
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

พฤษภาคม 2565- มนีาคม 2566 
( กรุณาสาํรองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 



 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ S ของสาย การบินเตอร์

กิช แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 
23.00 น. ออกเดินทางสู่งอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK069 
 

วนัที่2 อสิตนับูล-กรุงซาเกรบ - พูล่า -โอพาเทีย 
05.15 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ใหท้่านแวะพกัเปล่ียนเคร่ือง  
07.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบประเทศโครเอเชียโดยเท่ียวบินท่ี TK 1053 
08.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ “กรุงซาเกรบ ” (ZAGREB)เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่ง
ทะเลอาเดรียติคกรุงซาเกรบประกอบดว้ยเขตเมือง U PPER TOWN และ LOWER TOWNนาํท่านสู่ เขต UPPER 
TOWN“ชมวหิารเซนตม์าร์ก ”(ST.MARK’S CHURCH) ท่ีมีหลงัคากระเบ้ืองปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหาร
แห่งยคุกลาง ถือเป็นสัญลกัษณ์สาํคญัของซาเกรบ  ชมโบสถป์ระจาํเมืองเก่าเซนตแ์คทเธอรีน บริเวณแห่งน้ียงัเป็น
ท่ีตั้งของทาํเนียบประธานาธิบดี 
(PRESIDENT PALACE) นาํท่านชมจุดชม
ววิท่ีท่านสามารถเห็นกรุง Z AGREB ท่ี
หลงัคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง นาํท่ าน
ชม“กาํแพงหินโบราณ ” (STONE GATE)ยคุ
คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ท่ี สร้างรายลอ้มเมืองเก่า
ท่ีคงความอศัจรรย์  ของภาพพระแม่มารีท่ีไม่
ถูกเผาทาํลายเม่ือไฟไหมค้ร้ังใหญ่ ในปี
ค.ศ.1731ซ่ึงเช่ือวา่ภาพเขียนมีพลงัปาฏิหาริย ์
จึงทาํใหผู้ค้นเขา้มาบูชากราบไหวร้วมถึง จากนั้น นาํท่านนัง่รถราง (U SPINJACA) ลงสู่ LOWER TOWNนาํท่าน
ชม“ตลาดกลางเมือง ” (DOLAC MARKET) ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่มีสีสันสดใสขายไมด้อกไมป้ระดบัและผลไม ้
ราคาถูกนาํท่าน ผา่นชม“มหาวหิารเซนต ์สตีเฟ่น” (CATHEDRAL OF ST.STEPHEN) สถาปัตยกรรมท่ีมีอายเุก่าแก่
กวา่  800 ปีและปัจจุบนัไดบู้รณะในสไตลนี์โอ -โกธิคงดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่ามภายใน
ประดิษฐานรูปนกับุญองค ์สาํคญัต่างๆเช่น นกับุญเซนต ์ปีเตอร์ ,เซนต ์ปอลล์ แวะชมจตุัรัส BAN JELACIC 
SQUARE จตุัรัสกลางเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยหา้งร้านท่ีทนัสมยั นาํท่าน ชม“อนุสารีย์โจซิพ เจลาซิค”  (BAN JOSIP 
JELACIC) ผูย้ิง่ใหญ่และเป็นผูซ่ึ้งต่อสู้ เพื่อความอิสระจากชาวฮงัการีเม่ือปีค.ศ. 1848 

