
 

 

 

 

 

 

 
 

  

❖ ล่องเรอืชมความงามของทะเลสาบ KOZJAK ในฤดูกาลทีส่วยทีสุ่ด 

❖ พรอ้มชมิหอยนางรม แบบสดๆ “พรอ้มจบิไวน ์” ณ อา่วมาล ีสตอน  

❖ เดนิชมความสวยงามของอทุยานแหง่ชาตทิะเลสาบ “พลติวเิซ ่เจเซรา่ 

❖ เดนิชม “ก าแพงเมอืงโบราณ” และ “เมอืงเกา่ดูบรอฟนิค” สถานทีท่่องเทีย่วของโครเอเชยี 

❖ นั่งกระเชา้ไฟฟ้าสูย่อดเขา SRD MT. พรอ้มล่องเรอืชมความสวยงามของทะเลอาเดรยีตคิ 

❖ พเิศษ LOBSTER MENU วตัถดุบิขึน้ชือ่ของประเทศโครเอเชยี ทีไ่ม่ควรพลาด!!! 

ราคาเร ิม่ตน้ที ่79,900.- 
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 ซาเกรบ    เมอืงหลวงเกา่ของชนชาตชิาวโครแอต ทีแ่ยกตวัออกมาจากยูโกสลาเวยีในอดตี 
 พลติวเิซ ่   แหล่งมรดกโลก ทีไ่ดร้บัการประกาศใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาตใินปี ค.ศ.1949 
 ซารด์า    โบสถเ์ซนตโ์ดนาทสั สิง่กอ่สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่9 
 ครคึา    อุทยานแห่งชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลซบินิิคคนีน 
 โทรเกยีร ์  เกาะเล็กๆ ซึง่เป็นอูอ่ารยธรรมของชาวกรกีโบราณตัง้แตส่มยั 380 ปีกอ่นครสิตกาล 
 สปลติ   เมอืงชายฝ่ังเมดเิตอรเ์รเนียนทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโครเอเชยี ทีม่อีายุกว่า 1,700 ปี 
 เกาะคอรซ์ูล่า  เกาะซึง่เคยไดฉ้ายาวา่ “ไขมุ่กแห่งยุคกลาง” และเป็นเมอืงบา้นเกดิของนักเดนิเรอืผูย้ิง่ใหญ่ “มารโ์ค โปโล” 
 ดูบรอฟนิค   เมอืงทีไ่ดร้บัฉายานามว่า “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 
วนัแรก กรงุเทพฯ อสิตนับูล BKK-IST TK 069 23.00-05.20 

วนัทีส่อง อสิตนับูล ซาเกรบ IST-ZAG TK 1053 07.05-08.15 
วนัทีแ่ปด ดูบรอฟนิค อสิตนับูล DBV- IST TK 1440 21.20-00.05 
วนัทีเ่กา้ อสิตนับูล กรงุเทพฯ IST-BKK TK 068 01.25-15.00 
วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงอสิตนับูล  
20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 แถว U ประตูทางเขา้ที ่

10 เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหแ้กท่่าน 
 

23.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่TK 
069 สู่กรงุอสิตนับูล ประเทศตุรก ี

วนัทีส่อง กรุงอสิตนับูล-กรุงซาเกรบ-หมู่บา้นราสโตเก-้อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่  
05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุอสิตนับูล ประเทศตุรก ี เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 
07.05 น. เหนิฟ้าสู่กรงุซาเกรบ โดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ TK1053  
08.15 น. เดินทางถงึสนามบินกรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชยี  น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง เทีย่ว

