรรมของชาวกรกีโบราณตัง้แตส่มัย 380 ปีกอ่นครสิตกาล 

 สปลติ  เมอืงชายฝ่ังเมดเิตอรเ์รเนียนทีใ่หญ่ทีส่ดุในโครเอเชยี ทีม่อีายุกว่า 1,700 ปี 
 เกาะคอรซู์ลา่ เกาะซึง่เคยไดฉ้ายาว่า “ไขมุ่กแห่งยุคกลาง” และเป็นเมอืงบา้นเกดิของนักเดนิเรอืผูย้ ิง่ใหญ่ “มารโ์ค โปโล” 
 ดบูรอฟนคิ  เมอืงทีไ่ดร้ับฉายานามว่า “ไขมุ่กแห่งทะเลอาเดรยีตกิ” 

 คฟัถตั  เมอืงเล็กๆ ทีอ่ยู่รมิชายฝ่ังทะเล และมชีายหาดทีง่ดงามยาวถงึ 15 กโิลเมตร 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

กนัยายน 22 – 30 กนัยายน 2562 82,900 

ตลุาคม 16 – 24 ตลุาคม 2562 82,900 

พฤศจกิายน 21 – 29 พฤศจกิายน 2562 79,900 

ธนัวาคม 05 – 13 ธนัวาคม 2562 79,900 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา 

วันแรก กรุงเทพฯ อสิตนับูล BKK-IST TK 069 23.00-05.20 

วันทีส่อง อสิตนับูล ซาเกรบ IST-ZAG TK 1053 07.05-08.15 

วันทีแ่ปด ดบูรอฟนคิ อสิตนับูล DBV- IST TK 1440 21.20-00.05 

วันทีเ่กา้ อสิตนับูล กรุงเทพฯ IST-BKK TK 068 01.25-15.00 

วนัแรก กรงุเทพฯ-กรงุอสิตนับลู  

20.30 น. พรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 แถว U 

ประตทูางเขา้ที ่10 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกใหแ้กท่า่น 

 

23.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ 

เทีย่วบนิที ่ TK 069เหริฟ้าสูก่รุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี

วนัทีส่อง กรงุอสิตนับูล-กรงุซาเกรบ-หมูบ่า้นราสโตเก-้อุทยานแหง่ชาตพิลติ

วเิซ ่ 

 

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

79,900.- 
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07.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงซาเกรบ โดยสายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  

TK1053 

 

08.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชยี  น าทา่นเดนิทางเขา้สู่

ตัวเมือง เทีย่วชม กรุงซาเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของโครเอเชยี 

ศนูยก์ลางการปกครองเศรษฐกจิและวัฒนธรรมของประเทศ ตวัเมอืงตัง้อยู่

รมิฝ่ังแม่น า้ซาว่า (Sava) และไหล่เขาเม็ดเว็ดนิกา้ (Medvednica) 

น าท่าน ชมเมอืงเก่า ของกรุงซาเกรบ ซึง่จัดแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ 

Lower & Upper Town ไดอ้ย่างลงตัว ผ่านชมโรงละครแห่งชาติที่

สรา้งขึน้ในสไตลน์ีโอบาร็อค จากนัน้ ผา่นชมอาคารรฐัสภา (Sabor) ที่

บอกเล่าถงึความเป็นมาของชนชาตโิครแอตทีแ่ยกตวัเองจากยูโกสลาเวยี

ในอดตี  

ชม มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น (St.Stephen Cathedral) สถาปัตยกรรม

เก่าแก่ทีม่ีอายุกว่า 800 ปี และปัจจุบันไดบู้รณปฏสิงัขรณ์ในสไตลน์ีโอ-

โกธิค ที่งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายใน

ประดษิฐานรูปนักบุญองคส์ าคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนตปี์เตอร์ เซนต์

