
 
 

ปีใหม ่FTT2324 ทัวร์โครเอเชีย แกรนด์โครเอเชีย 10 วนั 7 คืน (TK) ช่วงปีใหม่ 
ร์โค รเอ เช ีย แ กรนด ์โครเอ เช ีย 10 วัน 7 ค ืน (TK) ช ่วง 

  
 
 
 

 

 

 

ชมความสวยงามอุทยานแห่งชาติพลติวิเซ่ ซ่ึงได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ 
นั่งกระเช้าสู่ จุดชมวิวมุมสูงของเมืองดูบรอฟนิค 

เกบ็ภาพ วิหารเซนต์มาร์ก ซ่ึงหลงัคาปูกระเบื้องเป็นรูปตราของกองทหาร สัญลกัษณ์เมืองซาเกรบ  
เที่ยวชม เมืองโทรเกยีร์ ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าทั้งป้อมปราการจัตุรัสและก าแพงเมือง  

 



 

ก าหนดการเดินทาง 
30 ธันวาคม - 08 มกราคม 2566 

( กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
 

วนัศุกร์ที่30ธันวาคม2565(1)      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อสิตันบูล 
20.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ 

สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TURKISH AIRLINES) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
22.55 น. ออกเดินทางสู่ อิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 065 

วนัเสาร์ที่31ธันวาคม2565(2)    อสิตันบูล - ซาเกรบ - ชมเมือง 
05.45 น. เดินทางถึง อิสตนับูล ใหท้่านแวะเปล่ียนเท่ียวบิน (ใชเ้วลาเปล่ียนเคร่ืองประมาณ 2.05 ชัว่โมง) 
08.15 น. ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 1053 
08.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ 

เดินทางเขา้สู่ “เมืองซาเกรบ” (ZAGREB) (ระยะทาง 161 กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอ 
เดรียติก ซ่ึงมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์
ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและ
เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบนัชาว
โครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปท่ีเจริญโดยทัว่ไป 
การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยม
ใช้รถรางเป็นพาหนะทั่วทั้ งเมือง  กรุงซาเกรบ
ประกอบด้วยเขตเมือง UPPER TOWN ท่ีสร้างขึ้น
สมยัศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีซุ้มประตูหินเป็นสัญลกัษณ์ 
เขต LOWER TOWN  ท่ีสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 

19 และเขตเมืองใหม่ท่ีสร้างสมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่ าน สู่  เขต  UPPER TOWN ชม  “วิหารเซนต์
ม า ร์ ก ”  (S T.MARK’S CHURCH)  ท่ี มี ห ลั ง ค า
กระเบ้ืองปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุค
กลาง ถือเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของซาเกรบ ชมโบสถ์
ประจ าเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน บริเวณแห่งน้ียงั
เป็นท่ีตั้งของท าเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENT 



 

PALACE) ชมจุดชมวิวท่ีท่านสามารถเห็นกรุง ZAGREB ท่ีหลงัคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง น าท่านชม “ก าแพงหิน
โบราณ” (STONE GATE) ยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ท่ี สร้างรายลอ้มเมืองเก่าท่ีคงความอศัจรรย ์ของภาพพระแม่มารีท่ีไม่
ถูกเผาท าลายเม่ือไฟไหมค้ร้ังใหญ่ ในปี ค.ศ.1731 ซ่ึงเช่ือวา่ภาพเขียนมีพลงัปาฏิหาริย ์จึงท าใหผู้ค้นเขา้มาบูชากราบไหว ้
จากนั้น น าท่านนั่งรถราง (USPINJACA) ลงสู่ LOWER TOWN น าท่านชม “ตลาดกลางเมือง” (DOLAC MARKET) 
ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่มีสีสันสดใส ขายไมด้อกไมป้ระดบั และผลไม ้ในราคาย่อมเยา ผ่านชม มหาวิหารเซนตส์ตีเฟ่น 
(CATHEDRAL OF ST.STEPHEN) สถาปัตยกรรมท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 800 ปี และปัจจุบนัไดบู้รณะในสไตลนี์โอ-โกธิค 
งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่ามภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์ ส าคญัต่าง ๆ  เช่น นักบุญ เซนต์ ปี
เตอร์ ,เซนต ์ปอลล ์แวะชมจตัุรัส BAN JELACIC SQUARE จตัุรัสกลางเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยห้างร้านท่ีทนัสมยั ชมอนุ
สารียโ์จซิพ เจลาซิค  (BAN JOSIP JELACIC) ผูย้ิ่งใหญ่และเป็นผูซ่ึ้งต่อสู้  เพื่อความอิสระจากชาวฮังการีเม่ือปี ค.ศ. 
1848    

