
 

 

  

 

 

 

 

สมัผสัราชินีแห่งทะเล เอเดรียติค ธรรมชาติ ที่ผสานความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมโบราณอย่างลงตัว 

พร้อมชมความสวยงามของเมืองมรดกโลกและทศันียภาพที่หลากหลาย 

ที่จะสร้างสสีนัให้ทุกเมืองสวยงามย่ิงข้ึน 

ซาเกรบ เมืองหลวงที่มีประวัติอนัยาวนาน – อุทยานพลิตวิเซ่  สวรรค์บนดินที่มีอยู่จริง  

โทรเกยีร์ ย้อนอดีตกบับ้านเรือนสไตล์ กรีก - โรมัน - สองความงามแห่งเมอืงริมทะเล 

สปลิท- ดูบรอฟนิค อร่อยกบัเมนูหลากหลายให้ทา่นได้อิ่มเอม 

พร้อมที่พักที่คัดสรร เป่ียมไปด้วยความสะดวกสบาย 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง :   14 – 22 เมษำยน 2562 

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1) กรุงเทพฯ - สนำมบนิสุวรรณภูมิ 

19.30 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้ น 4 แถว G ประตูทำงเข้ำที่ 7 

เจ้าหน้าที่บริษัท คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ทา่น  

23.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสำยกำรบนิออสเตรียน แอรไ์ลน ์

  เทีย่วบนิที ่OS026 

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง  (2) เวียนนำ - ซำเกรบ – โอพำเทีย - ริเยกำ – ซำเกรบ 

05.30  น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย  (เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง)  

07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงซำเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยสำยกำรบนิออสเตรียน แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่OS681  

07.50 น. เดินทางถึงสนำมบนิกรุงซำเกรบ ประเทศโครเอเชีย ผ่านพิธตีรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่

เรียบร้อย แล้ว น าทา่นออกเดินทางสู่ เมืองโอพำเทีย (OPATIJA) เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุก

แห่งทะเลอเดรียติก” ซ่ึงอยู่ทางตะวันตกของประเทศ ระหว่างทางลัดเลาะซ้ายขวาไปตามไหล่เขา

เคล้า ด้วยวิวทะเลอเดรียติคที่สวยทุกมุมมอง “โอพาเทยี” มีฐานะเป็นเมืองตากอากาศส าคัญของ

เหล่าขุนนางช้ันผู้ใหญ่และชนช้ันสงูของออสเตรีย เมืองน่ีคือเมืองที่ใช้ช่ือตามส านักสงฆ์นิกายเบเด 

 

 



นิกซ์ ในช่วงศตวรรษที่ 14 ที่ซ่ึงหมู่บ้านได้ถูกสร้างข้ึน ชมประติมากรรม MAIDEN WITH THE 

SEAFULL ผลงานของ Zvonko Car ซ่ึงถือเป็นแลนด์มาร์กของเมืองน้ี เดิมตรงจุดน้ีเคยเป็นที่ต้ัง

ของรูปป้ันพระแม่มารีย์ (Madonna) แต่ถูกท าลายในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่สองปัจจุบันมีการ

สร้างรูปป้ันพระแม่มารีย์ข้ึนมาใหม่แล้วน าไปต้ังไว้ที่หน้าโบสถ์ Saint Jacob’s ที่อยู่บริเวณใกล้ๆ กนั 

 

  

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   บริกำรอำหำร ณ ภตัตำคำร EVERGREEN OPATIJA บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรทอ้งถิน่  

จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองริเยกำ เมืองทา่ที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับสามของโครเอเชีย รองจาก

ซาเกรบและสปลิท เมื่อเดือนมีนาคม 2016 เมืองน้ีได้รับเลือกให้เป็น “เมืองหลวงทางวัฒนธรรม

แห่งยุโรป”จะได้รับการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการในปี 2020  ซ่ึงเมืองที่จะได้รับคัดเลือก

ให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒธรรม จะต้องเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

...  ชม THE CHURCH OF THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY AND 