ปอลล ์น าทา่น ชมก าแพงหนิโบราณ ยุคครสิตศ์ตวรรษที ่13 ทีส่รา้งราย

ลอ้มเมืองเก่าทีค่งความอัศจรรยข์องภาพพระแม่มาร ีทีไ่ม่ผูกท าลายเมอืง

ไฟไหมค้รัง้ใหญ่ในปี ค.ศ.1731 ผ่านชมและถ่ายรูปกบัโบสถเ์ซนต์

มารค์ (Church of St.Mark) ทีโ่ดดเด่นดว้ยหลังคาทีม่ีการปูกระเบือ้ง

เป็นสสีนั ลวดลายตราหมากรุกแดงขาว ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของโครเอเชยี 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี อาหารจนี 

 น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่(PLITVICE) แห่ง

แควน้ Istria & Kvarner ระหว่างทางชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวโคร

แอต ซึง่เป็นชนชาตหินึง่ในเผ่าสลาฟ ผ่านชมทศันียภาพและธรรมชาตอิัน

งดงามของขนุเขาตอนกลางของประเทศ ซึง่เป็นตน้ก าเนดิของเหตกุารณ์

ความไม่สงบของประเทศในการสูร้บระหว่างสองชนชาต ิชาวโครแอตและ

ชาวเซริบ์ เมอืงทีซ่ ึง่ตัง้อยู่ใจกลางของประเทศ และไดร้ับการประกาศเป็น

อุทยานแห่งชาตเิมื่อปี ค.ศ.1949 ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 300 ตาราง

กโิลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่งและป่าไมน้านาพันธุ ์จนองคก์าร

ยูเนสโก (UNESCO) ไดข้ ึน้ทะเบยีนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.

1979 แวะถ่ายรูปและเดนิเที่ยวชมใน หมูบ่า้นราสโตเก ้ และถ่ายรูปกับ

หมู่บา้นชลนัจกิา้ ระหว่างทางกอ่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 HOTEL JEZERO  หรอืเทยีบเทา่ PLITVICE 

วนัทีส่าม อทุยานแหง่ชาตทิะเลสาบพลติวเิซ-่เมอืงซาดาร ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์
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 ชมอุทยานแหง่ชาตทิะเลสาบพลติวเิซ่ (Plitvice Lakes National 

Park)สถานทีท่ีไ่ดร้ับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาตเิมื่อปี ค.ศ.1949 

ปัจจุบันมพีืน้ทีป่ระมาณ 300 ตารางกโิลเมตร ทา่มกลางทะเลสาบ 16 แห่ง

และป่าไมน้านาพันธุ์ จนองค์การยูเนสโก (UNESCO) ไดข้ ึน้ทะเบียน

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1979 

น าท่านเดนิชมธรรมชาตไิปตามทางเดนิเทา้ทีจ่ัดไวอ้ย่างเป็นสดัสว่น ลัด

เลาะไปตามทะเลสาบ และน ้าตก ตืน่ตาตืน่ใจไปกับความบรสิทุธิ ์สขุสด

ชืน่  จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชมความสวยงามของทอ้งน ้าสคีรามในอุทยาน

แห่งชาตทิะเลสาบ ตลอดจนไมป่้าจ าพวกสน สดุแสนประทับใจกับความ

งดงาม จากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงโวดเิซ ่เมอืงชายฝ่ังทะเลอาเดรยีตกิ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ออกเดินทางต่อไปยัง เมืองซาดาร ์(ZADAR) เมืองท่าส าคัญของ

โครเอเชยีทางฝ่ังทะเลอาเดรียตกิ และเป็นศูนยก์ลางของซาดารเ์คาน์ตี้ 

แควน้ดับเมเชีย่นทางตอนเหนือ น าท่านชมบรรยากาศทีส่วยงามของซา

ดาร์ แวะเก็บบันทกึภาพประตูเมืองโบราณ Kopnena Vrata ผ่านชม

โบสถ ์St.Donatus สิง่กอ่สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่9 ชม “Sea Organ” 

