
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

สมัผัสราชินีแห่งทะเล เอเดรียติค ธรรมชาติ ที่ผสานความงดงามแห่ง

สถาปัตยกรรมโบราณอย่างลงตัว พร้อมชมความงามของช่วงเวลาที่สวยงาม

ของใบไม้เปล่ียนสี ที่จะสร้างสีสันให้ทุกเมืองสวยงามย่ิงข้ึน ซาเกรบ เมือง

หลวงที่มีประวัติอันยาวนาน – อุทยานพลิตวิเซ่  สวรรค์บนดินที่ มีอยู่จริง  

โทรเกยีร์ ย้อนอดีตกบับ้านเรือนสไตล์ กรีก - โรมัน - สองความงามแห่งเมือง

ริมทะเล สปลิท- ดูบรอฟนิค อร่อยกับเมนูหลากหลายให้ท่านได้อิ่มเอม 

พร้อมที่พักที่คัดสรร เป่ียมไปด้วยความสะดวกสบาย 

อิมเมจ ฮอลิเดย ์ แล้วคุณ...จะรักเรา    

ก ำหนดกำรเดินทำง :   27 ธ.ค. 2561 – 4 ม.ค. 2562        

 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

 

      จ ำนวนผูเ้ดินทำง 15 ท่ำนข้ึนไป 

 

         

วนัที ่ โปรแกรม 
อำหำร 

โรงแรม 
เช้า กลางวัน ค ่า 

1 กรุงเทพฯ - สนำมบนิสุวรรณภูมิ - - - - 

2 อิสตนับูล - ซำเกรบ – โอพำเทีย  - ริเยกำ –ซำเกรบ - 

  

  DUBROVNIK HOTEL ZAGRAB 

3 ซำเกรบ – อำสนวิหำรเมืองซำเกรบ - ตลำดโดลำค - โบสถเ์ซนตม์ำรค์ 

   

  DUBROVNIK HOTEL ZAGREB 

4 ซำเกรบ  - หมู่บำ้นรสัต็อคเก ้- อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ่ - ซำดำร ์ 

   

THE FALKENSTEINER  
HOTEL & SPA IADER 

5 ซำดำร ์- ชมเมือง -  โทรเกียร ์– สปลิท- ชมเมือง – สปลิท  

   

HOTEL LAV LE MERIDIEN 

6 สปลิท – สตอน - อ่ำวมำลี สตอน – เมืองดูบรอฟนิค – ชมเมือง 

   

  HILTON IMPERIAL 
DUBROVNIK HOTEL 

7 
ดูบรอฟนิค -  เมอืงมอสตำร ์- สะพำนโบรำณสตำรีมอสต ์  - ชมเมือง  

- ขึ้ นเคเบลิคำร ์- ดูบรอฟนิค 
   

HILTON IMPERIAL 
DUBROVNIK HOTEL 

8 ดูบรอฟนิค - ย่ำนเมืองเก่ำ - เดินบนก ำแพงเมืองเก่ำ - ดูบรอฟนิค 

  

- -  

9 อิสตนับูล - สุวรรณภูมิ - - - - 

ราคา  169,900 บาท/ท่าน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)  

กรุงเทพฯ - สนำมบนิสุวรรณภูมิ 

 

19.30 น. พร้อมกนัที่สนำมบนิสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 แถว 

U ประตูทำงเขำ้ที่ 10 เจ้าหน้าที่บริษัท อมิเมจ ฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ

สะดวกแก่ท่าน  

23.50 น. ออกเดินทางสู่อสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยสำยกำรบนิเตอรก์ิช แอร์

ไลน ์เทีย่วบนิที ่TK069 

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง (2)  

อิสตนับูล - ซำเกรบ – โอพำเทีย  - ริเยกำ –ซำเกรบ 

06.20  น. เดินทางถงึสนามบินกรุงอสิตันบูล  ประเทศตุรก ี (เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง)  

08.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบ โดยสายการบินเตอร์กซิ แอร์ไลน์ เทีย่วบิน

ที ่TK1053  

08.15 น. เดินทางถึงสนำมบินกรุงซำเกรบ ประเทศโครเอเชีย ผ่านพิธีตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่ เรียบร้อย แล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ เมือง โอพำเทีย 

