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โครเอเชีย 8 วนั 5 คืน 

บิน Turkish Airlines (TK) 
(เข้าซาแกรป็ – ออกดูบอรฟ์นิค) เท่ียวสบาย ไม่ย้อนเส้นทาง 

เดนิทาง ไฟลท์ ตน้ทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถงึ ชม. บนิ 

ขาไป 
TK 069 

TK 1053 

สุวรรณภูมิ (BKK) 

อิสตันบูล (IST) 

อิสตันบูล (IST) 

ซาแกร็ป (ZAG) 

23:05 

06:55+1 

05:20+1 

08:00+1 

11.00 

02.10 

ขากลับ 
TK 440 

TK 068 

ดูบอรฟนิค (DBV) 

อิสตันบูล (IST) 

อิสตันบูล (IST) 

สุวรรณภูมิ (BKK) 

20:45 

01:45+1 

23:40 

15:25+1 

01.55 

09.40 



โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก : กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ  - กรุงอิสตันบูล                                  

(-/-/-) 
19.00 น. คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 

10 เจ้าหน้าท่ีบริษัท ต้ังป้ายคอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการ
เชค็อิน และน าท่าน เช็คอินที่เคาน์เตอร ์Turkish Airlines (TK) 

23.05 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ อิสตันบูล โดย เตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 069 
(บรกิารอาหาร 2 มื้อ และเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง, กระเป๋าสัมภาระเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึง
สนามบินซาแกรป็ ประเทศโครเอเชีย น้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครือ่งสุดไม่เกิน 30 กิโลกรมั ต่อท่าน 
และถือขึ้นเครือ่งได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมั) 

วันที่สอง : อิสตันบูล - ซาแกรป็                                                     
 (-/L/D) 

05.20 น. เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิสตันบูล แวะเปล่ียนเครือ่ง 
06.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงซาแกรป็ โดย เตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่ TK 1053 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งด่ืมบนเครือ่ง) 
08.00 น.เดินทางถึง กรุงซาแกรป็ ประเทศโครเอเชีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว น าท่านขึ้นรถโค้ชที่รอรับ (เวลาที่โครเอเชียช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน - มีนาคม และเปล่ียนเป็นช้ากว่า 5 ชั่วโมงในช่วงเดือนเมษายา – ตุลาคม แนะน าให้ทุกท่านปรบันาฬิกา
เป็นเวลาท้องถ่ินทันทีท่ีไปถึงเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันเวลานัดหมาย)   
น าท่านเดินชมกรุงซาแกรป็ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ที่มีประวัติศาสตรย์าวนานกว่าพันปี มี
แม่น้าสายหลักชื่อซาวา (Sava River) ไหลผ่านด้านหน่ึงของเมือง และยังเป็นต้นก าเนิดของ “เนค
ไท” อาภรณ์อันงามสง่าและเป็นสากลของสุภาพบุรุษอีกด้วย ผ่านชมจัตุรสั Ban Jelacic ท่ีมีรูปป้ัน
ของนายพลบาน โจซิฟ เจลาซิค (Ban Josip Jelacic)  วีระบุรุษของประเทศ โดยน าทหารชาวโคร
แอตต่อต้านฮังการใีนสมัยต้นศตวรรษที่ 19   
 

  
 

ชมย่านเมืองเก่าของกรุงซาแกร็ป ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เมืองตอนบน (Upper Town) และ 
เมืองตอนล่าง (Lower Town) ที่เชื่อมต่อกันด้วยรถราง Funicular ท่ีมีความยาวสั้นท่ีสุดในยุโรป น า
คณะน่ังรถรางชมเมือง โดยจะเริม่จากเมืองเก่าท่ีเป็น Upper Town ซึ่งมีแหล่งโบราณสถานและเต็ม
ไปด้วยเรือ่งราวทางประวัติศาสตรม์ากมายซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินลัดเลาะตรอกซอกซอย



เล็กๆ ไปเรือ่ยๆ จนไปถึงบรเิวณ Lower Town ซึ่งบรเิวณน้ีจะเป็นย่านธุรกิจท่ีมีความคึกคักมากกว่า
บริเวณ Upper Town ถ่ายภาพกับ อาคารรัฐสภา (Sabor) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1918 ในโอกาสที่
โครเอเชียแยกตัวออกจากอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรยีน (Austro-Hungarian Empire) โดยมีการ
ประกาศแยกตัวออกอย่างเป็นทางการ บรเิวณระเบียงช้ันบนของอาคาร หลังจากน้ันมีการตัดสินใจ
แยกตัวออกจากระบบสังคมนิยมยูโกสลาเวียขึ้น ณ ที่แห่งน้ีในปี ค.ศ. 1991 และประกาศตัวเป็น
ประเทศอิสระไม่ขึ้นกับประเทศใด ถ่ายภาพกับ จัตุรสัเซนต์มารค์ (ST. Mark’s Square) ที่นอกจาก
เป็นจุดนัดพบและท่องเท่ียวสุดฮิตแล้ว ยังเป็นท่ีต้ังของโบสถ์เซนต์มารค์ ST. Mark’s Church โบสถ์
โรมันคาทอลิกเก่าแก่ต้ังแต่สมัยศตวรรษท่ี 14 โดดเด่นด้วยหลังคาท่ีมีการปูกระเบื้องเป็นสีสัน
ลวดลายตราหมากรุกแดงขาวซึ่งเป็นลวดลายตราสัญลักษณ์ของเมือง Lotrscak Tower อีกหน่ึง
ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด หอคอยของป้อมปราการโบราณแห่งน้ีมีอายุมากกว่า 700 ปีเป็นป้อมที่คอย
ดูแลประตูทางด้านทิศใต้ของ เมืองเก่า ภายในมีปืนใหญ่ต้ังอยู่ท่ีช้ันบนสุด โดยจะยิงทุกๆ เวลาเที่ยง
วันของทุกวันเป็นสัญญาณแทนระฆัง โรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre) 
สรา้งข้ึนในปี 1895 โดยรูปแบบของอาคารน้ันสรา้งข้ึนในสไตล์นีโอบารอ็ค มีลักษณะเป็นรูปตัว U 
และรายล้อมไปด้วยสวนสาธารณะจนได้รบัสมญานามว่า “The Green House Shoe” โรงละคร
แห่งชาติโครเอเชีย ต้ังอยู่จุดศูนย์กลางของ "Marchal Tarshal Titq Squl quare" เป็นหน่ึงในจัตุรสั
ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงแห่งน้ีได้รบัการยกย่องว่าเป็นจัตุรสัที่สวยงามที่สุดของกรุงซาแกรป็ ด้วย 
และ Mirogoj Cemetery IROGOJ CEMETERY สุสาน MIROGOJ เป็นสุสานที่ถือว่าเป็นหน่ึงใน
สถานที่ส าคัญที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในกรุงซาแกร็ป สุสานแบ่งสมาชิกของกลุ่มศาสนาท้ังหมด 
คาทอลิกออรโ์ธดอกซ์มุสลิม ยิว โปรเตสแตนต์ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายสามารถพบหลุมฝังศพที่ไม่มี
ศาสนา ในรา้นค้าเป็นสถานที่พ านักแห่งสุดท้ายของชาวโครเอเชียที่มีชื่อเสียงมากมาย  น าท่านชม 
โบสถ์ประจ าเมืองเก่า เซนต์แคทเธอรนี (St. Catherine) โบสถ์แบบบารอ็คสีขาวน่าประทับใจ  
 

  
 
เดินชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดเก่ากลางแจ้งที่มีความเก่าแก่และมีสีสันสดใส ขาย
พวกไม้ดอกไม้ประดับผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สีสันสวยงามแบบต่างๆ และเน้ือสด ไส้กรอก และ
ของท่ีระลึกต่าง ๆ   



 
 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 

จากน้ันน าคณะ ช็อปป้ิงท่ี Designer Outlet Croatia, แหล่งช้อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงซา
แกรป็ กับบรรยากาศหมู่บ้านแบบพรเีมี่ยม ในรูปแบบสถาปัตยกรรมของโครเอเชีย ในแบบทันสมัย
และด้ังเดิม เช่นซุ้มหินธรรมชาติ หอคอยจ าลองของเมือง Dubrovnik แบบจ าลองของหอคอย 
Lotršćak ท่ีมีช่ือเสียง ท่านสามารถค้นพบแฟช่ัน และร้านค้ามากกว่า 100 แบรนด์ เช่น Armani 
Exchange, Guess, Adidas, Under Armour, และอีกมากมายที่พรอ้มส่วนลด 30‑70% ตลอดท้ังปี 
อีกท้ังยังมี คาเฟ่ รา้นอาหาร เพ่ือเติมเต็มประสบการณ์การช็อปป้ิง ถึงเวลาอันสมควรน าคณะเดิน
ทางเข้าสู่ กรุงซาเกรบ”  

 

 
 

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 
ท่ีพัก HOTEL DUBROVNIK ระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 
 
 
 
 