สถาปัตยกรรมการก่อสรา้งเครื่องดนตรีโดยอาศัยเกลียวคลื่นที่ซัดเขา้

กระทบกับบันไดหนิอ่อนและท่อใตข้ัน้บันไดก่อใหเ้กดิเป็นท่วงท านอง

เสยีงดนตร ีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนกิ Nikola Basic ซึง่เปิด

ใหส้าธารณะชนเขา้ชมนับตัง้แต ่วันที ่15 เมษายน ปี ค.ศ.2005 ทีผ่่านมา  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 HOTEL KOLOVARE  หรอืเทยีบเทา่ ZADAR 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาดาร-์อทุยานแหง่ชาตคิรคึา-น า้ตกครคึา-โทรเกยีร-์เมอืงสป
ลติ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์
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 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติคร ึคา  (Krka 

National Park) อุทยานแห่งชาตทิี่มีชือ่เสยีงของมณฑลซบินิคิ-คนีน 

(Sibenik-Knin) มณฑลในภมูภิาคดลัเมเชยี (Dalmatia) ภมูภิาคทาง

ประวัต ิศาสตร์ที่ตั ้งอยู่อยู่บนชายฝ่ังตะวันออกของทะเลอาเดรียติค 

(Adriatic Sea) 

อทุยานแหง่ชาตคิรคึา (Krka National Park) ไดร้ับการประกาศเป็น

อุทยานแห่งชาตใินปี 1985 เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาตขิองโครเอเชยี

ที่ตัง้ชือ่ตามแม่น ้าครคึา (Krka River) และอยู่ห่างจาก เมอืงซเิบนคิ 

(Sibenik) ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือเพียงไม่กี่กโิลเมตรเท่านั้น 

โดยอุทยานแห่งนี้ถูกกอ่ตัง้ข ึน้มาเพื่อปกป้องระบบนเิวศนใ์นแถบแม่น ้าครึ

คา รวมไปถงึการด าเนนิกจิกรรมทางวทิยาศาสตร ์ วัฒนธรรม การศกึษา 

การพักผ่อนหย่อนใจ และการท่องเทีย่วส าหรับการท่องเทีย่วในอุทยาน

แห่งชาตคิรคึานัน้ สถานทีท่อ่งเทีย่วหลกัๆทีม่ชีือ่เสยีงและไดร้ับความนยิม

มากที่สุดของอุทยาน คือ น า้ตกสกราดนิสก ีบูค (Skradinski Buk 

Waterfall) หรือเป็นที่รูจ้ักกันในอีกชื่อว่า (Krka Waterfalls) เป็น

หนึง่ในสองน ้าตกหลกัทีม่คีวามสงูประมาณ 37.5 เมตร เป็นน ้าตกทีม่นี ้าใส

มากอีกทัง้ยังมีสระว่ายน ้าธรรมชาต ิทีส่ามารถลงเลน่น ้ารวมไปถงึพายเรอื

เล่นไดอ้ย่างสบายๆ ดว้ยความเป็นธรรมชาตแิละความสวยงามของน ้าตก

จงึท าใหน้ ้าตกแห่งนี้เป็นหนึง่ในน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในยุโรป  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โทรเกยีร ์(TROGIR) เกาะเล็กๆ ทีเ่ป็นอู่อารย

ธรรมของกรีกโบราณตัง้แต่ 380 ปีก่อนครสิกาล ซึง่ต่อมาถูกปกครอง

โดยทรากุรีอุม (Tragurium) และโรมัน บรรดาโบราณสถานและ

สิง่ก่อสรา้งของเมืองเก่า ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีคอืจัตุรัสก าแพง

เมอืงและป้อมปราการน่ันเอง จนไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก ขึน้

ทะเบยีนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997  

น าท่านเดนิเทีย่วชมภายในเขตเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในสไตลก์รีก-

