
  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมเขตเมืองเก่า ณ กรุงซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย 

เก็บภาพประทับใจคู่ สนามพูล่า อารีน่า สิ่งก่อสร้างสมัยโรมันอายุนับพันปี 

อุทยานแห่งชาติพลติวิเซ่ 1 ใน อุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดในยโุรป 

เพลิดเพลินไปกับเสยีงบรรเลงจากธรรมชาติ ณ ซี ออแกน 

ชมเมือง ดบูรอฟนิค ตามรอยซีรี่ย์ชื่องดัง Game of throne 

ล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย และ ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอาเดรียติก 

 



  
 

     

รายการทัวร ์

วนัแรก สนามบินสวุรรณภูม ิ 

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U  สายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ 

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก และเอกสารแก่ท่าน 

23.30 น. ออกเดินทางสู ่อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที ่TK69 

สายการบิน Turkish Airlines ให้น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน (หากต้องการซื้อ

น้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง อิสตันบูล – กรุงซาเกรบ – โรวินจ์                                                 (-/-/D) 

06.10 น. เดินทางถึง อิสตันบูล ประเทศตุรกี(แวะเปลี่ยนเคร่ือง) 

07.35 น. ออกเดินทางสู ่กรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย โดยเที่ยวบินที ่TK1053 

07.40 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองกรุงซาเกรบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาที่ยุโรปช้า

กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ) (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด

หมายเวลา) 

 นำท่านเที่ยวชม กรุงซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงประเทศโครเอเชีย ผ่านจัตุรัสที่มีรูป

ปั้นของนายพล “บาน โจซิฟ เจลาซิค” ที่เป็นวีระบุรุษของประเทศ นำทหารชาวโครแอ

ตต่อต้านฮังการีในสมัยต้นศตวรรษที่ 19 ต่อด้วยเดินชมเขตเมืองเก่าตอนบนและ

ตอนล่าง ที่เชื่อมกันด้วยรถราง Funicular ที่มีความยาวสั้นท่ีสุดในยุโรป  

นำท่านเดินชมเมืองตอนบนผ่าน ประตูหิน (Stone Gate) ที่เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้

ในอดีต แต่มีรูปของพระแม่มารียังคงเหลืออยู่เพียงสิ่งเดียว เป็นความมหัศจรรย์ที่รูป

ของพระแม่มารีไม่โดนไฟไหม้ ทำให้ ปัจจุบันชาวพื้นเมืองนิยมมาไหว้บูชาหรือขอบคุณ

กับสิ่งปาฏิหาริย์ ที่เคยขอแล้วได้ดั่งที่ต้องการ สังเกตจากแผ่นหินที่ติดโดยรอบ จะสลัก

คำว่า “HVALA” ที่แปลว่า ขอบคุณ ในภาษาท้องถิ่น และนำท่านชม มหาวิหารเซนต์ 



  
 

     

สตีเฟ่น (St.Stephen) โบสถ์คาทอลิกประจำเมืองซาเกรบ พร้อมรับฟังเรื่องเล่าทาง

ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโบสถ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสัน

สดใส ขายไม้ดอก ไม้ประดับ, ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สวยแบบต่างๆ เชิญท่านอิสระ

ตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า สินค้าแนะนำที่ควร

ซื้อจะเป็นพวกผลไม้สด และพืชผักพื้นเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันบริเวณตลาด เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของ

ท่าน 

จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม เมืองโรวินจ์ (Rovinj) ระยะทาง 253 กม. เป็นเมืองที่

สวยงาม ชมอาคาร บ้านเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ที่พื้นปูด้วยหินก้อนเล็ก

ก้อนน้อยโรวินจน์เป็นเมืองที่ เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายของที่ระลึก ,ร้านกาแฟ และ

ร้านอาหารต่าง ๆ มากมาย นำท่านเดินชม โบสถ์ St. Euphemia ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา 

โบสถ์สไตล์บาร็อคที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดโบสถ์ ทีสูงที่สุด



  
 

     

ของแคว้น ท่านชม เขตเมืองเก่า ที่เต็มไปด้วยความงดงามของตึกรามบ้านช่องที่เรียง

เป็นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริมชายฝั่งทะเลอาเดรียติก ซึ่งบริเวณเมืองเก่าแห่งนี้มี

ลักษณะเป็นเกาะแยกตัวออกมาจากแผ่นดินใหญ่ แต่ได้มีการถมทะเลเชื่อมต่อกับ

แผ่นดินใหญ่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง จากนั้นมีเวลาให้อิสระเลือกซื้อสินค้า