วันที่สาม : ซาแกรป็ - อุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่    
                                                (B/L/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
จากน้ันเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่ (ระยะทาง 130 กม. เดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ระหว่าง
ทาง แวะถ่ายภาพกับอนุสรณ์สถานทหารท่ีมีท้ัง รถถัง เครือ่งบิน ฯลฯ ท่ีเมือง Karlovac เมืองน้ียังมี
ปราสาทยุคกลาง Dubovac และเป็นแหล่งผลิตเบียรท้์องถ่ินของโครเอเชีย  
 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
น าท่านเข้าชมเขต อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice Lake National Park) บนพื้นที่กว้างเกือบ 
300 ตารางกิโลเมตร อันมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เล่ืองชื่อในความสวยงามของธรรมชาติอันอุดม
สมบูรณ์ ภูมิทัศน์ที่มหัศจรรย์ในความหลากหลายทางชีวภาพท้ังพืชและสัตว์ ทะเลสาบที่อยู่รวมกัน
ถึง 16 แห่งโดยรอบถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ช้ันบนและช้ันล่าง โดยมีน้าตกพลิทวิตเซ่ (Plitvice 
Falls) เป็นตัวแบ่งแยก ผืนน้าในทะเลสาบที่มสีีเขียวมรกตและสฟี้า ยามสะท้อนกับแสงแดดและสสีนั
อันสดใสของใบไม้แลดูงดงามอย่างท่ีสุด อีกท้ังผืนป่าแห่งน้ียังเป็นหน่ึงในป่าไม้ที่มีอายุเก่าแก่รุน่
สุดท้ายในยุโรป ท าให้ องค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ประกาศให้อุทยานพลิตวิเซ่เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ในปี ค.ศ. 1979 จึงถือเป็นเขตอนุรกัษ์ท่ีส าคัญยิ่งของโครเอเชีย 
  

 
 



น าท่านชมทัศนียภาพภายในอุทยานได้อย่างเต็มที่ เพลิดเพลินเดิน ชมความงามของทะเลสาบและ
น้าตก ท่ีไหลรวยรนิลงสู่ทะเลสาบท่ัว ทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้าใสราวกระจก
สะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ท่ีรม่รืน่ จากน้ันน าท่าน ล่องเรอืข้าม
ทะเลสาบ KOZJAK  ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยาน
ตอนบนและอุทยานตอนล่าง ชมความงดงามและอลังการของ LOWER LAKE ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหินปูนท่ีต้ังตระหง่าน อีกท้ังยังเช่ือมต่อด้วยน้าตก
ต่างๆมากมาย จากน้ันพาท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ท่ีเช่ือมแต่ละทะเลสาบ
เข้าด้วยกันท้ัง 16 แห่ง นอกจากน้ันบรเิวณน้ียังถูกล้อมเต็มไปด้วยถ้าน้อยใหญ่กว่า 20 ถ้า และชม 
Big Waterfalls ซึ่งเป็นน้าตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งน้ี เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามของ
อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่จะเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลโดยแต่ละฤดูกาลจะมีความสวยงามของ
ธรรมชาติโดดเด่นแตกต่างกันโดยยากที่จะตัดสินได้ว่าฤดูกาลใดสวยงามที่สุด 
*** หมายเหตุ - การเที่ยวชมอุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง *** 
 

 
 
ได้เวลาอันสมควรน าคณะเข้าสู่ทีโรงแรมที่พักในอุทยานฯ 
ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
ท่ีพัก B&B VILA ANGRY ระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 
 
วันที่ส่ี : อุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่  - ซาดาร ์- ชิบีนิค 

                                                (B/L/D) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 118 กม. เดินทางประมาณ 2 ชม.)   เมือง
ประวัติศาสตรม์ากว่า 3,000 ปี  และเป็นเมืองท่าส าคัญของทะเลเอเดรยีติค ท่ีมีบทบาทมาต้ังแต่
สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน อดีตเมืองหลวงเก่าของ ภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) ที่ปัจจุบันได้
กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันเก่าแก่นอกจากน้ีแล้วเมืองหลวงเก่า



แห่งน้ียังเป็นที่รูจั้กกันในหมู่ชาวเรอืที่มาค้าขายในแถบน้ี เน่ืองจากเคยเป็นศูนย์กลางทางด้านการ
ค้าขายมาต้ังแต่สมัยอดีต พาท่าน ชมตัวเมืองซาดาร ์ชมประตูเมืองเก่า สมัยเวนิสมีอิทธิพลเหนือ
ซาด้าร ์อันงดงามด้วยลวดลายและสัญลักษณ์ต่างๆ ชมบริเวณด้านนอกของโบสถ์เซนต์ โดแนท 
(St.Donat)  ซึ่งเป็นโบสถ์ส าคัญประจ าเมือง และมหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย (St. Anastasia 
Church) ที่งดงามด้วยศิลปะผสมโรมาเนสก์และโกธิค ชมฟอรมัหรอืย่านชุมชน (Roman Forum) 
ของโรมันเมื่อสองพันปีก่อนที่นักโบราณคดีจะใช้ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานส าคัญ
ต่างๆในการอยู่อาศัยของชาวโรมัน แวะตลาดกลางเมือง ที่มีชีวิตชีวาสดใสด้วยผัก ผลไม้ ไม้ดอก มี
รา้นค้าเสื้อผ้า น้ามันหอมจากดอกไม้ต่างๆ เช่น ลาเวนเดอร ์ส้ม รา้นรองเท้าคุณภาพดี BOROVO 
ของท่ีระลึก, ไอศกรมีเจลลาโต้ น้ามันสกัดจากดอกไม้ ของท่ีระลึกพื้นเมือง ชื่นชมกับบรรยากาศและ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก   
 