(OPATIJA) เมืองที่ มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอเดรียติก” ซ่ึงอยู่ทางตะวันตกของ

ประเทศ ระหว่างทางลัดเลาะซ้ายขวาไปตามไหล่เขาเคล้า ด้วยวิวทะเลอเดรียติคที่สวยทุก

มุมมอง “โอพาเทยี” มีฐานะเป็นเมืองตากอากาศส าคัญของเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่และชนชั้นสูง

ของออสเตรีย เมืองน่ีคือเมืองที่ใช้ช่ือตามส านักสงฆนิ์กายเบเดนิกซ์ ในช่วงศตวรรษที่ 14 ที่ซ่ึง

หมู่ บ้านได้ถูกสร้างขึ้ น ชมประติมากรรม MAIDEN WITH THE SEAFULL ผลงานของ 

Zvonko Car ซ่ึงถือเป็นแลนด์มาร์กของเมืองน้ี เดิมตรงจุดน้ีเคยเป็นที่ ต้ังของรูปป้ันพระแม่ 

มารีย์ (Madonna) แต่ถูกท าลายในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่สองปัจจุบันมีการสร้างรูปป้ันพระ

แม่มารีย์ขึ้นมาใหม่แล้วน าไปต้ังไว้ที่หน้าโบสถ ์Saint Jacob’s ที่อยู่บริเวณใกล้ๆ กนั 



 

 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร EVERGREEN OPATIJA บริกำรท่ำน

ดว้ยอำหำรทอ้งถิน่  

 

จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองริเยกำ เมืองท่าที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับสามของโครเอเชีย 

รองจากซาเกรบและสปลิท เมื่อเดือนมีนาคม 2016 เมืองน้ีได้รับเลือกให้เป็น “เมืองหลวงทาง

วัฒนธรรมแห่งยุโรป”จะได้รับการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการในปี 2020  ซ่ึงเมืองที่จะ

ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒธรรม จะต้องเป็นเมืองที่ มีความโดดเด่นทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม...  ชม THE CHURCH OF THE ASSUMPTION OF THE 

BLESSED VIRGIN MARY AND THE LEANING TOWER โบสถเ์ก่าแก่ที่มีความน่าสนใจ

อีกแห่งหน่ึงของเมืองสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นต้ังแต่ยุคกลาง ความพิเศษของโบสถ์แห่งน้ีคือตัว

หอระฆังของโบสถ์มีความเอียงคล้ายกับหอเอนเมืองปิซา สาเหตุเชื่อกันว่า เพราะพ้ืนดิน

รากฐานด้านใต้มีการทรุดตัวลงเน่ืองจากมีทางน ้าบาดาลไหลอยู่  จากน้ันอิสระให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสนิคำ้บนถนนคอรโ์ซ Korzo ถนนคนเดินที่เป็นเหมือนศูนย์กลาง

ของเมืองน้ี ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ซาเกรบ 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร Restaurant Muzej บริกำรท่ำนดว้ยอำหำร

ทอ้งถิน่  

 

ทีพ่กั   HOTEL DUBROVNIK หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง (3)  

ซำเกรบ – อำสนวิหำรเมืองซำเกรบ - ตลำดโดลำค – โบสถเ์ซนตม์ำรค์ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ันน าท่านชมเมืองซาเกรบ อำสนวิหำรเมืองซำเกรบ หรือ มหาวิหารเบลสซิด 

เวอร์จิน แมร่ี  (Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) ที่มีช่ือเดิมว่ามหา

วิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen’s Cathedral) มีหอคอยคู่โดดเด่นอยู่ด้านบน เร่ิมแรกสร้างมา

ต้ังแต่ยุคโรมันเรืองอ านาจ แต่มาถูกท าลายด้วยกองทัพมองโกลที่เข้ามารุกราน ต่อมาประมาณ

กลางคริสต์ศตวรรษที่ 13 กบ็ูรณะใหญ่ในรูปแบบของศิลปะกอทิก ตกแต่งอกีหลายคร้ัง มหา

วิหารแห่งน้ีเป็นแลนด์มาร์คที่สามารถมองเหน็ได้จากทุกมุมในซาเกรบ จากน้ันสู่ ตลำดโดลำค 

