
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบอนุญาตเลขที่  11/01967 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 
18.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ผู้โดยสารขาออก 

ประตูทางเข้าที่ 10 เคาน์เตอร์แถว U สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK 
TURKISH AIRLINE) เจ้าหน้าที่เอฟวีนิว ทัวร์ ให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK 065 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
ออกเดนิทางจากตรุก ี
ซาเกรบ – โอพาเทยี 
04.00 น. เดินทางถึงกรุง อิสตันบูล  เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน 
07.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองซาเกรบ  ประเทศโครเอเชีย  โดยเที่ยวบินที่  TK 1053 
08.20 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี ดินแดนแห่งทะเล

เอเดรียติค 
จากนั้น น าท่านชมเมืองซาเกรบบนฝั ่ง UPPER TOWN โดยเริ ่มจากชม โบสถ์เซนต์มาร์ค (ST. MARK’S CHURCH) โบสถ์ซึ ่งมี

สัญลักษณ์และจุดเด่นอยู่ที่หลังคาสีสันสดใสประดับด้วยตราประจ า (COAT OF ARMS) ของโครเอเชีย, ดัลมาเชีย, ซลาโวเนีย และ
เมืองซาเกรบ ผ่านชมอาคารรัฐสภา ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1918 ในโอกาสที่โครเอเชียแยกตัวออกจากอาณาจักรออสโตร -ฮัง
กาเรียน โดยมีการประกาศแยกตัวอย่างเป็นทางการบริเวณระเบียงชั้นบนของอาคาร หลังจากนั้น มีการตัดสินใจแยกตัวออกจาก
ระบบสังคมนิยมยูโกสลาเวียขึ้น ณ ที่แห่งนี้ในปี ค.ศ. 1991 และประกาศตัวเป็นประเทศอิสระ ไม่ขึ้นกับประเทศใด  

จากนั้น  ผ่านบันทึกภาพ ท าเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเป็นที่พ านักของประธานาธิบดีของโครเอเชีย จากนั้น น าท่านชมและบันทึกภาพประตู
หินตะวันออก ก าแพงหินโบราณยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความอัศจรรย์ และปาฏิหาริย์ของภาพพระแม่
มารีที่ไม่ได้ถูกเผาท าลาย เมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1731  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ภาคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย ซึ่งมีชื่อเรียกภูมิภาคนี้ว่าแคว้น “อิสเตรีย” เมืองแรกที่น าท่านเยี่ยมชมคือ 

เมืองโอพาเทีย เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” ชื่อเดิมของเมืองนี้ ในภาษาอิตาลี คือ “Abbazia” ด้วย
ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยู่ริมทะเลอาเดรียติก ที่มีวิลล่าหรูหราสไตล์ออสเตรีย จึงท าให้โอพาเทียเป็นเมืองท่องเที่ยว และ
พักผ่อนที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย จากนั้น น าท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล เป็นรูปปั้นที่แกะ
โดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองโอพาเทีย  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
โอพาเทยี – พลูา่ – โรวนิจ ์– อทุยานแหง่ชาตพิลทิวทิเซ่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองพูล่า ระหว่างทางผ่านชมท้องทะเลสีครามสวยงามที่สุด เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ที่มีความโดดเด่นใน

ฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทร อิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็นเมืองเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศ
อิตาลีมาก่อน ท าให้มีผู้คนใช้ภาษาอิตาเลี่ยนกันอย่างแพร่หลาย แม้กระทั่งตามป้ายจราจรยังคงมีภาษาอิตาเลี่ยนเขียนก ากับไว้ 
จากนั้น น าท่านเข้าชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ยิ่งใหญ่ ที่ยังคงเหลือเป็นอนุสรณ์และส าคัญที่สุดคือ สนามพูล่า อารีน่า หรือ 
AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียมที่กรุงโรม นับเป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหก ที่
สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอ านาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถ
จุผู้คนได้ถึง 22,000 คน โดยผ่านทางเข้าออก 20 ช่องทาง อารีน่าที่เห็นในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพดั้งเดิม มีการรักษา
สภาพสมบูรณ์เอาไว้ได้จนมาถึงทุกวันนี้ ในปัจจุบันมักใช้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมกลางแจ้ง เทศกาลดนตรีต่าง ๆ รวมทั้งเป็น
สถานที่จัดงานภาพยนตร์ประจ าปี (International Film Festival) อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  GRAND ADRIATIC  หรือเทียบเท่า 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรวินจ์ เมืองสวยชายทะเลที่ตั้งอยู่บนแหลมอีสเตรีย ดินแดนแห่งนีเ้คยอยู่ภายใต้การปกครองของอิตาลีมา
ก่อน ท าให้สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองนี้มีความคล้ายคลึงกับอิตาลีเป็นอย่างมาก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินเล่นชมอาคารบ้านเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็กพื้นปูด้วยหินก้อนเล็กก้อนน้อย ให้ท่านได้เดินเล่น ชม โบสถ์ St. 

