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 ท่ีพกั 4 + 5 ดาว  อาหารดี 

 เท่ียวไม่ย้อนเส้นทาง เข้าซาเกรบ – ออกดบูรอฟนิค 

 เดินชมความสวยงามของอทุยานแห่งชาติทะเลสาบ “พลิตวิเซ่ เจเซร่า”  

 ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ KOZJAK ในฤดกูาลท่ีสวยท่ีสดุ 
 พร้อมชิมหอยนางรม แบบสดๆ “พร้อมจิบไวน์ ” ณ อ่าวมาลี สตอน  
 เดินชม “กาํแพงเมืองโบราณ” และ “เมืองเก่าดบูรอฟนิค” สถานท่ีท่องเท่ียวของโครเอเชีย 

 นัง่กระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD MT. พร้อมล่องเรือชมความสวยงามของทะเลอาเดรียติค 

พเิศษ LOBSTER MENU วัตถุดิบขึน้ช่ือของประเทศโครเอเชีย ที่ไม่ควรพลาด!!! 

   ราคาเร่ิมต้นเพยีง  

 ซาเกรบ  เมืองหลวงเก่าของชนชาติชาวโครแอต ท่ีแยกตวัออกมาจากยโูกสลาเวียในอดีต 

 พลิตวิเซ่  แหล่งมรดกโลก ท่ีไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1949 

 ซารด์า  โบสถเ์ซนตโ์ดนาทัส สิ่งก่อสรา้งในคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 

 ครึคา  อุทยานแห่งชาติท่ีมีชื่อเสียงของมณฑลซิบินิคคนีน 

 โทรเกียร ์ เกาะเล็กๆ ซึ่งเป็นอู่อารยธรรมของชาวกรีกโบราณตั้งแต่สมยั 380 ปีกอ่นคริสตกาล 

 สปลิต  เมืองชายฝัง่เมดิเตอรเ์รเนียนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโครเอเชีย ท่ีมีอายุกวา่ 1,700 ปี 

 เกาะคอรซ์ูล่า เกาะซึ่งเคยไดฉ้ายาวา่ “ไข่มุกแห่งยุคกลาง” และเป็นเมืองบา้นเกิดของนักเดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ “มารโ์ค โปโล” 

 ดูบรอฟนิค  เมืองท่ีไดร้บัฉายานามวา่ “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” 

 คฟัถตั  เมืองเล็กๆ ท่ีอยูริ่มชายฝัง่ทะเล และมีชายหาดท่ีงดงามยาวถึง 15 กิโลเมตร 
 

กาํหนดวนัเดินทาง 

เมษายน 12-20 เมษายน 2563 82,900 

พฤษภาคม 01-9 พฤษภาคม 2563 79,900 

มิถุนายน 05-13 มิถุนายน 2563 79,900 

กรกฎาคม 03-11 กรกฎาคม 2563 79,900 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 
วนัแรก กรุงเทพฯ อิสตันบลู BKK-IST TK 069 23.00-05.20 

วนัท่ีสอง อิสตันบลู ซาเกรบ IST-ZAG TK 1053 07.05-08.15 

วนัท่ีแปด ดูบรอฟนิค อิสตันบลู DBV- IST TK 1440 21.05-23.55 

วนัท่ีเกา้ อิสตันบลู กรุงเทพฯ IST-BKK TK 068 01.25-15.00 

วนัแรก กรุงเทพฯ-กรุงอิสตนับูล  

20.00 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U ประตู  

79,900.- 
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ทางเขา้ท่ี 10 เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก
ใหแ้ก่ท่าน 

23.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน์ เท่ียวบิน
ท่ี  TK 069เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตนับลู ประเทศตุรกี 

วนัที่สอง กรุงอิสตนับูล-กรุงซาเกรบ-หมู่บา้นราสโตเก-้อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่   

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตนับลู ประเทศตุรก ี เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
07.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงซาเกรบ โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี  TK1053  
08.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย  นําท่านเดินทางเขา้สู่ตัว