THE LEANING TOWER โบสถ์เก่าแก่ที่มีความน่าสนใจอกีแห่งหน่ึงของเมืองสนันิษฐานว่า สร้าง

ขึ้นตั้งแต่ยุคกลาง ความพิเศษของโบสถ์แห่งน้ีคือตัวหอระฆังของโบสถ์มีความเอียงคล้ายกบัหอเอน

เมืองปิซา สาเหตุเช่ือกนัว่า เพราะพ้ืนดินรากฐานด้านใต้มีการทรุดตัวลงเน่ืองจากมีทางน า้บาดาล

ไหลอยู่ จากน้ันอสิระให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคำ้บนถนนคอรโ์ซ Korzo ถนนคน

เดินที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของเมืองน้ี ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่ ซาเกรบ 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร Restaurant Muzej บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรทอ้งถิน่  

ทีพ่กั     HOTEL DUBROVNIK หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 



วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง  (3) ซำเกรบ – อำสนวิหำรเมืองซำเกรบ - ตลำดโดลำค – โบสถเ์ซนตม์ำรค์ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมที่พกั 

จากน้ันน าทา่นชมเมืองซาเกรบ อำสนวิหำรเมืองซำเกรบ หรือ มหาวิหารเบลสซิด เวอร์จิน แมร่ี  

(Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) ที่มีช่ือเดิมว่ามหาวิหารเซนต์สตีเฟน 

(St. Stephen’s Cathedral) มีหอคอยคู่โดดเด่นอยู่ด้านบน เร่ิมแรกสร้างมาตั้งแต่ยุคโรมันเรือง

อ านาจ แต่มาถูกท าลายด้วยกองทพัมองโกลที่เข้ามารุกราน ต่อมาประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 13 

กบู็รณะใหญ่ในรูปแบบของศิลปะกอทกิ ตกแต่งอกีหลายคร้ัง มหาวิหารแห่งน้ีเป็นแลนด์มาร์คที่

สามารถมองเหน็ได้จากทุกมุมในซาเกรบ จากน้ันสู่ ตลำดโดลำค (Dolac Market) ตลาดที่โดดเด่น

ด้วยร่มสแีดง ตลาดแห่งน้ีถือเป็นตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่สดุของยุโรปและยังมีสีสนัสวยสะดุดตา

ด้วยดอกไม้กระถางนานาชนิด ตลอดแนวถนนจะมีร้านอาหาร ร้านกาแฟบรรยากาศดีๆเป็นที่

เพลิดเพลินในการเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมือง 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Stari Fijakerr บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรทอ้งถิน่  

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ โบสถเ์ซนตม์ำรค์ (St. Mark’s Church) ที่งามด้วยสสีนัของกระเบ้ือง

หลังคา ลวดลายบนหลังคาโบสถ์แสดงสญัลักษณ์ถึง 3 สิ่ง ลายตารางแดงขาวหมายถึงทหารโครแอต

ในยุคกลาง สงิโตสามหัวหมายถึง แคว้นดัลเมเช่ียน และล่างสุดเป็นตัวคูน่า ซ่ึงปรากฏอยู่ในเหรียญคู

น่า เงินของโครเอเชีย และรูปปราสาทด้านขวาหมายถึง เมืองซาเกรบ็ โบสถ์น้ีไม่เพียงเป็นโบสถ์

ประจ าเมือง แต่ที่น่ียังเป็นพิพิธภัณฑท์ี่บอกเล่าเร่ืองราวของเมืองได้อย่างดี โบสถ์เซนต์ มาร์ก (St. 