Euphemia ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นโบสถ์สไตล์บาร็อคที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดโบสถ์ที่สูงที่สุดของแคว้น 
ชมเขตเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยความงดงามของตึกรามบ้านช่อง ที่เรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็ก ๆ ริมชายฝั่งทะเลอา เดรียติก 
บริเวณเมืองเก่าแห่งนี้มีลักษณะเป็นเกาะแยกตัวออกมาจากแผ่นดินใหญ่ แต่ได้มีการถมทะเลเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่เพื่อความ
สะดวกในการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 

 



วันที่สี่ของการเดินทาง 
อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ – ซาดาร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านเดินเท้าเข้าชมภายในอุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ ชมความงดงามของ
ธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยน ้าตก ทะเลสาบมากมาย
หลายแห่ง และยังอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดประมาณ 1 ,266 สายพันธุ์ 
นอกจากนั้น ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ในบรรดาสัตว์ที่อยู่ภายใน
อุทยานฯ มีหมีสีน ้าตาล ซึ่งมีชื่อพื้นเมืองว่า “URSUS ARCTOS” เป็นสัตว์ที่มี
ชื ่อเสียงของอุทยานแห่งชาติแห่งนี ้ จากนั้น น าท่าน นั ่งเรือล่องทะเลสาบ 
JEZERO KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดใน อุทยานแห่งชาติพลิทวิท
เซ่แห่งนี้ ชมน ้าตก VELIKI SLAP น ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานฯ มีความสูงถึง 
70 เมตร จากนั้น มีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงาม และอุดม
สมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ (PLITVICE LAKES NATIONAL 
PARK) หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที ่งดงามแห่งหนึ ่งของยุโรป และเป็นอุทยาน
แห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของโครเอเชียจากทั้งหมด 8 อุทยานแห่งชาติ พลิทวิทเซ่
ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศในปี ค.ศ. 1949 และยัง
ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1979 อีก
ด้วย ประกอบไปด้วยทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  JEZERO  หรือเทียบเท่า 



 

 

 

  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
ซาดาร์ – ซีบีนิค – โทรเกอร์ – สปลิท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองชิบีนิค (SIBENIK) เมืองที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเอเดรียติก ประกอบไปด้วยอ่าวชิบีนิค ซึ่งมีความยาว 10 

กิโลเมตร และกว้างประมาณ 300-1,200 เมตร เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติก ที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส และเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ DALMATIA เป็นที่รวมศิลปะโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากนั้น น าท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์เจมส์ 
อันงดงามซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ. 1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค  ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส์ 
โดยศิลปิน JURA DOLMATINAE โบสถ์นี้มีเอกลักษณ์ด้วยโคมหลังคาของมหาวิหาร ตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดับโดดเด่น
หน้ามหาวิหาร นอกจากนั้น โบสถ์เซนต์เจมส์แห่งนี้ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 2000 อีก
ด้วย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีมาแล้ว เป็นเมืองท่าส าคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาด

ใหญ่ของทะเลอะเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน จากนั้น น าท่านชม  ประตูเมืองเก่าสมัยเวนีซ มามีอิทธิพล
เหนือซาด้าร์ อันงดงามด้วยลวดลายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ จากนั้น น าท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์ โดนัท ซึ่งเป็นโบสถ์ส าคัญประจ าเมือง 
โบสถ์อนาเตเซียที่งดงามด้วยศิลปผสมโรมาเนสก์และโกธิค ชมฟอรัมหรือย่านชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปีก่อน ที่นักโบราณคดี
จะใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานส าคัญต่าง ๆ ในการอยู่อาศัยของชาวโรมัน จากนั้น ชมตลาดกลางเมืองที่มีชีวิตชีวา
สดใสด้วยผัก ผลไม้ ไม้ดอกและอื่น ๆ อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน จากนั้น น าท่านชม ซีออร์แกน (Sea Organ) 
นวัตกรรมใหม่ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดที่เมืองบาร์เซโลน่าเมื่อปี 2005 โดยการใช้ท่อฝังลงไปริมฝั่งทะเล แล้วอาศัยคลื่นน ้า
ทะเลดันอากาศเข้าไปในท่อที่มีลิ้นแตกต่างกัน ท าให้เกิดโทนเสียงสูง ต ่า ออกจากท่อจ านวนมากเป็นที่น่าอัศจรรย์ 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  KOLOVARE  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

