
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

ซาเกรบ เมืองที่ผสมผสานสถาปตยกรรมตางยุคไวไดอยางงดงาม 
โอปาเทีย เมืองตากอากาศสุดหรูของโครเอเชีย 

อุทยานพลิตวิเซ ชมความงามของน้าํตกและทะเลสาบที่รอยรับชวงตอกันเปนชั้นตาม
แนวภูเขา 

ซีเบนิก เมืองริมทะเลที่มีกลิ่นอายสไตลเวเนเชียน 

สัมผัสกลิ่นอายประวัติศาสตรแหงเมืองเกาโทรเกียร 
สปลิตเมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
จิบไวนขาว ชิมหอยนางรมสดจากฟารมที่มาลีสตอน 

ดูบรอฟนิก เมืองสวยริมทะเลอะเดรียติก 

กําหนดการเดินทาง  29 เม.ย.-5 พ.ค.| 23-29 มิ.ย.| 26 ก.ค.-1 ส.ค.| 4-10 ส.ค. 

                                   21-27 ก.ย.| 5-11 ต.ค.| 19-25 ต.ค. 

Day 1: กรุงเทพฯ-อีสตันบูล [TK 69 23.00-05.20] 



 

Day 2: อีสตันบูล-ซาเกรบ [TK 1053 07.05-08.20]-เมืองใหมเขตโลเวอรทาวน-นั่งรถราง-เมือง

เกาอัพเพอรทาวน-โอปาเทีย 
Day 3: โอปาเทีย-พลิตวิเซ-อุทยานพลิตวิเซ-นั่งเรือในทะเลสาบชมอุทยาน 

Day 4: พลิตวิเซ-ซีเบนิก-ชมเมืองเกาซีเบนิก-มหาวิหารเซนตจาคอบ-โทรเกียร-ชมเมืองเกาโทรเกียร-สปลติ 
Day 5: สปลิต-พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน-มาลีสตอน-ฟารมเลี้ยงหอย-ชิมหอยนางรม-ดูบรอฟนิก 

Day 6: ชมเมืองเกาดูบรอฟนิก-SRD Hill-ชอปปง-สนามบินดูบรอฟนิก-อีสตันบูล [TK 1440 18.45-
21.30] 

Day 7: อีสตันบูล-กรุงเทพฯ [TK 68 01.25-15.00] 

วันท่ีหนึ่ง กรุงเทพฯ-อีสตันบูล        

20.00 นัดหมายคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว T สายการบินเตอรกิช (Turkish Airlines- 

TK) มีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการเรื่องกระเปาเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 

23.00 สายการบินเตอรกิช เที่ยวบินที ่TK 69 นําทานเหิรฟาสูกรุงอีสตันบูล เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

วันท่ีสอง อีสตันบูล-ซาเกรบ-โอปาเทีย   

05.20 เดินทางถึงทาอากาศยานอตาเติรก เปลี่ยนเครื่องบิน  

07.05 สายการบินเตอรกชิ เที่ยวบินที ่TK 1053 นําทานเหิรฟาสูซาเกรบ เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

08.20 เดินทางถึงทาอากาศยานซาเกรบ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาสัมภาระ  

นําทานสูซาเกรบ เมืองหลวงของโครเอเชีย เปนศูนยกลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของโครเอเชีย ไปชมเมือง

ซาเกรบ ชมยานเมืองใหมที่เปนสวนขยายเรียกวาโลเวอรทาวน ซึ่งเปนเขตการคาสมัยใหม มีจัตุรัสเจลาซิค เปน

ศูนยกลาง และมีรานรวงตางๆ มากมาย จากนั้นนั่งรถราง Funicular ที่สั้นที่สุดในยุโรปสูเขตอัพเพอรทาวน สัมผัส

เสนหของความเปนเมืองยุคกลางในยานเมืองเมืองเกา ที่มีซุมประตูหิน สโตนเกท ที่ประดิษฐานภาพเขียนสีพระแมมารีที่

