
 
 
 
 
 
 

 
 

เดินทาง ไฟลท์ ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง ชม. บิน 

ขาไป 
TK 069 
TK 1053 

สุวรรณภูม ิ(BKK) 
อสิตนับูล (IST) 

อสิตนับูล (IST) 
ซาแกรป็ (ZAG) 

23:05 
06:55+1 

05:20+1 
08:00+1 

11.00 
02.10 

ขากลบั 
TK 440 
TK 068 

ดูบอรฟนคิ (DBV) 
อสิตนับูล (IST) 

อสิตนับูล (IST) 
สุวรรณภูม ิ(BKK) 

20:45 
01:45+1 

23:40 
15:25+1 

01.55 
09.40 



 

วนัแรก : กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)  -                  
(-/-/-) 

19.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 10 เจ้าหน้าที่บรษิัท ตัง้ป้ายคอย
ตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเชค็อนิ และน าท่าน เชค็อินท่ีเคาน์เตอร ์Turkish Airlines (TK) 

23.05 น. ออกเดนิทางจาก กรงุเทพฯ สู่ อิสตนับูล โดย เตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 069 (บรกิารอาหาร 2 มือ้ และเครื่องดื่มบนเครื่อง, กระเป๋า
สมัภาระเชค็ทรจูากสนามบนิสุวรรณภูม ิจนถงึสนามบนิซาแกรป็ ประเทศโครเอเชยี น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องสุดไม่เกนิ 30 กโิลกรมั ต่อท่าน 

และถอืขึน้เครื่องไดอ้กีท่านละ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั) 

วนัท่ีสอง : อิสตนับูล - ซาแกรป็                                                     
 (-/L/D) 

05.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ กรุงอสิตนับูล แวะเปลีย่นเครื่อง 
06.55 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุซาแกรป็ โดย เตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 1053 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
08.00 น. เดนิทางถงึ กรงุซาแกรป็ ประเทศโครเอเชยี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแล้ว น าท่านขึน้รถโคช้ทีร่อรบั 
(เวลาที่โครเอเชยีช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน - มนีาคม และเปลี่ยนเป็นช้ากว่า 5 ชัว่โมงในช่วงเดอืนเมษายา – ตุลาคม แนะน าใหทุ้กท่าน
ปรบันาฬกิาเป็นเวลาทอ้งถิน่ทนัททีีไ่ปถงึเพื่อความเขา้ใจทีต่รงกนัเวลานัดหมาย)   
น าท่านเดินชมกรงุซาแกรป็ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ทีม่ปีระวตัศิาสตร์ยาวนานกว่าพนัปี มแีม่น ้าสายหลกัชื่อซาวา (Sava River) 
ไหลผ่านดา้นหนึ่งของเมอืง และยงัเป็นต้นก าเนิดของ “เนคไท” อาภรณ์อนังามสง่าและเป็นสากลของสุภาพบุรุษอกีดว้ย ผ่านชมจตุัรสั Ban 
Jelacic ทีม่รีูปปั้นของนายพลบาน โจซฟิ เจลาซคิ (Ban Josip Jelacic)  วรีะบุรุษของประเทศ โดยน าทหารชาวโครแอตต่อต้านฮงัการใีนสมยั
ตน้ศตวรรษที ่19   
 

  
 

ชมย่านเมืองเก่าของกรงุซาแกรป็ ซึง่แบ่งออกเป็น 2 เขต คอื เมืองตอนบน (Upper Town) และ เมืองตอนล่าง (Lower Town) ทีเ่ชื่อมต่อ
กนัด้วยรถราง Funicular ที่มคีวามยาวสัน้ที่สุดในยุโรป น าคณะนัง่รถรางชมเมือง โดยจะเริม่จากเมอืงเก่าที่เป็น Upper Town ซึ่งมแีหล่ง
โบราณสถานและเตม็ไปดว้ยเรื่องราวทางประวตัศิาสตรม์ากมายซึง่นักท่องเทีย่วจะสามารถเดนิลดัเลาะตรอกซอกซอยเลก็ๆ ไปเรื่อยๆ จนไปถงึ

โปรแกรมการเดินทาง 
โครเอเชีย 8 วนั 5 คืน 

บิน Turkish Airlines (TK) 