ชม กรุงซาเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของโครเอเช ีย ศูนยก์ลางการปกครอง
เศรษฐกจิและวฒันธรรมของประเทศ ตวัเมืองตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าซาว่า (Sava) และไหล่
เขาเม็ดเว็ดนิกา้ (Medvednica) น าท่าน ชมเมืองเก่า ของกรุงซาเกรบ ซึง่จดัแบ่ง
ออกเป็น 2 เขต คอื Lower & Upper Town ไดอ้ย่างลงตวั ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ
ทีส่รา้งขึน้ในสไตลนี์โอบารอ็ค จากน้ัน ผ่านชมอาคารรฐัสภา (Sabor) ทีบ่อกเล่าถงึ
ความเป็นมาของชนชาตโิครแอตทีแ่ยกตวัเองจากยูโกสลาเวยีในอดตี  
ชม มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น (St.Stephen Cathedral) สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มี
อายุกว่า 800 ปี และปัจจุบนัไดบู้รณปฏสิงัขรณใ์นสไตลนี์โอ-โกธคิ ทีง่ดงามดว้ยหอคอย
แฝดปลายแหลมสทีองอรา่ม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองคส์ าคญัต่างๆ เชน่ นักบุญ
เซนตปี์เตอร ์เซนตป์อลล ์น าท่าน ชมก าแพงหนิโบราณ ยุคครสิตศ์ตวรรษที ่13 ที่

สรา้งรายลอ้มเมอืงเกา่ทีค่งความอศัจรรยข์องภาพพระแม่มาร ีทีไ่ม่ผูกท าลายเมอืงไฟไหม ้
คร ัง้ใหญ่ในปี ค.ศ.1731 ผ่านชมและถ่ายรูปกบัโบสถเ์ซนตม์ารค์ (Church of 
St.Mark) ทีโ่ดดเด่นดว้ยหลงัคาทีม่ีการปูกระเบือ้งเป็นสีสนั ลวดลายตราหมากรุกแดง
ขาว ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องโครเอเชยี 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี อาหารจนี 



 

 น าท่านเดนิทางต่อไปยงั อุทยานแห่งชาตพิลติวเิซ ่(PLITVICE) แห่งแควน้ Istria & 
Kvarner ระหว่างทางชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวโครแอต ซึง่เป็นชนชาตหิน่ึงในเผ่า
สลาฟ ผ่านชมทศันียภาพและธรรมชาตอินังดงามของขนุเขาตอนกลางของประเทศ ซึง่
เป็นตน้ก าเนิดของเหตุการณค์วามไม่สงบของประเทศในการสูร้บระหว่างสองชนชาต ิชาว
โครแอตและชาวเซริบ์ เมืองที่ซ ึง่ตัง้อยู่ใจกลางของประเทศ และไดร้บัการประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาตเิมือ่ปีค.ศ.1949 ปัจจบุนัมพีืน้ทีป่ระมาณ 300 ตารางกโิลเมตร ท่ามกลาง
ทะเลสาบ 16 แห่งและป่าไมน้านาพนัธุ ์จนองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ไดข้ึน้ทะเบยีน
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979 แวะถ่ายรปูและเดนิเทีย่วชมใน หมู่บา้นราสโต
เก ้และถ่ายรปูกบัหมู่บา้นชลนัจกิา้ ระหว่างทางกอ่นเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 HOTEL JEZERO หรอืเทยีบเท่า PLITVICE 

วนัทีส่าม อทุยานแหง่ชาตทิะเลสาบพลติวเิซ-่เมอืงซาดาร ์  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์

 ชมอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park)
สถานทีท่ีไ่ดร้บัการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาตเิมือ่ปี ค.ศ.1949 ปัจจบุนัมีพืน้ทีป่ระมาณ 
300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่งและป่าไมน้านาพันธุ ์จนองคก์าร
ยูเนสโก (UNESCO) ไดข้ึน้ทะเบยีนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1979 
น าท่านเดินชมธรรมชาติไปตามทางเดินเทา้ที่จดัไวอ้ย่างเป็นสดัส่วน ลดัเลาะไปตาม
ทะเลสาบ และน ้าตก ตืน่ตาตืน่ใจไปกบัความบรสิุทธิ ์สุขสดชืน่  จากน้ันน าท่านล่องเรอื
ชมความสวยงามของทอ้งน ้าสคีรามในอุทยานแห่งชาตทิะเลสาบ ตลอดจนไมป่้าจ าพวก
สน สุดแสนประทบัใจกบัความงดงาม จากน้ันออกเดนิทางสู่เมืองโวดเิซ ่เมอืงชายฝ่ังทะเล
อาเดรยีตกิ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ออกเดนิทางต่อไปยงั เมอืงซาดาร ์(ZADAR) เมอืงท่าส าคญัของโครเอเชยีทางฝ่ังทะเล

