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แกรนด์โครเอเชีย 8 วนั 
ซาแกร๊บ - โอพาเทยีร์ - ซาดาร์ - ซีเบนิค - โทรกร์ี - สปลิท - สตอน  

ดูบรอฟนิค - ล่องเรือทะเลสาบอุทยานพริตวติเซ่ 
น่ังกระเช้าชมววิเมืองดูรอฟนิค 

 
พกัโรงแรมส่ีดาวในเมือง / อาหารเช้า HOT ABF. ทานใน main restaurant 
บริการน า้ด่ืมทุกวนั 
รถบัส 50 ที่น่ัง 
กรุ๊ป 10 ท่านเดินทาง 
อาหารจีน, พืน้เมืองมีทุกประเทศ  
จัดแบบเทีย่วสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกชะแวบทวัร์มีเวลาช้อปป้ิง 
 
ก าหนดการเดินทาง      

วนัทีห่น่ึงของการเดินทาง                       สนามบินสุวรรณภูมิ  
20.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขา้ท่ี 9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ 

(EK) เจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ จะคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนข้ึนเคร่ือง 
วนัทีส่องของการเดินทาง                       สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - ซาแกร๊บ - โอพาเทยีร์ 

01.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย สายการบินเอมิเรสต ์(EK) เท่ียวบินท่ี EK385/ 
EK2012 (สายการบินฟลายดูไบ) *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ เวลา 0445-1000 น. *.*.*. 

14.15 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) ถึงสนามบินซาแกร็บ (ZAGREB) ประเทศโครเอเชีย…หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย (OPATIJA) อยูใ่นแควน้อิสเตรียเป็นเมือง
ท่องเท่ียวตั้งอยูท่างฝังตะวนัตกริมทะเลอาเดรียติก มีบา้นพกัตากอากาศสไตส์
ออสเตรียท่ีเรียงรายอยูต่ามชายฝ่ัง น าท่านชมเมืองท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยมนต์
เสน่ห์ของบา้นพกัริมชายฝ่ัง แวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันหญิงสาวกบันกนางนวล 
(MAIDEN WITH THE SEAGULL) เป็นรูปป้ันหญิงสาวท่ีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยูท่ี่มือมีเวลาให้
ท่านไดเ้ดินเล่นถ่ายรูปกบัความสวยงามของเมืองและใหซ้ื้อของท่ีระลึกประจ าทอ้งถ่ิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั OPATIJA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 
 
 



วนัทีส่ามของการเดินทาง                          ซาดาร์ - โทรกร์ี - สปริท - สตอน 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองซาดาร์ (ZADAR) (285 กม.) เมืองท่า
ส าคญัซ่ึงตั้งอยูบ่นคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลอาเดรีติกอดีต
เป็นเมืองหลวงของแควน้ดลัเมเทียท่ีร ่ ารวยไปดว้ยอารยธรรม
โรมนัท่ีมีประวติัศาสตร์มากกวา่ 3,000 ปี ใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน
กบับรรยากาศท่ีสวยงามของเมืองน้ี เดินทางถึงเมืองซาดาร์  
น าท่านชมเมืองเก่าของซาดาร์...ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเก่าท่ีแสนโรแมนติคริมทะเลสาบอาเด
รียติกและใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั … 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรกีร์ (TROGIR)  (130  กม.) เมืองขนาดเล็กบนเกาะท่ีตั้งอยูเ่กือบชิดกบั

แผน่ดินใหญ่ เป็นเมืองตั้งแต่ยคุกรีกโรมนัและไดรั้บการ
อนุรักษใ์ห้เป็นเมืองเก่า ทั้งป้อมปราการจตุัรัสและก าแพงเมือง  
ซ่ึงยงัไดรั้บการยอกยอ่งจากยูเนสโกใหข้ึ้นทะเบียนเป็นเมือง
มรดกโลกใน ปี ค.ศ. 1997  ระหวา่งทางผา่นชมเมืองท่องเท่ียว
ท่ีมีช่ือเสียงของโครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน เป็นเมืองเล็กท่ี

สวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ ในสมยัก่อนมีคนยกยอ่งใหช้าวเมืองน้ีเป็นชาวเมืองท่ีมีความอดทนมากต่อการ
ใชชี้วติเน่ืองจากภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแต่ยงัสามารถท าการเพาะปลูกพืช ผกั ผลไม ้และท าการ
เกษตรกรรมโดยเฉพาะไวน์แดงท่ีมีช่ือเสียง  ...เดินทางถึงเมืองโทรเกียร์ 

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่าน ชมเขตเมืองเก่า ซ่ึงมีบรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน  และยงัเป็นเมืองท่ีรวบรวมเอา