(Dolac Market) ตลาดที่โดดเด่นด้วยร่มสแีดง ตลาดแห่งน้ีถอืเป็นตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่สุด

ของยุโรปและยังมีสีสันสวยสะดุดตาด้วยดอกไม้กระถางนานาชนิด ตลอดแนวถนนจะมี

ร้านอาหาร ร้านกาแฟบรรยากาศดีๆเป็นที่เพลิดเพลินในการเลือกซ้ือสนิค้าพ้ืนเมือง 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Stari Fijakerr บริกำรท่ำนดว้ย

อำหำรทอ้งถิน่  

จากน้ันเดินทางสู่  โบสถ์เซนต์มำร์ค (St. Mark’s Church) ที่งามด้วยสีสันของ

กระเบื้องหลังคา ลวดลายบนหลังคาโบสถแ์สดงสญัลักษณ์ถงึ 3 สิ่ง ลายตารางแดงขาวหมายถึง

ทหารโครแอตในยุคกลาง สิงโตสามหัวหมายถึง แคว้นดัลเมเช่ียน และล่างสุดเป็นตัวคูน่า ซ่ึง

ปรากฏอยู่ในเหรียญคูน่า เงินของโครเอเชีย และรูปปราสาทด้านขวาหมายถึง เมืองซาเกร็บ 

โบสถ์น้ีไม่เพียงเป็นโบสถ์ประจ าเมือง แต่ที่น่ียังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเร่ืองราวของเมืองได้

อย่างดี โบสถ์เซนต์ มาร์ก (St. Mark Church) ที่มีหลังคาสวยงามแปลกตา ไม่เหมือนที่ใดใน

โลก จากน้ันสู่ถนนสายช้อปป้ิง ถนนอิลิซำ (Illica) มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร สองข้าง

ทางเป็นห้างสรรพสนิค้า ร้านขายสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม ร้านขายชอ็คโกแลตชื่อดังของเมือง 

รวมไปถงึร้านอาหารเก๋ๆ  ห้างสรรพสนิค้าเก่าแก่ของเมืองที่มีช่ือว่า ออคโตกอน (Oktogon)  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั HOTEL DUBROVNIK หรือเทียบเท่ำ 

 



วนัทีส่ีข่องกำรเดินทำง  (4)  

ซำเกรบ – RASTOKE VILLAGE - อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ่ - ซำรด์ำ  

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้นรสัต็อคเก ้(Rastoke Village)  หมู่บ้านเล็กๆ ในเขต Slunj 

บ้านเรือนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านแห่งน้ีถูกสร้างในตอนปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงต้นศตวรรษที่ 

20 ปัจจุบันมีบ้านของชาวพ้ืนเมืองประมาณ 30 หลังคาเรือน หมู่บ้านต้ังอยู่เหนือแม่น า้สลุนด์ชิ

ชา “Slunjcica River” ที่ไหลลงสู่ น า้ตกโคราน่า  “Korana Waterfall" ... 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Petro Rastroke ภำยในหมู่บำ้นเล็กๆ 

แสนน่ำรกัแห่งนี้  เสริฟ์ท่ำนดว้ยเมนู ปลำเทรำสย์่ำง  

 จากน้ันเดินทางสู่  อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ่ (National Park Plitvice) (ระยะทาง 

130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) พลิทวิเซ่เป็นอุทยานแห่งสวรรค์ที่มีช่ือเสียงของ

ประเทศโครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อทุยานแห่งน้ีมีเน้ือที่กว่า 296 ตารางกโิลเมตร 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน า้มีทะเลสาบสเีขียวมรกตและสฟ้ีา รวมกนัถึง16 ทะเลสาบเชื่อมต่อ

กนัด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขาน าท่านเพลิดเพลินเดินชมความ

งามของทะเลสาบและน า้ตกที่ไหลลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง (การเดินเที่ยวใน อุทยาน

ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในวันน้ันๆ น าท่าน ล่องเรือขำ้มทะเลสำบ KOZJAK ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่

ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่ เช่ือมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง 

เพลิดเพลินกบัธรรมชาติบริสทุธิ์สวยงามชมน า้ตก Big Water Fall น า้ตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน

ประเทศโครเอเชีย...   

ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองซำดำร ์(ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) น าท่าน

สัมผัสความโรแมนติคยามพระอาทิตย์ตกดินริมทะเลเอเดรียติค   ชม SEA ORGAN 

สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเคร่ืองดนตรีโดยอาศัยเกลียวคล่ืนที่ซัดเข้ากระทบกบับันไดหินอ่อน

และท่อใต้ขั้นบันไดก่อให้เกดิเป็นท่วงท านองเสยีงดนตรี   

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่  

ทีพ่กั    THE FALKENSTEINER HOTEL & SPA IADER หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง     (5)  

ซำรด์ำ้ – โทรเกียร ์– ชมเมือง - สปลิท - ชมเมือง - สปลิท    

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่ โทรเกียร ์(TROGIR) เกาะเลก็ๆ ที่เป็นอู่อารยธรรมของกรีกโบราณ

ต้ังแต่ 380 ปีก่อนคริสกาล ซ่ึงต่อมาถูกปกครองโดยทรากุรีอมุ (Tragurium) และโรมัน บรรดา

โบราณสถานและสิ่งก่อสร้างของเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี คือจัตุรัสก าแพงเมือง

และป้อมปราการน่ันเอง จนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ขึ้นทะเบียนประกาศให้เป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ.1997 น าท่านเดินเที่ยวชมภายในเขตเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์

กรีก-โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ที่ได้มีการบูรณะขึ้ นใหม่ในเม่ือศตวรรษที่ 16 หอ

นาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ ลอว์เรนซ์ (St.Laurence Cathedral) ที่

สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสบิปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหิน

แกะสลักที่มีรูปป้ันสงิโต อดัม&อฟี และรูปสลักนักบุญองค์ส าคัญ 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่ 

น าท่านสู่ เมืองสปลิท (Split) (ระยะทาง 48 กโิลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 40 นาท)ี โดย

ใช้เส้นทางลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอะเดรียติคที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้ องสส้ีม สลับ

ตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ เมืองน้ีศูนย์กลางการพาณิชย์ การคมนาคมของแคว้นดัลเมเชียและ

เป็นเมืองชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่สุดในโครเอเชีย โดยมีพระราชวังดิโอคลิเธียน 

ประกอบด้วยศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนสซองส์ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือน

เก่าแก่ต่างๆ สู่  ลานคนเดิน Trg Republike หรือ Replublic Square  ลานคนเดินแห่ง น้ี

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวนิส โดยให้มีความคล้ายคลึงกับจตุรัสเซนต์มาร์คที่เวนิส  จัตุรัส

กว้างแห่งน้ีเป็นที่ต้ังของ Prokurative อาคารที่เป็นสถานที่จัดงานอเีวนต์เกี่ยวกบัวัฒนธรรมของ

เมืองและเป็นที่จัดเทศกาลดนตรีของเมืองสปลิทมาเกอืบ 50 ปีแล้ว... 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ มื้ อนี้ เปลีย่นบรรยำกำศ เสริฟ์ท่ำนดว้ย "พซิซ่ำซีฟู้ด 

สไตลโ์ครเอเชีย่น" ทีร่บัเอำวฒันธรรมจำกอิตำลีมำผสำนกบัอำหำรทะเลทีส่ดอร่อยของ

โครเอเชีย ท ำใหไ้ดพ้ซิซ่ำซีฟู้ดสไตลโ์ครแอตใหท่้ำนไดล้ิ้ มลอง 

 ทีพ่กั HOTEL LAV LE MERIDIEN หรือเทียบเท่ำ 

  



วนัทีห่กของกำรเดินทำง    (6)  

สปลิท -  อ่ำวมำลี สตอน - ดูบรอฟนิค - ชมเมืองเก่ำ - ดูบรอฟนิค 

 เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านสู่ อ่ำวมำลี สตอน  (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาท)ี น าท่านล่องเรือเยี่ยมชม

ฟาร์มเล้ียงหอย ชมขั้นตอนต่างๆของการเล้ียง แล้วให้ท่านได้ ชิมหอยนางรมสดๆ หอยแมลงภู่ 