โรมันโบราณ อาทเิชน่ ประตเูมอืง ทีไ่ดม้กีารบูรณะขึน้ใหม่ในเมือ่ศตวรรษ

ที่ 16 หอนาฬิกาที่สรา้งข ึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวหิารเซนต ์

ลอวเ์รนซ ์(St.Laurence Cathedral) ทีส่รา้งข ึน้ในศตวรรษที ่12 ใช ้

เวลากอ่สรา้งนับสบิปี ทีม่คีวามงดงามดว้ยกรอบและบานประตหูนิแกะสลกั

ทีม่รีูปปั้นสงิโต อดมั&อฟี และรูปสลกันักบุญองคส์ าคญั 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงสปลติ (SPLIT) เมืองศูนยก์ลาง

การพาณิชย์ การคมนาคมของแควน้ดัลเมเชยีและเป็นเมืองชายฝ่ังเมดิ

เตอรเ์รเนียนทีใ่หญ่ทีส่ดุในโครเอเชยี อีกทัง้ยังเป็นหนึง่ในเมืองทีเ่ก่าแก่

ที่สุดดว้ย สปลตินับอายุไดก้ว่า 1,700 ปี โดยมีพระราชวังดโิอคลเิธียน 

ประกอบดว้ยศาลาว่าการเมืองสไตลเ์รอเนสซองส ์สมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 

15 อาคารบา้นเรอืนเกา่แกต่า่งๆ  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 HOTEL MONDO หรอืเทยีบเทา่ SPLIT 
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วนัทีห่า้ เมอืงสปลติ-ferry-เกาะคอรช์ูลา่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์

 จากนัน้น าท่านเขา้ชม พระราชวงัดโิอคลเิธยีน (Diocletian Palace) 

ทีป่ระทับของจักรพรรด ิ“ดโิอคลเิธยีน” แห่งเมืองเวนสิทีแ่ผ่ขยายอาณา

เขตจากเวนิสสู่เมืองสปลิต ในยุคโรมันโบราณ ท่านจะไดพ้บเห็น

สถาปัตยกรรมของลานกวา้งที่มีเสาสไตล์โรมันตัง้อยู่เรียงราย ภายใน

พระราชวังประกอบดว้ยทางเขา้หลกัหรอื Golden Gate มหาวหิารเทพเจา้

จูปิเตอร ์โบสถแ์ห่งเทพวนัีส วหิารดอมนอิุส ทีจ่ัดเรียงรายรวมกันอย่างลง

ตัว ชมย่านพเีพลิสแควร ์(Narodni Square) ศูนย์กลางทางธุรกจิ 

และการบรหิารเมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 และสิง่ก่อสรา้งที่มีชือ่เสยีงเช่น 

รู ป ภ า พ แ ก ะ ส ลั ก ส มั ย  Venetian-Gothic Cambi Palace 

Renaissance Town Hall ทีส่รา้งข ึน้ในชว่งแรกของศตวรรษที ่15 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านโดยสารรถโคช้ลัดเลาะเลยีบไปตามชายฝ่ังทะเลอาเดรียตกิ เดนิ

ทางผา่นเมอืงนอีุม (NEUM) เมืองในเขตประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซ

โกวีน่า เป็นเมืองชายฝ่ังประมาณ 24.5 กโิลเมตร เป็นทางออกสูท่ะเลอา

เดรยีตกิทางเดยีวของประเทศ เป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงเมอืงหนึง่  

จากนัน้ น ัง่เรอืเฟอรร์ ีล่อ่งไปยงัเกาะคอรช์ูลา่(Korcula Island) เกาะ

ในเขตทะเลอาเดรียตกิของโครเอเชยี เคยไดฉ้ายาว่า “ไข่มุกแห่งยุค

กลาง” และเป็นเมอืงบา้นเกดิของนักเดนิเรอืผูย้ ิง่ใหญ่ “มารโ์ค โปโล”  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 HOTEL MARCO POLO  หรอืเทยีบเทา่ KORCULA 