เลื่องลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเปนสิ่งเดียวที่เหลือรอดจากเหตุการณไฟไหมครั้งใหญเมื่อปค.ศ.1731 เขาสูจัตุรัส

เซนตมารก ที่มีโบสถเซนตมารกเปนหัวใจ และแตกตางจากโบสถในยุคเดียวกันทั่วไป ตรงที่หลังคาประดับดวย

กระเบื้องเรียงเปนรูปตราสัญลักษณกองกําลังยุคกลาง สื่อถึงประเทศโครเอเชีย (รูปตราหมากรุกขาวแดง) แควนดัลเม

เชีย (หัวลีโอพารด 3 หัว) และสโลเวเนีย (แถบสีฟา ขาว แดง) รอบจัตุรัสเรียงรายไปดวยทําเนียบประธานาธิบดีและ

รัฐสภา บันทึกภาพแบบพาโนรามาที่จุดชมววิ 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน 

บาย จากนั้นเดินทางสูโอปาเทีย (175 KM) เมืองตากอากาศสุดหรูของโครเอเชียที่โดงดังเปนที่รูจักมาหลายรอยป โอ

ปาเทียเปนเมืองทาที่เติบโตมาจากหมูบานชาวประมงเล็กๆ ในยุคกลางกอนจะไดรับการพัฒนาใหเปนเมืองรีสอรทห

รูในชวงคริสตศตวรรษที่ 19  เมื่อเหลาเศรษฐีจากเมืองริเยกาที่อยูใกลๆ เริ่มยายเขามาตั้งถิ่นฐาน มีการสรางวิลลา

และบานพักตากอากาศหรูหราตามชายฝงทะเล  

ค่ํา รับประทานอาหารในภัตตาคารทองถิ่น 



 

เขาที่พัก Remisens Hotel หรือระดับใกลเคียง  

 

 

 

 

 

วันท่ีสาม  โอปาเทีย-พลิตวิเซ        

เชา รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นนําทานชมเมืองโอปาเทีย แวะถายรูปกับรูปปน นางแหงนกนางนวล รูปปนของสตรีที่มีนกนางนวลเกาะอยู

ที่มือ ซึ่งมีความเปนมาวา มีเลดี้ชาวเยอรมันคนหนึ่งเคยมาเที่ยวที่นี่และลูกชายจมน้ําตาย เธอจึงสรางรูปพระแมมา

เรียไวเปนที่ระลึก และมักจะมีนกนางนวลมาเกาะอยูเสมอเลยปนรูปนกนางนวลใหดวย และเดินทางสูพลิตวิเซ (165 

KM) ที่ต้ังของอุทยานแหงชาติพลิตวิเซเจเซรา เปนอุทยานแหงชาติที่ถือไดวาเกาแกที่สุดในยุโรปตะวันออก ต้ังอยูในเขต

คารลโลแวค ตอนกลางของประเทศ ติดกับพรมแดนของประเทศบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา ไดเปนมรดกโลกในปค.ศ.

1979  

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

บาย นําทานเขาสูอุทยานแหงชาติพลิตวิเซ ซึ่งเปนหนึ่งใน 8 แหงของโครเอเชียที่นับวาเกาแกที่สุดครอบคลุมพื้นที่ถึง 300 

ตร.กม. พื้นที่สวนใหญปกคลุมดวยน้ํา มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟานับรวมกันได 16 ทะเลสาบ และมีพื้นที่สีเขียว

ขจีอัดแนนไปดวยพืชพรรณธรรมชาติ และสัตวปานานาชนิด อยางจิ้งจอก กวาง หมีสีน้ําตาล หมูปา และพวกนกพันธุ

หายาก เดินชมอุทยานไปตามบอรดวอลก ชมทะเลสาบนอยใหญมากมายหลายสาย ผืนทะเลสาบสีฟาปนเขียวริม

สะพานมีฝูงปลานับรอยวายเวียนวน ซึมซับและดื่มด่ําความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและทะเลสาบ บางจุดมีซากไมใตน้ํา

