กำหนดกำรเดินทำง

พฤษภำคม 2565 - มีนำคม 2566
( กรุ ณาสารองที่นงั่ ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่ วีซ่า)

วันที่1
20.00 น.

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

23.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ S ของสาย การบินเตอร์
กิช แอร์ ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK069

วันที่2

อิสตันบูล - กรุงซำเกรบ - พูล่ำ - โอพำเทีย

05.15 น.
07.00 น.
08.05 น.

เดินทางถึงประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยเที่ยวบินที่ TK 1053
เดิ นทางถึ ง ท่า อากาศยานนานาชาติ ก รุ งซาเกรบ ประเทศโครเอเชี ย หลังผ่า นพิ ธี การตรวจคนเข้า เมื องและด่ า น
ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ “กรุ งซาเกรบ” (ZAGREB) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชี ยดินแดนแห่ ง
ทะเลอาเดรี ยติค กรุ งซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง UPPER TOWN และ LOWER TOWN นาท่านสู่ เขต UPPER
TOWN “ชมวิหารเซนต์มาร์ ก” (ST.MARK’S CHURCH) ที่มีหลังคากระเบื้องปูเป็ นลวดลายรู ปตราของกองทหาร
แห่ งยุคกลาง ถือเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจาเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรี น บริ เวณแห่ งนี้ ยงั เป็ น
ที่ ตั้ ง ข อ ง ท า เ นี ย บ ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี
(PRESIDENT PALACE) นาท่านชมจุดชม
วิ ว ที่ ท่ า นสามารถเห็ น กรุ ง ZAGREB ที่
หลังคาอาคารเป็ นสี แดงอิฐทั้งเมื อง นาท่าน
ชม “กาแพงหิ นโบราณ” (STONE GATE)
ยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ที่ สร้างรายล้อมเมือง
เก่าที่คงความอัศจรรย์ ของภาพพระแม่มารี ที่
ไม่ ถู กเผาท าลายเมื่ อไฟไหม้ค รั้ งใหญ่ ในปี
ค.ศ.1731 ซึ่ งเชื่อว่าภาพเขียนมีพลังปาฏิหาริ ย ์
จึงทาให้ผคู ้ นเข้ามาบูชากราบไหว้รวมถึง จากนั้น นาท่านนัง่ รถราง (USPINJACA) ลงสู่ LOWER TOWN นาท่าน
ชม “ตลาดกลางเมือง” (DOLAC MARKET) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้
ราคาถูก นาท่าน ผ่านชม “มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น” (CATHEDRAL OF ST.STEPHEN) สถาปั ตยกรรมที่มีอายุ
เก่าแก่กว่า 800 ปี และปั จจุบนั ได้บูรณะในสไตล์นีโอ-โกธิ ค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสี ทองอร่ ามภายใน
ประดิษฐานรู ปนักบุญองค์ สาคัญต่าง ๆ เช่น นัก บุญ เซนต์ ปี เตอร์ ,เซนต์ ปอลล์ แวะชมจัตุรัส BAN JELACIC
SQUARE จัตุรัสกลางเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยห้างร้านที่ทนั สมัย นาท่านชม “อนุสารี ยโ์ จซิ พ เจลาซิ ค” (BAN JOSIP
JELACIC) ผูย้ งิ่ ใหญ่และเป็ นผูซ้ ่ ึ งต่อสู ้ เพื่อความอิสระจากชาวฮังการี เมื่อปี ค.ศ. 1848
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