 
 
จากน้ันน าท่าน เดินรมิเมืองซาดาร์ โดยที่น่ีจะมีความพิเศษตรงที่มี ออรแ์กนน้าทะเล (Sea Organ) 
ท่ีแรกและท่ีเดียวของโลก โดยใช้คล่ืนท่ีซัดเข้าหาฝ่ังท าให้เกิดเสียงต่างๆ สถาปัตยกรรมการก่อสรา้ง
เครือ่งดนตรโีดยอาศัยเกลียวคล่ืนท่ีซัดเข้ากระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ข้ันบันไดก่อให้เกิดเป็น
ท่วงท านองเสียงดนตร ีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nikola Basic ซึ่งเปิดให้สาธารณะชน
เข้าชมนับแต่วันที่ 15 เมษายน ปี ค.ศ. 2005 ที่ผ่านมา 
  
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 
น าท่านเดินทางสู่เมืองชิบีนิค (ระยะทาง 88 กม. เดินทางประมาณ 1 ชม.)  เป็นเมืองประวัติศาสตร์ใน
โครเอเชียต้ังอยู่ทางตอชนกลางของดัลมาเทีย ซึ่งแม่น้า Krka ไหลลงสู่ทะเลเอเดรียติก เป็น
ศูนย์กลางทางการเมือง การศึกษา การขนส่ง อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวของเทศมณฑลชิบี
นิค-คนิน และยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามในภมูิภาคดัลมาเทีย หลังคาอาคารบ้านเรอืนท าด้วย
กระเบื้องสีแสด  สไตล์เรอเนสซองส์ซึ่งได้รบัอิทธิพลจากทางอิตาลี ชมสภาว่าการเมืองเก่า The Old 
Loggia ที่สรา้งขึ้นราว ค.ศ. 15  มหาวิหารเซนต์เจมส์ (St. James) หรอื เซนต์จาคอบ (St. Jakob) 

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


มรดกโลกที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเล่ียน – ดัลมาเทียได้อย่างลงตัว งดงามด้วยยอดโดมและ
หลังคาที่ประดับด้วยแผ่นหิน และไม่มีการใช้วัสดุมาเชื่อมต่อจนได้รบัการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
จากยูเนสโก้ (UNESCO) และเสน่ห์ที่ต้องเดินชมย่านเมืองซอกอาคารบ้านเรอืต่าง ๆ และรา้นค้า 
ของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากดอกลาเวนเดอรร์า้นอาหารสุดคลาสสิค ฯลฯ  
 

 
 
ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
ท่ีพัก ROTONDO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 
 
วันที่ห้า : ชิบนิีค – อุทยานแห่งชาติครกึคา - เมืองโทรเกียร ์- เมืองสปลิท   

       (B/L/D) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติครกึคา (Krka National Park) (ระยะทาง 14 กม. เดินทาง
ประมาณ 20 นาที.) อุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของมณฑลซบิินิค-คนีน (Sibenik-Knin) เกิดจากแมน่า้
ครคึา (Krka River) ซึ่งมีความยาวถึง 72 กิโลเมตร อุทยานแห่งน้ียังได้รบัการประกาศเป็นอุทยาน
แห่งชาติในปี 1985 โดยก่อต้ังข้ึนมาเพ่ือปกป้องระบบนิเวศน์ในแถบแม่น้าครึคา รวมไปถึงการ
ด าเนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ์วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว น าท่านสู่ สกราดินสกี 
บูค (Skradinski Buk) จุดชมวิวน้าตก Krka ที่สวยที่สุด  เป็นหน่ึงในสองน้าตกหลักที่มีความสูง
ประมาณ 37.5 เมตร เป็นน้าตกที่มีน้าใสมาก และด้วยความเป็นธรรมชาติและความสวยงามของ
น้าตกจึงท าให้น้าตกแห่งน้ีเป็นหน่ึงในน้าตกที่สวยที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมวิวทิวทัศน์ และ
พักผ่อนหย่อนใจ.... 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dalmatia


 
 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 
น าคณะมุ่งหน้าสู่ เมืองโทรเกียร ์(Trogir) (ระยะทาง 57 กม. เดินทางประมาณ 1 ชม.) ถือว่าเป็นอีกเมือง
ประวัติศาสตรข์องโครเอเชีย เป็นเมืองโบราณบนเกาะเล็กๆ ซึ่งในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกกรกี
และโรมัน แต่ปัจจุบันมีการอนุรกัษ์เป็นเมืองเก่า และได้รบัการรบัรองให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1997   
น าคณะ ชมเขตเมืองเก่า สัมผัสอาคารบ้านเรอืนที่ได้รบัอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรกีและโรมัน
โบราณ อาทิ ประตูเมือง Kopnena Vrata ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16, หอนาฬิกา 
ที่สรา้งขึ้นในสมัยที่ 14  แวะถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซ็นต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) ที่สรา้ง
ขึ้นในสมัยที่ 12 จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเรือ่งราวต่างๆ อย่างวิจิตร
ตระการตา มีรูปป้ันสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญเซ็นต์ลอเรนซ ์ผู้สรา้งมหาวิหารแห่งน้ี มีเวลา
ให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าท้องถ่ิน ของท่ีระลึกมากมาย... 
 