ที่กอใหเกิดภาพงดงามแปลกตา บางเวิ้งมีน้ําตกทั้งเล็กทั้งใหญ ลองเรือขามทะเลสาบ Kozjak ทะเลสาบท่ีใหญที่สุดใน

อุทยาน ชมทิวทัศนอันเขียวขจี และนิ่งสงบ 

ค่ํา รับประทานอาหารในภัตตาคารทองถิ่น 

เขาที่พัก Jezero Hotel หรือระดับใกลเคียง 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสี่  พลิตวิเซ-ซีเบนิก-โทรเกียร-สปลิต  

เชา รับประทานอาหารในโรงแรม 



 

จากนั้นเดินทางสูซีเบนิก (170 KM) อดีตเมืองหลวงของโครเอเชีย เปนหนึ่งในเมืองทาสําคัญ ตั้งอยูตอนกลางของ

แควนดัลมาเชียบริเวณปากแมน้ําครักคา ซีเบนิกไดรับการพูดถึงในประวัติศาสตรครั้งแรกในปค.ศ.1066 ในแผนผัง

ราชวงศของกษัตริยพีทารเครสซิเมียรที่ 4 สรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 9 และ 10 โดยเจาชายชาวโครแอต ถือเปน

เมืองที่เกาแกที่สุดเมืองหนึ่งของโครเอเชีย นําทานชมจัตุรัสเมืองเกาซีเบนิกที่ลอมรอบไปดวยอาคารเกาแกที่

ถูกตัดแปลงเปนรานขายยา รานแวนตา รานเสื้อผาบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกตางจากเมืองริมฝงทะเลอะเด

รียติกทั่วไปเพราะสรางโดยชาวกรีก กอนที่โรมันจะเขามามีอิทธิพล ตอมาภายหลังตกเปนเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุก

วันนี้จึงยังเห็นสถาปตยกรรมหลายแหงทั่วเมืองจะกรุนไปดวยกลิ่นอายสไตลเวเนเชียนอยางชัดเจน  นําทานชมมหาวิหาร

เซนตจาคอบ หรือเซนตเจมส สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1431-1535 เพื่ออุทิศแดเซนตเจมส หรือที่รูจักกันในนาม 

นักบุญยากอบ เนื่องจากสถาปนิกที่สรางวิหารแหงนี้ทั้ง 3 คน ไดแก Francesco di Giacomo, Georgius Mathei 

Dalmaticus และ Niccolo di Giovanni Firentino มาจาก 3 ทองถิ่น คือ ดัลมาเชีย โคโม และฟลอเรนซ เกิดเปนสาม

ประสานรังสรรคผลงานสุดยอดแหงยุคชิ้นหนึ่ง โดยใชเทคนิคชั้นสูงในการสรางหองโถงสูงใหญและโดมครึ่งวงกลม 

องคการยูเนสโกยกใหมหาวิหารเซนตเจมสเปนมรดกโลกในปค.ศ.2000 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารทองถิ่น 

บาย เดินทางสูโทรเกียร (50 KM) เมืองทาเกาแกในอดีต เคยเปนอาณานิคมกรีกโบราณมีตนกําเนิดยอนไปราว 200 

กวาปกอนคริสตกาล ดินแดนแหงนี้เดิมมีชื่อวา ทรากอส มาจากภาษากรีกที่แปลวาแพะตัวผู และปจจุบันไดรับการ

อนุรักษใหเปนเมืองเกาและไดรับการรับรองจากยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในปค.ศ.1997 นําชมเขตเมืองเกาซึมซับ

ความเกาแกของอาคารบานเรือน และปอมปราการที่สงางาม โบสถอันสวยงามของยุคโรมาเนสกไดรับการสงเสริม

ดวยอาคารที่โดดเดนแบบเรอเนสซองสและบารอกจากยุคเวเนเชียน ชมจัตุรัสจอหนปอลที่ 2 จัตุรัสหลักของ

เมืองรองรับชาวเมืองที่ผานมาผานไปตั้งแตสมัยกรีกและโรมันจนถึงปจจุบัน ชมประตูเมืองเกาที่ไดรับการบูรณะ