ค่า

นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองพูล่า” (PULA) เป็ นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่ งที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของ
คาบสมุทรอิตาเลียน มีอายุมานานกว่า 3,000
ปี น าท่ า นชม สิ่ ง ก่ อ สร้ า งในสมัย โรมัน ที่
ใหญ่เป็ นโบราณสถานที่สภาพดี ที่สุดที่เก็บ
รักษาไว้ในโครเอเชี ย “สนามต่อสู ้โบราณ”
หรื อ AMPHITHEATER (ด้านนอก) สนาม
กี ฬ ากลางแจ้ ง สร้ า งขึ้ นตามแบบฉบั บ
สถาปั ต ยกรรมโรมัน เช่ น เดี ย วกับ โคลอส
เซี ยมของกรุ งโรม นับเป็ นสนามต่อสู ้ที่ใหญ่
เป็ นอัน ดับ หกที่ ส ร้ า งขึ้ น ในยุ ค โรมัน เรื อ ง
อานาจ โครงสร้างของ AMPHITHEATRE ด้านพื้นดิ นเป็ นวงรี มีช่วงกว้างที่สุด 130 เมตร และช่วงสั้นที่สุด 100
เมตร สร้ างโดยการใช้หินปู น เชื่ อกันว่าสามารถจุ ผูเ้ ข้าชมได้ถึง 20,000 คน มีทางเข้าออก 20 ช่ องทาง นาท่าน
เดินทางสู่ “โอพาเทีย” (OPATIJA) อยูใ่ นแคว้นอิสเตรี ย เป็ นเมืองท่องเที่ยวตั้งอยูท่ างฝังตะวันตกริ มทะเลอาเดรี ยติก
มีบา้ นพักตากอากาศสไตส์ ออสเตรี ยที่เรี ยง
รายอยูต่ ามชายฝั่ง นาท่านเที่ยวชมเมืองที่เต็ม
เปี่ ยมไปด้ ว ยมนต์ เ สน่ ห์ ข องบ้า นพัก ริ ม
ชายฝั่ง แวะถ่ายรู ปกับรู ปปั้ นหญิงสาวกับนก
นางนวล (MAIDEN WITH THE
SEAGULL) เป็ นรู ปปั้ นหญิงสาวที่งดงามที่
มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ มีเวลาให้ท่านได้
เดิ นเล่ นถ่ า ยรู ป กับ ความสวยงามของเมื อ ง
และให้ซ้ื อของที่ระลึกประจาท้องถิ่น
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

BEDBANK MILENIJ // GRAND HOTEL BONAVIA หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

บ่าย

วันที่3

โอพำเทีย – อุทยำนแห่ งชำติทะเลสำบพลิทวิเซ่ – ซำดำร์

เช้า

ค่า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่ ” (NATIONAL PARK PLITVICE JEZERA) ที่ต้ งั อยู่ใจกลางของ
ประเทศอุ ทยานแห่ งชาติ พลิ ตวิเซ่ เป็ นอุทยานแห่ งชาติ นาท่านเข้าชม “อุทยานแห่ งชาติพลิ ตวิเซ” เป็ นอุทยาน
แห่ งชาติ หนึ่ งในแปดของโครเอเชี ยที่ ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ
UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่ งนี้ มีเนื้ อที่
กว่า 29,482 เฮคเตอร์ มีทะเลสาบใหญ่ 16
แห่ ง เชื่ อมต่อด้วยสะพานไม้ 16 น้อยใหญ่
ลัดเลาะระหว่า งทะเลสาบและเนิ น เขา ให้
ท่ า นได้เ พลิ ด เพลิ น กับ ความสวยงามของ
ทะเลสาบสี เขียวมรกตและน้ าตกที่ไหลริ นลง
สู่ ท ะเลสาบ ชมน้ า ตก THE PLITVICE
WATER FALL ที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน จากนั้น นาท่านเดิ นลัดเลาะสู่ DONJA JEZIRA เพื่อล่องเรื อทะเลสาบ
JEZERO KOZJAK
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาดาร์ ” (ZADAR) จากนั้น นาท่านชมบรรยากาศที่สวยงามของซาดาร์ แวะ เก็บ
บันทึกภาพประตูเมืองโบราณ (KOPNENA
VRATA) ผ่ า นชมโบสถ์ เ ซนต์ โ ดนาทั ส
(CHURCH
OF
ST.DONATUS)
สิ่ งก่อสร้างใน คริ สต์ศตวรรษที่ 9 ให้ท่านชม
“SEA ORGAN” สถาปั ตยกรรมการก่อสร้าง
เครื่ องดนตรี โดยอาศัย เกลียวคลื่น ที่ซัดเข้า
ก ร ะ ท บ กั บ บั น ไ ด หิ น อ่ อ น แ ล ะ ท่ อ ใ ต้
ขั้ น บั น ไ ด ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด เ ป็ น ท่ ว ง ท า น อ ง
เสี ยงดนตรี เป็ นผลงานการ ออกแบบของ
สถาปนิก นิโคล่า เบสิ ก
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

