
เดินทางไดตั้งแต 2 ทานเปนตนไป สามารถกาํหนดวันท่ีเดินทางไดเอง...

ชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรบัการทองเที่ยว คอื ตั้งแตเดือน มนีาคม – ตุลาคม 

SCENIC OF CROATIA 



ลีลา ... ที่เปนตัวคุณ  

ลีลาวด ีฮอลิเดย

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบลู (เพื่อเปลี่ยนเครื่อง) 

07.05 น. ออกเดินทางสูกรุงซาเกรบ 

โดยสายการบินเตอรกีส เท่ียวบินท่ี TK1053

08.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย 

20.30 น. พรอมกันที่สนามบนิสุวรรณภูมิ  

อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4

เคานเตอรสายการบินเตอรกิส 

23.00 น. ออกเดินทางสูกรุงอิสตันบลู ประเทศตุรกี

โดยสายการบินเตอรกีส เท่ียวบินท่ี TK069

Day 1 

Day 2



O
P

A
T

IJ
A ออกเดินทางสูเมือง โอพาเทีย 

(OPATIJA) เมืองที่มีสมญานามวา 

“ไขมุกแหงทะเลอเดรียติก” ซ่ึงอยูทาง

ตะวันตกของประเทศ ระหวางทางลัด

เลาะซายขวาไปตามไหลเขาเคลาดวยวิว

ทะเลอเดรียติกท่ีสวย ชม

ประติมากรรม MAIDEN WITH THE 

SEAFULL ผลงานของ Zvonko Car 

ซึ่งถือเปนแลนดมารกของเมืองน้ี เดิม

ตรงจุดนี้เคยเปนท่ีตั้งของรูปปนพระ

แมมารยี (Madonna) 

อิสระอาหารกลางวัน 

เพื่อความสะดวกในการเยี่ยมชม



จากน้ันออกเดินทางสู เมืองรเิยกา เมืองทาท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับสามของโครเอเชีย รองจากซาเกรบและสปลิท 

เมื่อเดือนมีนาคม 2016 เมืองน้ีไดรับเลือกใหเปน “เมืองหลวงทางวัฒนธรรมแหงยุโรป”จะไดรับการประกาศรับรอง

อยางเปนทางการในป 2020  ซึ่งเมืองที่จะไดรับคัดเลือกใหเปนเมืองหลวงทางวัฒธรรม จะตองเปนเมอืงที่มีความ

โดดเดนทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม..



THE CHURCH OF THE 
ASSUMPTION OF THE 
BLESSED VIRGIN MARY AND 
THE LEANING TOWER

ชมโบสถเกาแกท่ีมีความนาสนใจอีกแหง

หนึ่งของเมืองสันนิษฐานวา สรางขึ้น

ตั้งแตยุคกลาง ความพิเศษของโบสถแหง

นี้คือตัวหอระฆังของโบสถมีความเอียง

คลายกับหอเอนเมืองปซา จากนั้นอิสระให

ทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคา

บนถนนคอรโซ Korzo ถนนคนเดินท่ีเปน

เหมือนศูนยกลางของเมืองนี ้ไดเวลาอัน

สมควรนําทานเดินทางสู ซาเกรบ



ค่ํา อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการเท่ียวชม

ท่ีพัก   ESPLANADE HOTEL ZAGRAB หรือเทียบเทา



อาสนวิหารเมืองซาเกรบ หรือ มหา

วิหารเบลสซิด เวอรจิน แมรี่  

(Cathedral of the Assumption of 

the Blessed Virgin Mary) ที่มีชื่อเดมิ

วามหาวิหารเซนตสตีเฟน (St. 

Stephen’s Cathedral) มีหอคอยคูโดด

เดนอยูดานบน เริ่มแรกสรางมาตั้งแต

ยุคโรมันเรืองอํานาจ แตมาถูกทําลาย

ดวยกองทัพมองโกลท่ีเขามารกุราน 

ตอมาประมาณกลางคริสตศตวรรษท่ี 

13 ก็บูรณะใหญในรูปแบบของศิลปะ

กอทิก ตกแตงอีกหลายครั้ง มหาวิหาร

แหงนี้เปนแลนดมารกท่ีสามารถมองเห็น

ไดจากทุกมุมในซาเกรบ

Day 3
เชา   บริการอาหารเชา ณ อาหารภายในโรงแรมที่พัก

จากน้ันนําทานชมเมืองซาเกรบ... 