เท่ียง            บริการอาหารม้ือกลางวนัณ ภตัตาคาร 



 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองพูล่า” (PULA) เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นในฐานะศูนยก์ลางของ
คาบสมุทรอิตาเลียน  มีอายมุานานกวา่ 3,000 
ปีนาํท่านชม ส่ิงก่อสร้างในสมยัโรมนัท่ีใหญ่
เป็นโบราณสถานท่ีสภาพดีท่ีสุดท่ีเก็บรักษา
ไวใ้นโครเอเชีย “สนาม ต่อสู้โบราณ” หรือ 
AMPHITHEATER(ดา้นนอก) สนามกีฬา
กลางแจง้  สร้างข้ึนตามแบบฉบบั
สถาปัตยกรรมโรมนัเช่น เดียวกบัโคลอส
เซียมของกรุงโรม นบัเป็นสนามต่อสู้ ท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัหก ท่ีสร้างข้ึนในยคุโรมนัเรือง
อาํนาจ โครงสร้างของ AMPHITHEATRE ดา้นพื้นดินเป็นวงรี มีช่วงกวา้งท่ีสุด 130 เมตร และช่วงสั้นท่ีสุด 100 
เมตร สร้างโดยการใชหิ้นปูน เช่ือกนัวา่สามารถจุผูเ้ขา้ชมไดถึ้ง 20,000 คน มีทางเขา้ออก 20 ช่องทาง นาํท่าน
เดินทางสู่ “โอพาเทีย” (OPATIJA)อยูใ่นแควน้อิสเตรีย เป็นเมืองท่องเท่ียวตั้งอยูท่างฝังตะวนัตกริมทะเลอาเดรียติก 
มีบา้นพกัตากอากาศสไตส์ออสเตรียท่ีเรียง
รายอยูต่ามชายฝ่ัง นาํท่านเท่ียวชมเมืองท่ีเตม็
เป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่ห์ของบา้นพกัริม
ชายฝ่ัง แวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันหญิงสาวกบันก
นางนวล  (MAIDEN WITH THE 
SEAGULL) เป็นรูปป้ันหญิงสาวท่ีงดงามท่ี
มีนกนางนวลเกาะอยูท่ี่มือ มีเวลาใหท้่านได้
เดินเล่น ถ่ายรูปกบัความสวยงามของเมือง
และใหซ้ื้อของท่ีระลึกประจาํทอ้งถ่ิน 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร /จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัที่ : BEDBANK MILENIJ // GRAND HOTEL BONAVIAหรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัที่3        โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาตทิะเลสาบพลทิวเิซ่ – ซาดาร์ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 นาํท่านเดินท างสู่“อุทยานแห่งชาติพลิตวเิซ่ ” (NATIONAL PARK PLITVICE JEZERA)ท่ีตั้งอยูใ่จกลางของ

ประเทศอุทยานแห่งชาติพลิตวเิซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ นาํท่านเขา้ชม “อุทยานแห่งชาติพลิตวเิซ ” เป็นอุทยาน
แห่งชาติหน่ึงในแปดของโครเอเชียท่ีไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
UNESCO เม่ือปี 1979อุทยานแห่งน้ี มีเน้ือท่ี
กวา่ 29,482เฮคเตอร์ มีทะเลสาบใหญ่ 16
แห่ง เช่ือมต่อดว้ยสะพานไม ้ 16นอ้ยใหญ่ 
ลดัเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของ
ทะเลสาบสีเขียวมรกตและนํ้าตกท่ีไหลรินลง
สู่ทะเลสาบ ชมนํ้าตก THE PLITVICE 
WATER FALL ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยาน จากนั้น นาํท่านเดินลดัเลาะสู่ DONJA JEZIRAเพื่อล่องเรือทะเลสาบ 
JEZERO KOZJAK 

เท่ียง            บริการอาหารม้ือกลางวนัณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านออกเดินทาง สู่“เมืองซาดาร์ ” (ZADAR)จากนั้น นาํท่านชมบรรยากาศท่ีสวยงามของซาดาร์แวะเก็บ

บนัทึกภาพประตูเมืองโบราณ ( KOPNENA 
VRATA)ผา่นชมโบสถเ์ซนตโ์ดนาทสั  
(CHURCH OF ST.DONATUS)  
ส่ิงก่อสร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ให้ท่านชม 
“SEA ORGAN” สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง
เคร่ืองดนตรีโดยอาศยั เกลียวคล่ืนท่ีซดัเขา้
กระทบกบับนัไดหินอ่อนและท่อใต้
ขั้นบนัไดก่อให้ เ กิดเป็นท่วงทาํนอง
เสียงดนตรีเป็นผลงานการออกแบบของ
สถาปนิก นิโคล่า เบสิก 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร /จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัที่ : KOLOVARE HOTEL หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 
 