KOLOVARE HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

เที่ยง
บ่าย

วันที่4
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ซำดำร์ - อุทยำนแห่ งชำติครึคำ - วอดิเซ - ซิบินิค
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแห่ งชาติครึ คา” (Krka National Park) โดยอุทยานแห่ งนี้ ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้ อง
ระบบนิ เวศน์ในแถบแม่น้ าครึ คารวมไปถึ ง
การด าเนิ นกิ จกรรมทางวิ ท ยาศาสตร์
วัฒนธรรม การศึ กษา การพักผ่อนหย่อนใจ
และการท่องเที่ยวสาหรับ การท่องเที่ยวใน
อุทยานแห่ งชาติ ครึ คานั้นสถานที่ ท่องเที่ ยว
หลักๆ ที่มี ชื่ อเสี ยงและได้รับความนิ ยมมาก
ที่สุดของอุทยาน คือ น้ าตกสกราดินสกี บูค
(Skradinski Buk) หรื อเป็ นที่ รู้จกั กันในอีก
ชื่ อว่า (Krka Waterfalls) ด้วยความเป็ น
ธรรมชาติ และความสวยงามของน้ าตกจึงทาให้น้ าตกแห่ งนี้ เป็ นหนึ่ งในน้ าตกที่สวยที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ตามแนว
แม่น้ าครึ กคา ใจกลางภูมิภาคดัลเมเชี ย อุทยานแห่ งนี้ มีชื่อเสี ยงจากน้ าตกสกราดินสกีบูคหรื อน้ าตกครึ กคา ที่มีความ
เป็ นธรรมชาติและความสวยงามของน้ าตก จนกลายเป็ นหนึ่งในน้ าตกที่สวยที่สุดในยุโรป
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองวอดิเซ” (Vodice) เมืองพักตากอากาศยอดนิ ยมของชาวโครเอเชี ยอีกแห่ งหนึ่ ง โดย
เส้ นทางมอเตอร์ เวย์ทนั สมัย บริ เวณชนบทของเมืองนี้ เป็ นแหล่ งปลู กองุ่นนานาพันธุ์สาหรั บทาไวน์ที่ข้ ึ นชื่ อของ
ประเทศ ชมทิ ว ทัศ น์ แ ปลกตาตื่ น ใจสลับ
ทะเลสาบน้อยใหญ่ตลอดเส้นทาง จากนั้นนา
ท่านออกเดิ นทางสู่ “เมืองซิ บินิค” (Sibenik)
นาชมตัวเมืองชิ บินิค เมืองเก่าริ มฝั่ งทะเลอะ
เดรี ย ติ คที่ ได้รับอิ ทธิ พ ลสถาปั ตยกรรม
จากเวนิ ส และเป็ นศู นย์กลางทางเศรษฐกิ จ
ของแคว้นดัลมาเทีย ZDalmatia เป็ นที่รวม
ศิ ล ปะโบราณยุ ค ก่ อ น ประวัติ ศ าสตร์
มากมาย ชม “โบสถ์เ ซนต์จาคอบ” (เซนต์
เจมส์ ) อันงดงาม ซึ่ งสร้างมาตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ.1431 ในสถาปั ตยกรรมแบบเวนิส -โกธิ ค ผสมศิลปะ
ทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปิ นJura Dolmatinae โบสถ์น้ ี มีเอกลักษณ์ดว้ ยโคมหลังคาของมหาวิหารตลอดจนรู ป
สลักศีรษะคนประดับโดดเด่นรอบมหาวิหาร
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Amadria Park Ivan Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