Mark Church) ที่มีหลังคาสวยงามแปลกตา ไม่เหมือนที่ใดในโลก จากน้ันสู่ถนนสายช้อปป้ิง ถนนอิ

ลิซำ (Illica) มีความยาวประมาณ 6 กโิลเมตร สองข้างทางเป็นห้างสรรพสนิค้า ร้านขายสนิค้า

แฟช่ันแบรนด์เนม ร้านขายชอ็คโกแลตช่ือดังของเมือง รวมไปถึงร้านอาหารเก๋ๆ  ห้างสรรพสนิค้า

เก่าแก่ของเมืองที่มีช่ือว่า ออคโตกอน (Oktogon)  

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่ 

พกัที่  HOTEL DUBROVNIK หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง  (4) ซำเกรบ – RASTOKE VILLAGE - อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ่ - ซำรด์ำ  

เชำ้    บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเดินทางสู่ หมู่บำ้นรสัต็อคเก ้(Rastoke 

Village)  หมู่บ้านเลก็ๆ ในเขต Slunj บ้านเรือนส่วน

ใหญ่ในหมู่บ้านแห่งน้ีถูกสร้างในตอนปลายศตวรรษที่ 

19 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันมีบ้านของชาว

พ้ืนเมืองประมาณ 30 หลังคาเรือน หมู่บ้านตั้งอยู่

เหนือแม่น า้สลุนด์ชิชา “Slunjcica River” ที่ไหลลงสู่ 

น า้ตกโคราน่า  “Korana Waterfall" ... 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Petro Rastroke ภำยในหมู่บำ้นเล็กๆ แสนน่ำรกัแห่งนี้  

เสิรฟ์ท่ำนดว้ยเมนู ปลำเทรำสย่์ำง  

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ่ (National Park Plitvice) (ระยะทาง 130 

กโิลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง) พลิทวิเซ่เป็นอุทยานแห่งสวรรค์ที่มีช่ือเสียงของประเทศ

โครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย

องค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือที่กว่า 296 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปก

คลุมด้วยน า้มีทะเลสาบสเีขียวมรกตและสฟ้ีา รวมกนัถึง16 ทะเลสาบเช่ือมต่อกนัด้วยทางเดิน

สะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขาน าทา่นเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบ

และน า้ตกที่ไหลลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง (การเดินเที่ยวใน อุทยานขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศใน

วันนั้นๆ น าทา่น ล่องเรือขำ้มทะเลสำบ KOZJAK ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุในอุทยานและเป็น

ทะเลสาบที่เช่ือมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง เพลิดเพลินกบัธรรมชาติบริสทุธิ์

สวยงามชมน า้ตก Big Water Fall น า้ตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศโครเอเชีย...   

 

 

 

 

 



ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่เมืองซำดำร ์(ใช้

เวลาประมาณ 2 ชม.) น าทา่นสมัผัสความโรแมนติค

ยามพระอาทติย์ตกดินริมทะเลเอเดรียติค  ชม SEA 

ORGAN สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเคร่ืองดนตรีโดย

อาศัยเกลียวคล่ืนที่ซัดเข้ากระทบกบับันไดหินอ่อน

และทอ่ใต้ขั้นบันไดก่อให้เกิดเป็นทว่งท านอง

เสยีงดนตรี   

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่  

พกัที ่    THE FALKENSTEINER HOTEL & SPA IADER หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง    (5) ซำรด์ำ้ – โทรเกียร ์– ชมเมือง - สปลิท - ชมเมือง - สปลิท    

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมที่พกั 

น าทา่นเดินทางสู่ โทรเกียร์ (TROGIR) เกาะเลก็ๆ ที่เป็นอู่อารยธรรมของกรีกโบราณต้ังแต่ 380 ปี

ก่อนคริสกาล ซ่ึงต่อมาถูกปกครองโดยทรากุรีอุม (Tragurium) และโรมัน บรรดาโบราณสถานและ

สิ่งก่อสร้างของเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี คือจัตุรัสก าแพงเมืองและป้อมปราการ

น่ันเอง จนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ขึ้นทะเบียนประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.