เมือง เท่ียวชม กรุงซาเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของโครเอเชีย ศูนย์กลาง
การปกครองเศรษฐกิจและวฒันธรรมของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝัง่แม่นํ้าซา
ว่า (Sava) และไหล่เขาเม็ดเว็ดนิกา้ (Medvednica) นําท่าน ชมเมืองเก่า ของ
กรุงซาเกรบ ซึ่งจดัแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town ไดอ้ย่างลง
ตัว ผ่านชมโรงละครแห่งชาติท่ีสรา้งข้ึนในสไตล์นีโอบาร็อค จากน้ัน ผ่านชม
อาคารรฐัสภา (Sabor) ท่ีบอกเล่าถึงความเป็นมาของชนชาติโครแอตท่ีแยกตัว
เองจากยโูกสลาเวียในอดีต  
ชม มหาวิหารเซนตส์ตีเฟ่น (St.Stephen Cathedral) สถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีมี
อายุกวา่ 800 ปี และปัจจุบนัไดบู้รณปฏิสงัขรณใ์นสไตลนี์โอ-โกธิค ท่ีงดงามดว้ย
หอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สําคัญ
ต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร ์เซนต์ปอลล์ นําท่าน ชมกาํแพงหินโบราณ ยุค
คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ท่ีสรา้งรายลอ้มเมืองเก่าท่ีคงความอศัจรรยข์องภาพพระแม่
มารี ท่ีไม่ผูกทําลายเมืองไฟไหมค้รั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1731 ผ่านชมและถ่ายรูป
กับโบสถ์เซนต์มาร์ค (Church of St.Mark) ท่ีโดดเด่นด้วยหลังคาท่ีมีการปู
กระเบื้ องเป็นสีสนั ลวดลายตราหมากรุกแดงขาว ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องโครเอเชีย 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน อาหารจีน 
 นําท่านเดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (PLITVICE) แห่งแควน้ 

Istria & Kvarner ระหว่างทางชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโครแอต ซึ่งเป็นชน
ชาติหน่ึงในเผ่าสลาฟ ผ่านชมทัศนียภาพและธรรมชาติอันงดงามของขุนเขา
ตอนกลางของประเทศ ซึ่งเป็นตน้กาํเนิดของเหตุการณ์ความไม่สงบของประเทศ
ในการสูร้บระหว่างสองชนชาติ ชาวโครแอตและชาวเซิรบ์ เมืองท่ีซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง
ของประเทศ และได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเม่ือปี ค.ศ.1949 
ปัจจุบนัมีพื้ นท่ีประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่งและ
ป่าไมน้านาพนัธุ์ จนองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ไดข้ึ้นทะเบียนประกาศใหเ้ป็น
มรดกโลก ในปี ค.ศ.1979 แวะถ่ายรูปและเดินเท่ียวชมใน หมู่บา้นราสโตเก ้
และถ่ายรปูกบัหมู่บา้นชลนัจิกา้ ระหวา่งทางก่อนเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 HOTEL JEZERO  หรือเทียบเท่า PLITVICE 

วนัที่สาม อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่-เมืองซาดาร ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์
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 ชมอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park)
สถานท่ีท่ีไดร้บัการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเม่ือปี ค.ศ.1949 ปัจจุบนัมีพื้ นท่ี
ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่งและป่าไมน้านา
พนัธุ์ จนองค์การยูเนสโก (UNESCO) ไดข้ึ้นทะเบียนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก 
ในปี ค.ศ.1979 
นําท่านเดินชมธรรมชาติไปตามทางเดินเทา้ท่ีจดัไวอ้ย่างเป็นสดัส่วน ลดัเลาะไป
ตามทะเลสาบ และน้ําตก ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัความบริสุทธ์ิ สุขสดชื่น  จากน้ันนํา
ท่านล่องเรือชมความสวยงามของทอ้งน้ําสีครามในอุทยานแห่งชาติทะเลสาบ 
ตลอดจนไมป่้าจาํพวกสน สุดแสนประทับใจกบัความงดงาม จากน้ันออกเดินทาง
สู่เมืองโวดิเซ่ เมืองชายฝัง่ทะเลอาเดรียติก 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ออกเดินทางต่อไปยงั เมืองซาดาร ์(ZADAR) เมืองท่าสําคัญของโครเอเชียทาง