สถาปัตยกรรมต่างยคุไวม้ากท่ีสุดในยโุรปตะวนัออก มีทั้งโรมาเนสก ์เรอเนสซองส์ บารอก และกรีก
โรมนัโบราณ เช่น ประตูเมือง (KOPNENA VRATA) ท่ีมีการบูรณะข้ึนใหม่ในศตวรรษท่ี 16 หอนาฬิกา 
(FOGGIA & CLOCK TOWER) สมยัศตวรรษท่ี 14    

  น าท่าน ชมมหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ์ (CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 
ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมนัเนสก ์โดยมีสิงโต อดมั & อีฟ และรูปสลกันกับุญองคส์ าคญัต่างๆ  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (SPLIT) (29 กม.) เมืองใหญ่อนัดบัท่ีสองรองจากเมืองซาเกรบ เป็น
เมืองศูนยก์ลางการพาณิชย ์ ศูนยก์ลางทางธุรกิจ  การคมนาคมของแควน้ดลัเมเช่ียน โดยเป็นอีกเมืองหน่ึง
ท่ีองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนและประกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก     

น าท่านชมเมืองสปลิท ชมศาลาวา่การเมืองสไตลเ์รอเนซองส์ท่ีสร้างในศตวรรษท่ี15 อาคาร
บา้นเรือนเก่าแก่ต่างๆ  ...ชมยา่น PEOPLE SQUARE ศูนยก์ลางทางธุรกิจและการ
บริหาร เม่ือสมยัศตวรรษท่ี 15 และชมส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียง เช่น รูปภาพแกะสลกั
สมยั VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN 
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HALL ท่ีสร้างข้ึนในช่วงแรกของศตวรรษท่ี 15 และน าท่านชมบริเวณตลาดคา้ผลไมแ้ละอาหารโดยรอบ  
จากนั้นน าท่านชมดา้นหนา้พระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน (DIOCLETIAN PALACE) ท่ีสร้างข้ึนจากพระ
ประสงคข์องจกัรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียนท่ีตอ้งการสร้างพระราชวงัส าหรับบั้นปลายชีวติของพระองคใ์นปี 
295 ซ่ึงใชเ้วลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี น าท่านชมหอ้งโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่หอ้งอ่ืนๆ ชม
ลานกวา้ง (PERISTYLE) ซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อ
ดอกไมส้ลกัอยา่งวจิิตรสวยงาม ชมยอดระฆงัแห่งวหิาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของ
เซนตโ์ดมินสัและเซนตส์ตาซิอุส ซ่ึงอยูภ่ายในวหิารชมจตุัรัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูป
ป้ันของ GREGORY OF NIN ผูน้ าศาสนาคนส าคญัของโครเอเชียในยคุศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงเป็นฝีมือของ 
IVAN MESTROVIC ช่างป้ันท่ีมีช่ือเสียงของโครเอเชีย… 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (STON) (187 กม.) เมืองท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ
เมืองดูบรอฟนิคเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองหอยนางรมและผลิตภณัฑจ์ากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอา
เดรียติกและต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีบา้นเรือนหลงัคากระเบ้ืองสีแสดสลบัตามแนว
ชายฝ่ังเป็นระยะทางสู่สตอนและหมู่บา้น่ีสงบตั้งอยูริ่มฝ่ังบริเวณโคง้อ่าวกวา้ง ซ่ึงในอดีตเคยตกอยูใ่ตก้าร
ปกครองของโรมนัจนกระทัง่ถูกท าลายโดยพวกมองโกล 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ท่ีพกั ASTAREA  หรือเทียบเท่า 
วนัทีส่ี่ของการเดินทาง                  สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค  
เชา้               รับประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) 
(55 กม.) เมืองทางตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชีย 
ท่ีมีขา้มพรมแดนติด ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโก
วน่ีา …..น าท่านเดินทางสู่ สถานีเพื่อข้ึนกระเชา้
ไฟฟ้า (CABLE CAR RIDE) ท่ีความสูง 400 เมตรเพื่อชมววิและทิวทศัน์ท่ีคงความเป็นเอกลกัษณ์ของ
บา้นเมืองหลงัคาสีส้มและความงดงามของทะเลอาเดรียติก 

  จากนั้นน าท่าน ชมเมืองเก่า (OLD TOWN) ซ่ึงโอบลอ้มดว้ยก าแพงโบราณสูงตระหง่านในศตวรรษท่ี 13  
เพื่อป้องกนัภยัจากศตัรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิร์บและในเขตเมืองเก่า
ประกอบดว้ยส่ิงก่อสร้างโบราณ ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็น
เขตชุมชนเร่ิมแรกท่ีบรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้างบา้นเมืองไวต้ั้งแต่ศตวรรษท่ี 7     