วนัทีห่ก เกาะคอรช์ูลา่-ferry-มาล ีสตอน-เมอืงดบูรอฟนคิ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์

 น าท่านชม เมอืงเกา่คอรช์ูลา่ (KORCULA) ทีม่ีอทิธพิลจากเวเนเชีย่น

มาตั ้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 ชมโบสถ์เซนต์มาร ์ค (Cathedral of 

St.Mark) ทีส่รา้งข ึน้ระหว่างปี 1301-1806 แวะชม “บา้นเกดิของมารโ์ค

โปโล” (Marco Polo House) นักเดนิเรือผูย้ ิง่ใหญ่ทีค่นทั่วประเทศทีม่ี

พรมแดนตดิตอ่กบัประเทศบอสเนีย-เฮอรเ์ซโกวน่ีา ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงที่

สวยงามตดิอันดบัตน้ๆ ของโลก เมือ่ปี ค.ศ.1991 อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเล่น 

พักผ่อน และชมเมืองตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิกับกับบรรยากาศอันแสน

สวยบนเกาะคอรช์ลูา่ 

เดนิทางตอ่ไปยัง อา่วมาล ีสตอน (STON) เมอืงทีต่ัง้อยู่ทางทศิตะวันตก

เฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟนิค เป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงในเรื่องของหอย

นางรมและผลติภัณฑจ์ากหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียตกิ ตืน่ตาตืน่

ใจไปกับบรรยากาศรมิชายฝ่ังทะเลที่มีบา้นเรือนหลังคากระเบื้องสแีสด

สลับตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะสู่สตอน หมู่บา้นที่สงบเสงี่ยมตัง้อยู่รมิฝ่ัง

บรเิวณโคง้อ่าวกวา้ง เปรียบเสมือนเป็นด่านหนา้ของดบูรอฟนคิ ในอดตีมี

ความเจรญิรุ่งเรืองจากการคา้เกลอื ดังนัน้ก าแพงป้องกนัจงึมคีวามจ าเป็น 

ซึง่สามารถมองเห็นก าแพงโบราณนี้ไดจ้ากระยะไกลในปัจจุบัน สตอนใน
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อดีตอยู่ใตก้ารปกครองของโรมันจนกระทั่งถูกท าลายโดยพวกมองโกล 

ผ่านชมสถาปัตยกรรมสิง่ก่อสรา้งทางโบราณคด ีและร่องรอยของความ

เจรญิรุ่งเรอืงในอดตี พรอ้มเก็บบันทกึภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางต่อไปยัง เมอืงดูบรอฟนคิ (DUBROVNIK) เมืองทางตอนใต ้

ของสาธารณรัฐโครเอเชยี  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 HOTEL SHERATON DUBROVNIK RIVIERA หรอืเทยีบเทา่ DUBROVNIK 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงดบูรอฟนคิ-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู ่SRD MT.-ซติ ีท้วัร ์เมอืงดบู

รอฟนคิ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์

 น าท่านเดินทางสู่สถานีเพื่อข ึน้กระเชา้ไฟฟ้า (Take Cable Car to 

SRD Mt.) ทีค่วามสงู 400 เมตร เพื่อชมววิ และทวิทัศน์ ทีค่งความเป็น

เอกลักษณ์ของบา้นเมืองหลังคาสสีม้ และความงดงามของทะเลอาเดรี

ยตกิ จากน ัน้น าท่านเทีย่วชมบรเิวณเมอืงเก่า (Old Town) ซึง่เคย

เป็นเป้าหมายการโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บา้นเรือนกว่าครึ่ง

อนุสาวรีย์ต่างๆ ไดร้ับความเสยีหาย และทรุดโทรมจนกระทั่งในปี ค.ศ.