 
 
 



จากน้ันคณะท่านฯ มุ่งหน้าสู่ เมืองสปลิท (Split)  (ระยะทาง 27 กม. เดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองใหญ่
อันดับ 2 ของโครเอเชีย อีกหน่ึงเมืองรมิทะเล ที่ร่ารวยด้วยวิวสวยๆ ด้วยความเก่าแก่ของเมืองและ
ศูนย์กลางวัฒนธรรมมาต้ังแต่โบราณน้ัน ท าให้เมืองสปลิทได้ข้ึนเป็นหน่ึงในมรดกโลกที่ส าคัญในปี 
1979 และที่ส าคัญเมืองน้ียังมีชื่อเสียงเก่ียวกับสุนัขพันธ์ุดัลเมเชียน  
 
ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตราคารอาหารจีน  
ท่ีพัก HOTEL PRESIDENT, SPLIT ระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 
 
วันที่หก : เมอืงสปลิท - อ่าวมาลี สตอน - เมืองดบูรอฟนิค 

        (B/L/D) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
น าท่าน ชมเมืองสปลิท แวะถ่ายรูป พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน (Diocletian’s Palace) ที่สรา้งขึ้นจาก
พระประสงค์ของจักรพรรด์ิ ดิโอคลีเช่ียน ท่ีต้องการสร้างพระราชวังส าหรับบั้นปลายชีวิตของ
พระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสรา้งถึง 10 ปี ในยุคสมัยของจักรพรรด์ิ ดิโอเคลีเช่ียน เป็นช่วงยุคสมัย
เริม่ต้นของจักรวรรดิโรมันตะวันออก หรอื จักรวรรดิไบแซนไทน์น่ันเอง พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน ได้
ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก (Unesco) ในปี ค.ศ.1979 ชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่
ห้องอ่ืนๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วย
ช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม เป็นสิ่งก่อสรา้งต้ังแต่ยุคโรมันท่ียังคงสภาพไว้ได้ดีมากท่ีสุดแห่ง
หน่ึง ชม มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส (Cathedral of Saint Domnius) โดดเด่นด้วยหอระฆังสีขาวที่สูง
เด่นที่สุดในเมืองสปลิตแห่งน้ี โบสถ์สวยอายุกว่า 1600 ปีแห่งน้ีเป็นหน่ึงในโบสถ์ของศาสนาครสิต์ที่
เก่าแก่ท่ีสุดในโลก นอกจากมรดกโลกท่ีมาชมแล้ว ยังมีถนนสายช้อปป้ิงสินค้า บริเวณด้านข้าง
พระราชวังอีกมากมาย อาทิ ZARA  ESPRIT NIKE ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกได้อีกด้วย 
 

 
 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 



น าท่านออกเดินทางไปยัง อ่าวมาลี สตอน (Mali Ston) (ระยะทาง 183 กม. เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  
เพื่อปรบัเปล่ียนอิรยิาบถ โดยการล่องเรอื 45 นาที เยี่ยมชมฟารม์เล้ียงหอย ชมข้ันตอนต่างๆของการ
เล้ียง  ไฮไลท์ : ล้ิมรสหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรยีติก พรอ้มชิมไวน์ท้องถ่ินเติมเต็มรสชาติ
ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของอ่าว และยังมีก าแพงเมืองที่ยาวอันสองของโลกรองจาก
ก าแพงเมืองจีนที่ยังคงให้เห็นอยู่รอบเมืองอีกด้วย  *** หมายเหตุ - ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันที่
เดินทาง *** 

 

 
 
จากน้ันน าท่าน เดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik)  (ระยะทาง 183 กม. เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)    
เป็นเมืองมรดกโลกทางตอนใต้ของสาธารณรฐัโครเอเชีย ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกับอาคารบ้านเรอืน
ท่ีมีหลังคาสีแสดแดงท่ีต้ังอยู่ตามแนวชายฝ่ังตลอดสองข้างทาง.... นับเป็นหน่ึงในเมืองเก่าท่ีสวย
ที่สุดในยุโรป ถูกขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรยีติค” ด้วยความที่มีเอกลักษณ์เป็นของ
ตนเองโดยเฉพาะเรือ่งของการวางผังเมืองที่สวยงาม  
 
น าท่านข้ามสะพาน Pelješac ซึ่งเป็นสะพานแขวนแห่งใหม่ล่าสุดที่งดงามทอดข้ามช่องน้าทะเล
ระหว่าง เมืองโคมาร์นา บนแผ่นดินใหญ่ทางตอนเหนือ กับคาบสมุทรเปลเยซัก ดังน้ันจึงผ่าน
ดินแดนโครเอเชียท้ังหมด เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการข้ามพรมแดน แถบชายฝ่ังสั้นๆ ของบอสเนีย
และเฮอรเ์ซโกวีนา ที่เมืองนีอุม (Neum)  