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ :  HILTON GARDEN INN ZAGREB / SHERATON ZAGREB HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

 

วนัอาทิตย์ที่01มกราคม2566(3)    ซาเกรบ - พูล่า - ชมเมือง - โอพาเทีย  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองพูล่า” (PULA) (ระยะทาง 267 กม.) เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นในฐานะ
ศูนยก์ลางของคาบสมุทรอิตาเลียนและสถาปัตยกรรมโรมนั มีอายุมานานกว่า 3,000 ปี เป็นเมืองติดทะเลอะเดรียติก 
และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ท าให้มีผูค้นใชภ้าษาอิตาเล่ียนกนัอย่างแพร่หลาย  เมืองพูล่ามีส่ิงดึงดูดใจต่างๆ
มากมายโดยเฉพาะส าหรับผูห้ลงใหลในวฒันธรรม  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าชม ส่ิงก่อสร้างในสมยัโรมนัใหญ่ เป็นโบราณสถานท่ีสภาพดีท่ีสุดท่ีเก็บรักษาไวใ้นโครเอเชีย  สนามต่อสู้โบราณ 

หรือ AMPHITHEATER (ด้านนอก) สนามกีฬา
กลางแจ้ง สร้างขึ้ นตามแบบฉบับสถาปัตยกรรม
โรมนัเช่นเดียวกบัโคลอสเซียมของกรุงโรม นบัเป็น
สนามต่อสู้ ท่ีใหญ่เป็นอันดับหกท่ีสร้างขึ้ นในยุค
โ ร มั น เ รื อ ง อ า น า จ  โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง 
AMPHITHEATRE ดา้นพื้นดินเป็นวงรี มีช่วงกวา้ง
ท่ีสุด 130 เมตร และช่วงสั้ นท่ีสุด 100 เมตร สร้าง
โดยการใช้หินปูน เช่ือกนัว่าสามารถจุผูเ้ขา้ชมไดถึ้ง 
20,000 คน  มีท างเข้าออก  20 ช่ องทาง น าท่ าน
เดินทางสู่ “โอพาเทีย” (OPATIJA) ) (ระยะทาง 100 กม.)  อยู่ในแควน้อิสเตรีย เป็นเมืองท่ีได้รับสมญานามว่าเป็น 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก ตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของประเทศ มีบา้นพกัตากอากาศสไตล์ออสเตรียท่ีเรียงรายอยู่ตาม
ชายฝ่ัง เท่ียวชมเมืองท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่ห์ของบา้นพกัริมชายฝ่ัง แวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันหญิงสาวกบันกนางนวล 
(MAIDEN WITH THE SEAGULL) เป็นรูปป้ันหญิงสาวท่ีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยูท่ี่มือมีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเล่น
ถ่ายรูปกบัความสวยงามของเมืองและใหซ้ื้อของท่ีระลึกประจ าทอ้งถ่ิน  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี :  GRAND HOTEL ADRIATIC HOTEL / BRISTOL BY LUMINOR        หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
                 

วนัจันทร์ที่02มกราคม2566(4)    โอพาเทีย - ริเจก้า - ชมเมือง - อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลทิวเิซ่  
ซาดาร์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองริเจก้า” (RIJEKA) เมืองริมทะเลซ่ึงถือเป็นเมืองท่าทางทะเลท่ีส าคญัและเป็นเมืองใหญ่เป็น