1995 ไดม้ีการลงนามในสนธสิัญญาสงบศกึ Erdut องค์การยูเนสโก 

(UNESCO) และสหภาพยุโรปจงึไดร้่วมกันบูรณปฏสิังขรณ์เมืองขึน้มา

ใหม่ จนกระทั่งดูบรอฟนิคกลับมาสวยงามอีกครั ้ง และไดร้ับการขึน้

ทะเบียนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของโครเอเชีย ชม

ทัศนียภาพของเมืองทีต่ัง้อยู่ตามชายฝ่ังทะเลอาเดรียตกิ ตัวเมืองจะเป็น

ป้อมปราการโบราณทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 

น าท่านเยีย่มชม Rector’s Palace (ภายนอก) ศูนย์กลางการบรหิาร

ของเมืองดูบรอฟนิคในอดีต เ ป็นส ิ่งก่อสรา้งที่ไดร้ับอิทธิพลจาก

สถาปัตยกรรมกรกี-โรมัน เชญิทา่นเก็บบันทกึภาพดา้นหนา้ของ Sponza 

Palace ทีส่รา้งข ึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่14 ปัจจุบันใชเ้ป็นสถานทีเ่ก็บรักษา

เอกสารโบราณที่ส าคัญๆ รวมถงึค าจารกึเป็นภาษาละตนิโบราณที่ใช ้

เตอืนใจพ่อคา้วาณชิทางทะเล “หา้มกระท าการโกงน ้าหนักในการซือ้ขาย 

ขณะที่ท่านชั่ง หรือตวงสนิคา้ เพราะพระเจา้ก าลังจับตาและวัดความ

ซือ่สตัยข์องทา่นอยู่”  

น าท่านเดนิชมอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ภายในป้อมปราการต่างๆ เช่น 

Dominican Monastery Church of St.Blaise ในสไตล์บาร็อค Fort of 

St.John ประต ูPile Gate, Ploce Gate 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้น าท่าน ทวัรก์ าแพงเมอืงโบราณ (City Walls) ซึง่เป็นจุดเดน่

ของเมืองดูบรอฟนคิ ที่มีก าแพงยาวประมาณ 1,940 เมตร สูง 25 เมตร 

สลบัดว้ยหอรบ 5 หอ หอคอยทรงกลม 3 หอ และทรงสีเ่หลีย่มจัตรุัส และ

สีเ่หลีย่มผนืผา้ 12 หอ สรา้งข ึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13 ไดช้ือ่ว่ามคีวาม

มั่นคงและแข็งแกร่งที่สุดในน่านน ้านี้ ในช่วงที่มีการขยายอ านาจของ
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อาณาจักรออตโตมัน ก าแพงเมืองทีม่ีความหนา 3 เมตร ไดร้ับการเสรมิ

เพิม่เตมิเป็น 6 เมตร แตด่บูรอฟนคิตอ้งประสบกบัภยัทางธรรมชาต ิไดเ้กดิ

แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ในปี ค.ศ.1667 มีคนเสยีชวีติกว่า 5,000 คน ท าให ้

ตัวเมืองเสยีหายมาก แต่ทว่าก าแพงยังคงอยู่ และประสบภัยอีกครัง้จาก

สงคราม ถูกถล่มโดยจรวดของกองทัพยูโกสลาเวียในปี ค.ศ.1991 แต่

ความเสยีหายในสว่นนี้ไดร้ับเงนิทนุสนับสนุนในการซอ่มแซมจากองคก์าร

ยูเนสโก ทา่นจะไดป้ระทบัใจกบัววิ ทวิทศันข์ณะทีเ่ดนิไปตามแนวสันของ

ก าแพง ซึง่มีทัง้อาคารสถาปัตยกรรมโบราณสไตลบ์าร็อคในย่านเมอืงเกา่ 

และทอ้งทะเลสคีรามทีส่ามารถมองออกไปไกลสดุสายตา ภายใตท้อ้งฟ้า

แสนสดใส บางชว่งตอนของก าแพงจะตอ้งผ่านป้อมปราการทีใ่หญ่มหมึา 

และหาดที่เต็มไปดว้ยหนิผา ท าใหต้ลอดเวลา 2 ชั่วโมงในการเดนิบน

ก าแพงเมืองโบราณนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลอืเชือ่ สรา้งความประทบัใจ