ฝัง่ทะเลอาเดรียติก และเป็นศูนยก์ลางของซาดารเ์คาน์ต้ี แควน้ดับเมเชี่ยนทาง
ตอนเหนือ นําท่านชมบรรยากาศท่ีสวยงามของซาดาร ์แวะเก็บบนัทึกภาพประตู
เมืองโบราณ  Kopnena Vrata ผ่านชมโบสถ์ St.Donatus สิ่ งก่อสร้างใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 9 ชม “Sea Organ” สถาปัตยกรรมการก่อสรา้งเคร่ืองดนตรี
โดยอาศัยเกลียวคล่ืนท่ีซัดเขา้กระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันได
ก่อใหเ้กิดเป็นท่วงทํานองเสียงดนตรี เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก 
Nikola Basic ซึ่งเปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมนับตั้งแต่ วนัท่ี 15 เมษายน ปี ค.ศ.
2005 ท่ีผ่านมา  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 HOTEL KOLOVARE  หรือเทียบเท่า ZADAR 

วนัที่สี่ เมืองซาดาร-์อุทยานแห่งชาติครึคา-นํ้าตกครึคา-โทรเกียร-์เมืองสปลิต  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์
 จากน้ันนําท่านเดินทางต่อไปยงั อุทยานแห่งชาติครึคา (Krka National Park) 

อุทยานแห่งชาติท่ีมีชื่อเสียงของมณฑลซิบินิค-คนีน (Sibenik-Knin) มณฑลใน
ภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ท่ีตั้งอยู่อยู่บนชายฝั่ง
ตะวนัออกของทะเลอาเดรียติค (Adriatic Sea) 
อุทยานแห่งชาติครึคา (Krka National Park) ไดร้บัการประกาศเป็นอุทยาน
แห่งชาติในปี 1985 เป็นหน่ึงในอุทยานแห่งชาติของโครเอเชียท่ีตั้งชื่อตามแม่น้ํา
ครึคา (Krka River) และอยู่ห่ างจาก  เมืองซิเบนิค  (Sibenik) ไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือเพียงไม่กี่กิโลเมตรเท่าน้ัน โดยอุทยานแห่งน้ีถูกก่อตั้งข้ึนมา
เพื่อปกป้องระบบนิเวศน์ในแถบแม่น้ําครึคา รวมไปถึงการดําเนินกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา การพักผ่อนหย่อนใจ และการท่องเท่ียว
สําหรับการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติครึคาน้ัน สถานท่ีท่องเท่ียวหลักๆท่ีมี
ชื่อเสียงและไดร้ับความนิยมมากท่ีสุดของอุทยาน คือ นํ้าตกสกราดินสกี บูค 
(Skradinski Buk Waterfall) หรือเป็นท่ีรูจ้กักันในอีกชื่อว่า (Krka Waterfalls) 
เป็นหน่ึงในสองน้ําตกหลกัท่ีมีความสูงประมาณ 37.5 เมตร เป็นน้ําตกท่ีมีน้ําใส
มากอีกทั้งยงัมีสระว่ายน้ําธรรมชาติ ท่ีสามารถลงเล่นน้ํารวมไปถึงพายเรือเล่นได้
อยา่งสบายๆ ดว้ยความเป็นธรรมชาติและความสวยงามของน้ําตกจึงทาํใหน้ํ้าตก
แห่งน้ีเป็นหน่ึงในน้ําตกท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ โทรเกียร ์(TROGIR) เกาะเล็กๆ ท่ีเป็นอู่อารยธรรม
ของกรีกโบราณตั้งแต่ 380 ปีก่อนคริสกาล ซึ่งต่อมาถูกปกครองโดยทรากุรีอุม 
(Tragurium) และโรมนั บรรดาโบราณสถานและสิ่งก่อสรา้งของเมืองเก่า ไดร้ับ
การอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี คือจตุัรสักาํแพงเมืองและป้อมปราการนัน่เอง จนไดร้บั
การยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก ข้ึนทะเบียนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1997  
นําท่านเดินเท่ียวชมภายในเขตเมืองเก่าท่ีมีสถาปัตยกรรมในสไตล์กรีก-โรมัน
โบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ท่ีไดมี้การบูรณะข้ึนใหม่ในเม่ือศตวรรษท่ี 16 หอ
นาฬิกาท่ี สร้าง ข้ึน ในสมัย ท่ี  14  ผ่ านชมมหาวิหารเซนต์ ลอว์เรนซ ์
(St.Laurence Cathedral) ท่ีสรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสรา้งนับสิบปี 
ท่ีมีความงดงามดว้ยกรอบและบานประตูหินแกะสลกัท่ีมีรูปป้ันสิงโต อดัม&อีฟ 
และรปูสลกันักบุญองคส์าํคญั 
จากน้ัน นําท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองสปลิต (SPLIT) เมืองศูนย์กลางการ
พาณิชย ์การคมนาคมของแควน้ดัลเมเชียและเป็นเมืองชายฝัง่เมดิเตอรเ์รเนียนท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโครเอเชีย อีกทั้งยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดดว้ย สปลิตนับอายุ
ไดก้ว่า 1,700 ปี โดยมีพระราชวงัดิโอคลิเธียน ประกอบดว้ยศาลาว่าการเมือง
สไตลเ์รอเนสซองส ์สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่ต่างๆ  