พื้นเมืองตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

ที่พัก  Hotel Pineta  Rovinj หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม โรวินจ์ – พูล่า – อุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่                       (B/L/D)      

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก                                                                                                               

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองพูล่า (Pula) ระยะทาง 36 กม.  ระหว่างทางผ่านชมท้องทะเลสี

ครามสวยงามที่สุด โดยตรงข้ามจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK ซึ่งเป็นเกาะที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศโครเอเชีย และ เกาะ CRES โดยเมือง พูล่า หรือ โพล่า ใน

ภาษาอิตาเลี่ยน เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของ

คาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็นเมืองเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคย

เป็นดินแดนของประเทศอิตาลีมาก่อน ทำให้มีผู้คนใช้ภาษาอิตาเลี่ยน กันอย่าง

แพร่หลายแม้กระทั่งตามป้ายจราจรยังคงมีภาษาอิตาเลี่ยนเขียนกำกับไว้  นำท่านชม

สิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ยิ่งใหญ่ ที่ยังคงเหลือเป็นอนุสรณ์และสำคัญที่สุดคือ สนาม 

พูล่า อารีน่า (Pula Arena) หรือ Amphitheater (ถ่ายรูปด้านนอก) สนามกีฬา

กลางแจ้ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียม ที่กรุงโรม นับเป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็น

อันดับหกที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอำนาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบับสถาปัตยกรรม

โรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผู้คนได้ถึง 22,000 คน โดย



  
 

     

ผ่านทางเข้าออก 20 ช่องทาง อารีน่าที่เห็นในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพ

ดั้งเดิม ในช่วง ค.ศ.15 มีเรื่องน่าประหลาดใจ โดยชาวเวเนเชี่ยนพยายามจะมาขนย้าย

หินของอารีน่าแห่งนี้ไปสร้างไว้ที่เมืองเวนิสแทน แต่โชคดีที่ทำไม่สำเร็จและได้รับการ

ต่อต้านจากชาวเมืองท้องถิ่น อารีน่าแห่งนี้จึงรักษาสภาพสมบูรณ์เอาไว้ได้จนมาถึงทุก

วันนี้ ในปัจจบุันมักใช้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมกลางแจ้ง เทศกาลดนตรีต่างๆ รวมท้ัง

เป็นสถานที่จัดงานภาพยนตร์ประจำปี (International Film Festival) อีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

บ่าย นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Nation Park 

Plitvice) ระยะทาง 280 กม. ซึ่งเป็นอุทยานแห่งสวรรค์ที่มีชื่อเสียงของประเทศ

โครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 269 ตาราง

กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 

ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา  นำ

ท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่ว

ทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า

แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น (การเดินเที่ยวใน อุทยานขึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศในวันนั้นๆ นำท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ที่สุดใน

อุทยานและเป็นทะเลสาบที่ เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง 

เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่จะเปลี่ยนแปลงตาม

ฤดูกาล โดยแต่ละฤดูกาลจะมีความสวยงามของธรรมชาติโดดเด่นแตกต่างกันโดย

ยากที่จะตัดสินได้ว่าฤดูกาลใดสวยงามที่สุด  

 



  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถื่น 

ที่พัก  Hotel Macola Keronica หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ ซาดาร ์– ซเิบนิค – สปลิท                                                       (B/L/-)      

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

   นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) ระยะทาง 133 กม. นำท่านชม ซีออแกน (Sea 

Organ) เป็นผลงานการออกแบบที่มีชื่อเสียงของเมืองซาร์ดาร์ โดยศิลปินที่มีชื่อว่า นิ

โคล่า บาซิช  เป็นผลงานด้านเสียงเพลงจากการทำแนวบันไดหินอ่อนเป็นช่องๆ ตาม

ชายฝั่ง แล้วน้ำทะเลซัดเข้าหาฝั่ง ทำให้เกิดเสียงบรรเลงจากธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ชม โรมันฟอรัม (Roman Forum) ลานประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงแค่

ซากปรักหักพัง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเล

เอเดรียติก ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ โดแนท (St. Donatus church) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ

เดียวกันกับโรมันฟอรัม ซึ่งเป็นโบสถ์ไบแซนไทน์ที่ใหญ่ท่ีสุดในเขตดัลเมเชยีน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  



  
 

     

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิบินิค (Sibenik) ระยะทาง 75 กม. เมืองริมทะเลอะเดรียติก 

นำชมตัวเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอะเดรียติคที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรม

จากเวนิส  และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ Dalmatia เป็นที่รวมศิลปะโบราณยุค