ใหก้บัทา่นอย่างมริูล้มื  

จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอื ชมชายฝั่งทะเอเดรยีตกิยามเย็น ท่านจะได ้

เห็นเมืองดูบรอฟนคิมุมมองจากทะเล เป็นไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดเ้มือ่มาถงึ

ดบูรอฟนคิแลว้ เรอืจะลอ่งเลยีบไปตามก าแพงเมอืงเกา่ของดบูรอฟนคิอัน

งดงาม (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศในชว่งวันเดนิทางนัน้ๆ) 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 HOTEL SHERATON DUBROVNIK RIVIERA หรอืเทยีบเทา่ DUBROVNIK 

วนัทีแ่ปด เมอืงดบูรอฟนคิ-เมอืงคฟัถตั-กรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบฟุเฟต ์

 น าท่านชม เมอืงคฟัถตั (CAVTAT) ชมววิทวิทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิค

เป็นการสง่ทา้ยแบบเต็มอิม่ “คฟัถตั” เป็นเมอืงเล็กๆ น่ารักรมิชายฝ่ังทะเล

มีชายหาดทีง่ดงามยาวถงึ 15 กโิลเมตร เป็นอาณานคิมของกรีกในอดีต 

ตอ่มาถกูปกครองโดยโรมัน กอ่นทีจ่ะถกูชนชาตสิลาฟรุกรานจนในทีส่ดุตก

อยู่ภายใตอ้าณัตกิารปกครองของสาธารณรัฐกูซา ทีไ่ดซ้ือ้คัฟถัตนี้จากด

ยุกพาฟโลวกิ ถ่ายรูปกบัภาพวาด “Our Lady of Cavtat” อันมีค่า วาด

โดยคาเมร่า เรคเกยี พาแรมติาน่า ศลิปินชาวดบูรอฟนคิ 

 

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงเทีย่วชมเมอืงดบูรอฟนคิ   

17.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพื่อท าการตรวจเอกสารในการ

เดนิทาง 

 

21.20 น. เหริฟ้าสู่กรุงอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิเตอร์กสิ แอรไ์ลน์ 

เทีย่วบนิที ่TK1440 

 

วนัทีเ่กา้ กรงุเทพฯ/สวุรรณภมู ิ  

00.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

01.25 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK068  

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
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คา่ทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่น ขึน้ไป  ส าหรบัเดอืน กนัยายน และ 

ตลุาคม 

➢ ผูใ้หญ่พักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1ทา่น  

➢ ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

➢ คา่ธรรมเนียมวซีา่ กรณีมวีซีา่แลว้หักออก 

➢ ไม่เอาตัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ 

 

82,900.- 

12,900.- 

2,300.- 

24,000.- 

คา่ทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่น ขึน้ไป  ส าหรบัเดอืน พฤศจกิายน และ 

ธนัวาคม 

➢ ผูใ้หญ่พักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1ทา่น  

➢ ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

➢ คา่ธรรมเนียมวซีา่ กรณีมวีซีา่แลว้หักออก 

➢ ไม่เอาตัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ 

 

79,900.- 

7,900.- 

2,300.- 

24,000.- 

ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 
ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วันที ่10 เมษายน 2562 ) 

การจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าล่วงหนา้ 

30,000 บาท/ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยันการเดนิทางของทา่น) 

➢ กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หากทา่นไม่ช าระเงนิ

สว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 
 

✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-อสิตนับูล-ซาเกรบ-ดบูรอฟนคิ-อสิตนับูล-กรุงเทพฯ 

โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์ 

✓ คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

✓ คา่โรงแรมทีพ่ัก 6 คนื ระดบัมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