(เข้าซาแกร็ป – ออกดูบอร์ฟนิค) เท่ียวสบาย ไม่ย้อนเส้นทาง 



บรเิวณ Lower Town ซึ่งบรเิวณนี้จะเป็นย่านธุรกจิทีม่คีวามคกึคกัมากกว่าบรเิวณ Upper Town ถ่ายภาพกบั อาคารรฐัสภา (Sabor) ทีส่รา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ. 1918 ในโอกาสทีโ่ครเอเชยีแยกตวัออกจากอาณาจกัรออสโตร-ฮงักาเรยีน (Austro-Hungarian Empire) โดยมกีารประกาศแยกตวั
ออกอย่างเป็นทางการ บรเิวณระเบยีงชัน้บนของอาคาร หลงัจากนัน้มกีารตดัสนิใจแยกตวัออกจากระบบสงัคมนิยมยโูกสลาเวยีขึน้ ณ ทีแ่ห่งนี้ใน
ปี ค.ศ. 1991 และประกาศตวัเป็นประเทศอสิระไม่ขึน้กบัประเทศใด ถ่ายภาพกบั จตุัรสัเซนต์มารค์ (ST. Mark’s Square) ทีน่อกจากเป็นจุด
นัดพบและท่องเทีย่วสุดฮติแล้ว ยงัเป็นทีต่ัง้ของโบสถ์เซนตม์าร์ค ST. Mark’s Church โบสถ์โรมนัคาทอลกิเก่าแก่ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 โดด
เด่นด้วยหลงัคาที่มกีารปูกระเบื้องเป็นสสีนัลวดลายตราหมากรุกแดงขาวซึ่งเป็นลวดลายตราสญัลกัษณ์ของเมอืง Lotrscak Tower อีกหนึ่ง
ไฮไลทท์ีไ่ม่ควรพลาด หอคอยของป้อมปราการโบราณแห่งนี้มอีายุมากกว่า 700 ปีเป็นป้อมทีค่อยดแูลประตูทางดา้นทศิใตข้อง เมอืงเก่า ภายใน
มปืีนใหญ่ตัง้อยู่ทีช่ ัน้บนสุด โดยจะยงิทุกๆ เวลาเทีย่งวนัของทุกวนัเป็นสญัญาณแทนระฆงั โรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National 
Theatre) สรา้งขึน้ในปี 1895 โดยรูปแบบของอาคารนัน้สรา้งขึน้ในสไตล์นีโอบารอ็ค มลีกัษณะเป็นรูปตวั U และรายล้อมไปดว้ยสวนสาธารณะ
จนได้รบัสมญานามว่า “The Green House Shoe” โรงละครแห่งชาติโครเอเชยี ตัง้อยู่จุดศูนย์กลางของ "Marchal Tarshal Titq Squl quare" 
เป็นหนึ่งในจตัุรสัทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงหลวงแห่งนี้ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นจตัุรสัที่สวยงามที่สุดของกรุงซาแกร็ป ด้วย และ Mirogoj Cemetery 
IROGOJ CEMETERY สุสาน MIROGOJ เป็นสุสานทีถ่อืว่าเป็นหนึ่งในสถานทีส่ าคญัทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดในกรุงซาแกรป็ สุสานแบ่งสมาชกิของ
กลุ่มศาสนาทัง้หมด คาทอลกิออร์โธดอกซ์มุสลมิ ยวิ โปรเตสแตนต์ วสุิทธชินยุคสุดท้ายสามารถพบหลุมฝังศพที่ไม่มศีาสนา ในร้านค้าเป็น
สถานทีพ่ านักแห่งสุดทา้ยของชาวโครเอเชยีทีม่ชีื่อเสยีงมากมาย น าท่านชม โบสถป์ระจ าเมืองเก่า เซนต์แคทเธอรีน (St. Catherine) โบสถ์
แบบบารอ็คสขีาวน่าประทบัใจ  
 

  
 
เดนิชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดเก่ากลางแจง้ที่มคีวามเก่าแก่และมสีสีนัสดใส ขายพวกไมด้อกไมป้ระดบัผลไมร้าคาถูกและ
ผา้ลูกไมส้สีนัสวยงามแบบต่างๆ และเน้ือสด ไสก้รอก และของทีร่ะลกึต่าง ๆ   

 
 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 



 
จากนัน้น าคณะ ช็อปป้ิงท่ี Designer Outlet Croatia, แหล่งช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดในกรุงซาแกร็ป กบับรรยากาศหมู่บ้านแบบพ

รเีมีย่ม ในรปูแบบสถาปัตยกรรมของโครเอเชยี ในแบบทนัสมยัและดัง้เดมิ เช่นซุม้หนิธรรมชาต ิหอคอยจ าลองของเมอืง Dubrovnik แบบจ าลอง
ของหอคอย Lotršćak ที่มีชื่อเสียง ท่านสามารถค้นพบแฟชัน่ และร้านค้ามากกว่า 100 แบรนด์ เช่น Armani Exchange, Guess, Adidas, 
Under Armour, และอกีมากมายทีพ่รอ้มส่วนลด 30‑70% ตลอดทัง้ปี อกีทัง้ยงัม ีคาเฟ่ รา้นอาหาร เพื่อเตมิเตม็ประสบการณ์การช็อปป้ิง ถงึเวลา
อนัสมควรน าคณะเดนิทางเขา้สู่ กรุงซาเกรบ”  

 

 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั 
ท่ีพกั HOTEL ARISTOS ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัท่ีสาม : ซาแกรป็ - อทุยานแห่งชาติพลิวิเซ่    
                                                (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
จากนัน้เดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่ (ระยะทาง 130 กม. เดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) ระหว่างทาง แวะถ่ายภาพกบัอนุสรณ์สถาน
ทหารท่ีมีทัง้ รถถงั เคร่ืองบิน ฯลฯ ท่ีเมือง Karlovac เมืองน้ียงัมปีราสาทยุคกลาง Dubovac และเป็นแหล่งผลติเบยีรท์อ้งถิน่ของโครเอเชยี  



