
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

พฤษภำคม 2565 - มีนำคม 2566 
   ( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซ่า)



วนัที่1        ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบินเตอร์

กิช แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสู่งอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK069 
 

วนัที่2        อสิตันบูล - กรุงซำเกรบ - พูล่ำ - โอพำเทีย 
05.15 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ใหท้่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง  
07.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยเท่ียวบินท่ี TK 1053 
08.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ “กรุงซาเกรบ” (ZAGREB) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่ง
ทะเลอาเดรียติค กรุงซาเกรบประกอบดว้ยเขตเมือง UPPER TOWN และ LOWER TOWN  น าท่านสู่ เขต UPPER 
TOWN “ชมวิหารเซนต์มาร์ก” (ST.MARK’S CHURCH) ท่ีมีหลงัคากระเบ้ืองปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหาร
แห่งยุคกลาง ถือเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจ าเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน บริเวณแห่งน้ียงัเป็น
ท่ี ตั้ ง ข อ ง ท า เนี ย บ ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี 
(PRESIDENT PALACE) น าท่านชมจุดชม
วิว ท่ีท่ านสามารถ เห็นก รุง ZAGREB ท่ี
หลงัคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง น าท่าน
ชม “ก าแพงหินโบราณ” (STONE GATE) 
ยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ท่ี สร้างรายลอ้มเมือง
เก่าท่ีคงความอศัจรรย ์ของภาพพระแม่มารีท่ี
ไม่ถูกเผาท าลายเม่ือไฟไหม้คร้ังใหญ่ ในปี 
ค.ศ.1731 ซ่ึงเช่ือวา่ภาพเขียนมีพลงัปาฏิหาริย ์
จึงท าให้ผูค้นเขา้มาบูชากราบไหวร้วมถึง จากนั้น น าท่านนั่งรถราง (USPINJACA) ลงสู่ LOWER TOWN น าท่าน
ชม “ตลาดกลางเมือง” (DOLAC MARKET) ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่มีสีสันสดใส ขายไมด้อกไมป้ระดบั และผลไม ้
ราคาถูก น าท่าน ผ่านชม “มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น” (CATHEDRAL OF ST.STEPHEN) สถาปัตยกรรมท่ีมีอายุ
เก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบนัไดบู้รณะในสไตลนี์โอ-โกธิค งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่ามภายใน
ประดิษฐานรูปนักบุญองค์ ส าคญัต่าง ๆ  เช่น นัก   บุญ เซนต์ ปีเตอร์ ,เซนต์ ปอลล์ แวะชมจตัุรัส BAN JELACIC 
SQUARE จตัุรัสกลางเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยห้างร้านท่ีทนัสมยั น าท่านชม “อนุสารียโ์จซิพ เจลาซิค”  (BAN JOSIP 
JELACIC) ผูย้ิง่ใหญ่และเป็นผูซ่ึ้งต่อสู้  เพื่อความอิสระจากชาวฮงัการีเม่ือปี ค.ศ. 1848 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 



บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองพูล่า” (PULA) เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นในฐานะศูนยก์ลางของ
คาบสมุทรอิตาเลียน มีอายุมานานกว่า 3,000 
ปี น าท่านชม ส่ิงก่อสร้างในสมัยโรมัน ท่ี
ใหญ่เป็นโบราณสถานท่ีสภาพดีท่ีสุดท่ีเก็บ
รักษาไวใ้นโครเอเชีย  “สนามต่อสู้โบราณ” 
หรือ AMPHITHEATER (ด้านนอก) สนาม
กีฬ ากลางแจ้ง  ส ร้างขึ้ นตามแบบฉบับ
สถาปัตยกรรมโรมันเช่นเดียวกับโคลอส
เซียมของกรุงโรม นับเป็นสนามต่อสู้ท่ีใหญ่
เป็นอันดับหกท่ีสร้างขึ้ นในยุคโรมันเรือง
อ านาจ โครงสร้างของ AMPHITHEATRE ด้านพื้นดินเป็นวงรี มีช่วงกวา้งท่ีสุด 130 เมตร และช่วงสั้นท่ีสุด 100 
เมตร สร้างโดยการใช้หินปูน เช่ือกันว่าสามารถจุผูเ้ข้าชมได้ถึง 20,000 คน มีทางเข้าออก 20 ช่องทาง น าท่าน
เดินทางสู่ “โอพาเทีย” (OPATIJA) อยูใ่นแควน้อิสเตรีย เป็นเมืองท่องเท่ียวตั้งอยู่ทางฝังตะวนัตกริมทะเลอาเดรียติก 
มีบ้านพกัตากอากาศสไตส์ออสเตรียท่ีเรียง
รายอยูต่ามชายฝ่ัง น าท่านเท่ียวชมเมืองท่ีเต็ม
เป่ี ยมไปด้วยมนต์ เสน่ห์ของบ้านพักริม
ชายฝ่ัง แวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันหญิงสาวกบันก
น า ง น ว ล  (MAIDEN WITH THE 
SEAGULL) เป็นรูปป้ันหญิงสาวท่ีงดงามท่ีมี
นกนางนวลเกาะอยู่ท่ีมือ มีเวลาให้ท่านได้
เดินเล่นถ่ายรูปกับความสวยงามของเมือง
และใหซ้ื้อของท่ีระลึกประจ าทอ้งถ่ิน 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัที่ :     BEDBANK MILENIJ // GRAND HOTEL BONAVIA   หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่3        โอพำเทีย – อุทยำนแห่งชำติทะเลสำบพลทิวเิซ่ – ซำดำร์ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่”  

(NATIONAL PARK PLITVICE JEZERA) 
ท่ีตั้งอยู่ใจกลางของประเทศอุทยานแห่งชาติ
พลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ  น าท่านเขา้ชม 
“อุทยานแห่งชาติพลิตวิ เซ ” เป็นอุทยาน
แห่งชาติหน่ึงในแปดของโครเอเชียท่ีได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ 
UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยานแห่งน้ี มีเน้ือท่ี



กว่า 29,482 เฮคเตอร์ มีทะเลสาบใหญ่  16 แห่ง เช่ือมต่อดว้ยสะพานไม ้16 นอ้ยใหญ่ ลดัเลาะระหวา่งทะเลสาบและ
เนินเขา ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของทะเลสาบสีเขียวมรกตและน ้ าตกท่ีไหลรินลงสู่ทะเลสาบ ชม
น ้ าตก THE PLITVICE WATER FALL ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยาน จากนั้น น าท่านเดินลดัเลาะสู่ DONJA JEZIRA เพื่อ
ล่องเรือทะเลสาบ JEZERO KOZJAK 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาดาร์”  (ZADAR) จากนั้น น าท่านชมบรรยากาศท่ีสวยงามของซาดาร์แวะ  เก็บ