อาเดรยีตกิ และเป็นศูนยก์ลางของซาดารเ์คานต์ี ้แควน้ดบัเมเช ีย่นทางตอนเหนือ น าท่าน
ชมบรรยากาศทีส่วยงามของซาดาร ์แวะเก็บบนัทึกภาพประตูเมืองโบราณ Kopnena 
Vrata ผ่านชมโบสถ ์St.Donatus สิ่งก่อสรา้งในครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ชม “Sea 
Organ” สถาปัตยกรรมการก่อสรา้งเคร ือ่งดนตรโีดยอาศยัเกลยีวคลืน่ทีซ่ดัเขา้กระทบ
กบับนัไดหนิอ่อนและท่อใตข้ ัน้บนัไดกอ่ใหเ้กดิเป็นท่วงท านองเสยีงดนตร ีเป็นผลงานการ
ออกแบบของสถาปนิก Nikola Basic ซึง่เปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมนับตัง้แต่วนัที ่15 
เมษายน ค.ศ.2005 ทีผ่่านมา 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 HOTEL KOLOVARE  หรอืเทยีบเท่า ZADAR 

วนัทีส่ี ่ เมอืงซาดาร-์อทุยานแหง่ชาตคิรคึา-น ้าตกครคึา-โทรเกยีร-์เมอืงสปลติ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์

 จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงั อุทยานแห่งชาตคิรคึา (Krka National Park) 
อุทยานแห่งชาติที่มีช ือ่เสียงของมณฑลซิบินิค-คนีน (Sibenik-Knin) มณฑลใน
ภมูภิาคดลัเมเชยี (Dalmatia) ภมูภิาคทางประวตัศิาสตรท์ีต่ ัง้อยู่อยู่บนชายฝ่ังตะวนัออก
ของทะเลอาเดรยีติค (Adriatic Sea) อุทยานแห่งชาติครคึา (Krka National 
Park) ไดร้บัการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาตใินปี 1985 เป็นหน่ึงในอุทยานแห่งชาตขิอง
โครเอเช ียที่ต ั้งช ือ่ตามแม่น ้าครคึา (Krka River) และอยู่ห่างจาก  เมืองซิเบนิค 
(Sibenik) ไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือเพยีงไม่กีก่โิลเมตรเท่าน้ัน โดยอุทยานแห่งนี้

ถูกก่อตัง้ขึน้มาเพือ่ปกป้องระบบนิเวศนใ์นแถบแม่น ้าครคึา รวมไปถงึการด าเนินกจิกรรม
ทางวทิยาศาสตร ์วฒันธรรม การศกึษา การพกัผ่อนหย่อนใจ และการท่องเทีย่วส าหรบั
การท่องเทีย่วในอุทยานแห่งชาติครคึาน้ัน สถานทีท่่องเทีย่วหลกัๆทีม่ีช ือ่เสียงและไดร้บั
ความนิยมมากที่สุดของอุทยาน คือ น ้ าตกสกราดินสกี บูค (Skradinski Buk 
Waterfall) หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัในอกีชือ่ว่า (Krka Waterfalls) เป็นหน่ึงในสองน ้าตก
หลกัที่มีความสูงประมาณ 37.5 เมตร เป็นน ้าตกที่มีน ้าใสมากอีกทั้งยงัมีสระว่ายน ้า
ธรรมชาติ ที่สามารถลงเล่นน ้ารวมไปถึงพายเรอืเล่นไดอ้ย่างสบายๆ ดว้ยความเป็น
ธรรมชาตแิละความสวยงามของน า้ตกจงึท าใหน้ ้าตกแห่งนีเ้ป็นหน่ึงในน ้าตกทีส่วยทีสุ่ดใน

 



 