 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
น าท่านเขา้ชมเขต อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice Lake National Park) บนพืน้ทีก่วา้งเกอืบ 300 ตารางกโิลเมตร อนัมชีื่อเสยีงโด่งดงั
เป็นทีเ่ลื่องชื่อในความสวยงามของธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ ภูมทิศัน์ทีม่หศัจรรยใ์นความหลากหลายทางชวีภาพทัง้พชืและสตัว ์ทะเลสาบที่อยู่
รวมกนัถึง 16 แห่งโดยรอบถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื ชัน้บนและชัน้ล่าง โดยมนี ้าตกพลทิวติเซ่ (Plitvice Falls) เป็นตวัแบ่งแยก ผนืน ้าใน
ทะเลสาบทีม่สีเีขยีวมรกตและสฟ้ีา ยามสะทอ้นกบัแสงแดดและสสีนัอนัสดใสของใบไมแ้ลดงูดงามอย่างทีสุ่ด อกีทัง้ผนืป่าแห่งนี้ยงัเป็นหนึ่งในป่า
ไม้ที่มอีายุเก่าแก่รุ่นสุดท้ายในยุโรป ท าให้ องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ประกาศให้อุทยานพลิตวิเซ่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี 
ค.ศ. 1979 จงึถอืเป็นเขตอนุรกัษ์ทีส่ าคญัยิง่ของโครเอเชยี 

 
น าท่านชมทศันียภาพภายในอุทยานไดอ้ย่างเตม็ที่ เพลดิเพลนิเดนิ ชมความงามของทะเลสาบและน ้าตก ทีไ่หลรวยรนิลงสู่ทะเลสาบทัว่ ทุก
หนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน ้าใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น จากนัน้น าท่าน  
ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK  ซึ่งเป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอุทยานและเป็นทะเลสาบทีเ่ชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง 
ชมความงดงามและอลงัการของ LOWER LAKE ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอินัยิง่ใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหนิปนูทีต่ัง้ตระหงา่น อกีทัง้
ยงัเชื่อมต่อดว้ยน ้าตกต่างๆมากมาย จากนัน้พาท่านเดนิชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดนิสะพานไมท้ีเ่ชื่อมแต่ละทะเลสาบเขา้ดว้ยกนัทัง้ 16 แหง่ 
นอกจากนัน้บรเิวณนี้ยงัถูกล้อมเตม็ไปดว้ยถ ้าน้อยใหญ่กว่า 20 ถ ้า และชม Big Waterfalls ซึ่งเป็นน ้าตกทีสู่งทีสุ่ดในอุทยานแห่งนี้ เพลดิเพลนิ
กบัธรรมชาติที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติพลทิวิเซ่จะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลโดยแต่ละฤดูกาลจะมคีวามสวยงามของธรรมชาติโดดเด่น
แตกต่างกนัโดยยากทีจ่ะตดัสนิไดว้่าฤดกูาลใดสวยงามทีสุ่ด 



*** หมายเหตุ - การเทีย่วชมอุทยานขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัทีเ่ดนิทาง *** 

 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเขา้สู่ทโีรงแรมทีพ่กัในอุทยานฯ 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
ท่ีพกั JAZERO HOTEL, PLITVICE ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีส่ี : อทุยานแห่งชาติพลิวิเซ่  - ซาดาร ์- ชิบีนิค 

                                                (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซาดาร ์(Zadar) (ระยะทาง 118 กม. เดนิทางประมาณ 2 ชม.)  เมอืงประวตัศิาสตร์มากว่า 3,000 ปี  และเป็นเมอืงท่า
ส าคญัของทะเลเอเดรยีติค ที่มบีทบาทมาตัง้แต่สมยัโรมนัจนถึงปัจจุบนั อดตีเมอืงหลวงเก่าของ ภูมภิาคดลัเมเชยี (Dalmatia) ที่ปัจจุบนัได้
กลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ปีระวตัศิาสตร์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่นอกจากนี้แล้วเมอืงหลวงเก่าแห่งนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กักันในหมู่ชาวเรอืทีม่าคา้ขาย
ในแถบนี้ เน่ืองจากเคยเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการคา้ขายมาตัง้แต่สมยัอดตี พาท่าน ชมตวัเมืองซาดาร ์ชมประตูเมืองเก่า สมยัเวนิสมอีทิธพิล
เหนือซาดา้ร ์อนังดงามดว้ยลวดลายและสญัลกัษณ์ต่างๆ ชมบริเวณด้านนอกของโบสถเ์ซนต์ โดแนท (St.Donat)  ซึง่เป็นโบสถ์ส าคญัประจ า
เมือง และมหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย (St. Anastasia Church) ที่งดงามด้วยศิลปะผสมโรมาเนสก์และโกธิค ชมฟอรมัหรือย่านชุมชน 
(Roman Forum) ของโรมนัเมื่อสองพนัปีก่อนทีน่ักโบราณคดจีะใชค้วามอุตสาหะในการขดุคน้พบหลกัฐานส าคญัต่างๆในการอยู่อาศยัของชาว
โรมนั แวะตลาดกลางเมอืง ที่มชีวีติชวีาสดใสด้วยผกั ผลไม้ ไม้ดอก มรี้านค้าเสื้อผ้า น ้ามนัหอมจากดอกไม้ต่างๆ เช่น ลาเวนเดอร์ ส้ม ร้าน
รองเทา้คุณภาพด ีBOROVO ของทีร่ะลกึ, ไอศกรมีเจลลาโต้ น ้ามนัสกดัจากดอกไม ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืง ชื่นชมกบับรรยากาศและถ่ายรปูเป็นที่
ระลกึ   