 
 
ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
ท่ีพัก GRAND HOTEL PARK ระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 
 
วันที่เจ็ด : เมืองดูบรอฟนิค – อิสตันบลู 

        (B/L/-) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
น าท่านเดินเที่ยวชมเมืองดูบรอฟนิคพรอ้มมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ขึ้นกระเช้าไฟฟา้ ที่ความสูง 400 เมตร 
เพ่ือชมวิวเมืองดูบรอฟนิค ท่านจะเห็นฝ่ังเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ ความสวยงามของบ้านเมือง ที่ส่วน
ใหญจ่ะใช้หลังคาสีส้มเป็นเอกลักษณ์ ความงดงามของทะเลอะเดรยีติค อาคารด้านบนมีรา้นอาหาร 
และอาคารที่เป็นพิพิธภัณฑ์สงครามที่เคยใช้เป็นที่หลบซ่อนและสู้รบ และมีรา้นค้าที่ระลึก สินค้า
พื้นเมืองขึ้นชื่อคือไข่มุกแห่งเอเดรยีติก ถ่ายภาพประทับใจมุมสูงที่จะมองเห็นตัวเมือง ดูบรอฟนิคได้
ท้ังเมือง  



จากน้ันน าท่าน เดินชมบริเวณรอบนอกของตัวเมืองเก่า (Old Town) ท่ีมากมายด้วยสิ่งก่อสร้าง
โบราณ และได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO)....โดยเริม่ต้นจาก 
ประตูหลัก (Pile Gate) น าไปสู่ Stradum พื้นทางเดินเป็นหินอันเป็นถนนสายหลักจาก น้าพุโบราณ
ทรงกลม (Onfrio Fountain) ไปจนสุดมุมถนนล้วนเรยีงรายไปด้วยสถานที่ส าคัญ เช่น Franciscan 
Church and Monastery  วิหารในสถาปัตยกรรมโกธิก  และภายในยังมีรา้นขายยาที่เก่าแก่ที่สุด
ของยุโรป  
จากน้ันให้ท่านได้ ถ่ายรูปท่ีระลึกบรเิวณจัตุรสักลางเมือง เสาหินอัศวิน (Orlando Column) และ หอ
นาฬิกา (Bell Tower) ท่ีต้ังอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สรา้งข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 1444  หน้าปัดท าด้วย
เหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัด ซึ่งแทนพระจันทรบ์อกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และ
รูปป้ันของนักบุญ St. Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจ าเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลัง 
และ โบสถ์ The Cathedral Treasury สถานที่เก็บอัฐิของนักบุญ St.Blaise ภาพเขียนและช้ินงาน
ศิลปะรวมถึงวัตถุล้าค่าจ านวนมาก  และยังมีส่วนผลิตเหรยีญกษาปณ์และทองของช่ังท่ีมีช่ือเสียง
ของดูบรอฟนิก  และเป็นเมืองที่ใช้ถ่ายท าภาพยนตร ์GAME OF THRON  อิสระท่านในการเดินช้อป
ป้ิงสินค้าพื้นเมืองและของฝากตามอัธยาศัย...ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของ
ชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระท าผิดด้วย  
 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน เมนูพิเศษ!! สปาเก็ตต้ีหมึกด า เสิรฟ์คู่

กุ้งล็อบสเตอรท้ั์งตัว 
 
       กระท่ังได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน ดูบรอฟนิค 
17:00 น. เดินทางถึงสนามบินดูบรอฟนิค เพื่อท าการเช็คอินไฟลท์ เตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ 
20.45 น. ออกเดินทางจาก ดูบรอฟนิค สู่ อิสตันบูล โดย เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  TK 440 

(บรกิารอาหาร และเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง, กระเป๋าสัมภาระเช็คทรูจากสนามบินดูบรอฟนิค จนถึงสนามบิน
สุวรรณภูมิ น้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องสุดไม่เกิน 30 กิโลกรมั ต่อท่าน และถือขึ้นเครือ่งได้อีก
ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรมั) 

23.45 น. เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิสตันบูล แวะเปล่ียนเครือ่งบินเพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
 
วันที่แปด : อิสตันบูล - สนามบนิสุวรรณภมูิ (กรุงเทพฯ)                                      

 (-/-/-) 
01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 068 (บริการอาหารและ

เครือ่งด่ืมบนเครือ่ง) 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

*************************************************************************** 
****โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ**** 

**ราคาอาจมีการปรบัขึ้น – ลง ตามราคานา้มันท่ีปรบัขึน้ลง แต่จะปรบัตามความเปน็จรงิที่สายการบินประกาศปรบั 
และท่ีมีเอกสารยืนยันเท่าน้ัน โดยราคาท่ีเสนอคิด ณ วนัท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2566 ** 