ยุโรป  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โทรเกยีร ์(TROGIR) เกาะเล็กๆ ทีเ่ป็นอู่อารยธรรมของกรกี
โบราณตัง้แต่ 380 ปีก่อนครสิกาล ซึง่ต่อมาถูกปกครองโดยทรากุรอีุม (Tragurium) 
และโรมนั บรรดาโบราณสถานและสิง่กอ่สรา้งของเมอืงเกา่ ไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่าง
ด ีคอืจตัุรสัก าแพงเมืองและป้อมปราการน่ันเอง จนไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก 
ขึน้ทะเบยีนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1997  
น าท่านเดินเที่ยวชมภายในเขตเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในสไตลก์รกี-โรมนัโบราณ 
อาทเิชน่ ประตูเมอืง ทีไ่ดม้กีารบูรณะขึน้ใหม่ในเมือ่ศตวรรษที ่16 หอนาฬกิาทีส่รา้งขึน้ใน
สมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซนต ์ลอวเ์รนซ  ์(St.Laurence Cathedral) ที่

สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 12 ใชเ้วลาก่อสรา้งนับสิบปี ที่มีความงดงามดว้ยกรอบและบาน
ประตูหนิแกะสลกัทีม่รีปูป้ันสงิโต อดมั&อฟี และรปูสลกันักบุญองคส์ าคญั 
จากน้ัน น าท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองสปลิต (SPLIT) เมืองศูนยก์ลางการพาณิชย ์
การคมนาคมของแควน้ดลัเมเชยีและเป็นเมืองชายฝ่ังเมดิเตอรเ์รเนียนที่ใหญ่ที่สุดใน
โครเอเชยี อกีทัง้ยงัเป็นหน่ึงในเมอืงทีเ่กา่แก่ทีสุ่ดดว้ย สปลตินับอายุไดก้ว่า 1,700 ปี โดย
มีพระราชวังดิโอคลิเธียน ประกอบดว้ยศาลาว่าการเมืองสไตลเ์รอเนสซองส ์สมัย
ครสิตศ์ตวรรษที ่15 อาคารบา้นเรอืนเกา่แกต่่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 HOTEL MONDO หรอืเทยีบเท่า SPLIT 

วนัทีห่า้ เมอืงสปลติ-ferry-เกาะคอรชู์ล่า  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์
 จากน้ันน าท่านเขา้ชม พระราชวงัดโิอคลเิธยีน (Diocletian Palace) ทีป่ระทบัของ

จกัรพรรดิ “ดโิอคลเิธยีน” แห่งเมืองเวนิสทีแ่ผ่ขยายอาณาเขตจากเวนิสสู่เมืองสปลิต 
ในยุคโรมนัโบราณ ท่านจะไดพ้บเห็นสถาปัตยกรรมของลานกวา้งที่มีเสาสไตลโ์รมัน
ตัง้อยู่เรยีงราย ภายในพระราชวงัประกอบดว้ยทางเขา้หลกัหรอื Golden Gate มหาวหิาร
เทพเจา้จูปิเตอร ์โบสถแ์ห่งเทพวนัีส วหิารดอมนิอุส ทีจ่ดัเรยีงรายรวมกนัอย่างลงตวั ชม
ย่านพเีพลิสแควร ์(Narodni Square) ศูนยก์ลางทางธุรกจิ และการบรหิารเมือ่สมยั
ศตวรรษที ่15 และสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงเชน่ รปูภาพแกะสลกัสมยั Venetian-Gothic 
Cambi Palace Renaissance Town Hall ทีส่รา้งขึน้ในชว่งแรกของศตวรรษที ่15 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านโดยสารรถโคช้ลดัเลาะเลยีบไปตามชายฝ่ังทะเลอาเดรยีตกิ เดนิทางผ่านเมอืงนีอุม 

(NEUM) เมอืงในเขตประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวน่ีา เป็นเมอืงชายฝ่ังประมาณ 24.5 
กโิลเมตร เป็นทางออกสู่ทะเลอาเดรยีติกทางเดียวของประเทศ เป็นเมืองตากอากาศทีม่ี
ช ือ่เสยีงเมอืงหน่ึง  
จากน้ัน น่ังเรอืเฟอรร์ ีล่่องไปยงั เกาะคอรชู์ล่า (Korcula Island) เกาะในเขตทะเลอา
เดรยีติกของโครเอเชยี เคยไดฉ้ายาว่า “ไข่มุกแห่งยุคกลาง” และเป็นเมืองบา้นเกิด
ของนักเดนิเรอืผูย้ิง่ใหญ่ “มารโ์ค โปโล”  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 HOTEL MARCO POLO หรอืเทยีบเท่า KORCULA 