 
 
จากนัน้น าท่าน เดินริมเมืองซาดาร ์โดยทีน่ี่จะมคีวามพเิศษตรงทีม่ ีออรแ์กนน ้าทะเล (Sea Organ) ทีแ่รกและทีเ่ดยีวของโลก โดยใชค้ลื่นที่
ซัดเข้าหาฝัง่ท าให้เกิดเสียงต่างๆ สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเครื่องดนตรีโดยอาศยัเกลยีวคลื่นที่ซดัเขา้กระทบกับบนัไดหนิอ่อนและท่อใต้
ข ัน้บนัไดก่อใหเ้กดิเป็นท่วงท านองเสยีงดนตร ีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nikola Basic ซึง่เปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมนับแต่วนัที ่15 
เมษายน ปี ค.ศ. 2005 ทีผ่่านมา 
  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 
น าท่านเดนิทางสู่เมืองชิบีนิค (ระยะทาง 88 กม. เดนิทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมอืงประวตัศิาสตรใ์นโครเอเชยีตัง้อยู่ทางตอชนกลางของดลัมาเทยี ซึง่
แม่น ้า Krka ไหลลงสู่ทะเลเอเดรยีตกิ เป็นศูนย์กลางทางการเมอืง การศกึษา การขนส่ง อุตสาหกรรม และการท่องเทีย่วของเทศมณฑลชบินีิค-
คนิน และยงัเป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามในภูมภิาคดลัมาเทยี หลงัคาอาคารบ้านเรอืนท าด้วยกระเบื้องสแีสด  สไตล์เรอเนสซองส์ซึ่งไดร้บั
อทิธพิลจากทางอติาล ีชมสภาว่าการเมืองเก่า The Old Loggia ทีส่รา้งขึน้ราว ค.ศ. 15  มหาวิหารเซนต์เจมส ์(St. James) หรือ เซนต์จา
คอบ (St. Jakob) มรดกโลกทีผ่สมผสานสถาปัตยกรรมอติาเลี่ยน – ดลัมาเทยีไดอ้ย่างลงตวั งดงามดว้ยยอดโดมและหลงัคาทีป่ระดบัดว้ยแผ่น
หนิ และไม่มกีารใช้วสัดุมาเชื่อมต่อจนได้รบัการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ (UNESCO) และเสน่ห์ที่ต้องเดนิชมย่านเมอืงซอก
อาคารบา้นเรอืต่าง ๆ และรา้นคา้ ของทีร่ะลกึ ผลติภณัฑท์ีท่ าจากดอกลาเวนเดอรร์า้นอาหารสุดคลาสสคิ ฯลฯ  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Croatia
https://en.wikipedia.org/wiki/Dalmatia
https://en.wikipedia.org/wiki/Krka_(Croatia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Adriatic_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ibenik-Knin_County
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_and_towns_in_Croatia
https://en.wikipedia.org/wiki/Dalmatia


 
 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
ท่ีพกั HOTEL MIRAMARE, VODICE ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีห้า : ชิบีนิค – อทุยานแห่งชาติครึกคา - เมืองโทรเกียร ์- เมืองสปลิท   

       (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาติครึกคา (Krka National Park) (ระยะทาง 14 กม. เดนิทางประมาณ 20 นาท.ี) อุทยานแห่งชาตทิีม่ชีื่อเสยีง
ของมณฑลซิบนิิค-คนีน (Sibenik-Knin) เกิดจากแม่น ้าครคึา (Krka River) ซึ่งมคีวามยาวถึง 72 กิโลเมตร อุทยานแห่งนี้ยงัไดร้บัการประกาศ
เป็นอุทยานแห่งชาติในปี 1985 โดยก่อตัง้ขึ้นมาเพื่อปกป้องระบบนิเวศน์ในแถบแม่น ้าครคึา รวมไปถึงการด าเนินกิ จกรรมทางวทิยาศาสตร์ 
วฒันธรรม การศกึษา และการท่องเที่ยว น าท่านสู่ สกราดินสกี บูค (Skradinski Buk) จุดชมวิวน ้าตก Krka ท่ีสวยท่ีสุด  เป็นหนึ่งในสอง
น ้าตกหลกัทีม่คีวามสงูประมาณ 37.5 เมตร เป็นน ้าตกทีม่นี ้าใสมาก และดว้ยความเป็นธรรมชาตแิละความสวยงามของน ้าตกจงึท าใหน้ ้าตกแห่ง
นี้เป็นหนึ่งในน ้าตกทีส่วยทีสุ่ดในยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมววิทวิทศัน์ และพกัผ่อนหย่อนใจ.... 