บนัทึกภาพประตูเมืองโบราณ (KOPNENA 
VRATA) ผ่ านชมโบสถ์ เซนต์โดน าทัส 
(CHURCH OF ST.DONATUS)  
ส่ิงก่อสร้างใน คริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ใหท้่านชม 
“SEA ORGAN” สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง
เคร่ืองดนตรีโดยอาศัย เกลียวคล่ืน ท่ีซัดเขา้
ก ระทบกับบัน ได หิ น อ่อน และท่ อ ใต้
ขั้ น บั น ได ก่ อ ให้ เกิ ด เป็ น ท่ ว งท าน อ ง
เสียงดนตรีเป็นผลงานการ  ออกแบบของ
สถาปนิก นิโคล่า เบสิก  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร / จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกัที่ :   KOLOVARE HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่4         ซำดำร์ - อุทยำนแห่งชำติครึคำ - วอดิเซ - ซิบินิค 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติครึคา” (Krka National Park) โดยอุทยานแห่งน้ีถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้อง
ระบบนิเวศน์ในแถบแม่น ้ าครึคารวมไปถึง
ก ารด า เนิ น กิ จกรรมท างวิ ท ย าศ าสต ร์
วฒันธรรม การศึกษา การพกัผ่อนหย่อนใจ 
และการท่องเท่ียวส าหรับ การท่องเท่ียวใน
อุทยานแห่งชาติครึคานั้นสถานท่ีท่องเท่ียว
หลกัๆ ท่ีมี ช่ือเสียงและได้รับความนิยมมาก
ท่ีสุดของอุทยาน คือ น ้ าตกสกราดินสกี บูค 
(Skradinski Buk) หรือเป็นท่ี รู้จักกันในอีก
ช่ื อ ว่ า  (Krka Waterfalls) ด้ ว ยค ว าม เป็ น
ธรรมชาติและความสวยงามของน ้ าตกจึงท าให้น ้ าตกแห่งน้ีเป็นหน่ึงในน ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป ตั้งอยู่ตามแนว
แม่น ้ าครึกคา ใจกลางภูมิภาคดลัเมเชีย อุทยานแห่งน้ีมีช่ือเสียงจากน ้ าตกสกราดินสกีบูคหรือน ้ าตกครึกคา ท่ีมีความ
เป็นธรรมชาติและความสวยงามของน ้าตก จนกลายเป็นหน่ึงในน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองวอดิเซ” (Vodice) เมืองพกัตากอากาศยอดนิยมของชาวโครเอเชียอีกแห่งหน่ึง  โดย
เส้นทางมอเตอร์เวยท์นัสมยั บริเวณชนบทของเมืองน้ีเป็นแหล่งปลูกองุ่นนานาพนัธุ์ส าหรับท าไวน์ท่ีขึ้นช่ือของ
ประเทศ  ชมทิวทัศน์แปลกตาต่ืนใจสลับ
ทะเลสาบนอ้ยใหญ่ตลอดเส้นทาง จากนั้นน า
ท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซิบินิค” (Sibenik) 
น าชมตวัเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอะ
เดรียติคท่ี   ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรม
จากเวนิส  และเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ
ของแคว้นดัลมาเทีย  ZDalmatia เป็นท่ีรวม
ศิลปะโบราณ ยุค ก่อน   ป ระวัติ ศ าสต ร์ 
มากมาย ชม “โบสถ์เซนต์จาคอบ” (เซนต์
เจมส์) อนังดงาม ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่สมยัเรอเนสซองตใ์นปี ค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะ
ทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปินJura Dolmatinae  โบสถน้ี์มีเอกลกัษณ์ดว้ยโคมหลงัคาของมหาวิหารตลอดจนรูป
สลกัศีรษะคนประดบัโดดเด่นรอบมหาวิหาร 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :  Amadria Park Ivan Hotel  หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่5        ซิบินิค - ทรอเกยีร์ - สปลทิ - พระรำชวงั ดิโอคลเีธ่ียน - นีอุม 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองทรอเกียร์” เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมยัยคุอารยธรรมกรีกโรมนั เม่ือ 380 ปี ก่อนคริสตกาล ตวั
เมื อ ง เก่ า เป็ น เก าะ เล็ ก ๆ เช่ื อ ม ต่ อ กั บ
แผ่น ดินใหญ่ด้วยสะพานหินอัน เก่ าแก่ 
บ ริ เวณ เกาะมีแนวก าแพง ป้อมปราการ
โบราณ ชมวิหารเซนต์  ลอเรนซ์หอนาฬิกา
เก่าแก่สมัยศตวรรษท่ี 15 ชมจัตุรัสภายใน
บริเวณเมืองเก่า เมืองน้ีองค์การ UNESCO 
ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 1997 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองสปลิท” 