  น าท่าน ชมประตูเมือง (PILE GATE) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก ซ่ึงเป็น
ทางเขา้หลกัของเมืองเก่าและพื้นทางเดินถูกสร้างข้ึนจากหินในปี 
1537   



ชมน ้าพุโบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เป็นน ้าพุท่ีใชห้ล่อเล้ียงประชากรในยามมี
ศึกสงคราม  …จากนั้นน าท่านชมสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น Franciscan Monastery วหิาร
ในสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ร้านขายยาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของยุโรปซ่ึงด าเนินกิจการมา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1391  ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายรูปบริเวณจตุัรัสกลางเมือง ซ่ึงเป็นสถานท่ีนดั
พบประกอบกิจกรรมต่างๆ ของเมืองในอดีต    
  อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัเสาหินอศัวิน (ORLANDO COLUMN) หอ

นาฬิกา (BELL TOWER) ท่ีตั้งอยูป่ลายสุดของถนนสายหลกัสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1444  หนา้ปัดท าดว้ยเหล็ก
มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตห้นา้ปัดซ่ึงเป็นแทนพระจนัทร์บอกขา้งข้ึนขา้งแรมในสมยัก่อนและรูปป้ัน
ของนกับุญ ST.BLAISE ซ่ึงมีโบสถป์ระจ าเมืองสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงัและโบสถ ์
THE CATHEDRAL TREASURY  สถานท่ีเก็บอฐิัของนกับุญ ST. BLAISE รวมถึงภาพเขียนและช้ินงาน
ศิลปะวตัถุล ้าค่าจ  านวนมากและผลิตเหรียญกษาปณ์และทองท่ีมีช่ือเสียงของเมืองดูบรอฟนืกอีกดว้ย...
จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซีเบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เป็นเมืองทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัอีกเมืองหน่ึง

ของประเทศโคเอเซีย  ... ชมตวัเมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอาเดรียติคท่ีมีหลงัคาอาคารบา้นเรือนท าดว้ยกระเบ้ือง
สีส้ม สไตลเ์รอเนอซองส์ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากทางประเทศอิตาลี  

ชมสภาวา่การเมืองเก่า (THE OLD LOGGIA) ท่ีสร้างข้ึนราว 
ค.ศ.15 …ชมมหาวหิารเซนตจ์าคอบ  (CATHEDRAL OF 
ST.JACOV) สร้างข้ึนในระหวา่งปี ค.ศ. 1431-1535  เป็น
สถาปัตยกรรมผสมผสานกนัระหวา่ง 3  ศิลปกรรม คือ ดาล

มาเชีย (ทอ้งถ่ิน) ศิลปะทางเหนือของอิตาลีและทสัคานีทั้งวหิาร
ลว้นสร้างดว้ยหินทั้งหมดไม่มีซีเมนตบ์วัใตช้ายคาเป็นรูปศีรษะคน 71 ช้ิน ทั้งผูช้าย ผูห้ญิง และเด็ก เป็น
การสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของศิลปะกอธิคและเรอเนซองส์ ซ่ึงผสมผสานเขา้กนัไดอ้ยา่งงดงามแสดง
ใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนผา่นงานศิลปะจากยคุกอธิคสู่ยคุเรอ เนซองส์ ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ท่ีพกั SOLARIS หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ห้าของการเดินทาง                         ซีเบนิค - พลติวเิซ่ - ซาแกร๊บ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองพลิตวเิซ่ (PLITVICE) (172 กม.) แห่ง
แควน้  ISTRIA & KVARNER ระหวา่งทางใหท้่านอิสระชม
ธรรมชาติและความงามของทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีรายลอ้มดว้ยป่า
เขาสลบั ทุ่งหญา้ ฟาร์มการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์ น าท่านเขา้ชมอุ
ทยายานแห่งชาติพริตวติเซ่ พร้อมล่องเรือ.... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซาแกร๊บ (ZAGREB) (130 กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ซ่ึงตั้งอยูริ่มฝ่ัง

แม่น ้าซาวา (SAVA) และภูเขาเขาเมดเวดนีตซา (MEDVEDNICA) เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนั
ยาวนานมากวา่ 1,000 ปี ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเมืองเศรษฐกิจ การคา้และการศึกษา  

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั ARISTOS หรือเทียบเท่า 
วนัที่หกของการเดินทาง                      ซาแกร๊บ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชมยา่นเมืองเก่า ซ่ึงจดัแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town อยา่งลงตวั ผา่นชมโรง
ละครแห่งชาติ ท่ีสร้างข้ึนในสไตลนี์โอบาร็อค มีลกัษณะเป็นรูปตวั U และรายรอบไปดว้ยสวนสาธารณะ
จนไดรั้บสมญานามวา่ “The Green Horse shoe” ชมบริเวณท่ีเป็นสถานท่ีท าการรัฐบาล (SABOR) และ
แกลเลอร่ี ท่ีบอกเล่าถึงความเป็นมาของคนชาติโครแอตท่ีแยกตวัออก
จากยโูกสลาเวยีในอดีต  