 
 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 
น าคณะมุ่งหน้าสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) (ระยะทาง 57 กม. เดินทางประมาณ 1 ชม.) ถือว่าเป็นอีกเมอืงประวตัิศาสตร์ของโครเอเชยี เป็นเมอืง
โบราณบนเกาะเลก็ๆ ซึ่งในอดตีเคยถูกปกครองโดยพวกกรกีและโรมนั แต่ปัจจุบนัมกีารอนุรกัษ์เป็นเมอืงเก่า และไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นมรดก
โลกในปี ค.ศ.1997   
น าคณะ ชมเขตเมืองเก่า สมัผสัอาคารบา้นเรอืนทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากสถาปัตยกรรมกรกีและโรมนัโบราณ อาท ิประตูเมอืง Kopnena Vrata ทีไ่ด้
มีการบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16, หอนาฬิกา ที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14  แวะถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซ็นต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence 
Cathedral) ทีส่รา้งขึน้ในสมยัที ่12 จุดเด่นของมหาวหิาร คอืประตูทางเขา้ทีแ่กะสลกัเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่างวจิติรตระการตา มรีปูปัน้สงิโต อดมั 
& อฟีและรปูสลกันักบุญเซน็ตล์อเรนซ์ ผูส้รา้งมหาวหิารแห่งนี้ มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นในเมอืงเก่า เลอืกซื้อสนิคา้ทอ้งถิน่ ของทีร่ะลกึมากมาย... 
 

 
 
 



จากนัน้คณะท่านฯ มุ่งหน้าสู่ เมืองสปลิท (Split)  (ระยะทาง 27 กม. เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของโครเอเชยี อกีหนึ่งเมอืงรมิ
ทะเล ทีร่ ่ารวยดว้ยววิสวยๆ ดว้ยความเก่าแก่ของเมอืงและศูนยก์ลางวฒันธรรมมาตัง้แต่โบราณนัน้ ท าใหเ้มอืงสปลทิไดข้ึน้เป็นหนึ่งในมรดกโลก
ทีส่ าคญัในปี 1979 และทีส่ าคญัเมอืงนี้ยงัมชีื่อเสยีงเกีย่วกบัสุนัขพนัธุด์ลัเมเชยีน  
 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตราคารอาหารจีน  
ท่ีพกั HOTEL SALONA PALACE, SPLIT ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีหก : เมืองสปลิท - อ่าวมาลี สตอน - เมืองดบูรอฟนิค 

        (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
น าท่าน ชมเมืองสปลิท แวะถ่ายรปู พระราชวงัดิโอคลีเช่ียน (Diocletian’s Palace) ทีส่รา้งขึน้จากพระประสงคข์องจกัรพรรดิ ์ดโิอคลเีชีย่น ที่
ตอ้งการสรา้งพระราชวงัส าหรบับัน้ปลายชวีติของพระองค ์ซึง่ใชเ้วลาในการก่อสรา้งถงึ 10 ปี ในยุคสมยัของจกัรพรรดิ ์ดโิอเคลเีชีย่น เป็นช่วงยุค
สมยัเริ่มต้นของจกัรวรรดิโรมนัตะวนัออก หรือ จกัรวรรดิไบแซนไทน์นัน่เอง พระราชวงัดิโอเคลเช่ียน ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก 
(Unesco) ในปี ค.ศ.1979 ชมหอ้งโถงกลางซึ่งมทีางเดนิทีเ่ชื่อมต่อสู่หอ้งอื่นๆ ชมลานกวา้งซึ่งล้อมไวด้ว้ยเสาหนิแกรนิต 3 ดา้น และเชื่อมต่อ
ดว้ยโคง้เสาทีต่กแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอย่างวจิติรสวยงาม เป็นสิง่ก่อสรา้งตัง้แต่ยุคโรมนัทีย่งัคงสภาพไวไ้ดด้มีากทีสุ่ดแห่งหนึ่ง ชม มหาวิหาร
เซนต์ดอมนิอสุ (Cathedral of Saint Domnius) โดดเด่นดว้ยหอระฆงัสขีาวทีส่งูเด่นทีสุ่ดในเมอืงสปลติแห่งนี้ โบสถ์สวยอายุกว่า 1600 ปีแห่ง
นี้เป็นหนึ่งในโบสถ์ของศาสนาครสิต์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลก นอกจากมรดกโลกทีม่าชมแล้ว ยงัมถีนนสายชอ้ปป้ิงสนิคา้ บรเิวณดา้นขา้งพระราชวงั
อกีมากมาย อาท ิZARA  ESPRIT NIKE ฯลฯ ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ เลอืกไดอ้กีดว้ย 
 

 
 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 
น าท่านออกเดนิทางไปยงั อ่าวมาลี สตอน (Mali Ston) (ระยะทาง 183 กม. เดนิทางประมาณ 2.30 ชม.)  เพื่อปรบัเปลี่ยนอริยิาบถ โดยการล่องเรอื 
45 นาท ีเยีย่มชมฟารม์เลีย้งหอย ชมขัน้ตอนต่างๆของการเลีย้ง  ไฮไลท ์: ลิม้รสหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรยีตกิ พรอ้มชมิไวน์ทอ้งถิน่เตมิ



เต็มรสชาติท่ามกลางบรรยากาศอนัสวยงามของอ่าว และยงัมกี าแพงเมอืงทีย่าวอนัสองของโลกรองจากก าแพงเมอืงจนีทีย่งัคงใหเ้หน็อยู่รอบ
เมอืงอกีดว้ย  *** หมายเหตุ - ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัทีเ่ดนิทาง *** 

 