อนัดบัท่ี 3 ของโครเอเชีย เมืองน้ีถูกก่อตั้งจากการตั้ง
ถ่ินฐานของชาวโรมนั ต่อมาอยูใ่นจกัรวรรดิไบแซน
ไทน์ และตกเป็นของจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 และรวมเขา้กบัโครเอเชียใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 น าท่านชมเมืองริเจกา้ ท่ีเต็มไป
ศิลปะแบบคลาสสิคของบา้นเมือง จากนั้น น าท่าน
เข้าสู่  “ถนนคอร์โซ” (KORZO) ถนนคนเดินซ่ึง
ตั้ งอยู่ใจกลางเมือง มีร้านขายของหลากหลายให้
ท่านได้เลือกซ้ือ จากนั้ น น าท่านชมโบสถ์เก่าแก่
ป ร ะ จ า เ มื อ ง  (CHURCH OF THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY AND THE LEAING 
TOWER) ซ่ึงมีหอเอนอนัเป็นเอกลกัษณ์ตั้งอยูด่า้นหนา้ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่”  
(NATIONAL PARK PLITVICE JEZERA) (ระยะทาง 152 กม.) ท่ีตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ เป็นอุทยานแห่งชาติท่ี
ใหญ่ท่ีสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศโครเอเชีย 
โดยเป็นสถานท่ีท่ีสามารถเท่ียวชมได้ตลอดทั้ งปี
และมีความสวยงามแตกต่างกนัในแต่ละช่วงฤดู   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูปลาเทราต ์
บ่าย เข้าชม  “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ” เป็นอุทยาน

แห่งชาติหน่ึงในแปดของโครเอเชียท่ีไดรั้บการขึ้น
ทะเบี ยน เป็นมรดกโลกโดยองค์การยู เนสโก 
( UNESCO) เม่ือปี 1979 อุทยานแห่งน้ี มีเน้ือท่ีกว่า 



 

29,482 เฮคเตอร์ มีทะเลสาบใหญ่ 16 แห่ง เช่ือมต่อดว้ยสะพานไม ้16 นอ้ยใหญ่ ลดัเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา 
ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกับความสวยงามของทะเลสาบสีเขียวมรกตและน ้ าตกท่ีไหลรินลงสู่ทะเลสาบ ชมน ้ าตก THE 
PLITVICE WATER FALL ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยาน น าท่านเดินลัดเลาะสู่ DONJA JEZIRA เพื่อล่องเรือทะเลสาบ 
JEZERO KOZJAK น าท่านเดินทางสู่ “เมืองซาดาร์”  (ZADAR) (ระยะทาง 119 กม.)  เมืองใหญ่เป็นอนัดับท่ี 5 ของ
ประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตติ้ดกับทะเลเอเดรียติกในภูมิภาคดัลเมเชียน เป็นเมืองเก่าแก่โดยมีอายุ
ประมาณ 2,800 ปี ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองท่าทางทะเลท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของทะเลเอเดรียติก อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีหลาย
อาณาจกัรช่วงชิงเพื่อยดึครองความ 

 
ได้เปรียบของการค้าทางทะเล จากนั้น น าท่านชมบรรยากาศท่ีสวยงามของซาดาร์แวะ  เก็บบันทึกภาพประตูเมือง
โบราณ  (KOPNENA VRATA) ผ่านชมโบสถ์ เซนต์โดนาทัส  (CHURCH OF ST.DONATUS)  ส่ิ งก่อส ร้างใน 
คริสตศ์ตวรรษท่ี 9 จากนั้น น าชม “SEA ORGAN” สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเคร่ืองดนตรีโดยอาศยั เกลียวคล่ืน ท่ีซัด
เขา้กระทบกบับนัไดหินอ่อนและท่อใตข้ั้นบนัไดก่อให้เกิดเป็นท่วงท านองเสียงดนตรีเป็นผลงานการ ออกแบบของ
สถาปนิก นิโคล่า เบสิก  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัที่ :  TEATRO VERDI BOUTIQUE HOTEL                                           หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

 

วนัองัคารที่03มกราคม2566(5)    ซาดาร์ - อุทยานแห่งชาติครักคา - วอดิเซ่ - ซิบนิิค  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
 น าท่านสู่ “อุทยานแห่งชาติครักคา” (KRKA NATIONAL PARK) หน่ึงในอุทยานแห่งชาติของโครเอเชีย ซ่ึงไดรั้บการ

ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1985 
ซ่ึ งตั้ งช่ือตามแม่น ้ าครักครา KRKA น าท่านชม 
“น ้ าตกสแกรดินสกีบัค” (SKRADINSKI BUK) 
เป็นน ้ าตกท่ีมีความสูงประมาณ 37.5 เมตร เป็น
น ้ าตกท่ี มีน ้ าใสอีกทั้ งมีสระว่ายน ้ าธรรมชาติ ท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถลงเล่นน ้ าได ้อิสระให้ท่านเก็บ
ภาพความสวยงามของน ้าตกตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “เมืองวอดิเซ” (Vodice) 