 



 

วนัที่4        ซาดาร์ -อุทยานแห่งชาตคิรึคา -วอดเิซ - ซิบินิค 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านออกเดินทางสู่“อุทยานแห่งชาติครึคา ” (Krka National Park) โดยอุทยานแห่งน้ีถูกก่อตั้งข้ึนมาเพื่อปกป้อง
ระบบนิเวศน์ในแถบแม่นํ้าครึคารวมไปถึง
การดาํเนินกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์
วฒันธรรม การศึกษา การพกัผอ่นหยอ่นใจ 
และการท่องเท่ียว สาํหรับการท่องเท่ียวใน
อุทยานแห่งชาติครึคานั้นสถานท่ีท่องเท่ียว
หลกัๆ ท่ีมี ช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมมาก
ท่ีสุดของอุทยาน คือ นํ้าตกสกราดินสกีบูค 
(Skradinski Buk) หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในอีก
ช่ือวา่ ( Krka Waterfalls) ดว้ยความเป็น
ธรรมชาติและความสวยงามของนํ้าตกจึงทาํใหน้ํ้าตกแห่งน้ีเป็นหน่ึงในนํ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในยโุรปตั้งอยูต่ามแนว
แม่นํ้าครึกคา ใจกลางภูมิภาคดลัเมเชีย อุทยานแห่งน้ีมีช่ือเสียงจากนํ้าตกสกราดินสกีบูคหรือนํ้าตกครึกคา ท่ีมีความ
เป็นธรรมชาติและความสวยงามของนํ้าตก จนกลายเป็นหน่ึงในนํ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป  

เท่ียง            บริการอาหารม้ือกลางวนัณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองวอดิเซ” ( Vodice) เมืองพกัตากอากาศยอดนิยมของชาวโครเอเชียอีกแห่งหน่ึง  โดย

เส้นทางมอเตอร์เวยท์นัสมยั บริเวณชนบทของเมืองน้ีเป็นแหล่งปลูกองุ่นนานาพนัธ์ุสาํหรับทาํไวน์ท่ีข้ึนช่ือของ
ประเทศ   ชมทิวทศัน์แปลกตาต่ืนใจสลบั
ทะเลสาบนอ้ยใหญ่ตลอดเส้นทางจากนั้นนาํ
ท่านออกเดินทางสู่  “เมืองซิบินิค ” (Sibenik) 
นาํชมตวัเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอ ะ
เดรียติคท่ี ไดรั้บอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเว
นิส  และเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของ
แควน้ดลัมาเทีย ZDalmatiaเป็นท่ีรวมศิลปะ
โบราณยคุก่อน ประวติัศาสตร์ มากมาย ชม
“โบสถเ์ซนตจ์าคอบ”(เซนตเ์จมส์ ) อนังดงาม
ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่สมยัเรอเนสซองตใ์นปีค .ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส -โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนส
ซองส์ โดยศิลปิน JuraDolmatinae โบสถน้ี์มีเอกลกัษณ์ดว้ยโคมหลงัคาของมหาวหิารตลอดจนรูปสลกัศีรษะคน
ประดบัโดดเด่นรอบมหาวหิาร 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่ : Amadria Park Ivan Hotelหรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



 

วนัที่5        ซิบินิค -ทรอเกยีร์ -สปลทิ - พระราชวงั ดโิอคลเีธ่ียน - นีอุม 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองทรอเกียร์ ”เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมยัยคุอารยธรรมกรีกโรมนั เม่ือ 380 ปี ก่อนคริสตกาล  ตวั
เมืองเก่าเป็นเกาะเล็กๆเช่ือมต่อกบั
แผน่ดินใหญ่ดว้ยสะพานหินอนัเก่าแก่ 
บริเวณเกาะมีแนวกาํแพง ป้อมปราการ
โบราณ ชมวหิารเซนตล์อเรนซ์หอนาฬิกา
เก่าแก่สมยัศตวรรษท่ี 15 ชมจตุัรัสภายใน
บริเวณเมืองเก่า เมืองน้ีองคก์าร UNESCO 
ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 1997 