1997 น าทา่นเดินเที่ยวชมภายในเขตเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์กรีก-โรมันโบราณ อาทเิช่น 

ประตูเมือง ที่ได้มีการบูรณะข้ึนใหม่ในเม่ือศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างข้ึนในสมัยที่ 14 ผ่านชม

มหาวิหารเซนต์ ลอว์เรนซ์ (St.Laurence Cathedral) ที่สร้างข้ึนในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับ

สบิปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลักที่มีรูปป้ันสงิโต อดัม&อฟี และรูปสลัก

นักบุญองค์ส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่ 

น าทา่นสู่ เมืองสปลิท (Split) (ระยะทาง 48 กโิลเมตร ใช้

เวลาเดินทาง 40 นาท)ี โดยใช้เส้นทางลัดเลาะเลียบไปตาม

ชายฝั่งทะเลอะเดรียติคที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบ้ืองสีส้ม 

สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ เมืองน้ีศูนย์กลางการ

พาณิชย ์การคมนาคมของแคว้นดัลเมเชียและเป็นเมือง

ชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่สดุในโครเอเชีย โดยมี

พระราชวังดิโอคลิเธียน ประกอบด้วยศาลาว่าการเมืองสไตล์

เรอเนสซองส ์สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือน



เก่าแก่ต่างๆ สู่ ลานคนเดิน Trg Republike หรือ Replublic Square  ลานคนเดินแห่งน้ีออกแบบ

โดยสถาปนิกชาวเวนิส โดยให้มีความคล้ายคลึงกบัจตุรัสเซนต์มาร์คที่เวนิส  จัตุรัสกว้างแห่งน้ีเป็น

ที่ต้ังของ Prokurative อาคารที่เป็นสถานที่จัดงานอเีวนต์เกี่ยวกบัวัฒนธรรมของเมืองและเป็นที่จัด

เทศกาลดนตรีของเมืองสปลิทมาเกอืบ 50 ปีแล้ว... 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ มื้ อนี้ เปลีย่นบรรยำกำศ เสิรฟ์ท่ำนดว้ย "พซิซ่ำซีฟู้ด สไตลโ์ครเอเชี่ยน" ที่

รบัเอำวฒันธรรมจำกอิตำลีมำผสำนกบัอำหำรทะเลทีส่ดอร่อยของโครเอเชีย ท ำใหไ้ดพ้ซิซ่ำ

ซีฟู้ดสไตลโ์ครแอตใหท่้ำนไดล้ิ้ มลอง 

ทีพ่กั  HOTEL LAV LE MERIDIEN หรือเทียบเท่ำ 

  

วนัทีห่กของกำรเดินทำง   (6) สปลิท -  อ่ำวมำล ีสตอน - ดูบรอฟนคิ - ชมเมืองเก่ำ - ดูบรอฟนคิ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมที่พกั 

น าทา่นสู่ อ่ำวมำลี สตอน  (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 

นาท)ี น าทา่นล่องเรือเย่ียมชมฟาร์มเล้ียงหอย ชมขั้นตอน

ต่างๆของการเล้ียง แล้วให้ท่านได้ ชิมหอยนางรมสดๆ 

หอยแมลงภู่ จากทะเลอาเดรียติคพร้อมเคร่ืองเคียง จิบ

ไวน์สด  วอดก้าท้องถิ่น ทา่มกลางบรรยากาศที่แสน

สวยงามของอ่าวมาลี สตอน 

กลำงวนั   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้ นเมือง มำลีสตอน ชิม “หอยนำงรมสดๆ และ

หอยแมลงภู่” (Oyster & Mussel Testing) แบบสดๆจำกทอ้งทะเลอำเดรียติค โดยอ่ำวมำลี 

สตอน เป็นอ่ำวทีส่ะสมคุณค่ำทำงอำหำรสูง จึงท ำใหห้อยนำงรมทีน่ี้ มีคุณภำพสูง จึงท ำใหม้ี

ฉำยำเรียกว่ำ “Queen of Oyster” พรอ้มจิบไวนข์ำว 

น าทา่นสู่ เมืองดูบรอฟนคิ (Dubrovnik) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง) ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก 

เมืองทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่สดุแห่งหน่ึงของโครเอเชีย ในอดีตเม่ือ ค.ศ. 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้

ถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าคร่ึง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสยีหาย และทรุดโทรม ต่อมา 

UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกนับูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสยีหายข้ึนใหม่ในระยะเวลาอนั

สั้น น าทา่นสู่ REDTOR'S PALACE สถานที่ที่เคยเป็นที่พ านักของเจ้าผู้ครองนครรากูซาในช่วง