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 HOTEL MONDO หรือเทียบเท่า SPLIT 

วนัที่หา้ เมืองสปลิต-ferry-เกาะคอรชู์ล่า  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์
 จากน้ันนําท่านเขา้ชม พระราชวังดิโอคลิเธียน (Diocletian Palace) ท่ีประทับ

ของจักรพรรดิ “ดิโอคลิเธียน” แห่งเมืองเวนิสท่ีแผ่ขยายอาณาเขตจากเวนิสสู่
เมืองสปลิต ในยุคโรมนัโบราณ ท่านจะไดพ้บเห็นสถาปัตยกรรมของลานกวา้งท่ีมี
เสาสไตลโ์รมันตั้งอยู่เรียงราย ภายในพระราชวงัประกอบดว้ยทางเขา้หลักหรือ 
Golden Gate มหาวิหารเทพเจา้จูปิเตอร์ โบสถ์แห่งเทพวีนัส วิหารดอมนิอุส ท่ี
จัดเรียงรายรวมกันอย่างลงตัว ชมย่านพีเพิลสแควร์ (Narodni Square) 
ศูนยก์ลางทางธุรกิจ และการบริหารเม่ือสมยัศตวรรษท่ี 15 และสิ่งก่อสรา้งท่ีมี
ชื่ อ เสี ย ง เช่ น  รู ป ภ า พ แ ก ะ ส ลั ก ส มั ย  Venetian-Gothic Cambi Palace 
Renaissance Town Hall ท่ีสรา้งข้ึนในช่วงแรกของศตวรรษท่ี 15 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านโดยสารรถโคช้ลดัเลาะเลียบไปตามชายฝัง่ทะเลอาเดรียติก เดินทางผ่าน

เมืองนีอุม (NEUM) เมืองในเขตประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า เป็นเมือง
ชายฝั่งประมาณ 24.5 กิโลเมตร เป็นทางออกสู่ทะเลอาเดรียติกทางเดียวของ
ประเทศ เป็นเมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงเมืองหน่ึง  
จากน้ัน นัง่เรือเฟอรร์ี่ล่องไปยังเกาะคอรชู์ล่า(Korcula Island) เกาะในเขต
ทะเลอาเดรียติกของโครเอเชีย เคยไดฉ้ายาว่า “ไข่มุกแห่งยุคกลาง” และเป็น
เมืองบา้นเกิดของนักเดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ “มารโ์ค โปโล”  

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 HOTEL MARCO POLO  หรือเทียบเท่า KORCULA 