เท่ียง             บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่  “เมืองสปลิท” 

นาํท่านชมมืองสปลิท ชมศาลาวา่การเมืองสไตลเ์รอเนซองส์ท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่  นาํท่าน
ชมยา่น People Square ศูนยก์ลางทางธุรกิจ และการบริหาร เม่ือสมยัศตวรรษท่ี 15 แวะชมส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียง 
เช่น รูปภาพแกะสลกัสมยั Venetian-Gothic Cambi Palace และ Renaissance  Town Hallท่ีสร้างข้ึนในช่วงแรกของ
ศตวรรษท่ี 15นาํท่านชม “พระราชวงัดิโอคลี
เธ่ียน” (Diocletian Palace) ท่ีสร้างข้ึนจาก
พระประสงคข์องจกัรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียนท่ี
ตอ้งการสร้างพระราชวงัสาํหรับบั้นปลาย
ชีวติของพระองคใ์นปี 295พระราชวงัแห่งน้ี 
UNESCO ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นาํ
ท่านชม หอ้งโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อ
สู่หอ้งอ่ืนๆ ชมลานกวา้ง (Peristyle) ซ่ึงลอ้ม
ไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้นและเช่ือมต่อ
ดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวจิิตรสวยงามชมยอดระฆงัแห่งวหิาร The Cathedral Belfry แท่นบูชา
ของเซนตโ์ดมินสั และเซนตส์ตาซิอุส ซ่ึงอยูภ่ายในวหิารชมจตุัรัสประชาชน (People’s Square) ชมรูปป้ันของ  
Gregory Of Nin ผูน้าํศาสนาคนสาํคญัของโครเอเชียนาํท่านโดยสารรถโคช้ลดัเลาะเลียบไปตามชายฝ่ังทะเลอาเดรี
ยติคเดินทางผา่น“เมืองนีอุม” (NEUM) เมืองในเขตประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวน่ีา เป็นเมืองชายทะเลเพียงเมือง
เดียวของบอสเนีย และเฮอร์เซโกวน่ีา โดยมีความยาวของชายฝ่ังประมาณ 24.5กิโลเมตรเป็นทางออกสู่ทะเลอะเดรี
ยติก ทางเดียวของประเทศ เป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงเมืองหน่ึง  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่: GRAND NEUM HOTELหรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 



 

วนัที่6        นีอุม -สตอน - มาล ีสตอน - ฟาร์มเลีย้งหอย 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองสตอน” (STON) เมืองท่ีตั้ งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟนิค ซ่ึงเป็นเมืองท่ี

มีช่ือเสียงในเร่ืองของหอยนางรมและ
ผลิตภณัฑจ์ากหอยนางรมสดๆ จากทะเลอา
เดรียติก ต่ืนตาต่ืนใจไปกบับรรยากาศริม
ชายฝ่ังทะเลท่ีมีบา้นเรือนหลงัคากระ เบ้ืองสี
แสดสลบั ตามแนวชายฝ่ัง เป็นระยะทางสู่
สตอน หมู่บา้นท่ีสงบเสง่ียมตั้ งอยร่ิูมฝ่ัง
บริเวณโคง้อ่าวกวา้ง เปรียบเสมือนเป็นด่าน
หนา้ของเมืองดูบรอฟนิคในอดีตมีความ
เจริญรุ่งเรืองจากการคา้เกลือดงันั้ นกาํแพง
ป้องกนัจึงมีความจาํเป็นซ่ึงสามารถมองเห็นกาํแพงโบราณน้ีไดจ้ากระยะไกลในปัจจุบนั สตอน ในอดีตเคยอยู่ ใต้
การปกครองของโรมนัจนกระทั่ งถูกทาํลาย
โดยพวกมองโกล 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองมาลีสตอน ” (MALI 