เมืองพกัตากอากาศยอดนิยมของชาวโครเอเชียอีก
แห่งหน่ึง  โดยเส้นทางมอเตอร์เวยท์นัสมยั บริเวณ
ชนบทของเมืองน้ีเป็นแหล่งปลูกองุ่นนานาพันธุ์



 

ส าหรับท าไวน์ท่ีขึ้นช่ือของประเทศ  ชมทิวทศัน์แปลกตาต่ืนใจสลบัทะเลสาบนอ้ยใหญ่ตลอดเส้นทาง อิสระชมเมือง
วอดิเซ่ ตามอัธยาศัย จากนั้ น น าท่านเดินทางสู่ “เมืองซิเบนิค” (SIBENIK) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแม่น ้ าทะเล 
เอเดรียติก ชม จตุัรัสเมืองเก่าซีเบนิค ท่ีลอ้มรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ท่ีถูกตัดแปลงเป็นร้านขายยา ร้านแว่นตา ร้าน
เส้ือผา้บูติก และอีกมากมาย โดย “เมืองซีเบนิค แตกต่างจากเมืองริมฝ่ังทะเลเอเดรียติกทัว่ไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก 
ก่อนท่ีโรมนัจะเขา้มามีอิทธิพล ต่อมาภายหลงัตกเป็นเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ วนัน้ีจึงยงัเห็นสถาปัตยกรรม
หลายแห่งทัว่เมืองจะกรุ่นไปดว้ยกล่ินอายสไตลเ์วเนเชียนอยา่งชดัเจน เก็บภาพกบั “มหาวิหารเซนตเ์จมส์” (ST.JAMES 
CATHEDRAL) หรือ มหาวิหารเซนต์จาคอบเป็นอีกหน่ึงมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ท่ีเมืองซีเบนิค บน
ชายฝ่ังดัลเมเชียน (DALMATIAN COAST) ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมการส่อสร้างในแบบผสมระหว่างศิลปะทางตอน
เหนือของประเทศอิตาลี ดลัเมเชีย และทสัคานี เน่ืองจากใชส้ถาปนิกในการออกแบบถึง 3 คน และมีความเช่ียวชาญท่ี
แตกต่างกนั โดยสร้างเสร็จในปี 1535 ดว้ยโครงสร้างท่ีมาจากหินปูนสีขาวลว้นๆ ไม่มีวสัดุอ่ืนปลอมปน  ภายในเป็นท่ี
ประดิษฐานรูปป้ันนกับุญเจมส์หรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซ่ึงเป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัที่ :  BELLEVUE SUPERIOR CITY HOTEL                                          หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วันพุธที่04มกราคม2566(6)   ซีบีนิค - พรีมอสเทน - รูปป้ันพระแม่แห่งลอเร็ตโต้ - โทรเกียร์ - สปลิท  
ชมเมือง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองพรีมอสเทน” (PRIMOSTEN) หมู่บ้าน
เล็กๆทางชายฝ่ังทางตอนใตข้องโครเอเชีย ตั้งอยู่ระหว่างเมืองซิ
บินิคและโทรเกียร์ ผู ้คนส่วนใหญ่มาท่ีน่ี  เพื่อมาพักผ่อนบน
ชายหาดอันสวยงามและสัมผสับรรยากาศของเมืองของเมือง
ชายทะเลของประเทศโครเอเชีย จากนั้น น าท่านชม “รูปป้ันพระ
แม่แห่งลอเร็ตโต”้ (OUR LADY OF LORETTO STATUE) หรือ
ท่ีรู้จกัในช่ือ “โกสปา ออด ลอเรตา” เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.2017 



 