 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงนีอุม  
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
ท่ีพกั GRAND HOTEL, NEUM ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีเจด็ : เมืองดบูรอฟนิค – อิสตนับลู 
        (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
จากนัน้น าท่าน เดนิทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik)  (ระยะทาง 65 กม. เดนิทางประมาณ 1 ชม.)    เมอืงมรดกโลกทางตอนใต้ของสาธารณรฐั
โครเอเชยี ใหท้่านไดต้ื่นตาตื่นใจกบัอาคารบ้านเรอืนทีม่หีลงัคาสแีสดแดงทีต่ัง้อยู่ตามแนวชายฝัง่ตลอดสองขา้งทาง.... นับเป็นหนึ่งในเมอืงเก่าที่
สวยทีสุ่ดในยุโรป ถูกขนานนามว่าเป็น “ไขมุ่กแห่งทะเลเอเดรยีตคิ” ดว้ยความทีม่เีอกลกัษณ์เป็นของตนเองโดยเฉพาะเรื่องของการวางผงัเมืองที่
สวยงาม  



น าท่านเดนิเทีย่วชมเมอืงดบูรอฟนิคพรอ้มมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ทีค่วามสูง 400 เมตร เพื่อชมววิเมอืงดบูรอฟนิค ท่านจะเหน็ฝัง่
เมอืงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ความสวยงามของบา้นเมอืง ทีส่่วนใหญ่จะใชห้ลงัคาสสีม้เป็นเอกลกัษณ์ ความงดงามของทะเลอะเดรยีตคิ อาคารดา้นบน
มรีา้นอาหาร และอาคารทีเ่ป็นพพิธิภณัฑ์สงครามทีเ่คยใชเ้ป็นทีห่ลบซ่อนและสูร้บ และมรีา้นคา้ทีร่ะลกึ  สนิคา้พืน้เมอืงขึน้ชื่อคอืไขมุ่กแห่งเอเดรี
ยตกิ ถ่ายภาพประทบัใจมุมสูงทีจ่ะมองเหน็ตวัเมอืง ดบูรอฟนิคไดท้ัง้เมอืง  
 
จากนัน้น าท่าน เดินชมบริเวณรอบนอกของตวัเมืองเก่า (Old Town) ท่ีมากมายด้วยส่ิงก่อสร้างโบราณ และได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO)....โดยเริม่ต้นจาก ประตูหลกั (Pile Gate) น าไปสู่ Stradum พืน้ทางเดนิเป็นหนิอนัเป็นถนนสาย
หลกัจาก น ้าพุโบราณทรงกลม (Onfrio Fountain) ไปจนสุดมุมถนนลว้นเรยีงรายไปดว้ยสถานทีส่ าคญั เช่น Franciscan Church and Monastery  
วหิารในสถาปัตยกรรมโกธกิ  และภายในยงัมรีา้นขายยาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของยุโรป  
จากนัน้ใหท้่านได้ ถ่ายรปูท่ีระลึกบริเวณจตุัรสักลางเมือง เสาหินอศัวิน (Orlando Column) และ หอนาฬิกา (Bell Tower) ทีต่ัง้อยู่ปลาย
สุดของถนนสายหลกั สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444  หน้าปัดท าด้วยเหล็ก มคีวามพเิศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัด ซึ่งแทนพระจนัทร์บอกขา้งขึน้
ขา้งแรมในสมยัก่อน และรูปปั้นของนักบุญ St. Blaise ซึ่งมโีบสถ์ประจ าเมอืงสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมอืงเป็นฉากหลงั และ โบสถ ์The 
Cathedral Treasury สถานท่ีเก็บอฐิัของนักบุญ St.Blaise ภาพเขยีนและชิ้นงานศิลปะรวมถึงวตัถุล ้าค่าจ านวนมาก  และยงัมีส่วนผลิต
เหรยีญกษาปณ์และทองของชัง่ทีม่ชีื่อเสยีงของดูบรอฟนิก  และเป็นเมอืงทีใ่ชถ้่ายท าภาพยนตร ์GAME OF THRON  อสิระท่านในการเดนิชอ้ป
ป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของฝากตามอธัยาศยั...ซึง่เป็นสถานทีน่ัดพบและประกอบกจิกรรมของชาวเมอืงในอดตี รวมถงึสถานทีล่งโทษผูก้ระท าผดิ
ดว้ย  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน เมนูพิเศษ!! สปาเกต็ต้ีหมึกด า เสิรฟ์คู่กุ้งลอ็บสเตอรแ์บบเตม็ๆตวั  
 
       กระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ ดบูรอฟนิค 
17:00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดบูรอฟนิค เพื่อท าการเชค็อนิไฟลท ์เตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ 
20.45 น. ออกเดนิทางจาก ดูบรอฟนิค สู่ อิสตนับูล โดย เตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 440 (บรกิารอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง, กระเป๋า

สมัภาระเชค็ทรจูากสนามบนิดูบรอฟนิค จนถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิน ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องสุดไม่เกนิ 30 กโิลกรมั ต่อท่าน และถอืขึน้เครื่อง
ไดอ้กีท่านละ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั) 

23.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ กรุงอสิตนับูล แวะเปลีย่นเครื่องบนิเพื่อเดนิทางสู่กรุงเทพฯ 



 
วนัท่ีแปด : อิสตนับูล - สนามบินสุวรรณภมิู (กรงุเทพฯ)                                      

 (-/-/-) 

01.45 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดย เตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 068 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
15.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

*************************************************************************** 
****โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั**** 

**ราคาอาจมีการปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัขึ้นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรบั 