วนัทีห่ก เกาะคอรชู์ล่า-ferry-มาล ีสตอน-เมอืงดูบรอฟนิค  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์
 น าท่านชม เมืองเก่าคอรชู์ล่า (KORCULA) ที่มีอิทธิพลจากเวเนเช ีย่นมาตัง้แต่ยุค

ศตวรรษที ่15 ชมโบสถเ์ซนตม์ารค์ (Cathedral of St.Mark) ทีส่รา้งขึน้ระหว่างปี 
1301-1806 แวะชม “บา้นเกดิของมารโ์คโปโล” (Marco Polo House) นักเดนิเรอืผู ้
ยิง่ใหญ่ทีค่นทัว่ประเทศทีม่พีรมแดนตดิต่อกบัประเทศบอสเนีย-เฮอรเ์ซโกวน่ีา ซึง่ไดช้ ือ่ว่า
เป็นเมืองที่สวยงามติดอนัดบัตน้ๆ ของโลกเมื่อปีค.ศ.1991 อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่น 
พกัผ่อน และชมเมืองตามอธัยาศยั เพลดิเพลนิกบักบับรรยากาศอนัแสนสวยบนเกาะคอร ์
ชลู่า เดินทางต่อไปยงั อ่าวมาลี สตอน (STON) เมืองที่ต ัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือของเมอืงดูบรอฟนิค เป็นเมอืงทีม่ีช ือ่เสยีงในเร ือ่งของหอยนางรมและผลติภณัฑจ์าก
หอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรยีติก ตื่นตาตืน่ใจไปกบับรรยากาศรมิชายฝ่ังทะเลที่มี

 



 

บา้นเรอืนหลงัคากระเบือ้งสแีสดสลบัตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะสู่สตอน หมู่บา้นทีส่งบเสงีย่ม
ตัง้อยู่รมิฝ่ังบรเิวณโคง้อ่าวกวา้ง เปรยีบเสมือนเป็นด่านหนา้ของดูบรอฟนิค ในอดีตมี
ความเจรญิรุง่เรอืงจากการคา้เกลือ ดงัน้ันก าแพงป้องกนัจึงมีความจ าเป็น ซึง่สามารถ
มองเห็นก าแพงโบราณนีไ้ดจ้ากระยะไกลในปัจจบุนั สตอนในอดตีอยู่ใตก้ารปกครองของ
โรมันจนกระทั่งถูกท าลายโดยพวกมองโกล ผ่านชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสรา้งทาง
โบราณคด ีและรอ่งรอยของความเจรญิรุง่เรอืงในอดตี พรอ้มเก็บบนัทกึภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 เดนิทางต่อไปยงั เมอืงดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองทางตอนใตข้องสาธารณรฐั

โครเอเชยี  
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 HOTEL SHERATON DUBROVNIK RIVIERA หรอืเทยีบเท่า DUBROVNIK 

วนัทีเ่จด็ เมอืงดูบรอฟนิค-นั่งกระเชา้ไฟฟ้าสู ่SRD MT.-ซติีท้วัร ์เมอืงดูบรอฟนิค  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์
 น าท่านเดินทางสู่สถานีเพื่อขึน้กระเชา้ไฟฟ้า (Take Cable Car to SRD Mt.) ที่

ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิว และทิวทศัน ์ที่คงความเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเมือง
หลงัคาสสีม้ และความงดงามของทะเลอาเดรยีตกิ จากน้ันน าท่านเทีย่วชมบรเิวณ เมอืง
เก่า (Old Town) ซึง่เคยเป็นเป้าหมายการโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บา้นเรอืน
กว่าคร ึง่อนุสาวรยีต์่างๆ ไดร้บัความเสยีหาย และทรุดโทรมจนกระทั่งในปี ค.ศ.1995 ไดม้ี
การลงนามในสนธิสญัญาสงบศึก Erdut องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) และสหภาพ
ยุโรปจงึไดร้ว่มกนับูรณปฏสิงัขรณเ์มืองขึน้มาใหม่ จนกระทั่งดูบรอฟนิคกลบัมาสวยงาม
อกีคร ัง้ และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกอกีเมืองหน่ึงของโครเอเชยี ชม
ทศันียภาพของเมืองที่ต ัง้อยู่ตามชายฝ่ังทะเลอาเดรยีติก ตวัเมืองจะเป็นป้อมปราการ
โบราณทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องเมอืง 
น าท่านเยีย่มชม Rector’s Palace (ภายนอก) ศูนยก์ลางการบรหิารของเมอืงดูบรอฟนิ
คในอดีต เป็นสิ่งก่อสรา้งที่ไดร้บัอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรกี-โรมนั เชญิท่านเก็บ
บนัทกึภาพดา้นหนา้ของ Sponza Palace ทีส่รา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่14 ปัจจบุนัใช ้
เป็นสถานทีเ่ก็บรกัษาเอกสารโบราณทีส่ าคญัๆ รวมถงึค าจารกึเป็นภาษาละตนิโบราณที่

ใชเ้ตอืนใจพ่อคา้วาณิชทางทะเล “หา้มกระท าการโกงน ้าหนักในการซือ้ขาย ขณะทีท่่าน
ช ัง่ หรอืตวงสนิคา้ เพราะพระเจา้ก าลงัจบัตาและวดัความซือ่สตัยข์องท่านอยู่”  
น าท่านเดินชมอาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ภายในป้อมปราการต่างๆ เช่น Dominican 
Monastery Church of St.Blaise ในสไตล บ์าร็อค  Fort of St.John ประตู  Pile 
Gate, Ploce Gate 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 จากน้ันน าท่าน ทวัรก์ าแพงเมอืงโบราณ (City Walls) ซึง่เป็นจุดเด่นของเมืองดูบ

รอฟนิค ทีม่กี าแพงยาวประมาณ 1,940 เมตร สูง 25 เมตร สลบัดว้ยหอรบ 5 หอ หอคอย
ทรงกลม 3 หอ และทรงสี่เหลี่ยมจัตุรสั และสี่เหลี่ยมผืนผา้ 12 หอ สรา้งขึน้ตั้งแต่
ครสิตศ์ตวรรษที ่13 ไดช้ ือ่ว่ามีความมั่นคงและแข็งแกรง่ทีสุ่ดในน่านน ้านี ้ในชว่งทีม่ีการ
ขยายอ านาจของอาณาจกัรออตโตมนั ก าแพงเมอืงทีม่คีวามหนา 3 เมตร ไดร้บัการเสรมิ
เพิ่มเติมเป็น 6 เมตร แต่ดูบรอฟนิคตอ้งประสบกบัภยัทางธรรมชาติ ไดเ้กดิแผ่นดินไหว
คร ัง้ใหญ่ในปี ค.ศ.1667 มคีนเสยีชวีติกว่า 5,000 คน ท าใหต้วัเมอืงเสยีหายมาก แต่ทว่า
ก าแพงยังคงอยู่  และประสบภัยอีกคร ัง้จากสงคราม ถูกถล่มโดยจรวดของกองทัพ
ยูโกสลาเวียในปี ค.ศ.1991 แต่ความเสียหายในส่วนนี้ไดร้บัเงินทุนสนับสนุนในการ
ซอ่มแซมจากองคก์ารยูเนสโก ท่านจะไดป้ระทบัใจกบัววิ ทวิทศันข์ณะทีเ่ดนิไปตามแนว
สนัของก าแพง ซึง่มทีัง้อาคารสถาปัตยกรรมโบราณสไตลบ์ารอ็คในย่านเมอืงเกา่ และทอ้ง
ทะเลสคีรามทีส่ามารถมองออกไปไกลสุดสายตา ภายใตท้อ้งฟ้าแสนสดใส บางชว่งตอน
ของก าแพงจะตอ้งผ่านป้อมปราการที่ใหญ่มหึมา และหาดที่เต็มไปดว้ยหินผา ท าให ้
ตลอดเวลา 2 ช ัว่โมงในการเดินบนก าแพงเมืองโบราณนีผ่้านไปอย่างรวดเรว็เหลือเช ือ่ 
สรา้งความประทบัใจใหก้บัท่านอย่างมริูล้มื  
จากน้ันน าท่าน ล่องเรอืชมชายฝ่ังทะเอเดรยีตกิยามเย็น ท่านจะไดเ้ห็นเมืองดูบรอฟ
นิคมุมมองจากทะเล เป็นไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดเ้มือ่มาถงึดูบรอฟนิคแลว้ เรอืจะล่องเลยีบไป