ก่อนประวัติศาสตร์มากมาย ชม โบสถ์เซนต์จาคอบ (เซนต์เจมส์) อันงดงาม ซึ่งสร้าง

มาตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสม

ศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปิน Jura Dolmatinac โบสถ์นี้มีเอกลักษณ์ด้วย

หลังคาโคมของมหาวิหารตลอดจนรูปสลักศีรษะคนสำคัญในอดีตของซิเบนิคประดับ

โดดเด่นโดยรอบมหาวิหาร และเป็นโบสถ์เดียวในโลกที่สร้างด้วยหินทั้งหลังโดยไม่มีวัสดุ

อื่นใดประกอบ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2001   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split)  ระยะทาง 80 กม. เมืองสำคัญใหญ่

อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย และเป็นเมืองเมืองท่าที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวของโครเอเชีย สามารถนั่งเรือข้ามฟากระหว่างประเทศไปที่ประเทศอิตาลีได้ 

ณ เมืองแห่งนี้  

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัวของท่าน 

ที่พัก  Hotel San Antonio หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเซี่ยน – มาลี สตอน – ดูบรอฟนิค       (B/L/D)      

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก       

  นำท่านเที่ยวชม เมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างในศตวรรษที่ 

15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่  นำท่านชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจ และ

การบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 ชมสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เช่น  Town Hall ที่

สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่  15 หอคอยของมหาวิหารSt.Dujinoโบสถ์  



  
 

     

St.Dominik ชมยอดระฆังแห่งวิหาร The Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนต์โด

มินัส และเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหาร ชมรูปปั้นของ  Gregory Of Nin ผู้นำ

ศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย 

  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน (Diocletian's Palace) ที่สร้างขึ้นจากพระ

ประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิต

ของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี ในยุคสมัยของจักรพรรดิ์ดิโอเคลี

เชี่ยน เป็นช่วงยุคสมัยเริ่มต้นของจักรวรรดิโรมันตะวันออก หรือ จักรวรรดิไบแซนไทน์

นั่นเอง พระราชวังดิโ อเคลเชี่ยนได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 ชมห้อง

โถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 

3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

  นำท่านเดินทางสู่ อ่าวมาลี สตอน (Mali Ston) ระยะทาง 167 กม. ก่อนเดินทางถึง

เมืองมาลี สตอน ท่านจะได้ข้ามพรมแดน เข้าสู่ประเทศบอสเนีย บริเวณเมืองที่มีชื่อว่า

ว่า เมืองนีอุม (Neum) เป็นประเทศเพื่อนบ้านของโครเอเชีย โดยประชากรส่วนใหญ่ก็

เป็นชาวโครเอเชีย ต่อด้วยนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับเข้ าสู่

ประเทศโครเอเชีย เมื่อถึงเมืองมาลี สตอน  

 

 

   

 

 

 

 



  
 

     

  นำท่านล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่าง ๆ ของการเลี้ยงหอยแล้วให้

ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอาเดรียติก (ท่านละ 3 ตัว) พร้อมด้วยเครื่องเคียง 

จิบไวน์สดเติมเต็มรสชาต ิ ***(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง)***  

  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik)  ระยะทาง 50 กม. 

ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่

มีชื่อเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งของโครเอเชยีจากซีรี่ย์ชื่อดัง Game of Throne     

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารเอเชีย 

ที่พัก  Hotel Adria Dubrovnik หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หก ดูบรอฟนิค – คัฟถัต -  สนามบินดูบรอฟนิค                                 (B/-/-)      

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก                                                                                                               

  นำท่านเที่ยวชม เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับ

ต้นๆ ของโลกซึ่งในอดีตเมื่อปี ค.ศ. 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตี

จากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม 

และหลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบ

ศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม 

เมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมา

สวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภาพของ

เมืองซึ่ง ดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อม

ปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาด

กว้างขวางใหญ่โต ที่ท่านสามารถขึ้นไป ชมความงดงามของตัวเมืองได้อย่างดี อิสระให้

ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก 



  
 

     

สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัด

ซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และ รูปปั้นของ นักบุญ St.Blaise 

ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังเพิ่มเสน่ห์มนต์ขลัง

สวยสดงดงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงบ่ายเป็นเวลาอิสระให้ท่านให้เพลิดเพลินกับการเดินเล่นเที่ยวชมในย่านเมืองเก่า 

หรือสนุกสนานไปกับการช้อปปิ้งสินค้า ของฝากพื้นเมือง ก่อนเดินทางกลับประเทศ

ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อไม่เปน็การรบกวนเวลาส่วนตัวของท่าน 