ขึ้นใหมเมื่อศตวรรษที่16 หอนาฬิกาที่สรางขึ้นในศตวรรษที่14 ผานชมมหาวิหารเซนตลอวเรนซ ที่สรางใน

ศตวรรษที่12 ใชเวลากอสรางนานนับสิบป งดงามดวยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปนสิงโต อดัมและอีฟ 

และรูปสลักเซนตลอวเรนซองคสําคัญ เดินเลนในเมืองเกา เลือกซื้อสินคาทองถิ่นและของที่ระลึกตางๆ... จากนั้น

เดินทางสูสปลิต (30 KM) เมืองตากอากาศริมทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่เปนจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักทองเที่ยว เมืองเอก

ของแควนดัลเมเชีย 

ค่ํา รับประทานอาหารในภัตตาคารทองถิ่น 

 เขาสูที่พัก Katarina Hotel หรือระดับใกลเคียง 

 

 

 

 

 

วันท่ีหา สปลิต-สตอน-ดูบรอฟนิก 



 

เชา รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นไปเที่ยวชมเมือง สปลิตถือวาเปนเมืองที่คอนขางมีความเกาแกมาก อีกทั้งยังเปนเมืองทาที่สําคัญทางการคาและการ

ทองเที่ยวของโครเอเชีย เขาชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน พระราชวังสวนพระองคของจักรพรรดิดิโอคลีเธี่ยน ผูโปรดใหสราง

พระราชวังขึ้นในป 295 เพื่อเปนที่ประทับในบั้นปลาย ภายในอาณาเขตอันกวางใหญของพระราชวังนั้น มากมายดวย

วิหาร ที่ประทับตางๆ รวมถึงสุสานของพระองค จากโถงทางเดินเบื้องลางที่เชื่อมตอกับหองหับตางๆ ซึ่งมีบันไดเชื่อมสู

สวนที่เปนลานพระราชวัง โดยมีเสาหินแกรนิตที่ประดับประดาลวดลายอยางงดงามลอมไว 3 ดาน สูงขึ้นไปคือ

หอคอยแหงวิหารเซนตโดมิโน วิหารโรมาเนสกที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 13 ภายในมีแทนบูชาของเซนตโดมิโนและ

เซนตสตาซิอุส รวมถึงภาพเขียนสีทางศาสนา และซุมประตูไมลวดลายละเอียดยิบ องคการยูเนสโกประกาศให

พระราชวังเปนมรดกโลกเมื่อป 1979 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารทองถิ่น 

บาย เดินทางไปมาลีสตอน เมืองเล็กริมทะเลทางตอนใตของโครเอเชีย ตั้งอยูในคาบสมุทรเพลเยแซคใกลพรมแดนเมืองนีอุม 

บอสเนีย บริเวณหุบอาวแถบนี้มีความอุดมสมบูรณของแพลงตอนและสารอาหารในน้ําทะเลจํานวนมาก เนื่องจาก

สภาพภูมิประเทศเปนลักษณะโขดหิน และเกาะเล็กๆ ทําใหเมื่อเวลามีฝนตกน้ําชะลางแรธาตุไหลลงน้ําทะเล จึงทําให

มาลีสตอนเปนแหลงทําประมงที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของโครเอเชีย และที่นิยมที่สุดก็คือ ฟารมหอยนางรม หากใครไดมา

เยือนไมควรพลาดชิมหอยนางรมสดๆที่นี่ ถึงมาลีสตอน ลงเรือลองไปชมฟารมเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนตางๆ ของการ

เลี้ยงหอยแลวใหทานไดชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรียติก และจิบไวน ดื่มด่ํากับรสชาติทามกลาง

บรรยากาศท่ีสวยงาม จากนั้นเดินทางสูดูบรอฟนิก (55 KM) ดูบรอฟนิกไดรับการกลาวขานวาเปนเมืองเกาที่สวยที่สุด

ในยุโรป ไดรับฉายาวาไขมุกแหงทะเลอะเดรียติก เปนเมืองที่มีความสําคัญทางการคาอยางมากในแถบเมดิเตอรเร