 
 



 
อัตราค่าบรกิารน้ีรวม 
✓ ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับช้ันประหยัด แบบหมู่คณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการบิน 

Turkish Airlines (TK) น้าหนักกระเป๋าเดินทางสูงสุดไม่เกินใบละ 30 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้น
เครือ่ง (Hand carry) ท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

✓ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ (ตามประกาศสายการบิน ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 
2566) 

✓ ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่) ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรอืระดับเดียวกัน 
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ, ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว สูงสุดวันละไม่เกิน 12 ชม. 
✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ประเทศโครเอเชีย แบบท่องเท่ียวหมู่คณะ ส าหรบัการยื่นตามคิวปกติเท่าน้ัน 

(ทางสถานทูตไม่คืนเงินในส่วนน้ี ไม่ว่าผลวีซ่า จะผ่านหรอืไม่ก็ตาม)  มีวีซ่าแล้ว หักคืน 4,500 บาท ** 
วันที่ส าหรับการยื่นวีซ่าก าหนดโดยสถานทูต กรณีที่สถานทูตก าหนดวันยื่นวีซ่าแล้ว ลูกค้าไม่สามารถยื่น
เอกสารได้ตามวันที่ก าหนดไว้ จะต้องช าระค่าส่ง DHL เพ่ิมเติมเริม่ต้นเล่มละ 5,000 บาท  

✓ ค่าประกันภัยการเดินทางแบบหมู่คณะ ครอบคลุมในการยื่นขอวีซ่า วงเงินค่ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศสูงสุด 5 แสนบาท / และเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุสูงสุด 3 ล้านบาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)  

✓ หัวหน้าทัวร ์(ไกด์ไทย) คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิป) 
✓ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามสถานท่ีส าคัญ (ไม่รวมทิป) 
✓ ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวรค์นไทย (ไม่รวมทิป) 
✓ น้าด่ืมระหว่างทัวร ์วันละ 1 ขวด ขนาด 0.5 cl. ต่อท่าน  
 
อัตราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าทิป ส าหรบัหัวหน้าทัวร ์ไกด์ท้องถ่ิน และคนขับรถ เพื่อเป็นสินน้าใจตามธรรมเนียม ข้ันต่า 60 EUR 
ต่อท่าน ตลอดทรปิ  

 ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ (ส าหรบักรุป๊ส่วนตัวเท่าน้ัน) 
 ค่าท าเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าท่ีมีค่าธรรมเนียม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (Passport) ส าหรบัหน่วยงานราชการ หรอืบุคคลธรรมดา 
 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเก่ียวกับ Covid-19 อันนอกเหนือจากการคุ้มครองของประกันภัยการเดินทาง อาทิ 

ใบรบัรองการฉีดวัคซีน, ค่าตรวจ ATK / RT-PCR หรอืการกักกัน (หากมีขัอบังคับใช้เพิ่มเติม) 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรพัย์สินของท่านด้วยตนเอง ตาม

ธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งท่ีห้องพัก พนักงานยก
กระเป๋าจะได้รบัทิปตอบแทนเมื่อให้บรกิารข้ันต่า 2 EUR หรอืเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะน าให้ทุก
ท่านรบัผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเรว็ และปลอดภัย) 

อัตราค่าบรกิาร ต่อท่าน เป็นสกลุเงินไทยบาท  
ส าหรบัคณะเดินทางข้ันตา่ 20 ท่าน  

เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่  
ต่อท่าน 

พักห้องเด่ียว  
จ่ายเพ่ิมท่านละ 

30 เมษายน  - 7 พฤษภาคม 2566 89,900 10,000 



 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น ค่าอาหารและเครือ่งด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรดี, 
มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าผกผันของภาษีน้ามัน ท่ีทางสายการบินประกาศเปล่ียนแปลง 
 
การช าระเงิน  
งวดท่ี 1     : ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท (ภายใน 1 วัน หลังจากการจอง) 

พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง และแบบสอบถามการยื่นวีซ่า (***ส าคัญมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะ
สต๊ิกเกอร,์ ป๊ัมสัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอรต์, หรอืท าพาสปอรต์ฉีกขาด เพราะอาจมีผลท าให้
ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***) 

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบรษัิทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  
 
กรณียกเลิก  
o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กรณียังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น)   
o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจ า 5,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 
o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ าท้ังหมด + ค่าใช้จ่ายอ่ืน (ถ้ามี) 
o ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวรท้ั์งหมด 
o ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวรท้ั์งหมด 
o ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  
o กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็น

ภาษาอังกฤษ ท้ังน้ีทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจรงิ 
o กรณีมีการย่ืนวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบรษัิทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดข้ึนจรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบินหรอืค่าต๋ัวเครือ่งบิน ค่ายกเลิก
ล่าช้าจากทางโรงแรม เป็นต้น 

 
รายละเอียดเง่ือนไขเพิ่มเติม 
1. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรอืท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรง

กับทางบรษัิท จะถือว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษัิทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 
2. บรษัิทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงราคาในกรณี ผู้เดินทางไม่ถึงข้ันต่าท่ีก าหนด หากลูกค้ายังยืนยันความ

ประสงค์ท่ีจะเดินทาง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาทัวร ์โดยเป็นการเรยีกเก็บและต้องได้รบั
ความยินยอมจากทุกท่านในคณะ  

3. กรณีท่านสละสิทธิ์การใช้บรกิารใด ๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายและช าระเงินล่วงหน้า
เบ็ดเสรจ็กับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นท่านได้
ท าการตกลง หรอื แจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง 

4. กรณีสถานท่ีท่องเท่ียวใด ๆ ท่ีระบุในโปรแกรมปิดท าการ เน่ืองจากโปรแกรมทัวรเ์ป็นการเสนอขาย
ล่วงหน้า บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ 
เพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการรายละเอียดท่องเท่ียวทุกประการ กรณีท่ีเกิดเหตุ
จ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อ
จลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังน้ีจะค านึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้
มากท่ีสุด 



6. กรณีท่านถูกปฏิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวรท่ี์ท่านช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อัน
เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรอืการหลบหนีเข้าเมือง  

7. ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่
รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ
นักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

8. การขอท่ีน่ัง LONG LEG หรอืท่ีน่ังบรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
สายการบินก าหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเรว็ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีน่ัง LONG LEG ขึ้นอยู่กับ
ทางเจ้าหน้าท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

o กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร ์ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติ
ประกันภัยการเดินทางท่ีบรษัิททัวรไ์ด้จัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่
สูญหาย ทุกท่านต้องดูแลและระวังทรพัย์สินส่วนตัวของท่าน 

o กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย
ให้ท่านได้ ดังน้ันท่านต้องระวังทรพัย์สินส่วนตัวของท่าน 
 

 
เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า 

เอกสารต่างๆ ท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนด มิใช่บรษัิททัวรเ์ป็นผู้
ก าหนด ท่านท่ีมี ความประสงค์จะยื่นวซ่ีาท่องเท่ียวยุโรป กรุณาจัดเตรยีมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน 
ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน  บรษัิททัวรเ์ป็นแต่เพียงตัวกลาง และ

อ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาวีซ่าให้กับท่าน 
 

1. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่า
น้อย 3 หน้า  

2. รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) หน้า
ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน  

3. หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
***กรณีค้าขาย: หลักฐานจดทะเบียนทางการค้า เช่น ส าเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชย์หรอืใบ
ทะเบียนการค้าท่ีมีชื่อผู้ เดินทาง หรอืส าเนาใบเสียภาษีรา้นค้า (ภพ.20) อายุยอ้นหลังไม่เกิน 3 เดือน 
(นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น: หนังสือรบัรองการท างาน (ตัวจรงิ) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง 
เงินเดือน และ วันเริม่งาน พรอ้ม สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังัไม่เกิน 1 เดือน (นับ
จากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีข้าราชการ: หนังสือรบัรองจากต้นสังกัด (ตัวจรงิ) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน 
และ วัน เริม่งาน พรอ้มสลิป เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ี
จะเดินทาง) 
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็น
ภาษาอังกฤษ จากสถาบันท่ีศึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 



4. หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ของบัญชี
ออมทรพัย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมี เลขท่ีบัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออม
ทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ ไม่ ถึง 6 หลัก สามารถแนบ 
Statement สมุดบญัช ีอ่ืนๆ เพิ่มเติม ในการยื่นได้ (สถานทูตไม่รบับัญชีกระแสรายวัน) 

5. หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) (ตัวจริง) เป็น
ภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงินเป็นสกุลยูโร (EUR)  ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเข้ารว่มกลุ่มยู
โรโซน) กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอรต์ และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ท่ีท่าน
จะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร) โดยต้องท า
แยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ ( ใช้ตัวจรงิ/ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้) ***ในกรณี
เป็น บิดา/มารดา/บุตร , สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถให้ธนาคารออกเป็นหนังสือรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้กันได้ โดยให้ระบุความสัมพันธ์ลงในจดหมายรบัรองด้วย) *** 

6. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปีบรบูิรณ์ หากเด็กเดินทางกับ บิดา/มารดา คนใดคนหน่ึง หรอืบิดามารดา 
ไม่ได้เดินทางท้ังสองคน ต้องมี จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จาก บิดาและมารดา ซ่ึง
จดหมายต้องออกโดย ท่ีว่าการอ าเภอ หรอืส านักงานเขต โดยระบุประเทศ และวันเดินทาง ชัดเจน 
(ตัวจรงิ)  

7. ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด , (กรณีอายุต่ากว่า 20 ปี เพิ่ม ส าเนาสูจิบัตร 1 ชุด) 
8. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
9. ส าเนาเปล่ียนชื่อ นามสุกล หากมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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