จากนั้นสู ตลาดโดลาค (Dolac 

Market) ตลาดที่โดดเดนดวยรม

สแีดง ตลาดแหงน้ีถอืเปนตลาด

กลางแจงที่เกาแกที่สดุของยโุรป

และยงัมสีีสนัสวยสะดุดตาดวย

ดอกไมกระถางนานาชนิด ตลอด

แนวถนนจะมรีานอาหาร ราน

กาแฟบรรยากาศดีๆ เปนที่

เพลดิเพลินในการเลอืกซื้อสินคา

พื้นเมือง

กลางวนั อิสระอาหารกลางวัน 

เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชม



St. Mark’s Church
จากนั้นเดินทางสู โบสถเซนตมารค

St. Mark’s Church ที่งามดวยสสีันของ

กระเบื้องหลังคา ลวดลายบนหลังคา

โบสถแสดงสญัลกัษณถึง 3 ส่ิง ลาย

ตารางแดงขาวหมายถึงทหารโครแอตใน

ยคุกลาง สิงโตสามหัวหมายถึง แควนดัล

เมเช่ียน และลางสดุเปนตัวคูนา ซึ่งปรากฏ

อยูในเหรียญคูนา เงินของโครเอเชีย



จากนั้นไปยัง

ถนนอลิิซา มีความยาว

ประมาณ 6 กิโลเมตร สองขางทางเปน

หางสรรพสินคา รานขายสนิคาแฟชั่นแบรนดเนม

รานขายช็อกโกแลตช่ือดังของเมือง รวมไปถึงรานอาหารเกๆ 

หางสรรพสินคาเกาแกของเมืองที่มีชื่อวา ออคโตกอน

(Oktogon) 

    ถนนอิลิซา 

          Illica  



ค่ํา อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการเที่ยวชม

ที่พัก   ESPLANADE HOTEL ZAGRAB หรือเทียบเทา



Rastoke Village

DAY 4
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานรัสต็อคเก (Rastoke

Village) หมูบานเล็กๆ ในเขต Slunj บานเรือนสวน

ใหญในหมูบานแหงน้ีถูกสรางในตอนปลายศตวรรษ

ท่ี 19 จนถึงตนศตวรรษท่ี 20 ปจจุบันมีบานของ

ชาวพ้ืนเมืองประมาณ 30 หลังคาเรือน หมูบาน

ตั้งอยูเหนือแมนํ้าสลุนดชิชา “Slunjcica River” ท่ี

ไหลลงสู นํ้าตกโครานา  “Korana Waterfall"...



กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Petro Rastoke ท่ีคุณนิรุตต การันตี แลววา “อรอยทุกเมน”ู 
บริการทานดวย เมนูปลาเทราสยาง พรอมดวยออรเดริฟ หนาตาแปลกๆ อยาง เมนู Hunter’s Tale รวมเน้ือรมควันที่

หาทานไดอยาก อยางเชน เมื้อหมี เนื้อหมูปา และเนื้อกวาง      



National Park 
Plitvice

จากน้ันนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติพลติวิเซ

(National Park Plitvice) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร 

ใชเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) พลิทวิเซเปนอุทยานแหง

สวรรคท่ีมีชื่อเสียงของประเทศโครเอเชีย และไดรับ

การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการ 

UNESCO เมื่อป 1979 มีเน้ือที่กวา 296 ตาราง

กิโลเมตร พื้นที่สวนใหญปกคลุมดวยน้ํามีทะเลสาบสี

เขียวมรกตและสีฟา รวมกันถึง16 ทะเลสาบ

เชื่อมตอกันดวยทางเดินสะพานไมลัดเลาะระหวาง

ทะเลสาบและเนินเขา นําทานเพลิดเพลินเดินชมความ

งามของทะเลสาบและนํ้าตกท่ีไหลรวยรินลงสู

ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแหง (การเดินเที่ยวใน อุทยาน

ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในวันน้ันๆ นําทาน ลองเรอื

ขามทะเลสาบ KOZJAK ซ่ึงเปนทะเลสาบท่ีใหญท่ีสุด

ในอุทยานและเปนทะเลสาบที่เช่ือมระหวางอุทยาน

ตอนบนและอุทยานตอนลาง เพลิดเพลินกับ

ธรรมชาติบริสุทธิ์สวยงามในชวงปลายฤดูกาล

หนาว ชมนํ้าตก Big Water Fall นํ้าตกท่ีมีขนาด

ใหญท่ีสุดในประเทศโครเอเชีย...  



ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูเมืองซาดาร 

(ใชเวลาประมาณ 2 ชม.) นําทานสัมผัสความโร

แมนติคยามพระอาทิตยตกดินริมทะเลเอเดรียติก  

ชม SEA ORGAN สถาปตยกรรมการกอสราง

เครื่องดนตรีโดยอาศัยเกลียวคลื่นที่ซัดเขากระทบ

กับบันไดหินออนและทอใตขั้นบันไดกอใหเกิดเปน

ทวงทํานองเสียงดนตรี เปนผลงานการออกแบบ

ของสถาปนิก Nikola Basic ซ่ึงเปดใหสาธารณะ

ชนเขาชมนับตั้งแต วันที่ 15 เมษายน ป 

ค.ศ.2005 ท่ีผานมา

SEA 
ORGAN 



คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการเท่ียวชม

ที่พัก   THE FALKENSTEINER HOTEL & SPAIADER หรือเทียบเทา

THE FALKENSTEINER HOTEL & SPAIADER



TROGIR

DAY 5
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร

ภายในโรงแรมท่ีพัก

นาํทานเดินทางสู โทรเกียร (TROGIR) เกาะ

เลก็ๆ ที่เปนอูอารยธรรมของกรีกโบราณ

ตั้งแต 380 ป

ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี คือจัตรุัส

กาํแพงเมืองและปอมปราการนั่นเอง จน

ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโก ขึ้น

ทะเบียนประกาศใหเปนมรดกโลกในป 

ค.ศ.1997  



ชมมหาวิหารเซนต ลอวเรนซ 

(St.Laurence Cathedral) ที่

สรางขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใชเวลากอสราง

นบัสิบป ท่ีมีความงดงามดวยกรอบและบาน

ประตูหินแกะสลักที่มีรูปปนสิงโต อดัม&อีฟ 

และรูปสลักนักบุญองคสําคัญ

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวัน ณ 

ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน  

St.Laurence Cathedral



บรกิารอาหารกลางวัน ณ MIRKES ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน

แสนอรอย บริการทานดวยอาหาร SEAFOOD สไตลอิตาเลียน 

ทั้งขาวรีซอตโตหมึกดํา หอยแมลงภูอบซอส ปลาหมกึยาง และ 

อาหารพิเศษ อยางพิซซาแดลเมเชยี 



Split

นําทานสู เมืองสปลทิ โดยใชเสนทางลดัเลาะเลยีบไปตามชายฝงทะเลอะเดรยีตคิที่มบีานเรอืน

หลงัคากระเบื้องสสีม สลบัตามแนวชายฝงเปนระยะๆ เมอืงนีเ้ปนศนูยกลางการพาณชิย 



เดินทางสู ลานคนเดิน Trg 
Republike หรือ Replublic
Square  ลานคนเดินแหงนี้ออกแบบ

โดยสถาปนิกชาวเวนิส โดยใหมคีวาม

คลายคลึงกับจัตรุสัเซนตมารคท่ีเวนิส  

จัตุรัสกวางแหงน้ีเปนที่ตั้งของ

Prokurative อาคารท่ีเปน

สถานที่จดังานอีเวนทเก่ียวกบั

วฒันธรรมของเมอืงและเปนที่จดั

เทศกาลดนตรีของเมืองสปลิทมาเกือบ 

50 ปแลว

TRG REPUBLIKE or
REPLUBLIC SQUARE



ค่ํา อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการเท่ียวชม

ที่พัก HOTEL LAV LE MERIDIEN  หรือเทียบเทา



เชา บริการอาหารเชา ณ 

หองอาหารภายในโรงแรม

นาํทานสู อาวมาลี สตอน  นําทาน

ลองเรือเย่ียมชมฟารมเล้ียงหอย ชม

ขั้นตอนตางๆของการเล้ียง แลวให

ทานได ชิมหอยนางรมสดๆ 

หอยแมลงภู จากทะเลอเดรียติค

พรอมเครื่องเคียง จบิไวนสด  

วอดกาทองถิ่น ทามกลางบรรยากาศ

ที่แสนสวยงามของอาวมาลี สตอน

DAY 6



กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

พื้นเมอืง มาลี สตอน ชิม “หอยนางรมสดๆ และ

หอยแมลงภู” (Oyster & Mussel Testing) แบบสดๆ

จากทองทะเลอเดรยีตคิ โดยอาวมาล ีสตอน เปนอาวที่

สะสมคณุคาทางอาหารสงู จึงทําใหหอยนางรมทีน่ี่มี

คุณภาพสงู จงึทาํใหมฉีายาเรยีกวา “Queen of 

Oyster” พรอมจบิไวนขาว

“Queen 
of 

Oyster” 