ศตวรรษที่ 14-17 มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธกิ เรอเนสซองส ์และบารอ็ค 

ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑท์ี่รวบรวมสมบัติล า้ค่าของเมืองจัดแสดงอยู่ที่น่ี จากน้ันสู่ Dubrovnik 

Cathedral  อยู่ติดกบัพระราชวังเรคเตอร์ อาสนวิหารแห่งเมืองดูบรอฟนิก โบสถ์ใหญ่ประจ าเมือง 

สร้างข้ึนหลายต่อหลายคร้ังต้ังแต่ศตวรรษที่ 7 โบถส์ที่เหน็ในปัจจุบันสร้างใหม่เม่ือปี 1713 ภายใน

เกบ็รักษาสมบัติเก่าแก่มากมาย...  

 

 

 



ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร Restaurant 360°  ภตัตำคำรทีไ่ดชื้่อว่ำมีวิวและบรรยำกำศทีด่ี

ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของเมืองดูบรอฟนกิ ดว้ยตวัภตัตำคำรตั้งอยู่ริมทะเล ใหท่้ำนไดด้ืม่ด ำ่กบั

บรรยำกำศยำมเย็นที่แสนสบำย เสิรฟ์ท่ำนดว้ยเมนู สเต็กเนื้ อลูกววั ปิดทำ้ยดว้ยของหวำน  

ทีพ่กั  HILTON IMPERIAL DUBROVNIK HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

  

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง   (7)  ดูบรอฟนคิ–เมืองมอสตำร–์สะพำนสตำรีมอสต–์ชมเมือง–ข้ึนเคเบิ้ ลคำร ์

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่เมือง "เมืองมอสตำร"์ (Mostar) (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม 30 นาท)ี อกีหน่ึงเมือง

ประวัติศาสตร์ที่มีช่ือเสียงทางด้านการทอ่งเที่ยว เป็นหน่ึงในเมืองที่ส าคัญและใหญ่ที่สุดในเฮอร์เซโก

วีนา (Herzegovina)  โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น า้เนเรตวา (Neretva River)  เป็น

เมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมในหลากหลายรูปแบบ จนในปี 2005 องค์การยูเนสโก 

(UNESCO) ได้ยกให้สะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ใกล้เคียงที่สดุของสะพานให้

อยู่ในรายช่ือมรดก โลกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาอีกด้วย...  สิ่งที่โดดเด่นและเป็นสญัลักษณ์ที่

ส าคัญของเมืองน้ีกค็งจะเป็น สะพำนโบรำณสตำรีมอสต ์ ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในสมัยยุคกลาง และยังคง

ได้รับการบ ารุงรักษาและใช้งานมาได้จนถึงปัจจุบัน ลัดเลาะไปตามถนนในย่านเมืองเก่า เพ่ือช่ืนชม

เหล่าอาคารบ้านเรือนซ่ึงส่วนใหญ่ล้วนสร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมแบบพรีออตโตมัน ออตโตมัน

ตะวันออก เมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปตะวันตก 

 

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่ 

น าทา่นเดินทางสู่ มสัยิดโกสกี้  เมหเ์มด ปำซ่ำ มสัลิเบโกวิค เฮำส ์ถือว่าเป็นบ้านที่สวยที่สดุ ใน

แถบคาบสมุทรบอลข่าน โดยรูปแบบของบ้านได้รับอทิธพิลมาจากสถาปัตยกรรมแบบเมดิเตอร์เร

เนียน ปัจจุบันได้กลายมาเป็น พิพิธภัณฑ ์ซ่ึงมีการจัดแสดงนิทรรศการให้นักทอ่งเที่ยวได้เข้าชม