น าท่านชมมหาวหิารเซนตส์ตีเฟ่น (ST. STEPHEN'S 
CATHEDRAL) มียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอด
วหิารตกแต่งอยา่งงดงาม เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 
800 ปี ซ่ึงไดรั้บการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสไตลนี์โอโกธิค งดงามดว้ยหอคอยแฝด
ปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนกับุญองคส์ าคญัต่างๆ เช่น นกับุญ
เซนตปี์เตอร์, เซนตป์อลล ์ 

ชมก าแพงหินโบราณ  ยคุศตวรรษท่ี 13 ท่ีสร้างรายลอ้มเมืองเก่าซ่ึงยงัคงความอศัจรรยข์องภาพพระแม่มา
รีท่ีไม่ถูกเผาท าลายเม่ือไฟไหมค้ร้ังใหญ่ในปีค.ศ. 1731  
ชมตลาดกลางเมือง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของยโุรปและยงัมีสีสันสุดๆ โดย
ตลอดแนวถนนจะมีร้านอาหารคาเฟ่ตน่์ารักๆ ใตร่้มสีสดใส ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้
พื้นเมืองตามอธัยาศยั…. 

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 



ท่ีพกั ARISTOS หรือเทียบเท่า 
 
วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง                         ซาแกร๊บ - ประเทศไทย 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร...น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศ
ไทย 

15.15 น.   (เวลาทอ้งถ่ิน) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK2013 /EK384 
วนัทีแ่ปดของการเดินทาง                        ประเทศไทย 

 *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ เวลา 2255-0250 น. *.*.*. 
12.15 น.       (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ …. 

***@@..@@*** 
 อตัราค่าใช้จ่าย 

วนัทีเ่ดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

28 ม.ค.   
4, 11, 25 ก.พ.   
4, 11, 18, 25 มี.ค. 
1, 15, 22, 29 เม.ย. 
6, 20, 27 พ.ค. 
26 มิ.ย.-3 ก.ค. / 3-10 ก.ค. 17-24 ก.ค.  24-31 ก.ค. 
/ 7-14 ส.ค. / 21-28 ส.ค.  
28 ส.ค.-4 ก.ย. / 4-11 ก.ย. / 18-25 ก.ย. 25 ก.ย.-2 
ต.ค. / 2-9 ต.ค. / 9-16 ต.ค.    

85,900.- 

15,900.- 

16-23 ต.ค. / 23-30 ต.ค. 85,900.- 

6-13 พ.ย. / 20-27 พ.ย. / 27 พ.ย.-4 ธ.ค. 85,900.- 

4-11 ธ.ค.  85,900.- 

11-18 ธ.ค. 85,900.- 

8, 9, 10, 11 เม.ย. 
25 ธ.ค.-1 ม.ค. / 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 

95,900.- 15,900.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษี
ประกนัภยัการเดินทาง และค่าวซ่ีา ***  
 



 
 
อตัรานีร้วม  
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั(Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ

จะตอ้งอยู ่
ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนส าหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรม 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  
8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
9. ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 
10. ค่าทิป 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้ าหนกั

เกินจากทาง 
สายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ

ค่าบริการพิเศษ 
ต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เก่ียวกบัโควิด 

 
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองที่เข้าพกั เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองทีใ่กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

 



***กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ เพราะรายการทวัร์ทีท่่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่าง
บริษัทและลูกค้า*** 

เง่ือนไขการจอง 
กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เง่ือนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวซ่ีาหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
เง่ือนไข  
กรณยีกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามดัจ าเตม็จ านวนทุกกรณี 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทวัร์เตม็จ านวนตามราคา

ทวัร์  
- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทาง

บริษทัฯ ขอเก็บ 
เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดข้ึนจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชีวติ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินให้ระบุขอ้ความตาม

เง่ือนไขสายการ 
บินนั้น ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและ
บริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีากรณีท่ีท่านยืน่วซ่ีาแลว้  
หมายเหตุ  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต
ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ
เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่



กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
ร่วมเดินทางเป็นส าคญั…. 
- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือ
ช าระโดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมด 
- นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน
ได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg 
ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
 กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( 

ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ 
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
สถานฑูต เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านได้
ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ 
ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย 

และ 



โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
 ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา จะอยูใ่นดุลพินิจ

ของ 
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
 เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ
อากาศ และเหตุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ
วา่มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) 
 ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยนืยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายนั้นได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้
หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 
 



ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนั
เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต 
รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่
เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี
ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ี
ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
การเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะ
ยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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