น าท่านชมมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตลเ์รอเนซองส์ท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่  น าท่าน
ชมย่าน People Square ศูนยก์ลางทางธุรกิจ และการบริหาร เม่ือสมยัศตวรรษท่ี 15 แวะชมส่ิงก่อสร้างท่ีมี ช่ือเสียง 
เช่น รูปภาพแกะสลกัสมยั Venetian-Gothic Cambi Palace และ Renaissance  Town Hall ท่ีสร้างขึ้นในช่วงแรกของ
ศตวรรษท่ี  15 น าท่านชม  “พระราชวัง ดิโอคลีเธ่ียน” (Diocletian Palace) ท่ีสร้างขึ้ นจากพระประสงค์ของ 
จกัรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียน ท่ีตอ้งการสร้างพระราชวงัส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 พระราชวงัแห่งน้ี 
UNESCO ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก น าท่านชม  ห้องโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่ห้องอ่ืนๆ ชมลานกวา้ง 



(Peristyle) ซ่ึงล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 
ด้าน และเช่ือมต่อด้วยโค้งเสาท่ีตกแต่งด้วย
ช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอด
ระฆังแห่งวิหาร The Cathedral Belfry แท่น
บูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาซิอุส 
ซ่ึ งอยู่ภ ายในวิห ารชมจัตุ รัสประชาชน 
(People’s Square) ชมรูปป้ันของ Gregory Of 
Nin ผูน้ าศาสนาคนส าคญัของโครเอเชีย น า
ท่านโดยสารรถโค้ชลัดเลาะเลียบไปตาม
ชายฝ่ังทะเลอาเดรียติคเดินทางผ่าน “เมืองนีอุม” (NEUM) เมืองใน เขตประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า เป็นเมือง
ชายทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนีย  และเฮอร์เซโกวีน่า โดยมีความยาวของชายฝ่ังประมาณ 24.5กิโลเมตร เป็น
ทางออกสู่ทะเลอะเดรียติก ทางเดียวของประเทศ เป็นเมือง ตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงเมืองหน่ึง  

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :   GRAND NEUM HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่6        นีอุม - สตอน - มำล ีสตอน - ฟำร์มเลีย้งหอย 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองสตอน” (STON) เมืองท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ เมืองดูบรอฟนิค ซ่ึงเป็นเมือง

ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของหอยนางรม  และ
ผลิตภณัฑ์จากหอยนางรมสดๆ จากทะเลอา
เดรียติก ต่ืนตาต่ืนใจไปกับบรรยากาศริม
ชายฝ่ังทะเลท่ีมีบา้นเรือนหลงัคากระเบ้ืองสี
แสดสลับ ตามแนวชายฝ่ัง เป็นระยะทางสู่
สตอน หมู่บ้าน ท่ีสงบเส ง่ียมตั้ งอยู ร่ิม ฝ่ัง
บริเวณโคง้อ่าวกวา้ง เปรียบเสมือนเป็นด่าน
หน้าของเมืองดูบรอฟนิคในอดีตมีความ
เจริญรุ่งเรืองจาก การคา้เกลือดังนั้นก าแพง
ป้องกนัจึงมีความจ าเป็นซ่ึงสามารถมองเห็นก าแพงโบราณน้ีไดจ้ากระยะไกลในปัจจุบนั สตอน ในอดีตเคยอยู่ใต้
การปกครองของโรมันจนกระทัง่ถูกท าลาย
โดยพวกมองโกล 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองมาลีสตอน” (MALI 

STON) น าท่านเยี่ยมชมฟาร์มเล้ียงหอย ชม
ขั้นตอนต่างๆ ของการเล้ียงแล้วให้ท่านได้
ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค  