จากทะเลอาเดรียติคพร้อมเคร่ืองเคียง จิบไวน์สด  วอดก้าท้องถิ่น ท่ามกลางบรรยากาศที่แสน

สวยงามของอ่าวมาลี สตอน 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้ นเมือง มำลีสตอน ชิม 

“หอยนำงรมสดๆ และหอยแมลงภู่” (Oyster & Mussel Testing) แบบสดๆจำกทอ้งทะเล

อำเดรียติค โดยอ่ำวมำลี สตอน เป็นอ่ำวที่สะสมคุณค่ำทำงอำหำรสูง จึงท ำใหห้อยนำงรม

ทีน่ี้ มีคุณภำพสูง จึงท ำใหม้ีฉำยำเรียกว่ำ “Queen of Oyster” พรอ้มจิบไวนข์ำว 

น าท่านสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) ไข่มุกแห่งทะเล

อาเดรียติก เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย ในอดีตเม่ือ ค.ศ. 1991 

เมืองดูบรอฟนิค ได้ถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าคร่ึง อนุสาวรีย์ต่างๆ 

เสียหาย และทรุดโทรม ต่อมา UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมือง

ส่วนที่เสยีหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอนัสั้น น าท่านสู่ REDTOR'S PALACE สถานที่ที่เคยเป็นที่

พ านักของเจ้าผู้ครองนครรากูซาในช่วงศตวรรษที่ 14-17 มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน

ระหว่างกอธิก เรอเนสซองส์ และบารอ็ค ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสมบัติล า้ค่าของ

เมืองจัดแสดงอยู่ที่ น่ี จากน้ันสู่ Dubrovnik Cathedral  อยู่ติดกับพระราชวังเรคเตอร์ อาสน

วิหารแห่งเมืองดูบรอฟนิก โบสถใ์หญ่ประจ าเมือง สร้างขึ้นหลายต่อหลายคร้ังต้ังแต่ศตวรรษที่ 

7 โบถสท์ี่เหน็ในปัจจุบันสร้างใหม่เม่ือปี 1713 ภายในเกบ็รักษาสมบัติเก่าแก่มากมาย...  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร Restaurant 360°  ภตัตำคำรทีไ่ดชื้อ่ว่ำมี

วิวและบรรยำกำศทีด่ีทีสุ่ดแห่งหนึง่ของเมืองดูบรอฟนิก ดว้ยตวัภตัตำคำรตั้งอยู่ริมทะเล 

ใหท่้ำนไดด้ืม่ด ำ่กบับรรยำกำศยำมเยน็ทีแ่สนสบำย เสริฟ์ท่ำนดว้ยเมนู สเต็กเนื้ อลูกววั ปิด

ทำ้ยดว้ยของหวำน  

ทีพ่กั HILTON IMPERIAL DUBROVNIK HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง    (7)  

ดูบรอฟนิค–เมืองมอสตำร–์สะพำนสตำรีมอสต–์ชมเมือง–ขึ้ นเคเบิ้ ลคำร-์ดูบรอฟนิค 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง "เมืองมอสตำร"์ (Mostar) (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม 30 นาที) 

อกีหน่ึงเมืองประวัติศาสตร์ที่มีช่ือเสยีงทางด้านการท่องเที่ยว เป็นหน่ึงในเมืองที่ส  าคัญและใหญ่

ที่สุดในเฮอร์เซโกวีนา (Herzegovina)  โดยตัวเมืองน้ันต้ังอยู่ในหุบเขาของแม่น ้าเนเรตวา 

(Neretva River)  เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมในหลากหลายรูปแบบ จน

ในปี 2005 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกให้สะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณพ้ืนที่

ใกล้เคียงที่ใกล้เคียงที่สุดของสะพานให้อยู่ในรายช่ือมรดก โลกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

อกีด้วย...  สิ่งที่โดดเด่นและเป็นสญัลักษณ์ที่ส  าคัญของเมืองน้ีกค็งจะเป็น สะพำนโบรำณสตำรี

มอสต ์ ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในสมัยยุคกลาง และยังคงได้รับการบ ารุงรักษาและใช้งานมาได้จนถึง