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ตามก าแพงเมืองเก่าของดูบรอฟนิคอนังดงาม (ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในชว่งวนั
เดนิทางน้ันๆ) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 HOTEL SHERATON DUBROVNIK RIVIERA หรอืเทยีบเท่า DUBROVNIK 

วนัทีแ่ปด เมอืงดูบรอฟนิค-เมอืงคฟัถตั-กรุงเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์
 น าท่านชม เมอืงคฟัถตั (CAVTAT) ชมววิทวิทศันข์องเมืองดูบรอฟนิคเป็นการส่งทา้ย

แบบเต็มอิม่ “คฟัถตั” เป็นเมืองเล็กๆ น่ารกัรมิชายฝ่ังทะเลมีชายหาดทีง่ดงามยาวถงึ 15 
กโิลเมตร เป็นอาณานิคมของกรกีในอดีต ต่อมาถูกปกครองโดยโรมนั ก่อนทีจ่ะถูกชน
ชาตสิลาฟรุกรานจนในทีสุ่ดตกอยู่ภายใตอ้าณัตกิารปกครองของสาธารณรฐักูซา ทีไ่ด ้
ซ ือ้คฟัถตันีจ้ากดยุกพาฟโลวกิ ถ่ายรูปกบัภาพวาด “Our Lady of Cavtat” อนัมีค่า 
วาดโดยคาเมรา่ เรคเกยี พาแรมติาน่า ศลิปินชาวดูบรอฟนิค 

 

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ันอสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงเทีย่วชมเมอืงดูบรอฟนิค   

17.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่ท าการตรวจเอกสารในการเดนิทาง  

21.20 น. เหินฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที ่
TK1440 

 

วนัทีเ่กา้ กรุงเทพฯ/สุวรรณภูม ิ  

00.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุอสิตนับูล ประเทศตุรก ี เพือ่แวะเปลีย่นเคร ือ่ง 
01.25 น. เหนิฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเตอรก์สิ แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK068  
15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  



 

คา่ทวัรต์อ่ท่าน : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่20 ท่าน ขึน้ไป  ส าหรบัเดอืน กนัยายน และ ตลุาคม 

➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรอืเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
➢ ในกรณีทีท่่านเดนิทางคนเดยีว หอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 
➢ ค่าธรรมเนียมวซีา่ กรณีมวีซีา่แลว้หกัออก 
➢ ไม่เอาตั๋วเคร ือ่งบนิ ลดท่านละ 

82,900.- 
12,900.- 

2,300.- 
24,000.- 

คา่ทวัรต์อ่ท่าน : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่20 ท่าน ขึน้ไป  ส าหรบัเดอืน พฤศจกิายน และ ธนัวาคม 

➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรอืเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
➢ ในกรณีทีท่่านเดนิทางคนเดยีว หอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 
➢ ค่าธรรมเนียมวซีา่ กรณีมวีซีา่แลว้หกัออก 
➢ ไม่เอาตั๋วเคร ือ่งบนิ ลดท่านละ 

79,900.- 
7,900.- 
2,300.- 

24,000.- 
ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คดิ ณ วนัที ่10 เมษายน 2562 ) 
การจองทวัร ์  
 ➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าล่วงหน้า 30,000 บาท/

ท่าน (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของท่าน) 
➢ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืล่วงหน้า 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หากท่านไม่ช าระเงนิส่วนทีเ่หลอื

ตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 
คา่ทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-อสิตนับูล-ซาเกรบ-ดูบรอฟนิค-อสิตนับูล-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ

เตอรก์สิ แอรไ์ลน ์ 
✓ ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบนิ 
✓ ค่าโรงแรมทีพ่กั 6 คนื ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ  
✓ ค่าน ้าดืม่วนัละ 1 ขวด 
✓ ค่าพาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าธรรมเนียมวซีา่ (ประเทศโครเอเชยี ) ส าหรบัหนังสอืเดนิทางประเทศไทย  
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่่านตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1 ,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท้ีม่อีายุต ัง้แต ่75 ปีขึน้ไป) 
คา่ทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ ท่านละ 35 ยูโร ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ 27 ยูโร ตลอดการเดนิทาง หรอืขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท ,์ ค่าซกัรดี, ค่าเคร ือ่งดืม่ในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ั่งมาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษิทัจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพเิศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรบัขึน้) 
 ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มแีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มต่างๆ 

การยกเลกิ : 
 ▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้ค่าวีซา่ทีย่ื่นและตั๋วเคร ือ่งบินที่

ออกล่วงหน้าและกรุป๊ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาล 
(สงกรานต ์วนัแรงงาน ชว่งเดอืนตุลาคม และปีใหม่) ทีต่อ้งกา
รนัต ีมดัจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุป๊ทีม่ีการ การนัตคี่ามดั
จ าที่พัก โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอื
ต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 ▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี 



 

 ▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วนั ▪ หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 
 ▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วนั ▪ หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น 
การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วซีา่ : โครเอเชยี 
1. พาสปอรต์ทีม่อีายุการใชง้านเหลอือย่างนอ้ย 6 เดอืน และส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
2. รูปถ่ายขนาด 3.5x4.5 เซนตเิมตร ฉากหลงัสขีาวไม่สวมหมวก หรอืแว่นตาขนาดใบหนา้ประมาณ 

70-80% 
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน (อายุต ่ากว่า 15 ปี ใชสู้ตบิตัร) 
4. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สุกล (ถา้ม)ี 
5. ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอืใบหย่า (ถา้ม)ี 
6. การเงนิ จดหมายยนืยนั (BANK GUARANTEE) เท่าน้ัน หรอืใช ้Book Bank ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
7. การงาน 

7.1 จดหมายการท างาน เป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน 
7.2 กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน 
7.3 กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา ใหข้อหนังสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจรงิเท่าน้ัน และบตัรประจ าตวันักเรยีนหรอื
นักศกึษา 

หมายเหต ุ: 
▪ บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อย่างนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง  
▪ บรษิทัขอสงวนสิทธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
▪ บรษิทัมีสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกดิเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
▪ บรษิทัมีสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีปิ่ดท าการ โดยจะจดัหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ เพือ่

ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
▪ รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เติมทีเ่กดิขึน้
ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัิเหตุต่างๆ  ทัง้นี ้บรษิทัจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

▪ บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมาย 
หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสีย หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ 
ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบรษิทัไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

▪ รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กั
ในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 

▪ ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสือเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดนิทางกบัคณะ บรษิทั
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้
หนังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา (เล่มสเีลอืดหมู) 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร ือ่งตั๋วเคร ือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบินเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และใน
กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่าน้ัน (ในกรณีทีต่ ั๋วเคร ือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านทีจ่ะออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน้ั์นๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หาก
ท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลกิ บรษิทัไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศได ้



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรบัเปลีย่นตารางเทีย่วบิน ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ัน้ 

▪ เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให ้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิมิต ่า เคร ือ่งปรบัอากาศทีม่ีจะใหบ้รกิาร
ในชว่งฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
▪ กรณุางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เคร ือ่งบนิ เชน่ มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัขึน้บนเคร ือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีด

อกีคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เคร ือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถุงใส
พรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้และหา้ม
มรีอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสูญหาย 
▪ ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ชค็ไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย สายการ

บนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้

จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางช ัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดินทางช ัน้ธุรกิจ (Business) 
ดงัน้ันจงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคี่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษิทัไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท่้านได ้ดงัน้ันท่านตอ้ง
ระวงัทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 

▪ บรษิทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรอืสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ใน
ระหว่างการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  
▪ หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair) เด็ก 

และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้าร
ดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร ์
ทัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัถอืว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