เนียน เคยเปนเมืองที่มีอํานาจทางทะเลและควบคุมการคาทางทะเลมาต้ังแตศตวรรษที่ 13 เพราะมีบทบาทเปนเมืองที่

เชื่อมการคาระหวางฝงตะวันออกและตะวันตกของทะเลอะเดรียติก ในปค.ศ.1979 ดูบรอฟนิกไดรับการขึ้นทะเบียนให

เปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก 

ค่ํา รับประทานอาหารในภัตตาคารทองถิ่น  

 เขาสูที่พัก Valamar  Hotel หรือระดับใกลเคียง 

 

 

 

 

 

วันท่ีหก ดูบรอฟนิก-อีสตันบูล 

เชา รับประทานอาหารในโรงแรม 

 จากนั้นเที่ยวชมยานเมืองเกาดูบรอฟนิก ที่เต็มไปดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิก เรอเนสซองส และบารอก ดูบรอฟนิก

เปนเมืองสวยงามติดอันดับตนๆ ของโลก นําทานชมทัศนียภาพของเมืองที่ตั้งอยูตามแนวชายฝงทะเลอะเดรียติก ตัว



 

เมืองเปนปอมปราการโบราณที่ถือเปนสัญลักษณของเมือง ชมแนวกําแพงปอมปราการที่มีขนาดกวางขวางใหญโต 

สามารถขึ้นไปชมความงดงามของตัวเมืองได อิสระถายรูปบริเวณจัตุรัสใจกลางเมืองที่เปนจุดนัดพบของชาวเมือง เปน

ที่ประกอบกิจกรรมและลงโทษผูกระทําผิดในอดีต ถายรูปกับเสาหินอัศวิน หอนาฬิกา รูปปน St.Blaise ที่มีโบสถประจํา

เมืองแหงแรกเปนฉากหลัง และนําทานไปนั่งเคเบิลขึ้นไปชม SRD Hill จุดชมวิวที่สวยที่สุดในดูบรอฟนิก ทานจะเห็น

วิวทะเล และภูเขาสลับซับซอน และบานเรือนสีขาวหลังคาสีสม เอกลักษณของดูบรอฟนิกที่สวยงาม 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารทองถิ่น 

บาย อิสระใหทานชอปปงเลือกซื้อของที่ระลึกในยานเมืองเกา จากนั้นเดินทางสูทาอากาศยานดูบรอฟนิก 

18.45 สายการบินเตอรกชิ เที่ยวบินที ่TK 1440 นําทานเหิรฟาสูกรุงอสีตันบูล เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

21.30 เดินทางถึงทาอากาศยานอตาเติรก เปลี่ยนเครื่องบิน 

วันท่ีเจ็ด อีสตันบูล-กรุงเทพฯ 

01.25 สายการบินเตอรกิช เที่ยวบินที่ TK 68 นําทานเหิรฟาสูกรุงเทพฯ เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

15.00 เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

 

*กรุปเดินทางเมื่อมีผูเดนิทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 และไมต่าํกวา 15 ประสงคจะเดินทาง ชําระ

เงินเพิ่มทานละ 5,000 บาท 

อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินสายการบินเตอรกิช รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 

 คาธรรมเนียมวีซาโครเอเชีย ยืน่พรอมกันทั้งกรุป (กรณีทานมีวีซาเชงเกน Multiples ที่ยังไมหมดอายุ สามารถใชได หักลดคา

วีซา 2,400 บาท, กรณีทานมีภารกิจ ประสงคจะแยกยื่นวีซาเดีย่ว ชําระคาวีซาเพิ่ม 3,000 บาท) 