พร้อมดว้ยไวน์ ไดเ้วลาสมควร จากนั้นน าท่านเมืองนีอุม (NEUM) 
ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัที่ :   GRAND NEUM HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่7        นีอุม - ดูบรอฟนิค - ชมเมือง - เดินทำงกลบั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านเดินทางต่อเขา้สู่ “เมืองดูบรอฟนิค” (DUBROVNIK) เมืองมรดก โลกท่ีแขวนตวัอยู่ทางตอนใตข้องประเทศ 
ท่ีพรหมแดนติดต่อกบัประเทศบอสเนีย เฮอร์
เซโกวีน่า น าท่านลดัเลาะเลียบไปตามชายฝ่ัง
ทะเลอเดรียติคซ่ึงท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกับ
บรรยากาศริมชายฝ่ังทะเล ท่ีมีบ้าน เรือน
หลงัคากระเบ้ืองสีแสด สลบัตามแนวชายฝ่ัง
เป็นระยะๆ UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกเม่ือปี  1995 นับเป็นเมืองสวรรค์ของ
นักท่องเท่ียวอีกเมืองหน่ึง น าท่านเดินทางสู่ 
สถานีกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้ นชมวิวเมืองดูบ
รอฟนิค กระเช้าไฟฟ้า ท่ีความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิค ท่านจะเห็นฝังเมืองท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ ความสวยงามของบา้นเมือง ส่วนให้จะใชห้ลงัคาสีส้มเป็นเอกลกัษณ์ และความงดงามของทะเลอะเดรี
ยติค จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั ได้เวลาพอสมควรน าท่านออก
เดินทางสู่สนามบิน    

16.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK 1978 
23.20 น. เดินทางถึงอิสตนับูล (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 
 

วนัที่8        กรุงเทพฯ 

01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี TK 068 
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

***หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั*** 

 

 

 

 



อตัรำค่ำบริกำร 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 
พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

25พ.ค.-01มิ.ย. 65 63,900 63,900 63,900 12,000 

01 – 08 มิ.ย. 65 63,900 63,900 63,900 12,000 

22 – 29 มิ.ย. 65 63,900 63,900 63,900 12,000 

13 – 20 ก.ค. 65 69,900 69,900 69,900 12,000 

25ก.ค.-01ส.ค. 65 69,900 69,900 69,900 12,000 

10 – 17 ส.ค. 65 69,900 69,900 69,900 12,000 

24 – 31 ส.ค. 65 69,900 69,900 69,900 12,000 

07 – 14 ก.ย. 65 69,900 69,900 69,900 12,000 

21 – 28 ก.ย. 65 69,900 69,900 69,900 12,000 

07 – 14 ต.ค. 65 65,900 65,900 65,900 12,000 

19 – 26 ต.ค. 65 69,900 69,900 69,900 12,000 

09 – 16 พ.ย. 65 63,900 63,900 63,900 12,000 

23 – 30 พ.ย. 65 63,900 63,900 63,900 12,000 

02 – 09 ธ.ค. 65 69,900 69,900 69,900 12,000 

06 – 13 ธ.ค. 65 69,900 69,900 69,900 12,000 

18 – 25 ม.ค. 66 63,900 63,900 63,900 12,000 

25ม.ค.-01ก.พ. 66 63,900 63,900 63,900 12,000 

08 – 15 ก.พ. 66 63,900 63,900 63,900 12,000 

22ก.พ.-01มี.ค. 66 63,900 63,900 63,900 12,000 

08 – 15 มี.ค. 66 63,900 63,900 63,900 12,000 

15 – 22 มี.ค. 66 63,900 63,900 63,900 12,000 

22 – 29 มี.ค. 66 63,900 63,900 63,900 12,000 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 

** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 

 

 



อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซาเกรบ// ดูบรอฟนิค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (12 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยืน่วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000.- บาท เม่ือจอง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 



หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 



เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 

• หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น

ฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ 
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงกำรเคล่ือนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

• หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือ
ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้) *** 

• กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา  & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง (ตัวจริง) 

• ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

• ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เติม ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิ่มเติมให้
ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  



• กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ 
 ของท่ำน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
• ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ

เท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 