DUBROVNIK

ดูบรอฟนิค (Dubrovnik) 

ไขมุกแหงทะเลอเดรียติก เมืองทองเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงทีสุ่ดแหงหนึ่งของโครเอเชีย 



REDTOR'S PALACE 

นาํทานสู เมืองดูบรอฟนคิ นาํ

ทานสู REDTOR'S 

PALACE สถานที่ที่เคยเปนที่

พํานักของเจาผูครองนครรากู

ซาในชวงศตวรรษที่ 14-17 มี

รูปแบบสถาปตยกรรมท่ี

ผสมผสานระหวางกอธิก เรอ

เนสซองส และบารอ็ค ปจจุบนั

เปดเปนพพิธิภัณฑที่รวบรวม

สมบตัลิ้ําคาของเมอืง



ค่ํา บรกิารอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Restaurant 360°

ภัตตาคารท่ีไดชื่อวามีววิและบรรยากาศที่ดทีี่สดุแหงหน่ึงของเมอืงดูบรอฟนิก

ที่พกั HILTON IMPERIAL DUBROVNIK HOTEL หรือเทยีบเทา 



M
o

st
ar

นําทานเดินทางสูเมือง มอสตาร (Mostar) (ใชเวลาประมาณ 2ชม 30 นาที) อีกหน่ึงเมืองประวัติศาสตรทีม่ีช่ือเสียงทางดานการ

ทองเท่ียว เปนหน่ึงในเมืองที่สาํคัญและใหญที่สุดในเฮอรเซโกวีนา (Herzegovina โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูในหบุเขาของแมนํ้าเนเรตวา 

(Neretva River)  เปนเมืองที่มีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมในหลากหลายรปูแบบ จนในป 2005 องคการยูเนสโก 

(UNESCO) ไดยกใหสะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณพื้นท่ีใกลเคียงที่ใกลเคียงที่สดุของสะพานใหอยูในรายชื่อมรดก โลกของ

บอสเนียและเฮอรเซโกวีนาอีกดวย...

DAY 7

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
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จากน้ันนําทานชม มัสยิดโกสกี ้เมหเมด  ปา

ซา และ มัสลิเบโกวิค เฮาส ถือวา เปนบานที่

สวยท่ีสุด ในแถบคาบสมุทรบอลขาน โดย

รูปแบบของบานไดรับอิทธิพลมาจาก

สถาปตยกรรมแบบเมดิเตอรเรเนียน ปจจุบัน

ไดกลายมาเปน พิพิธภัณฑ ซึ่งมีการจัด

แสดงนิทรรศการใหนักทองเท่ียวไดเขาชม

ภายในตัวอาคาร

จากนั้นใหอิสระแกทุกทานในการเลือก

ชมและเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกในถนน

สายคนเดินท่ีคราคร่ําไปดวย

นกัทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก...  ได

เวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับ

สูดูบรอฟนิค 



นําทาน ขึ้นเคเบ้ิลคาร 

ขึ้นสูยอดเขาบนความ

สงู 405 เมตร เพื่อชม

ทัศนียภาพของเมือง

แบบพาโนรามา กลาว

กันวาเปนจุดชมววิท่ี

สวยที่สุดของเมือง 

พรอมชมความงาม

ของพระอาทิตยลับ

ขอบฟา ซ่ึงเปนภาพที่

งดงามเปนอยางมาก

ค่ํา   อิสระอาหารคํ่า เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชม

ที่พกั   HILTON IMPERIAL DUBROVNIK HOTEL หรือเทียบเทา



แนะนาํอาหารค่ํา การเปลี่ยน

บรรยากาศการทานอาหาร

เปน เบอรเกอรหลากสีสนั 

โดยแตละเมนเูซฟได

สรางสรรคใหมีรสชาตขิอง

น้ําซอสและขนมปงที่แตกตาง

กนัออกไป เสริฟพรอม

สลัดและเห็ดแชมปญองยาง



นาํทานชม เมืองคัฟถตั 

(CAVTAT) ชมวิวทิวทัศน

ของเมืองดูบรอฟนิคเปนการ

สงทายแบบเต็มอิ่ม “คฟัถัต” 