โดยรูปป้ันพระแม่มารีซ่ึงมีความสูงประมาณ 17 เมตร ให้ท่านไดช้มทศันียภาพท่ีงดงามท่ีสุดของเมืองพรีมอสเทนจาก
มุมสูง ซ่ึงเป็นภูมิประเทศอนังดงาม ชายฝ่ังและทะเลมีสีคราม จากนั้น ให้ทุกท่านไดเ้ดินเล่นชมบรรยากาศเมืองเก่าตาม
อธัยาศยั  น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโทรเกียร์” (TROGIR) เมืองขนาดเล็กบนเกาะท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัแผ่นดินใหญ่ เป็นเมือง
เก่าแก่ตั้งแต่สมยัเม่ือ 380 ปี ก่อนคริสตกาล บา้นเรือนไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะสไตลเ์รเนซองค์และบาโรคซ่ึงองค์การ
ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์เป็นมรดกโลกในปี 1997 น าท่าน ชมเขตเมืองเก่า สัมผสัอาคาร บา้นเรือนท่ี
ไดรั้บอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมนัโบราณ เช่น ประตูเมือง KOPNENA VRATA ซ่ึงไดบู้รณะขึ้นใหม่ใน
สมยัศตวรรษท่ี 16 น าท่านเก็บภาพความงามของ มหาวิหารเซนตล์อเรนซ์ (ST.LAWRENCE CATHEDRAL) จุดเด่น
ของมหาวิหาร คือประตูทางเขา้ท่ีแกะสลกัเป็นเร่ืองราวต่างๆ อยา่งวิจิตรตระการตา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร  น าท่านเดินทางสู่ “เมืองสปลิท” (SPLIT) ชมศาลาว่าการเมืองสไตลเ์รอเนซองส์ท่ีสร้างในศตวรรษ
ท่ี 15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่  จากนั้น น าท่านชม “พระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน” (DIOCLETIAN PALACE) ท่ีสร้างขึ้นจาก
พระประสงคข์องจกัรพรรดิดิโอคลีเธ่ียน ท่ีตอ้งการสร้างพระราชวงัส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองคใ์นปี 295 ซ่ึงใช้
เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี พระราชวงัแห่งน้ีองคก์รยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก น าชมหอ้งโถงกลางซ่ึงมี
ท าง เดิน ท่ี เช่ื อมต่อ สู่ห้ อง อ่ืนๆ  ชมลานกว้าง 
(PERISTYLE) ซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น 
และเช่ือมต่อด้วยโค้งเสาท่ีตกแต่งด้วยช่อดอกไม้
สลักอย่างวิจิตรสวยงาม  ชมยอดระฆังแห่งวิหาร 
THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนต์
โดมินัส และเซนต์สตาซิอุส ซ่ึงอยู่ภายในวิหารชม
จตัุรัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปป้ัน
ของ  GREGORY OF NIN ผู ้น าศาสนาคนส าคัญ
ของโครเอเชีย จากนั้น น าท่านชมย่าน PEOPLE’S SQUARE ศูนยก์ลางทางธุรกิจ และการบริหาร เม่ือสมยัศตวรรษท่ี 
15 แวะชมส่ิงก่อส ร้างท่ี มี  ช่ือเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ 
RENAISSANCE TOWN HALL   ท่ีสร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษท่ี 15 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัที่ :  ATRIUM HOTEL // RADISSON BLU RESORT & SPA               หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัพฤหัสฯที่05มกราคม2565(7)    สปลทิ - มาล ีสตอน - ดูบรอฟนิค - ชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   



 

เดินทางสู่ “เมืองมาลี สตอน” (MALI STON) เมืองท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ เมืองดูบรอฟนิค ซ่ึงเป็นเมือง
ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของหอยนางรม และผลิตภณัฑ์
จากหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรีย ติก ต่ืนตาต่ืน
ใจไปกับบรรยากาศริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีบ้านเรือน
หลงัคากระเบ้ืองสีแสดสลับ ตามแนวชายฝ่ัง เป็น
ระยะทางสู่ สตอน หมู่บา้นท่ีสงบเสง่ียมตั้งอยริูมฝ่ัง
บริเวณโค้งอ่าวกวา้ง เปรียบเสมือนเป็นด่านหน้า
ข อ ง เ มื อ ง ดู บ ร อ ฟ 
นิคในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองจาก  การค้าเกลือ
ดงันั้นก าแพงป้องกันจึงมีความจ าเป็นซ่ึงสามารถ
มองเห็นก าแพงโบราณ น้ีได้จากระยะไกลใน
ปัจจุบนั สตอน ในอดีตเคยอยู่ใตก้ารปกครองของโรมันจนกระทัง่ถูกท าลายโดยพวกมองโกล น าท่านเยี่ยมชมฟาร์ม
เล้ียงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเล้ียงแลว้ใหท้่านไดชิ้มหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค  พร้อมดว้ยไวน์ 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  อิสระให้ท่านได้เท่ียวชมเมืองสตอนตามอธัยาศัย 

จนไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ “เมืองดูบรอฟ
นิก” (DUBROVNIK) เมืองมรดกโลกท่ีแขวนตัว
อยู่ทางตอนใต้ของประเทศโดยพรหมแดนติดต่อ
กบัประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า น าท่านลดัเลาะ
เ ลี ย บ ไ ป ต า ม ช า ย ฝ่ั ง ท ะ เ ล อ า 
เดรียติกซ่ึงท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกับบรรยากาศริม
ชายฝ่ังทะเล ท่ีมีบา้น เรือนหลงัคากระเบ้ืองสีแสด 
สลับตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ Dubrovnik West Harbor and Pier, ดูบรอฟนิก น าท่านเดินทางสู่ “DUBROVNIK 
WEST HARBOUR” เป็นท่าเรือท่ีงดงาม อีกทั้งยงัเป็นจุดท่ีท่านสามารถเดินเล่นและชมความสวยงามของรอบก าแพง
เมืองดูบรอฟนิค อีกทั้งยงัเป็นอีกหน่ึงฉากในเร่ือง GAME OF THRONE อิสระใหท้่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัที่ :  ROYAL HOTEL ARISTON // DUBROVNIK PRESIDENT VALAMAR COLLECTION // 
SHERATON DUBROVNIK RIVIERA HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

 

วนัศุกร์ที่06มกราคม2566(8)  ดูบรอฟนกิ - นั่งกระเช้าสู่จุดชมววิดูบรอฟนิก - ก าแพงเมือง 
เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 น า ทุ ก ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  SRD HILL เพื่ อ  “ นั่ ง ก ร ะ เช้ า สู่ จุ ด ช ม วิ ว ท่ี ส ว ย ท่ี สุ ด ข อ ง เ มื อ ง ดู 
บรอฟนิก” กระเช้าไฟฟ้า ท่ีความสูง 400 เมตร เพื่อ
ชมวิวทิวทัศน์ของฝังเมืองท่ีเป็นเอกลักษณ์ ความ
สวยงามของบ้านเมือง ส่วนให้จะใช้หลังคาสีส้ม
เป็นเอกลกัษณ์ และความงดงามของทะเลเอเดรียติค  
ท่านจะได้ถ่ายรูปเมืองเก่าจากมุมสูง ภูมิทศัน์ท่ีราย
ล้อมด้วยน ้ าทะเลสีฟ้าใสดุจราวแสงสะท้อนของ
คริสตลัโอบลอ้มเมืองเก่าไว ้

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
บ่าย น าท่านเดินขึ้นชมชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิคบนก าแพงเมือง(รวมค่าตั๋วแล้ว) ชมความงามริมฝ่ังทะเลอะ 

เดรียติค ชมตัวเมืองเก่า และป้อมปราการโบราณ
ก าแพงมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ลอ้มรอบตวั
เมือง ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีความโด่งดงัเทียบ
ได้กับแกรนด์คาแนล แห่ง เกาะเวนิส   จากนั้น น า
ท่านเดินชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่า (OLD TOWN) 
ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 1979 ชมทศันียภาพของตวัเมืองเก่ามีป้อม
ปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ  ถือ
เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีความโด่งดังเทียบได้กับ
แกรนด์แคนย่อนของอเมริกาหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส น าท่านเดินลอด ประตู PILE GATE ท่ีมีรูปป้ันของนกับุญ 
เซนต์เบลส นักบุญประจ าเมือง เพื่อเขา้สู่ใจกลางเมืองเก่า ชม น ้ าพุ ONOFRIO ซ่ึงเป็นตั้งเป็นเกียรติแก่ของสถาปนิก
ผูส้ร้างน ้ าพุแห่งน้ี ถ่ายรูปกับ THE CATHEDRAL TREASURY หน่ึงในโบสถ์เก่าแก่ท่ีสะสมโบราณวตัถุของพ่อคา้
วาณิช ท่ีได้ท าการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต  เก็บภาพ  หอนาฬิกาโบราณ  (BELL TOWER CLOCK) และ 
พระราชวงัเรคเตอร์ (RECTOR’S PALACE) พระราชวงัท่ีสร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค, เรเนซองส์และ
บาโร๊ค จากนั้น เท่ียวชมและถ่ายรูปกบั “สปอนซา พาเลส” (SPONZA PALACE) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเน
ซองส์ ในสมยัศตวรรษท่ี 15 ปัจจุบนัไดใ้ชเ้ป็นท่ีจดัเก็บเอกสารและส านกังานส่วนราชการ น าท่านเดินผ่านถนนสตรา
ดัน ถนนสายหลกัซ่ึงมีความยาวกว่า 398 เมตร จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / เมนูพิเศษ กุง้มงักรรสเลิศพร้อมเคร่ืองด่ืมใหท่้านเลือก 