 



  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกอร์ (TROGIR) เกาะเล็ก ๆ ที่เป็นอู่อารยธรรมกรีกโบราณมาตั้งแต่ 380 ปีก่อนคริสตกาล เป็นเมือง

โบราณอีกเมืองหนึ่งของยุกกรีกและโรมัน ตัวเมืองมีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน บางครั้งเรียกกันว่า “แคลิฟอร์เนียแห่ง
โครเอเชีย” จากนั้น น าท่านชมเขตเมืองเก่าโทรเกอร์ เนื่องจากเมืองที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมกรีก-โรมันได้อย่างสมบูรณ์ มีการ
อนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็นจัตุรัสก าแพงเมือง และป้อมปราการไว้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังคงความงดงาม และได้รับ
การประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้อีกเมืองหนึ่งในปีค.ศ.1997 ชมปร ะตูเมืองโทรเกอร์ ที่ได้
บูรณะขี้นใหม่ในศตวรรษที่ 16 ผ่านชมหอนาฬิกา ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 จากนั้น น าท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ 
(CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) เริ ่มสร้างในปี 1193 และใช้เวลาหลายสิบปีต่อมากว่าจะแล้วเสร็จในประมาณปี 1500 
งดงามด้วยกรอบบานประตูหินแกะสลัก ในรูปแบบโรมันเนสก์ ที่มีสิงโต อาดัมกับอีฟ และนักบุญองค์ส าคัญ ๆ 

 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (SPLIT) เมืองในแคว้นดัลเมเชีย ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของสุนัขพันธุ์ดัลเมเชียน เป็นเมืองศูนย์กลาง
การพาณิชย์ และการคมนาคมของเขตดัลเมเชียน และเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ทางยูเนสโก้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งตัวเมือง
โบราณสร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองซ์ ที่สร้างในคริสศตวรรษที่ 15 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 

จากนัน้ น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  GLOBO SPLIT  หรือเทียบเท่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง 
สปริท – ดูบรอฟนิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเข้าชม พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยน ที่

ต้องการสร้างพระราชวัง ส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 10 ปี (ค.ศ. 295 -305) สถานที่
ประทับของจักรพรรดิดิโอคลีเธี่ยนแห่งเมืองเวนิส (จักรพรรดิโรมันที่ครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 243-316 รวมอายุ 73 ปี) ที่แผ่
ขยายอาณาเขตจากเวนิสสู่เมืองสปลิท ในยุคโรมันโบราณ ภายในพระราชวังประกอบด้วยไปด้วยทางเข้าหลัก หรือ GOLDEN 
GATE, มหาวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนัส, วิหารดอมนิอุส ที่จัดเรียงรายรวมกันอย่างลงตัว นอกจากนั้น พระราชวัง
แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย จากนั้น น าท่านชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่
ห้องอื่น ๆ ชมลานกว้าง (PERISTYLE) ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลัก
อย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนต์โดมินัสและเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่
ภายในวิหาร ชมจัตุรัสประชาชน ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN ผู้น าศาสนาคนส าคัญของโครเอเชีย ในยุคศตวรรษที่ 10 ซึ่ง
เป็นฝีมือของ IVAN MESTROVIC ช่างปั้นที่มีชื่อเสียงของโครเอเชีย 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารจากนั้น  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองทาง

ตอนใต้ของประเทศ ที่พรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์
เซโกวีน่า น าท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอเดรียติค ซึ่ง
ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้านเรือน
หลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะ ๆ 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม   NEPTUN  หรือเทียบเท่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วันที่เจ็ดของการเดินทาง 
ดูบรอฟนิค – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สถานีเพื่อ ขึ ้นกระเช้าไฟฟ้า Cable Car Ride ซึ่งมีความสูง  400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ ที่คงความเป็น

เอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้ม และความงดงามของทะเล       อาเดรียติก จากนั้น น าท่านเดินเข้าทางประตูปิเล (PILE 
GATE) ซึ่งเป็นทางเข้าหลักเพื่อขึ้นก าแพงเมืองแห่งนี้ประตูปิเลเชื่อมอยู่กับสะพานหินที่มีอายุย้อนไปถึงปี ค.ศ. 1537 เหนือประตปูิ
เลมีรูปปั้นของนักบุญเบลส ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองดูบรอฟนิกตั้งอยู่  
( หมายเหตุ )เวลาเปิด-ปิดกระเช้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯขอคืนเงินค่ากระเช้าไฟฟ้าท่านละ 400 
บาท 