และท่ีมีเอกสารยืนยนัเท่านัน้ โดยราคาท่ีเสนอคิด ณ วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2566 ** 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัชัน้ประหยดั แบบหมู่คณะ (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) โดยสายการบนิ Turkish Airlines (TK) น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง

สงูสุดไม่เกนิใบละ 30 กโิลกรมั และกระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (Hand carry) ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. 
✓ ค่าภาษสีนามบนิ, ภาษนี ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ (ตามประกาศสายการบนิ ณ วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2566) 
✓ ค่าทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่) ในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ, ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างน าเทีย่ว สงูสุดวนัละไม่เกนิ 12 ชม. 
✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่า ประเทศโครเอเชยี แบบท่องเทีย่วหมู่คณะ ส าหรบัการยื่นตามควิปกตเิท่านัน้ (ทางสถานทูตไม่คนืเงนิในส่วนนี้ ไม่ว่าผลวี

ซ่า จะผ่านหรอืไม่กต็าม)  มวีซี่าแล้ว หกัคนื 4,500 บาท ** วนัที่ส าหรบัการยื่นวซี่าก าหนดโดยสถานทูต กรณีที่สถานทูตก าหนดวนัยื่นวซี่าแล้ว ลูกคา้ไม่
สามารถยื่นเอกสารไดต้ามวนัทีก่ าหนดไว ้จะตอ้งช าระค่าส่ง DHL เพิม่เตมิเริม่ตน้เล่มละ 5,000 บาท  

✓ ค่าประกันภัยการเดินทางแบบหมู่คณะ ครอบคลุมในการยื่นขอวีซ่า วงเงินค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 5 แสนบาท /  และเสียชีวติ
เน่ืองจากอุบตัเิหตุสงูสุด 3 ลา้นบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

✓ หวัหน้าทวัร ์(ไกดไ์ทย) คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทิป) 
✓ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามสถานทีส่ าคญั (ไม่รวมทิป) 
✓ ค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรค์นไทย (ไม่รวมทิป) 
✓ น ้าดื่มระหว่างทวัร ์วนัละ 1 ขวด ขนาด 0.5 cl. ต่อท่าน  
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าทิป ส าหรบัหวัหน้าทวัร ์ไกดท้์องถ่ิน และคนขบัรถ เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 60 EUR ต่อท่าน ตลอดทริป  
 ภาษตี่าง ๆ เช่น ภาษ ี7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ (ส าหรบักรุ๊ปส่วนตวัเท่านัน้) 
 ค่าท าเอกสารผูถ้อืต่างดา้ว และ ค่าวซี่าทีม่คี่าธรรมเนียม 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงินไทยบาท  
ส าหรบัคณะเดินทางขัน้ต า่ 20 ท่าน  

เดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่  

ต่อท่าน 
พกัห้องเด่ียว  

จ่ายเพ่ิมท่านละ 

30 เมษายน  - 7 พฤษภาคม 2566 89,900 12,000 



 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) ส าหรบัหน่วยงานราชการ หรอืบุคคลธรรมดา 
 ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิเกี่ยวกบั Covid-19 อนันอกเหนือจากการคุม้ครองของประกนัภยัการเดนิทาง อาท ิใบรบัรองการฉีดวคัซนี , ค่าตรวจ ATK / RT-

PCR หรอืการกกักนั (หากมขีอับงัคบัใชเ้พิม่เตมิ) 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม ท่านผูเ้ดนิทางทุกท่านจะต้องดูแลทรพัยส์นิของท่านดว้ยตนเอง ตามธรรมเนียมการเขา้พกัในโรงแรมทุกแห่ง หาก

ท่านใหพ้นักงานยกกระเป๋าไปส่งที่หอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋าจะไดร้บัทปิตอบแทนเมื่อใหบ้รกิารขัน้ต ่า 2 EUR หรอืเทยีบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ 
(แนะน าใหทุ้กท่านรบัผดิชอบกระเป๋าของตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเรว็ และปลอดภยั) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่น ๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, มนิิบาร์และทวีชี่องพเิศษ ฯลฯ ทีไ่ม่ไดร้ะบุ
ไวใ้นรายการ 

 ค่าผกผนัของภาษนี ้ามนั ทีท่างสายการบนิประกาศเปลีย่นแปลง 
 
การช าระเงิน  
งวดท่ี 1     : ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัจากการจอง) พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง และ

แบบสอบถามการยื่นวีซ่า (***ส าคญัมาก กรุณาอย่า ขดีเขยีน, แปะสติ๊กเกอร์, ปัม๊สญัลกัษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรอืท าพาสปอร์ตฉีก
ขาด เพราะอาจมผีลท าใหท้่านถูกปฏเิสธ เขา้-ออก ประเทศ***) 

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

 
กรณียกเลิก  
o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (กรณียงัไม่ไดม้คี่าใชจ้่ายใด ๆ เกดิขึน้)   
o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45-59 วนั หกัค่ามดัจ า 5,000 บาท + ค่าวซี่า (ถา้ม)ี 
o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ าทัง้หมด + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้ม)ี 
o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
o ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
o ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ้่าย 100%  
o กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรองเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็

ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
o กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้วถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบรษิทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวี

ซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิหรอืค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่ายกเลกิล่าชา้จากทางโรงแรม เป็นตน้ 
 