เปนเมืองเล็กๆ นารักรมิ

ชายฝงทะเลมีชายหาดท่ี

งดงามยาวถึง 15 กโิลเมตร 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน Local 

Cuisine Dalmatino คือรานอาหารทะเลที่ตั้งอยูรมิ

ชายหาด Cavtat ตัวรานเปนแบบเปดโลง เพื่อท่ีจะใหทุกทานได

เพลิดเพลินกับอาหารไปพรอมกับบรรยากาศชิล ๆ ริมทะเล 

Day 8
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



จากนั้นนาํทานเริ่มกจิกรรมท่ีไมควรพลาดในการทองเที่ยวดู

บรอฟนิค "เดินบนกาํแพงเมอืงเกา" เปนหน่ึงใน สิ่งกอสรางที่

ทรงคณุคาทางประวตัศิาสตรไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดก

โลกโดยองคการยูเนสโก ควบคูไปกบัตัวเมืองเกา 



นําทานเดนิเลน บริเวณเขตเมืองเกาดูบรอฟนกิ 

(Dubrovnik) ที่ลงตัวของสถาปตยกรรมและผัง

เมืองท่ีเปนระเบียบ ซึง่องคการยูเนสโกไดขึ้น

ทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1979 นําทาน

เดินทางสู Placa Stradun เปนถนนเสนหลัก

กลางเมืองเกา เปนเสนตรงจาก Pile Gate ไป

จนสุดท่ี Bell Tower และทาเรือ (Old Port) 

เรียงรายไปดวยรานคา รานอาหาร เที่ยวชม

Bell tower อยูสุดทางของ Stradun และมี

จัตุรัสเล็กๆ ท่ีมีโบสถ Church of St. Blaise, 

Dubrovnik Cathedral และ Orlando’s 

Column อยูใกลๆ อิสระใหทานเดินเท่ียวชมตาม

อัธยาศัย...ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู

สนามบิน

OLD CITY



23.00 น. 

ออกเดินทางสูกรุงอิสตันบลู ประเทศตุรกี

โดยสายการบินเตอรกีส เท่ียวบินท่ี TK440

23.55 น. 

เดินทางถงึสนามบินกรุงอิสตันบลู

(เพื่อเปลี่ยนเครื่อง) 

01.25 น.

ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ

โดยสายการบินเตอรกีส เท่ียวบินท่ี TK1053

15.25 น.

เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิ 

โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับ

Day 9



ประเภทผูเดินทาง

อัตราคาบริการ สําหรับจํานวนผูเดินทาง ตามที่กาํหนด

2-3 ทาน 

ราคาทานละ

4-5 ทาน 

ราคาทานละ

6-7 ทาน 

ราคาทานละ

8-9 ทาน 

ราคาทานละ

ตั๋วเครื่องบิน ECONOMY CLASS 

ตั๋วเครื่องบิน BUSINESS CLASS

ผูใหญ

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม )

พักเดี่ยวเพิ่ม

41,970.-

139,780.-

348,900.-

348,900.-

343,900.-

338,900.-

36,500.-

41,970.-

139,780.-

218,900.-

218,900.-

213,900.-

208,900.-

38,500.-

41,970.-

139,780.-

178,900.-

178,900.-

173,900.-

168,900.-

38,500.-

41,970.-

139,780.-

158,900.-

158,900.-

153,900.-

148,900.-

38,500.-

อัตราคาบริการ

**ขอสงวนสทิธิเปลีย่นอตัราคาบริการ ในกรณทีี่ผูเดินทาง ไมครบตามกําหนด**

สมาชิกบัตรหลัก ลดทานละ 3,000.- และ สมาชิกบัตรเสรมิลดทานละ 2,000.-

อัตรานี้รวม

• คาโรงแรมที่พัก

• คารถรับสงระหวางนําเท่ียว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ

• คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี, 

• มัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ

• คาประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000 บาท



เงื่อนไขการชาํระเงิน 

“การจอง” กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 30,000.- บาท 

ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลเิดย จํากัด

ชําระโดยเงินสด

ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลเิดย จํากัด ธนาคารกสกิรไทย

 บัญชีกระแสรายวนั   เลขที่  639 - 1 - 00265 – 5

“การจายสวนทีเ่หลือ” กรุณาชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันกอนเดินทาง

การยกเลกิ : 

กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 40 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมัดจํา

กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันทําการ ทางบริษทัฯ มีความจาํเปนตองหกั 50% ของอัตราคาบริการ

กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิทั้งหมด

อัตรานี้ไมรวม

• คาตั๋วเคร่ืองบินไป – กลับ โดยสายการบินท่ีระบุตามรายการ พรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง

• คาทําหนังสือเดินทาง

• คานํ้าหนักของกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด

• คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท ฯลฯ

• คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีเคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรังเกียจของคนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบ

คาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอืน่, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะทัวร ฯลฯ ท้ังน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอ่ืนเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอนัมใิชการทองเท่ียว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบรกิารแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษทัฯ ตองกราบ

ขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานที่ตองใชรถเข็น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

•  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบรกิารแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหา

ขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดนิทางทานอืน่ ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบรกิารแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบางเสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแกลูกคาทานตอไปท่ีแจงชื่อรอไว ท้ังน้ีเพื่อประโยชน

ของผูรวมเดินทางทานอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณท่ีีมีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหา

คณะทัวรอื่นทดแทนหากทานตองการ

• ในกรณีที่ทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย 

• โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง 21 วัน ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ

• หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ

• ในกรณีที่ทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายเพิ่ม เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคา

เปล่ียนช่ือตั๋วเครื่องบินเทาน้ัน เวนแตตั๋วเครื่องบินท่ีไมอนุญาตใหเปลี่ยนชือ่หรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการยื่นวีซาในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซาแลว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลสวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไม

ถูกตอง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ีกอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน 

เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรน้ันๆ หากทานผูเดินทางซ้ือต๋ัวหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรน้ัน ๆ ไมสามารถออกเดินทางได 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการทองเที่ยวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะ

เปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการทองเท่ียวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไม

นอยกวา 5 วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุด

งาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพ่ือคํานึงถึงความ

ปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากที่สุด

• สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินคาเขาชมใหแกทานตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น 

ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือใหทานสามารถเขาชมได   แตในกรณีที่มีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ทองเที่ยวดังกลาวได 

โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดขึ้นแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง

• ของกํานัลตาง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถเลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะ

ทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย

• ตําแหนงท่ีนั่งบนเครื่องบินเปนไปตามเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงที่นั่งไดเอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งใหแกทานและ

ครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีที่สุดภายใตลักษณะตําแหนงท่ีนั่งแบบหมูคณะที่สายการบินจัดใหมา

• บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทางไปทองเท่ียวพกัผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจน

วัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทางไป

• เมื่อทานจองทัวรและชาํระมดัจาํแลว หมายถงึทานยอมรบัในขอความและเงื่อนไขทีบ่รษิัทฯ แจงแลวขางตน



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการยื่นวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลสวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพา

สิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• สําหรับทานผูเดินทางท่ีประสงคจะซ้ือตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ ที่กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอ

คํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรนั้นๆ หากทานผูเดินทางซ้ือตั๋วหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยนืยันดงักลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดขึน้

• บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการทองเที่ยวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะ

การเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรือการปรับเปลี่ยนรายการทองเท่ียวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณพีิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา 5 วัน หาก

ทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, 

ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานให

ไดมากที่สุด

• สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวปดทาํการ  บริษัทฯ จะคืนเงินคาเขาชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือจะ

สลับปรับเปล่ียนรายการเพือ่ใหทานสามารถเขาชมได   แตในกรณีที่มีเหตุลาชาหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ทองเที่ยวดังกลาวได โดยมิใชความผิดของ

บริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคนืเงินคาเขาชมใหแกทาน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดขึ้นแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนกัทองเที่ยวเอง

• ของกํานัลตาง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถเลือกใชของกํานัลดงักลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรอืไมกไ็ด

ตามอัธยาศัย

• ตําแหนงที่นั่งบนเครื่องบินเปนไปตามเงื่อนไขตัว๋เครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงท่ีนั่งไดเอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังใหแกทานและครอบครัว

ตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลกัษณะตําแหนงทีน่ั่งแบบหมูคณะทีส่ายการบนิจัดใหมา

• บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางทีเ่ช่ือมั่นในมาตรฐานของบรษิัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทางไปทองเที่ยวพกัผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรม

ของประเทศที่ทานไดเดินทางไป

• เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ริษทัฯ แจงแลวขางตน