✓ คา่อาหารทกุมือ้ตามระบุ  

✓ คา่น ้าดืม่วันละ 1 ขวด 

✓ คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบุไวใ้นโปรแกรม 
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✓ คา่ธรรมเนียมวซีา่ (ประเทศโครเอเชยี ) ส าหรับหนังสอืเดนิทางประเทศไทย  

✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอด

การเดนิทาง 

✓ คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาท และคา่

รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายุ

ต ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทวัรไ์มร่วม : 
 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ ทา่นละ 35 ยูโร ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ท่านละ 27 ยูโร ตลอดการเดนิทาง หรือขึน้อยู่กับความพงึพอใจ

ของทา่น 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่

มาในหอ้งพักค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิท

จัดใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียง

อย่างเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กก./1ใบ/ทา่น) 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ธรรมเนียมน ้ามันของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ไม่มแีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การยกเลกิ : 

 ▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ▪ คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าที่

ยืน่และตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกลว่งหนา้และ

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาล 

(สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือน

ตุลาคม และปีใหม่) ที่ตอ้งการันต ีมัด

จ ากับทางสายการบนิหรือกรุ๊ปทีม่ีการ 

การันตคีา่มัดจ าทีพ่ัก โดยตรงหรอืโดย

กา รผ่ า นตั ว แทนในปร ะ เทศหรื อ

ตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 
 

▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน ▪ หักคา่มัดจ า 30,000 บาท + คา่วซีา่ 

(ถา้ม)ี 
 

▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน ▪ หักคา่มัดจ า 30,000 บาท + คา่ใชจ้่าย

อืน่ (ถา้ม)ี 
 

▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน ▪ หักคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทวัร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไม่ว่าคา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วซีา่ : โครเอเชยี 

1. พาสปอรต์ทีม่อีายุการใชง้านเหลอือย่างนอ้ย 6 เดอืน และส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
2. รูปถา่ยขนาด 3.5x4.5 เซนตเิมตร ฉากหลงัสขีาวไม่สวมหมวก หรอืแว่นตาขนาดใบหนา้ประมาณ 70-80% 
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน (อายุต า่กว่า 15 ปี ใชส้ตูบิัตร) 
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4. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล (ถา้ม)ี 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอืใบหยา่ (ถา้ม)ี 
6. การเงนิ จดหมายยนืยัน (BANK GUARANTEE) เทา่นัน้ หรอืใช ้Book Bank ยอ้นหลงั 6 

เดอืน 
7. การงาน 

7.1 จดหมายการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ เทา่นัน้ 

7.2 กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน 
7.3 กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา ใหข้อหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิเทา่นัน้ 

และบัตรประจ าตวันักเรยีนหรอืนักศกึษา 

หมายเหต ุ: 

▪ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กว่า 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

▪ บรษัิทฯ มีสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บรษัิทฯ มีสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ท่องเทีย่วอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน  

▪ รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิข ึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ 

หรือ จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

▪ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีส ิง่

ผดิกฎหมาย หรือส ิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่ม

เสยี หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

▪ รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

▪ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกบั

คณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะ

โดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหมู) 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรื่องตั๋วเครื่องบนิเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบ

คณะทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของ

คณะใหญ่เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอันดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

▪ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรียกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

▪ ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวรนั์น้ๆ ยืนยันการเดนิทาง 

แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนักงาน  แลว้ทัวร์นั ้นยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้
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▪ หากในกรณีที่สายการบนิมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบนิ ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สัน้ 

▪ เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม  ซึง่มักมีความ

แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีง

ได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมมิติ ่า เครื่องปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืข ึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัข ึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อย่างละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืข ึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วม

เป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืน

ระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าข ึน้เครือ่ง

ได ้และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

▪ ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย

น ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี

เดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดงันัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

▪ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรือสญูหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ ในระหว่างการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเด ินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกเดนิท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมง

ตดิต่อกัน ม่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ 
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