วันเดินทาง/คาบริการ ผูใหญ/ 
เด็กพักกับผูใหญ 

เด็ก  
เสริมเตียง 

เด็ก  
ไมเสริมเตียง 

พักเดี่ยว 

29 เม.ย.-5 พ.ค. 
61 

59,900.- 58,900.- 56,900.- 6,900.- 

23-29 มิ.ย. 61 62,900.- 61,900.- 59,900.- 8,900.- 

26 ก.ค.-1 ส.ค. 
61 

63,900.- 62,900.- 60,900.- 9,900.- 

4-10 ส.ค. 61 63,900.- 62,900.- 60,900.- 9,900.- 

21-27 ก.ย. 61  62,900.- 61,900.- 59,900.- 8,900.- 

5-11 ต.ค. 61 59,900.- 58,900.- 56,900.- 6,900.- 

19-25 ต.ค. 61 59,900.- 58,900.- 56,900.- 6,900.- 



 

 คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ วงเงิน 2,000,000 บาท (สําหรับผูเดินทางที่อายุ

เกินกวา 75 ป ทานจะตองชําระคาเบ้ียประกันเพิ่ม 400 บาท) 

 คาที่พักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับใกลเคียง 

 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 

 คารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 

 คาเจาหนาที่ (หัวหนาทัวรคนไทย) อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตราคาบริการไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ 

 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 

 คาทําหนังสือเดินทาง  

 คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 

 คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 

 คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น ทานละ 40 EUR,  และหัวหนาทัวรคนไทย 

เอกสารในการเดินทาง และย่ืนวีซาโครเอเชีย 

 ใชหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย 

 รูปถายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร พื้นหลงัสีขาว ไมสวมหมวกหรือแวนตา ขนาดใบหนาประมาณ 70-80% 

 สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 

 หลักฐานการเงิน: หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee) และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

ยอนหลัง 6 เดือน (บัญชีเดียวกัน) และเปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยเทานั้น 

 หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษเทานั้น 

 กรณีเปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน 

 กรณีเปนนักเรียน หรอืนักศึกษาใหขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทานั้น และบัตร

ประจําตัวนักเรียนหรือนักศึกษา 

การสํารองที่นั่ง 

 กรอกรายละเอียดในใบสํารองที่นั่ง และสงอีเมลหรือแฟกซกลับมายังบริษัท  

 แนบสําเนาหนังสือเดินทางมาพรอมกับใบสํารองที่นั่ง 

การชําระเงิน 

 มัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง 

 ชําระยอดเต็มกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วันทําการ 

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 90 วนั ไมริบเงินมัดจํา 

 ยกเลิกกอนวันเดินทาง  60-89 วัน ริบเงินมัดจํา 50 % 



 

 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30-59 วัน ริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 30 วัน ไมคืนเงินทั้งหมด 

ขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ 

 ราคาสําหรับเด็ก เฉพาะเด็กอายุไมเกิน 11 ปบริบูรณนับจากวันเดินทาง 

 กรุปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผูเดินทางครบ 20 ทาน ขึ้นไป 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง หากมีผูรวมเดินทางในคณะทัวรไมครบตามที่

กําหนดไวโดยจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห 

 อัตราคาบริการคิดคํานวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

ราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน ธรรมเนียมเชื้อเพลิง คาประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน หรือมีการ

ประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันเดินทาง 

 สถานทูตเก็บคาธรรมเนียมวีซาโดยปริยาย หากมีการยื่นวีซาแลวไมมีการคืนในทุกกรณี 

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบหาก

ทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 

 หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขาเมือง ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือ

เปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมคนืเงินทั้งหมดหรือบางสวน 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ 

การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ  ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัท 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน 12 ชั่วโมง หากมีการเสียเวลาระหวางวัน 

โปรแกรมอาจตองปรับเปลี่ยน 

 ในระหวางทองเที่ยวนี้หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมสามารถเรียกรอง

ขอคืนคาบริการได 

 หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได 

 คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัท เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทไดชําระใหกับบริษัทตัวแทนแตละแหง

แบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะ

ขอคืนเงินไมได 

 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจงบริษัทกอน เพื่อยืนยันวาทัวรยืนยันการเดินทางได 

หากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากบริษัทแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั้นได 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งน้ีอยูใน

ดุลยพินิจของหัวหนาทัวรเปนสําคัญ 