รายละเอียดเง่ือนไขเพ่ิมเติม 

1. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบั
เงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณี ผูเ้ดนิทางไม่ถึงขัน้ต ่าที่ก าหนด หากลูกคา้ยงัยนืยนัความประสงค์ที่จะเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัราคาทวัร ์โดยเป็นการเรยีกเกบ็และตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากทุกท่านในคณะ  

3. กรณีท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใด ๆ เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายและช าระเงนิล่วงหน้าเบด็เสรจ็กบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบก่อนการเดนิทาง 

4. กรณีสถานท่ีท่องเท่ียวใด ๆ ท่ีระบุในโปรแกรมปิดท าการ เนื่องจากโปรแกรมทวัร์เป็นการเสนอขายล่วงหน้า บรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม โดยจะจดัหาสถานทีท่่องเทีย่วอื่น ๆ เพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดนิทางแทน 

5. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอยีดท่องเทีย่วทุกประการ กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบิน 
การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การก่อจลาจล  อุบตัเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไว้
ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

6. กรณีท่านถกูปฏิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ และจะไม่คนืเงนิค่าทวัร์ทีท่่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  



7. ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า
หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนิักท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหมู 

8. การขอท่ีนัง่ LONG LEG หรอืทีน่ัง่บรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบตัติามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสาร
ภาษาองักฤษได้ ไม่มปัีญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ที่นัง่  LONG LEG 
ขึน้อยู่กบัทางเจา้หน้าทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 

o กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบนิ) โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทีบ่รษิทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้
ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย ทุกท่านตอ้งดูแลและระวงัทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 

o กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันัน้ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์นิส่วนตวั
ของท่าน 
 

 
เอกสารท่ีใช้ประกอบในการย่ืนวีซ่า 

เอกสารต่างๆ ทีใ่ชใ้นการยื่นวซี่าท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนด มใิช่บรษิทัทวัรเ์ป็นผูก้ าหนด ท่านทีม่ ีความประสงค์จะยื่นวซ่ีาท่องเทีย่ว
ยุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้น ตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน  บรษิทัทวัรเ์ป็นแต่เพยีงตวักลาง 

และอ านวยความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซ่ีาใหก้บัท่าน 
 

1. หนังสือเดินทาง (ตวัจริง) ทีเ่หลอือายุใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางว่างอย่าน้อย 3 หน้า  

2. รปูถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัน้ ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 3 รปู (ต้องถ่ายไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน) หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ไม่

ยิม้เหน็ฟัน  

3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

***กรณีค้าขาย: หลกัฐานจดทะเบียนทางการค้า เช่น ส าเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชย์หรอืใบทะเบียนการค้าที่มชีื่อผู้  เดนิทาง หรอื

ส าเนาใบเสยีภาษรีา้นคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกนิ 3 เดอืน (นับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 

*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น: หนังสือรบัรองการท างาน (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน และ วนัเริม่งาน พรอ้ม สลปิ

เงนิเดอืน ยอ้นหลงั 3 เดอืน อายุยอ้นหลงัไัม่เกนิ 1 เดอืน (นับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 

*** กรณีข้าราชการ: หนังสือรบัรองจากต้นสงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน และ วนั เริม่งาน พรอ้มสลปิ เงนิเดอืน

ยอ้นหลงั 3 เดอืน อายุยอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดอืน (นับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 

*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรบัรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ จากสถาบนัที่ศึกษาอยู่ อายุ

ยอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดอืน (นับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 

4. หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ของบญัชอีอมทรพัย์ ยอ้นหลงั 6 เดอืน โดยต้องมี 

เลขทีบ่ญัชรีะบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบญัชอีอมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีทีย่อดเงนิในบญัชอีอมทรพัย ์ไม่ถงึ 6 หลกั สามารถแนบ 

Statement สมุดบญัช ีอื่นๆ เพิม่เตมิ ในการยื่นได ้(สถานทูตไม่รบับญัชกีระแสรายวนั) 

5. หนังสือรบัรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก) (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุสกลุเงินเป็นสกลุยูโร 

(EUR)  ในการออกจดหมายรบัรอง กรณุาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ื่อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรป

เข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลา

ด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ ขึน้อยู่กบัแต่ละธนาคาร) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามชื่อผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั ( ใชต้วัจรงิ/ไม่สามารถ

ถ่ายเอกสารได)้ ***ในกรณีเป็น บดิา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถใหธ้นาคารออกเป็นหนังสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้นัได้ โดยให้

ระบุความสมัพนัธล์งในจดหมายรบัรองดว้ย) *** 



6. กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเดก็เดนิทางกบั บดิา/มารดา คนใดคนหนึ่ง หรอืบดิามารดา ไม่ไดเ้ดนิทางทัง้สองคน ต้องม ีจดหมาย

ยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ จาก บดิาและมารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดย ทีว่่าการอ าเภอ หรอืส านักงานเขต โดยระบุประเทศ และวนั

เดนิทาง ชดัเจน (ตวัจรงิ)  

7. ส าเนาบตัรประชาชน  1 ชุด , (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี เพ่ิม ส าเนาสูจิบตัร 1 ชุด) 

8. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

9. ส าเนาเปล่ียนช่ือ นามสุกล หากมี 