วันที่5

ซิบินิค - ทรอเกียร์ - สปลิท - พระรำชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - นีอุม

เช้า

ค่า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองทรอเกียร์ ” เป็ นเมืองเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยยุคอารยธรรมกรี กโรมัน เมื่อ 380 ปี ก่อนคริ สตกาล ตัว
เ มื อ ง เ ก่ า เ ป็ น เ ก า ะ เ ล็ ก ๆ เ ชื่ อ ม ต่ อ กั บ
แผ่ น ดิ น ใหญ่ ด้ ว ยสะพานหิ นอั น เก่ า แก่
บริ เวณเกาะมี แ นวก าแพงป้ อ มปราการ
โบราณ ชมวิหารเซนต์ ลอเรนซ์หอนาฬิกา
เก่ า แก่ ส มัย ศตวรรษที่ 15 ชมจัตุรั ส ภายใน
บริ เวณเมื อ งเก่ า เมื องนี้ องค์ก าร UNESCO
ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี 1997
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองสปลิท”
นาท่านชมมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างในศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรื อนเก่าแก่ นาท่าน
ชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุ รกิจ และการบริ หาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 แวะชมสิ่ งก่อสร้างที่มี ชื่อเสี ยง
เช่น รู ปภาพแกะสลักสมัย Venetian-Gothic Cambi Palace และ Renaissance Town Hall ที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของ
ศตวรรษที่ 15 นาท่านชม “พระราชวัง ดิโอ
คลีเธี่ ยน” (Diocletian Palace) ที่สร้างขึ้นจาก
พระประสงค์ของ จักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ ยน ที่
ต้อ งการสร้ า งพระราชวัง ส าหรั บ บั้น ปลาย
ชีวติ ของพระองค์ในปี 295 พระราชวังแห่ งนี้
UNESCO ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลก นา
ท่ า นชม ห้ อ งโถงกลางซึ่ งมี ท างเดิ น ที่
เชื่ อมต่อสู่ ห้องอื่นๆ ชมลานกว้าง (Peristyle)
ซึ่ งล้อมไว้ด้วยเสาหิ นแกรนิ ต 3 ด้าน และ
เชื่ อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่ งวิหาร The Cathedral Belfry
แท่นบูชาของเซนต์โดมินสั และเซนต์สตาซิ อุส ซึ่ งอยูภ่ ายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (People’s Square) ชมรู ปปั้ น
ของ Gregory Of Nin ผูน้ าศาสนาคนสาคัญของโครเอเชีย นาท่านโดยสารรถโค้ชลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอา
เดรี ยติคเดินทางผ่าน “เมืองนีอุม” (NEUM) เมืองใน เขตประเทศบอสเนียและเฮอร์ เซโกวีน่า เป็ นเมืองชายทะเลเพียง
เมืองเดียวของบอสเนี ย และเฮอร์ เซโกวีน่า โดยมีความยาวของชายฝั่ งประมาณ 24.5กิโลเมตร เป็ นทางออกสู่ ทะ
เลอะเดรี ยติก ทางเดียวของประเทศ เป็ นเมือง ตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงเมืองหนึ่ง
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