วนัที่หก เกาะคอรชู์ล่า-ferry-มาลี สตอน-เมืองดูบรอฟนิค  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์
 นําท่านชม เมืองเก่าคอรชู์ล่า (KORCULA) ท่ีมีอิทธิพลจากเวเนเชี่ยนมาตั้งแต่

ยุคศตวรรษท่ี 15 ชมโบสถ์เซนต์มารค์ (Cathedral of St.Mark) ท่ีสรา้งข้ึน
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ระหว่างปี 1301-1806 แวะชม “บ้านเกิดของมาร์โคโปโล” (Marco Polo 
House) นักเดินเรือผู ้ยิ่งใหญ่ท่ีคนทัว่ประเทศท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศ
บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีน่า ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นเมืองท่ีสวยงามติดอันดับตน้ๆ ของโลก 
เม่ือปี ค.ศ.1991 อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น พักผ่อน และชมเมืองตามอัธยาศัย 
เพลิดเพลินกบักบับรรยากาศอนัแสนสวยบนเกาะคอรช์ูล่า 
เดินทางต่อไปยัง อ่าวมาลี สตอน (STON) เมืองท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของเมืองดูบรอฟนิค เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเร่ืองของหอยนางรมและ
ผลิตภัณฑ์จากหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก ต่ืนตาต่ืนใจไปกับ
บรรยากาศริมชายฝั่งทะเลท่ีมีบา้นเรือนหลังคากระเบื้ องสีแสดสลับตามแนว
ชายฝั่งเป็นระยะสู่สตอน หมู่บา้นท่ีสงบเสง่ียมตั้งอยู่ริมฝั่งบริเวณโคง้อ่าวกวา้ง 
เปรียบเสมือนเป็นด่านหน้าของดูบรอฟนิค ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองจาก
การคา้เกลือ ดังน้ันกําแพงป้องกันจึงมีความจาํเป็น ซึ่งสามารถมองเห็นกําแพง
โบราณน้ีไดจ้ากระยะไกลในปัจจุบัน สตอนในอดีตอยู่ใตก้ารปกครองของโรมัน
จนกระทัง่ถูกทําลายโดยพวกมองโกล ผ่านชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสรา้งทาง
โบราณคดี และร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต พรอ้มเก็บบันทึกภาพไว ้
เป็นท่ีระลึก 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 เดินทางต่อไปยัง เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองทางตอนใต้ของ

สาธารณรฐัโครเอเชีย  
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 HOTEL SHERATON DUBROVNIK RIVIERA หรือเทียบเท่า DUBROVNIK 

วนัที่เจ็ด เมืองดูบรอฟนิค-นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ SRD MT.-ซิต้ีทวัร ์เมืองดูบรอฟนิค  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์
 นําท่านเดินทางสู่สถานีเพื่อข้ึนกระเชา้ไฟฟ้า (Take Cable Car to SRD Mt.) ท่ี

ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิว และทิวทัศน์ ท่ีคงความเป็นเอกลักษณ์ของ
บา้นเมืองหลังคาสีสม้ และความงดงามของทะเลอาเดรียติก จากนั้นนําท่าน
เที่ยวชมบริเวณเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งเคยเป็นเป้าหมายการโจมตีจากกอง
ทหารยโูกสลาฟ บา้นเรือนกวา่คร่ึงอนุสาวรียต่์างๆ ไดร้บัความเสียหาย และทรุด
โทรมจนกระทัง่ในปี ค.ศ.1995 ไดมี้การลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก Erdut 
องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) และสหภาพยุโรปจึงไดร่้วมกนับรูณปฏิสงัขรณ์เมือง
ข้ึนมาใหม่ จนกระทัง่ดูบรอฟนิคกลับมาสวยงามอีกครั้ง และได้รับการข้ึน
ทะเบียนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของโครเอเชีย ชมทัศนียภาพของ
เมืองท่ีตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติก ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณท่ี
เป็นสญัลกัษณข์องเมือง 
นาํท่านเย่ียมชม Rector’s Palace (ภายนอก) ศูนยก์ลางการบริหารของเมือง
ดูบรอฟนิคในอดีต เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีไดร้บัอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก-โรมนั 
เชิญ ท่ าน เก็ บ บัน ทึ กภ าพ ด้านห น้ าของ Sponza Palace ท่ี ส ร้าง ข้ึน ใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 14 ปัจจุบันใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บรักษาเอกสารโบราณท่ีสําคัญๆ 
รวมถึงคําจารึกเป็นภาษาละตินโบราณท่ีใชเ้ตือนใจพ่อคา้วาณิชทางทะเล “หา้ม
กระทําการโกงน้ําหนักในการซื้ อขาย ขณะท่ีท่านชัง่ หรือตวงสินคา้ เพราะพระ
เจา้กาํลงัจบัตาและวดัความซื่อสตัยข์องท่านอยู”่  
นําท่ านเดินชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ภายในป้อมปราการต่างๆ เช่น 
Dominican Monastery Church of St.Blaise ในสไตล์บาร็อค Fort of St.John 
ประต ูPile Gate, Ploce Gate 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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 จากน้ันนําท่าน ทัวรก์าํแพงเมืองโบราณ (City Walls) ซึ่งเป็นจุดเด่นของเมือง
ดูบรอฟนิค ท่ีมีกาํแพงยาวประมาณ 1,940 เมตร สูง 25 เมตร สลบัดว้ยหอรบ 
5 หอ หอคอยทรงกลม 3 หอ และทรงสี่เหล่ียมจตุัรสั และสี่เหล่ียมผืนผา้ 12 หอ 
สรา้งข้ึนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ไดช้ื่อว่ามีความมัน่คงและแข็งแกร่งท่ีสุดใน
น่านน้ําน้ี ในช่วงท่ีมีการขยายอาํนาจของอาณาจกัรออตโตมนั กําแพงเมืองท่ีมี
ความหนา 3 เมตร ไดร้ับการเสริมเพิ่มเติมเป็น 6 เมตร แต่ดูบรอฟนิคต้อง
ประสบกับภัยทางธรรมชาติ ไดเ้กิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1667 มีคน
เสียชีวิตกว่า 5,000 คน ทําใหต้วัเมืองเสียหายมาก แต่ทว่ากาํแพงยงัคงอยู ่และ
ประสบภัยอีกครั้งจากสงคราม ถูกถล่มโดยจรวดของกองทัพยูโกสลาเวียในปี 
ค.ศ.1991 แต่ความเสียหายในส่วนน้ีไดร้บัเงินทุนสนับสนุนในการซ่อมแซมจาก
องคก์ารยเูนสโก ท่านจะไดป้ระทับใจกบัวิว ทิวทัศน์ขณะท่ีเดินไปตามแนวสนัของ
กําแพง ซึ่งมีทั้งอาคารสถาปัตยกรรมโบราณสไตล์บาร็อคในย่านเมืองเก่า และ
ทอ้งทะเลสีครามท่ีสามารถมองออกไปไกลสุดสายตา ภายใตท้อ้งฟ้าแสนสดใส 
บางช่วงตอนของกาํแพงจะตอ้งผ่านป้อมปราการท่ีใหญ่มหึมา และหาดท่ีเต็มไป
ดว้ยหินผา ทําใหต้ลอดเวลา 2 ชัว่โมงในการเดินบนกาํแพงเมืองโบราณน้ีผ่านไป
อยา่งรวดเร็วเหลือเชื่อ สรา้งความประทบัใจใหก้บัท่านอยา่งมิรูลื้ม  
จากน้ันนําท่าน ล่องเรือ ชมชายฝัง่ทะเอเดรียติกยามเย็น ท่านจะไดเ้ห็นเมือง
ดูบรอฟนิคมุมมองจากทะเล เป็นไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือมาถึงดูบรอฟนิคแลว้ 
เรือจะล่องเลียบไปตามกาํแพงเมืองเก่าของดูบรอฟนิคอันงดงาม (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ
สภาพอากาศในช่วงวนัเดินทางน้ันๆ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 HOTEL SHERATON DUBROVNIK RIVIERA หรือเทียบเท่า DUBROVNIK 