ปัจจุบัน ลัดเลาะไปตามถนนในย่านเมืองเก่า เพ่ือชื่นชมเหล่าอาคารบ้านเรือนซ่ึงส่วนใหญ่ล้วน

สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมแบบพรีออตโตมัน ออตโตมันตะวันออก เมดิเตอร์เรเนียนและ

ยุโรปตะวันตก 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่ 

น าท่านเดินทางสู่ มสัยิดโกสกี้  เมหเ์มด ปำซ่ำ มสัลิเบโกวิค เฮำส ์ถือว่าเป็นบ้านที่

สวยที่สุด ในแถบคาบสมุทรบอลข่าน โดยรูปแบบของบ้านได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรม

แบบเมดิเตอร์เรเนียน ปัจจุบันได้กลายมาเป็น พิพิธภัณฑ์ ซ่ึงมีการจัดแสดงนิทรรศการให้

นักท่องเที่ยวได้เข้าชมภายในตัวอาคาร... จากน้ันให้อิสระแก่ทุกท่ำนในกำรเลือกชมและเลือก

ซ้ือสินคำ้ที่ระลึกในถนนสายคนเดินที่คราคร ่าไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก...  ได้เวลา

อนัสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ดูบรอฟนิค  

น าท่าน ขึ้ นเคเบิ้ ลคำร ์สู่จุดชมวิวบนยอดเขา เสน่ห์ของดูบรอฟนิกอยู่ที่จุดชมวิวของ

แต่ละแห่งไม่ซ า้แบบ ขึ้นสู่ยอดเขาบนความสงู 405 เมตร เพ่ือชมทัศนียภาพของเมืองแบบพา

โนรามา กล่าวกันว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง พร้อมชมความงามของพระอาทิตย์ลับ

ขอบฟ้า ซ่ึงเป็นภาพที่งดงามเป็นอย่างมาก 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั    HILTON IMPERIAL DUBROVNIK HOTEL หรือเทียบเท่ำ 



วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง    (8)  

ดูบรอฟนิค - เดินบนก ำแพงเมืองเก่ำ  - เมืองคฟัถตั - สนำมบนิดูบรอฟนิค –  อิสตนับูล 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเร่ิมกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในการท่องเที่ยวดูบรอฟนิค "เดินบนก ำแพง

เมืองเก่ำ" เป็นหน่ึงใน สิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็น

มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ ควบคู่ไปกับตัวเมืองเก่า สร้างขึ้นเม่ือช่วงศตวรรษที่ 7 ต้ังแต่

สมัยจักรวรรดิไบเซนไทน์ แรกเร่ิมเดิมทสีร้างจากไม้ ตัวก าแพงที่เหน็ในปัจจุบัน เป็นผลมาจาก

การบูรณะคร้ังใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 12-17 ซ่ึงเปล่ียนจากก าแพงไม้มาเป็นหินขนาดใหญ่เรียง

ซ้อนกนัอย่างมั่นคงแขง็แรง พร้อมป้อมปราการและหอคอยที่ถูกต่อเติมมาช่วงศตวรรษที่ 14-

15 ยืนตระหง่านโอบล้อมป้องกันตัวเมืองจากการรุกรานมากกว่า 1400 ปี ... จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ภัตตาคารเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน  

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ 

น าท่านชม เมืองคฟัถตั (CAVTAT) ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิคเป็นการส่ง

ท้ายแบบเตม็อิ่ม “คัฟถัต” เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักริมชายฝั่งทะเลมีชายหาดที่งดงามยาวถึง 15 

กิโลเมตร เป็นอาณานิคมของกรีกในอดีต ต่อมาถูกปกครองโดยโรมัน ก่อนที่จะถูกชนชาติ

สลาฟรุกรานจนในที่สดุตกอยู่ภายใต้อาณัติการปกครองของสาธารณรัฐกูซา ที่ได้ซ้ือคัฟถตัน้ีจา 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

กดยุกพาฟโลวิก ถ่ายรูปกบัภาพวาด “Our Lady of Cavtat” อนัมีค่า วาดโดยคาเมร่า เรคเกยี  

พาแรมิตาน่า ศิลปินชาวดูบรอฟนิค ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินดูบรอฟนิค 