GRAND NEUM HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

เที่ยง
บ่าย

วันที่6

นีอุม - สตอน - มำลี สตอน - ฟำร์ มเลีย้ งหอย

เช้า

ค่า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองสตอน” (STON) เมืองที่ต้ งั อยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของ เมืองดูบรอฟนิค ซึ่ งเป็ นเมือง
ที่มี ชื่อเสี ยงในเรื่ องของหอยนางรม และ
ผลิตภัณฑ์จากหอยนางรมสดๆ จากทะเลอา
เดรี ย ติ ก ตื่ น ตาตื่ น ใจไปกับ บรรยากาศริ ม
ชายฝั่ งทะเลที่มีบา้ นเรื อนหลังคากระเบื้องสี
แสดสลับ ตามแนวชายฝั่ ง เป็ นระยะทางสู่
สตอน หมู่ บ ้า นที่ ส งบเสงี่ ย มตั้ง อยู ริ่ มฝั่ ง
บริ เวณโค้งอ่าวกว้าง เปรี ยบเสมือนเป็ นด่าน
หน้ า ของเมื อ งดู บ รอฟนิ ค ในอดี ต มี ค วาม
เจริ ญรุ่ งเรื องจาก การค้าเกลือดังนั้นกาแพง
ป้ องกันจึงมีความจาเป็ นซึ่ งสามารถมองเห็ นกาแพงโบราณนี้ ได้จากระยะไกลในปั จจุบ นั สตอน ในอดี ตเคยอยู่ใต้
การปกครองของโรมันจนกระทัง่ ถูกทาลาย
โดยพวกมองโกล
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองมาลีสตอน” (MALI
STON) นาท่านเยี่ยมชมฟาร์ มเลี้ยงหอย ชม
ขั้นตอนต่า งๆ ของการเลี้ ยงแล้วให้ท่ านได้
ชิ ม หอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรี ยติ ค
พร้ อมด้วยไวน์ ได้เวลาสมควร จากนั้นน า
ท่านเมืองนีอุม (NEUM)
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

GRAND NEUM HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

เที่ยง
บ่าย

วันที่7

นีอุม - ดูบรอฟนิค - ชมเมือง - เดินทำงกลับ

เช้า

16.50 น.
23.20 น.

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางต่อเข้าสู่ “เมืองดูบรอฟนิค” (DUBROVNIK) เมืองมรดก โลกที่แขวนตัวอยูท่ างตอนใต้ของประเทศ
ที่พรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนี ย เฮอร์
เซโกวีน่า นาท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่ง
ทะเลอเดรี ย ติ ค ซึ่ งท่ า นจะตื่ น ตาตื่ น ใจกับ
บรรยากาศริ ม ชายฝั่ ง ทะเล ที่ มี บ ้า น เรื อ น
หลังคากระเบื้องสี แสด สลับตามแนวชายฝั่ ง
เป็ นระยะๆ UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกเมื่ อ ปี 1995 นับ เป็ นเมื อ งสวรรค์ ข อง
นักท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่ ง นาท่านเดิ นทางสู่
สถานี ก ระเช้า ไฟฟ้ า เพื่ อ ขึ้ น ชมวิ ว เมื อ งดู บ
รอฟนิ ค กระเช้า ไฟฟ้ า ที่ ค วามสู ง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิ วทัศ น์ข องเมื องดู บ รอฟนิ ค ท่า นจะเห็ นฝั ง เมื องที่ เป็ น
เอกลักษณ์ ความสวยงามของบ้านเมือง ส่ วนให้จะใช้หลังคาสี ส้มเป็ นเอกลักษณ์ และความงดงามของทะเลอะเดรี
ยติค จากนั้นอิ สระทุ กท่านเดิ นเล่ นชมเมืองหรื อเลื อกซื้ อของที่ระลึ กตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนาท่านออก
เดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK 1978
เดินทางถึงอิสตันบูล (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)

วันที่8

กรุงเทพฯ

01.45 น.
15.25 น.

เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK 068
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผูน้ าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ***

อัตรำค่ำบริกำร
กาหนดการเดินทาง

25พ.ค.-01มิ.ย. 65
01 – 08 มิ.ย. 65
22 – 29 มิ.ย. 65
13 – 20 ก.ค. 65
25ก.ค.-01ส.ค. 65
10 – 17 ส.ค. 65
24 – 31 ส.ค. 65
07 – 14 ก.ย. 65
21 – 28 ก.ย. 65
07 – 14 ต.ค. 65
19 – 26 ต.ค. 65
09 – 16 พ.ย. 65
23 – 30 พ.ย. 65
02 – 09 ธ.ค. 65
06 – 13 ธ.ค. 65
18 – 25 ม.ค. 66
25ม.ค.-01ก.พ. 66
08 – 15 ก.พ. 66
22ก.พ.-01มี.ค. 66
08 – 15 มี.ค. 66
15 – 22 มี.ค. 66
22 – 29 มี.ค. 66

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

63,900
63,900
63,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
65,900
69,900
63,900
63,900
69,900
69,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

63,900
63,900
63,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
65,900
69,900
63,900
63,900
69,900
69,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(เสริ มเตียง)

พักเดี่ยว

63,900
63,900
63,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
69,900
65,900
69,900
63,900
63,900
69,900
69,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900
63,900

12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจานวนผูเ้ ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ **

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ซาเกรบ// ดูบรอฟนิค-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับลงก่อน-หลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูใ่ นแถบ
ที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื อการประชุ มต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้ อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (12 ยูโร)
ค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริ การยืน
่ วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 40,000.- บาท เมื่อจอง พร้อมส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถู กปฏิ เสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้อง
เดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดู แล และอานวย
ความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวซี ่ ำทีท่ ่ำนยื่นไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนิ นการ ทางสถานทู ตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการ
พิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่ น
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถู กหักบางส่ วน และ
ส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ ง
เท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2
คืนแรกของการเดิ นทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่
จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจาที่ตอ้ ง
การันตีที่นงั่ กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสำรที่ใช้ ประกอบในกำรยื่นวีซ่ำ (ต้ องมำโชว์ตวั ที่สถำนทูตพร้ อมสแกนนิว้ มือทุกท่ ำน)
 หนังสื อเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้ งำนไม่ ตำ่ กว่ ำ 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 รู ปถ่ ำยสี ฉำกหลังเป็ นสี ขำวเท่ ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 3 รู ป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น
ฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุด
*** กรณีค้ำขำย : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์ หรื อใบทะเบียนกำรค้ ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อ
สาเนาใบเสี ยภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนังสื อรับรองการทางาน (ตัวจริง)เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีข้ำรำชกำร: หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่
อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
 หนังสื อแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริ ง) ของบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรั พย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชี ออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจาเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถำนทูตไม่ รับบัญชีกระแสรำยวัน )
 หนังสื อรั บรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบัญชี ออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุ ณาสะกดชื่ อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนิ นการขอประมาณ 3-5 วันทา
การ) โดยต้องทาแยกกัน ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่ สำมำรถถ่ ำยเอกสำรได้ )
***ในกรณีเป็ น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ ำใช้ จ่ำยให้ กนั ได้ ) ***
 กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง)
 สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ ำน อย่ ำงละ 1 ชุด / สำเนำสู ตบิ ัตร 1 ชุด (กรณีอำยุตำ่ กว่ ำ 20 ปี )
 สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำทะเบียนหย่ ำ / สำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ ำย) / สำเนำใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล อย่ ำงละ 1 ชุด (ถ้ ำมี)

*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสั มภำษณ์ กรุ ณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสั มภำษณ์ ด้วย ***
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ ำงอื่นเพิม่ เติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุ ณำเตรี ยมเอกสำรเพิ่มเติมให้
ครบถ้ วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ ออกวีซ่ำสำหรับสถำนทูต ***
 กำรบิดเบือนข้ อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง
 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรี ยกสั มภำษณ์ บำงท่ ำน ทำงบริ ษัทฯขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วซี ่ ำแล้ ว ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ
ของท่ ำน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทำงสถำนทู ตจะรั บพิจำรณำเฉพำะท่ ำนที่มีเ อกสำรพร้ อ มและมีค วำมประสงค์ ที่ จะเดินทำงไปท่ องเที่ ยวยังประเทศตำมที่ ร ะบุ
เท่ ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
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