วนัที่แปด เมืองดูบรอฟนิค-เมืองคฟัถตั-กรุงเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารบุฟเฟต ์
 นําท่านชม เมืองคัฟถัต (CAVTAT) ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิคเป็นการ

ส่งทา้ยแบบเต็มอ่ิม “คัฟถัต” เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักริมชายฝัง่ทะเลมีชายหาดท่ี
งดงามยาวถึง 15 กิโลเมตร เป็นอาณานิคมของกรีกในอดีต ต่อมาถูกปกครอง
โดยโรมัน ก่อนท่ีจะถูกชนชาติสลาฟรุกรานจนในท่ีสุดตกอยู่ภายใตอ้าณัติการ
ปกครองของสาธารณรัฐกูซา ท่ีได้ซื้ อคัฟถัตน้ีจากดยุกพาฟโลวิก ถ่ายรูปกับ
ภาพวาด “Our Lady of Cavtat” อันมีค่า วาดโดยคาเมร่า เรคเกีย พาแรมิตา
น่า ศิลปินชาวดูบรอฟนิค 

 

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ันอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงเท่ียวชมเมืองดูบรอฟนิค   

17.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทาํการตรวจเอกสารในการเดินทาง  

21.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ 
เท่ียวบินท่ี TK1440 

 

23.55 น. เดินทางถึงสนามบนิกรุงอิสตนับลู ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
วนัที่เกา้ กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ  

01.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK068  
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่20 ท่าน ข้ึนไป  เมษายน 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

82,900.- 
12,900.- 

2,300.- 
24,000.- 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่20 ท่าน ข้ึนไป   

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

 

79,900.- 
12,900.- 

2,300.- 
24,000.- 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคานํ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวรแ์ละชาํระเงินมัดจาํล่วงหน้า 30,000 
บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตันบลู-ซาเกรบ-ดูบรอฟนิค-อิสตนับูล-กรุงเทพฯ โดยสาย

การบินเตอรก์ิส แอรไ์ลน์  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 6 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ  
 ค่าน้ําด่ืมวนัละ 1 ขวด 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ประเทศโครเอเชีย ) สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ท่านละ 35 ยโูร ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ท่านละ 27 ยโูร ตลอดการเดินทาง หรือข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ
ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมี
ค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 
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การยกเลิก : 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและ
ตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทาง
ช่วงวันหยุดห รือเทศกาล (สงกรานต์  วัน
แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้ง
การนัตี มดัจาํกบัทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมี
การ การันตีค่ามัดจําท่ีพัก โดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้

มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย่ื้นวีซ่า : โครเอเชีย 

1. พาสปอรต์ท่ีมีอายุการใชง้านเหลืออยา่งน้อย 6 เดือน และสาํเนาหน้าพาสปอรต์ 

2. รปูถ่ายขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาวไม่สวมหมวก หรือแวน่ตาขนาดใบหน้าประมาณ 

70-80% 

3. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน (อายุตํา่กวา่ 15 ปี ใชส้ติูบตัร) 

4. สาํเนาใบเปล่ียนชื่อ-สุกล (ถา้มี) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส หรือใบหยา่ (ถา้มี) 

6. การเงิน จดหมายยืนยนั (BANK GUARANTEE) เท่าน้ัน หรือใช ้Book Bank ยอ้นหลงั 6 เดือน 

7. การงาน 

7.1 จดหมายการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน 

7.2 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน 

7.3 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ใหข้อหนังสือรบัรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่าน้ัน และบตัรประจาํตวันักเรียน

หรือนักศึกษา 

หมายเหต ุ: 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 
อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆที่ปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อ

ทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 
บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ 
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ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจ่าย 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ 

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 
 ในกรณีลูกคา้ดําเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู ้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 
(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยืนยนัวา่ทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หาก
ท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เมื่อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยู่กับขอ้กาํหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทําให้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิมิตํา่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใส
พรอ้มท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้และหา้ม
มีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึงไม่
แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงัน้ันท่านตอ้ง
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ระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชํารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ใน
ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้าร
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