ภายในตัวอาคาร... จากน้ันให้อิสระแก่ทุกท่ำน

ในกำรเลือกชมและเลือกซ้ือสินคำ้ที่ระลึกใน

ถนนสายคนเดินที่คราคร ่าไปด้วยนักทอ่งเที่ยว

จากทั่วทุกมุมโลก...  ได้เวลาอนัสมควร น าทา่น

เดินทางกลับสู่ดูบรอฟนิค  

น าทา่น ข้ึนเคเบิ้ ลคำร ์สู่จุดชมวิวบนยอดเขา 

เสน่ห์ของดูบรอฟนิกอยู่ที่จุดชมวิวของแต่ละ

แห่งไม่ซ า้แบบ ขึ้นสู่ยอดเขาบนความสงู 405 



เมตร เพ่ือชมทศันียภาพของเมืองแบบพาโนรามา กล่าวกันว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สดุของเมือง 

พร้อมชมความงามของพระอาทติย์ลับขอบฟ้า ซ่ึงเป็นภาพที่งดงามเป็นอย่างมาก 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั     HILTON IMPERIAL DUBROVNIK HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง  (8) ดูบรอฟนคิ - เดินบนก ำแพงเมืองเก่ำ - สนำมบินดูบรอฟนคิ –  เวียนนำ  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม  

จากน้ันน าทา่นเร่ิมกจิกรรมที่ไม่ควรพลาดในการทอ่งเที่ยวดูบรอฟนิค "เดินบนก ำแพงเมืองเก่ำ" 

เป็นหน่ึงใน สิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย

องค์การยูเนสโก้ ควบคู่ไปกับตัวเมืองเก่า สร้างข้ึนเม่ือช่วงศตวรรษที่ 7 ตั้งแต่สมัยจักรวรรดิไบเซน

ไทน์ แรกเร่ิมเดิมทสีร้างจากไม้ ตัวก าแพงที่เหน็ในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการบูรณะคร้ังใหญ่ในช่วง

ศตวรรษที่ 12-17 ซ่ึงเปล่ียนจาก

ก าแพงไม้มาเป็นหินขนาดใหญ่เรียงซ้อน

กนัอย่างม่ันคงแขง็แรง พร้อมป้อม

ปราการและหอคอยที่ถูกต่อเติมมาช่วง

ศตวรรษที่ 14-15 ยืนตระหง่านโอบ

ล้อมป้องกนัตัวเมืองจากการรุกราน

มากกว่า 1400 ปี ... จากน้ันน าทา่น

เดินทางสู่ภัตตาคารเพ่ือรับประทาน

อาหารกลางวัน  

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ 

หลังอาหารกลางวัน น าทา่นเดินทางสู่สนามบินดูบรอฟนิค 

14.55 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยสำยกำรบนิ ออสเตรียน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่OS732 

16.25 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 

  อสิระให้ทา่นเลือกซ้ือสนิค้าภายในสนามบินตามอธัยาศัย ระหว่างรอเปล่ียนเคร่ือง  

ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอำหำรภำยในสนำมบนิ  

23.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ออสเตรียน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่OS025 

 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดินทำง    (9) สนำมบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ  

15.05 น.  เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

         ********************************* 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลา และสาย

การบิน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 



อตัรำค่ำบริกำร 

** ขอสงวนสทิธิ์ออกเดินทางข้ันต ่า 15 ทา่น**  

หากผู้เดินทางอยู่ระหว่าง 10-14 ทา่น เพ่ิมทา่นละ 15,000 บาท **  

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 1569 1569 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)   1489 1489 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม) 1409 1409 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม) 1329 1329 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่ำนละ   360 360 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) 1269 1269 

  

- โปรแกรมน้ีสำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

พรอ้มค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสอืเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 4,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ทัว่ไป สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 159,900.- 156,900.- 157,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)   151,900.- 148,900.- 149,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม) 143,900.- 140,900.- 141,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม) 135,900.- 132,900.- 133,900.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่ำนละ   36,000.- 36,000.- 36,000.- 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดท่ำนละ 30,000.- 30,000.- 30,000.- 



2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง 

4. ค่ำภำษีเช้ือเพลิงทีท่ำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่เติมอีก 

 

เงือ่นไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท  

- ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน  

  ท่ำนสำมำรถช ำระยอดมดัจ ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบติ  

ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 - ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากดั 