20.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงอสิตันบูล โดยสำยกำรบนิ เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่TK440 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดินทำง    (9)  

อิสตนับูล - สนำมบนิสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ 

00.10 น. เดินทางถงึกรุงอสิตันบูล เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

01.50 น.  ออกเดินทางสู่กรุงอสิตันบูล โดยสำยกำรบนิ เตอรก์ิช แอรไ์ลน ์ 

เทีย่วบนิที ่TK068 

14.50 น.  เดินทางถงึ สนำมบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อตัรำค่ำบริกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

    ** ขอสงวนสทิธิ์ออกเดินทางขั้นต ่า 15 ท่าน หากผู้เดินทางอยู่ระหว่าง 10-14 ท่าน เพ่ิมท่านละ 20,000 บาท **  

 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ทัว่ไป สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 169,900.- 166,900.- 167,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)   161,900.- 158,900.- 159,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม) 153,900.- 150,900.- 151,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม) 145,900.- 142,900.- 143,900.- 

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

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดท่ำนละ 43,000.- 43,000.- 43,000.- 

http://www.imageholiday.com/packagetour-country.asp?pkgid=102


 

 
 

เงือ่นไขกำรช ำระเงิน 

  “กำรจอง” กรุณาช าระมัดจ าท่ำนละ 30,000.- บำท 

 ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ชื่อบัญชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

              ธนำคำรกสกิรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

                  หรือ ธนำคำรกรุงไทย  สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์    เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชีกระแสรำยวนั  

 “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ”กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย21วัน 

 

 

 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=818&PeriodID=1495


 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 1669 1669 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)   1589 1589 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม) 1509 1509 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม) 1429 1429 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่ำนละ   360 360 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) 1239 1239 

  

-  โปรแกรมนี้ สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 4,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง 

4. ค่ำภำษีเช้ือเพลิงทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่เติมอีก 



 

กำรยกเลิก  :   

 กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะน้ัน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำค่ำบริกำร 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 

 

 

เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ ประเทศโครเอเชีย   **ใชเ้วลำในกำรยืน่วีซ่ำประมำณ 20 วนั** 

 

1. หนังสอืเดินทาง (Passport) หนังสอืเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสอืเดินทางจะต้อง

ไม่ช ารุด (หนังสอืเดินทางเล่มเก่า ควรน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย) 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีน้าตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเท่าน้ันถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE ที่ออกจากทางธนาคาร (ต้องสะกดชื่อให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ต้องมีตราประทบั 

และลายเซน็จากธนาคาร) กรุณายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหน้า เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วันและใช้ยื่นได้ไม่เกนิ 15 วันหลังจากธนาคารออกให้ (สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่าน

ในบางกรณี) 

 3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พ่ีน้อง ที่มีสายเลือดเดียวกนั หรือ  สามีภรรยา เท่าน้ัน) 

  3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 

  3.2.2. ต้องท า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่าน้ัน ฉบับภาษาองักฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตาม

หน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหน้า โดยใช้เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน 

และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 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 (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

 - นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสอืรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ- สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารส่วนตัว /ส าเนาทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน /สติูบัตร(กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี) / ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) / ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

6. กรณีเดก็อายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา 



 - หากเดก็เดินทางไปกบับิดา จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสอืยินยอมระบุให้บุตร เดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พร้อมแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

 - หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสอืยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

 - หากเดก็ไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสอืระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัใครมีความสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเดก็ จากอ าเภอ

ต้นสงักดั พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

 - กรณีเดก็ที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใด เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

 *** กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท าจดหมายชี้แจงว่าท าไมไม่มี passport *** 

 - กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า 

7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซน็ รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซน็เฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

 

 

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืม

สรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อืน่, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอืน่เพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอืน่ใดอนัมิใช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ

บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) 

โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอืน่ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสิทธปิระโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้

ร่วมเดินทางท่านอืน่ 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์

อืน่ทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  10 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 



10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อ

ตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผดิกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออก

เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่

ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการ

บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อบุัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ี

เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของ

สถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่

ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับ

คณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่

ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 