STON) นาํท่านเยีย่มชมฟาร์มเล้ียงหอย ชม
ขั้นตอนต่างๆ ของการเล้ียงแลว้ใหท้่านได้
ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค 
พร้อมดว้ยไวน์  ไดเ้วลา สมควร จากนั้นนาํ
ท่านเมืองนีอุม (NEUM) 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่: GRAND NEUM HOTELหรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัที่7        นีอุม-ดูบรอฟนิค-ชมเมือง -เดนิทางกลบั 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านเดินทางต่อเขา้สู่ “เมืองดูบรอฟนิค ” (DUBROVNIK) เมืองมรดกโลกท่ีแขวนตวัอยูท่างตอนใตข้องประเทศ 
ท่ีพรหมแดนติดต่อกบัประเทศบอสเนีย เฮอร์
เซโกวน่ีา นาํท่านลดัเลาะเลียบไปตามชายฝ่ัง
ทะเลอเดรียติค ซ่ึงท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบั
บรรยากาศริมชายฝ่ังทะเล ท่ีมีบา้น เรือน
หลงัคากระเบ้ืองสีแสด สลบัตามแนวชายฝ่ัง
เป็นระยะๆ UNESCO ข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกเม่ือปี 1995 นบัเป็นเมืองสวรรคข์อง
นกัท่องเท่ียวอีกเมืองหน่ึง นาํท่านเดินทางสู่ 
สถานีกระเชา้ไฟฟ้าเพื่อข้ึนชมววิเมืองดูบ
รอฟนิค กระเชา้ไฟฟ้า ท่ีความสูง 400 เมตร เพื่อชมววิทิวทศัน์ของเมืองดูบรอฟนิค ท่านจะเห็นฝังเมืองท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ ความสวยงามของบา้นเมือง ส่วนใหจ้ะใชห้ลงัคาสีส้มเป็นเอกลกัษณ์ และความงดงามของทะเลอะเดรี
ยติค จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านออก
เดินทางสู่สนามบิน 

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

วนัที่8         กรุงเทพฯ 

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

 

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าชา้อนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดย 
เวลิด ์คอนเน็คชัน่ส์  ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั*** 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง 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 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 
** ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ** 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซาเกรบ// ดูบรอฟนิค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัลงก่อน-หลงั) 
2. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ

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

ท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / ท่าน (800บาท) 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยโูรต่อวนั / (12 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท้่านไม่วา่ท่านจะผา่น

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

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 40,000.- บาทเม่ือจอง พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ

ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน 

และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 



 

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะทาํการยืน่วซ่ีาของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้าํรองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอาํนวย
ความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี ้
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํหอ้งใน 2 
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

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

สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ี
จะสาํรองยานพาหนะ 
 
 
 
 



 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํท่ีตอ้ง 
การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ

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

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 

 หนังสือเดนิทาง (ตวัจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสีฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่ยิม้เห็น

ฟัน ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

***กรณีค้าขาย: หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือสาํเนา
ใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20)อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น: หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงาน 
พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีข้าราชการ:หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา:หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี ( Bank Statement)(ตวัจริง)  ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมเีลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดบัแรก)  แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพ่ิมเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนั ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร  (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO 
WHOM IT MAY CONCERNแทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้
ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั  Statement ท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ  3-5 วนัทาํ
การ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตวัจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้)*** 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้ง
มีจดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา &มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอาํเภอ โดยระบุประเทศและวนั
เดินทาง(ตวัจริง) 

 ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูตบัิตร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ อย่างละ 1 ชุด (ถ้าม)ี 



 

*** กรณีที่สถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมกีารขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เตมิ ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จงึขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิม่เตมิให้
ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมตั ิออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํร้องใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง 

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม
ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้วทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีา 
 ของท่านเน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 
 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุ

เท่าน้ันการปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียวทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินโดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรม
การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 