 - ช าระโดยเงินสด  

 - ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)  

 

  ชื่อบญัชี   บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรำยวนั   เลขที ่ 639-1-00265-5 

กำรยกเลิก   

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจ า 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.leelawadee.holiday/


เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ ประเทศโครเอเชีย   **ใชเ้วลำในกำรยืน่วีซ่ำประมำณ 20 วนั** 

 

1. หนังสอืเดินทาง (Passport) หนังสอืเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการ

ใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสอืเดินทางจะต้องไม่ช ารุด (หนังสอืเดินทาง

เล่มเก่า ควรน ามาประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย) 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีน้าตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทา่นั้นถ่ายไม่เกนิ 6 เดือนห้ามสวม

แว่นตาหรือเคร่ืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้หนังสอืรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE ที่

ออกจากทางธนาคาร (ต้องสะกดช่ือให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ต้องมีตราประทบั และลายเซน็จากธนาคาร) 

กรุณาย่ืนขอจาก ธนาคารล่วงหน้า เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วันและใช้ย่ืนได้ไม่เกิน 15 วันหลังจากธนาคาร

ออกให้ (สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของทา่นในบางกรณี) 

 3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พ่ี

น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกนั หรือ  สามีภรรยา เทา่นั้น) 

  3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 

  3.2.2. ต้องท า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทา่น้ัน ฉบับภาษาองักฤษ โดย

ระบุช่ือเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่

เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณาย่ืนขอจาก 

ธนาคารล่วงหน้า โดยใช้เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ย่ืนได้ไม่เกนิ 15  วัน หลังจากธนาคารออกให้   

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจ า** 

4. หลักฐานการท างาน 

 - เจ้าของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน 

อายุไม่เกนิ 3 เดือน หรือส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) 

 - เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างาน (ขอ

เป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 

 - นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสอืรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก  าลังศึกษาอยู่ (ขอเป็น

ภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ- สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 

5. เอกสารส่วนตัว /ส าเนาทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน /สตูิบัตร(กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี) / ทะเบียน

สมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) / ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

6. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา 

 - หากเดก็เดินทางไปกบับิดา จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยมารดา

จะต้องคัดหนังสอืยินยอมระบุให้บุตร เดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 



 - หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบิดาจะต้อง

คัดหนังสอืยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

 - หากเดก็ไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสอืระบุยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัใครมีความสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอต้นสงักดั พร้อมแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

 - กรณีเดก็ที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า

ฝ่ายใด เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

 *** กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท าจดหมายช้ีแจงว่าท าไมไม่ม ี

passport *** 

 - กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า 

7. ทา่นไม่จ าเป็นต้องเซน็ รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ทา่นเซน็เฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเทา่นั้น 

 

 

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมี

พฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อ

เสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสขุของคณะ

ผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของท่าน

ผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน 

หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การทอ่งเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัท

ฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่

สะดวกในการเดินทางส าหรับทา่นที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วม

เดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้อง

กราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางทา่นอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชใน

บางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายใน

ระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่ลูกค้าทา่นต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางทา่นอื่น 



8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้

เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่าน

ต้องการ 

9. ในกรณีที่ทา่นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  30 วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  15 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตั๋วเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด 

ๆ อนัเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของทา่นผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของ

ผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัย

ธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการ

ตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอ

ค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป 

โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 

วัน หากทา่นเหน็ว่ารายการทอ่งเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของทา่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะการ

เปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการ

เดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่าน

ยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุ

จ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย

ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอล

โปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้

ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ทอ่งเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ทอ่งเที่ยวดังกล่าว

ปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะ

สลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิข้ึน

ระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของ

บริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่น 



16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกดิข้ึนแก่ทรัพย์สินของ

ทา่น อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทอ่งเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็น

ตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ด้

ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัท

ฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ทา่นและครอบครัวตาม

ความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ 

ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของ

ประเทศที่ทา่นได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้

แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