 

พกัที่ :  ROYAL HOTEL ARISTON // DUBROVNIK PRESIDENT VALAMAR COLLECTION // 
SHERATON DUBROVNIK RIVIERA HOTEL หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 

 
วนัเสาร์ที่07มกราคม2566(9)   ดูบรอฟนิก - คาฟถัต - ชมเมือง - สนามบิน 
เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ “เมืองคาฟถตั” 

(CAVTAT) เมืองริมฝ่ังทะเลท่ีมีชายหาดท่ีงดงาม 
ยาวถึง 15 กิโลเมตร เป็นอาณานิคมของกรีกในอดีต 
และต่อมาถูกปกครองโดยโรมนั ก่อนท่ีจะถูกชนชาติ
สลาฟรุกรานและในท่ีสุดตกอยู่ภายใต้อาณัติการ
ปกครองของสาธารณรัฐรากูซาท่ีได้ซ้ือคาฟถตัน้ีจา
กดยุกพาฟโลวิก  จากนั้ น น าท่านเก็บภาพโบสถ์
เซนต์ นิ โคลัส  (ST.NICHOLAS CHURCH) ท่ี ถู ก
สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 15 ในฐานะอารามแห่งฟรานเซสกนัตั้งอยูห่นา้อ่าวลูกา้ (LUKA BAY)  

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชอ้ปป้ิงละลายเงินคูน่า ก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซ้ือของฝากจาก “KONZUM” ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ทอ้งถ่ินท่ีมีสนคา้หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “KRAS” ช๊อคโกแลตทอ้งถ่ิน ยีห่้อท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรปตะวนัออก, 
ไวน์ จากองุ่นพนัธุ์ทอ้งถ่ิน “PLAVAC MALI” คุณภาพระดบัเดียวกบัไวน์ฝร่ังเศสหรืออิตาเล่ียน และสินคา้อ่ืน ๆ อีก
มากมาย อิสระใหท้่านได ้เลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดูบรอฟนิค 

20.25 น. ออกเดินทางสู่ อิสตนับูล โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 440 

วนัอาทิตย์ที่08มกราคม2566(10)  อสิตันบูล - กรุงเทพฯ            
00.25 น. เดินทางถึง อิสตนับูล (รอเปล่ียนเคร่ือง ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
01.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 068 
15.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสาย

การบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยไดม้อบหมายให้
หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซาเกรบ // ดูบรอฟนิค-กรุงเทพฯ  
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 

12 ช.ม./วนั  
3. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะผา่นการ

พจิารณาหรือไม่ก็ตาม  
4. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบ

ท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนั
เป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

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

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
8. ทิปไกดท์อ้งถ่ินและพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง 
9. ค่าน ้าด่ืม ท่านละ 1 ขวดต่อวนั 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100.-บาท / ท่าน (1,000.-บาท) 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
4. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั  

 

อตัราค่าบริการ (รวมค่าวซ่ีา ทิปไกด์ท้องถ่ิน )  
ก าหนดการเดินทาง     ผูใ้หญ่ 

     พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
     เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
     พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
     พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

   พกัเด่ียว   
 ช าระเพิ่ม 

    30 ธ.ค.-08 ม.ค.2566    125,900.-       125,900.-       125,900.- 35,900.- 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** หากท่านตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ** 



 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000.-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 20 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20  ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

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

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะ
มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วน
ท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้
ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

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

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั --- คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 

การันตีท่ีนั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขึ้นไป --- เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั --- เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

• หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่

ยิม้เห็นฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
• หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

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

 *** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อม
สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษา
อยู ่อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขท่ี
บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั 
สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณา
สะกดช่ือให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกับ Statement ท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วนัท าการ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้) *** 

• กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศ
และวนัเดินทาง (ตัวจริง) 

• ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 

• ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสาร

เพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   



 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ  ทั้ งน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่า 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 
วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

 
 