จากนั้น  น าท่านชม น ้าพุโอโนฟริโอ (BIG ONOFRIO’S FOUNTAIN) เดิมทีเป็นแหล่งน ้าที่ทดน ้าจากบ่อน ้าในริเจก้าดูบรอฟากกา 
ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปประมาณ 20 กิโลเมตรเข้ามาใช้ในเมือง มีทั้งสิ้น 16 จุดเรียงรายรอบเป็นวงกลม ผ่านชมโบสถ์ ฟรานซิสกัน
และอาราม (FRANCISCAN CHURCH AND MONASTERY) สร้างในแบบสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์-กอธิค เริ่มสร้าง
เมื่อปี 1337 และแล้วเสร็จในปี 1667 หลังจากนั้นเสียหายไปมากในช่วงเกิดแผ่นดินไหว ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่เป็นอนัดับ
สามของยุโรปแห่งหนึ่ง แต่เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงด าเนินการมาจนถึงทุกวันนี้โดยได้เริ่มด าเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 1317 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย มีเวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย 



  

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
21.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  โดยเที่ยวบินที่  TK 1440 

(ใช้เวลาในการบินประมาณ  1 ชั่วโมง) 
วันที่แปดของการเดินทาง 
กรุงเทพฯ 
00.05 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล  เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน 
01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TK 068 
  (ใช้ระยะเวลาในการบินโดยประมาณ 9 ชั่วโมง 30 นาที) 
15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาw 

****  END OF TOUR  **** 



 

  

 

ก าหนดการเดินทาง 
26 ธนัวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565  

20-27 มนีาคม 2565 / 9-16 เมษายน 2565 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งคู ่

 

ราคาเดก็ 
อายตุ า่กวา่ 12 ป ี 

(มีเตยีง) 

ราคาเดก็ 
อายตุ า่กวา่ 12 ป ี 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
เตยีงคู ่ 

( ช าระเพิม่ ) 
 
 
 

พกัเดีย่ว 
เตยีงเดี่ยว  
( ช าระเพิม่ ) 

 
 
 

26 ธ.ค 64–2 ม.ค 65 79,900.- 75,900.- 72,900.- 
12,000.- 9,000.- 20-27 มนีาคม 2565 69,900.- 65,900.- 62,900.- 

9-16 เมษายน 2565 79,900.- 75,900.- 72,900.- 
 

***หมายเหต*ุ**   ถา้มาดว้ยกนัทัง้หมด 3 ทา่น จะตอ้งพกัหอ้งรวมกนั 3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง 
หากตอ้งการนอนแยกหอ้งเปน็ 2 ทา่น 1 หอ้ง และ 1 ทา่น 1 หอ้ง .... ทา่นจะตอ้งเสยีคา่หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ 

 

หมายเหตุ 
 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทติย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 
- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมอืงนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองที่ใกล้เคียง

แทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
- รูปภาพประกอบสถานที่ทอ่งเที่ยวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 
- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดย

มิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ  อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การ
ล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหตุตา่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของสายการบิน ตลอดจนจากเหตุการณ์
สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้งทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่าง
การเดินทาง 

 



  

 

 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินส าหรับกรุป๊ราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแหง่) 
- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถน ามาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได ้ไมว่า่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ 
3. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ) กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาต

ให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 
4. ค่าโรงแรมทีพ่ัก (ระดับ 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการทวัร ์

หมายเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า และหากวันเขา้
พักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมตา่งๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมี
การปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  
 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกนิ 7 กิโลกรัม)  
7. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอ านวยความสะดวก ตามจ านวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ (ไม่รวมค่า

ทิปหัวหน้าทวัร์) 
8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาล : กรณีเกดิอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
คา่ประกนัอบุตัเิหต ุและคา่รกัษาพยาบาล เฉพาะกรณทีี่ไดร้บัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 

 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษี) 
2. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าท าใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอืคนตา่งด้าว  (เป็นหน้าที่ของ

ผู้เดินทางที่ตอ้งจัดท าเอง) 
3. คา่ตรวจโควดิ PCR Test กอ่นออกเดนิทาง 72 ช.ม. (ถา้ม)ี 
4. คา่โรงแรมกกัตวั ASQ (คาดวา่เดอืน ต.ค.-ธ.ค. 64 ไมต่อ้งกกัตวั แตห่ากมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายเปดิเมอืงผู้

เดนิทางรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเอง) 
5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน า้หนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, คา่ซักรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, ค่า

โทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
9. คา่ทปิพนกังานขับรถยโุรป  (คนละ 2 ยโูร x 7 วนั)   =  ทา่นละ 14 ยโูร   

10. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย    (คนละ 100 บาท x 9 วนั) =  ทา่นละ 900 บาท  

 

   ค่าทวัรร์วม 

   ค่าทวัรไ์มร่วม 



  

 

 

กรุณาจองกอ่นล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิ คา่มดัจ าทา่นละ 20,000.- บาท (***ยกเวน้ชว่งสงกรานต ์และปีใหม ่มดั
จ าทา่นละ 30,000.- บาท ***)  ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง …. มิฉะนั้นทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป 
..... ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 3 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 
ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 

หมายเหต ุ: ทา่นที่ตอ้งการใบเสรจ็ในนามนิตบิุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 
 

●ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วันท าการ    คืนเงินมัดจ าทัง้หมด (หลังหักค่าบริการ*) 
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันท าการ  คืนเงินมัดจ าทัง้หมด (หลังหักค่าบริการ*) 
●ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 -30 วันท าการ      หักมัดจ า 10,000 บาท/ทา่น 
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 -45 วันท าการ   หักมัดจ า 10,000 บาท/ทา่น 
●ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -15 วันท าการ      หักมัดจ า 30,000บาท/ท่าน 
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 -30 วันท าการ   หักมัดจ า 30,000บาท/ท่าน 
●ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 -07 วันท าการก่อนการเดินทาง    หัก 50% ของค่าทวัร ์
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -15 วันท าการ   หัก 50% ของค่าทวัร ์
●ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันท าการ หรือ NO SHOW    หัก 75% ของค่าทวัร ์
●HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ หรือ NO SHOW  หัก 75% ของค่าทวัร ์
●ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND หัก 90% ของค่าทวัร ์

*การยกเลิกการเดินทางทกุกรณีหลังมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ คิดค่าด าเนินการ 2,000 บาท 
*การยกเลิกการเดินทางทกุกรณีหลังยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ หักคา่ยื่นวีซา่เต็มจ านวน และคิดค่าด าเนินการ 3,000 บาท 

 

เงื่อนไขการช าระคา่บรกิาร 

1. ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชยีร์เช็ค  
 

2. ช าระโดยเงินสด 
 

3. ช าระด้วยการ โอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร  เมื่อได้ท าการ
โอนเงินเข้าบัญชีของบริษทัแล้ว ... กรุณาส่ง Line มาที่
เจ้าหนา้ที่ฝ่ายขายผู้ดูแล หรือ Line @avenuetour หรอื
ส่งแฟกซ์ใบน าฝากมาที่ 02-231-3399 โปรดระบุชื่อผู้
ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทาง และชื่อของเจ้าหนา้ที่ที่ตดิต่อ 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้
ค่าบริการ 



 

●หากทา่นยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด  เงื่อนไขหนึ่ง  แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้  โดยหากสามารถย่ืน
ขอวีซา่ได้ทันตามก าหนดเวลา  ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่  และค่าเปล่ียนช่ือตั๋วเท่านัน้  และต้องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 
●หากทา่นยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบคุคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพจิารณาอนุมัติวซีา่ 

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานทูต  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรอืยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด 

 

 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถปุระสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวสัิยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ท าให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้

ครบถ้วนตามโปรแกรมทวัร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุ
สุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งส้ินจากทางสายการบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งลว่งหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย  โดย
จะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

4. หากระหวา่งการเดินทางทา่นถูกเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง 
ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ท าให้ทา่นไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึง่ถอืเป็นเหตุซึง่อยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ  เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของ
สายการบิน, อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจรตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัว
สูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออ านาจการควบคมุของบริษัทฯ 

6. ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วน ให้ถือว่าทา่นได้สละสิทธิ์ และ
ไม่สามารถเรียกร้องขอเงนิคืนค่าบริการได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
*** หมายเหตุ ***  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วเครื่องบินเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุ๊ป)     กรุณาแจ้ง

พนักงานขายก่อนล่วงหนา้ 35 วัน หรือกรณีที่ลูกค้าต้องท าการออก        ตั๋วโดยสาร
ภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จา่ยใด ๆ ทั้งส้ิน 

ราคาดงักลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
อตัราแลกเปลีย่น, คา่น า้มนั และคา่ภาษตีา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 

 

 