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่  เมืองคัฟถัต (Cavtat) ระยะทาง 20 กม. เมือง

เล็กๆ น่ารักริมชายฝั่งทะเล ที่มีชายหาดยาวถึง 15 กิโลเมตร ไม่ว่าจะนอนกลิ้งปิ้งแดดที่



  
 

     

หาดหรือเดินทอดน่องสูดอากาศ เมืองนี้ก็เหมาะยิ่งนัก นอกจากนี้คัฟถัต ก็ยังมีประวัติ

ยาวนานและมีสถานที่อันเก่าแก่ น่าสนใจไม่แพ้เมืองอื่นๆ ในโครเอเชีย อย่าง โบสถ์เซนต์

นิโคลัส (St. Nikolas Church) สร้างในสมัยศตวรรษที่  15 ตั้งอยู่หน้าอ่าวลูก้า 

(Luka Bay) มีม้ายาวสำหรับน่ังฟังสวด ที่สร้างขึ้นตามแบบสปาร์ตัน  

ตรงข้ามแท่นบูชายังมีภาพวาดสำคัญ Our Lady of Cavtat ซึ่งวาดโดยศิลปินชื่อดัง

ชาวดูบรอฟนิคได้เวลาอันสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสูส่นามบินดูบรอฟนิค  

20.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที ่TK440 

23.40 น. เดินทางถึง อิสตันบูล ประเทศตุรกี(แวะเปลี่ยนเคร่ือง) 

วนัที่เจ็ด อิสตันบูล – กรุเทพฯ 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินท่ี TK68  

15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม... 

อัตราค่าบริการ  

ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ 

ทั้งนี้ท่านสามารถให้ทิปหัวหน้าทัวร์ชาวไทยได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

วันเดินทาง 

ผู้ใหญ่  

พักห้องละ  

2-3 ท่าน 

เดก็อาย ุ 

2 -12 ป ี 

พักกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เดก็อาย ุ 

2 -12 ป ี 

พักกบั 2 

ผูใ้หญ่ 

(มเีตยีงเสรมิ) 

เดก็อายตุำ่กว่า 

12 ป ีพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น  

(ไมม่เีตียงเสริม) 

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม 

14-20 มีนาคม 2565 59,999.- 59,999.- 57,000.- 53,000.- 12,000.- 

21-27 มีนาคม 2565 59,999.- 59,999.- 57,000.- 53,000.- 12,000.- 



  
 

     

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวใน

ต่างประเทศ ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8-10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์

และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ 

เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษี

น้ำมัน 

✓ ค่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พัก 4 คืน ตามท่ีระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  

รายชื่อโรงแรม 

1. Hotel Pineta  Rovinj หรือเทียบเท่า 1 คืน 

2. Hotel Macola Keronica หรือเทียบเท่า 1 คืน 

3. Hotel San Antonio Split หรือเทียบเท่า 1 คืน 

4. Hotel Adria Dubrovnik หรือเทียบเท่า 1 คืน 

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุในรายการ    

✓ ค่าอาหารทั้งหมด 10 มื้อ ตามรายการที่ระบุในรายการ  (มื้อเช้า 4 มื้อ มื้อกลางวัน 3 มื้อ มื้อ

เย็น 3 มื้อ)   

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท มีรายละเอียดความ

คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม ์ 

-คุ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับ ผู้เดินทางอายุ 1-75 ป ี

-คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 76 ปีขึ้นไป 

-เด็กทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ไม่สามารถทำประกันการเดินทางได้ 

-กรมธรรม์นี้  ไม่คุ้มครองผู้ที่ เดินทางไป หรือผ่าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส 

✓ ค่าบริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน 

✓ สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 1 ขวดต่อท่าน 

 

 

 

 



  
 

     

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าวีซ่าเชงเก้น 

× ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 

× ค่าตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย และ RT PCR ขาเข้าประเทศไทย  

× ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย 1 วัน 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ ค่าทำ

หนังสือเดินทาง           ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ 

นอกเหนือจากรายการ  

× ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือ

สัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน (สายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้

ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กก.) 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ตามประกาศของสายการบินภายหลังจากวันที่จอง 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

×   

บริษทัฯของสงวนสิทธิ์ให้บรกิารแก่ผู้ที่ฉดีวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอรต์แล้วเทา่นั้น 

ประเทศโครเอเชีย รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ  

พาสปอร์ต : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่าง

ต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

→เงื่อนไขการจอง และ วิธีการชำระเงิน: 

 มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการยืนยันการจอง 

ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 39,999 บาท ชำระภายในวันที่ 19 ก.พ. 2565  

 กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่า

ทัวร์เต็มจำนวน 

• หากไม่ชำระค่ามัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู ่

• หากไม่ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 19 ก.พ. 2565 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก

การจองของท่านและคืนเงินจำนวน 12,000 บาท โดยส่วนที่เหลือหักเป็นค่า  

- ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน 

- ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก 



  
 

     

- ค่าบริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 

- ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)  

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ

ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมา

ทางอีเมล tours2@ej.co.th Line ID: tours2 

• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อ

พร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด , วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // 

หากไม่ส่งสำเนาหนังสือ เดินทาง (Passport) มาให้  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่

รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ 

เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 

→เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก , 

เลื่อน หรือขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ 

ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน

ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ

รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ

เงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

***เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์*** 

บริษัทฯ จึงกำหนดวันยกเลิกการจอง พร้อมการหักเงิน ดังนี้  

• ยกเลิกก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565  คืนเงินจำนวน 12,000 บาท  

• ยกเลิกระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม  2565  คืนเงินจำนวน 35,900 บาท 

โดยส่วนที่เหลือหักเป็นค่า  

- ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน 

- ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก 

- ค่าบริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 

- ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)  

• ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2564 จนถึงวันเดินทางไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี  



  
 

     

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 

o หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชง้านไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมหีน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า + 

หนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีทัง้หมดตัวจริงทุกเล่ม 

o รูปถ่ายส ี(ต้องถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 3.5x4.5 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป 

ขึ้นอยู่กับ 

ประเทศท่ีจะเดินทาง (รูปตัวอย่างดังนี)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด 

* ค้าขาย สำเนาหลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มี

ชื่อผู้เดินทาง + แปลภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่จะเดินทาง  

*พนักงานบริษัท หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง ระบุชื่อ-ตำแหน่ง-เงินเดือน-วันลาให้ครบ เป็น

ภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทน

การใช้ชื่อแต่ละสถานทูต  

*เจ้าของบริษัทและกรรมการบริษัท สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท 2 แผ่นแรกภาษาไทย+ แปลภาษา

อังกฤษ  

*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง 

o หลักฐานแสดงฐานะการเงิน (สถานทูตรับบญัชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออม

ทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อใหห้ลักฐานการเงิน

ของท่านสมบูรณ์ที่สุด)  

*1.หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY 

CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 



  
 

     

*2.Statement เป็นภาษาอังกฤษ ออมทรัพย์  โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร

ตัวจริง  

*******************สำคัญในการขอสเตทเม้นท์********************* 

** กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต (ทางเอเจนทจ์ะเป็นคนแจ้งลกูค้าว่าควรจะต้องไปขอ

จากธนาคารวันไหนอีกครั้งนงึ)  

* เด็กจะตอ้งทำเอกสารรับรองบัญชี และสเตทเม้นย้อนหลัง 6เดอืนบัญชีออมทรัพย์ตัวจริงจากทาง

ธนาคารบิดาหรือมารดา เพื่อใช้ในการยื่น 

*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินรว่มกันได้แต่ให้ทางธนาคารออก

เอกสารแยกคนละชุดตัวจริงเท่าน้ัน 

o กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ ์ / หากเด็กไม่ได้เดนิทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดา

มารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ 

มารดา ซึ่งจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอำเภอ 

o สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

o สำเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องแปล) หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด  

o สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด  

***กรณีทีฝ่่ายใดฝ่านหนึ่งเสียชีวิต***จะต้องใช้ 1.สำเนาสมรส 2.สำเนาใบมรณะบัตร โดยเอกสาร

ทั้งหมดจะต้องมีการ  

o สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 

o การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น 

การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหาก

ต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

o หากสถานทูตมีการเรยีกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัด

หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่ง

เอกสารดังกล่าวเช่นกนั 

o กรณีทีท่่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต 

ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนือ่งจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

*หมายเหตุ* การนัดคิวยื่นวีซ่า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษทัทัวรแ์ต่อย่างใด แต่ขึ้นอยู่กับจำนวนคิวของ

สถานทูตในแต่ละวัน เพราะฉะนั้น วันที่ลูกค้าตอ้งการยื่นวีซ่า ไม่ได้หมายความว่า จะได้ยื่นเสมอไป 

*เอกสารที่ใช้ยื่นอาจจะมีปรับเปลี่ยนบางอย่าง ณ วันที่จะยื่น ทางเอเจนท์จะอัพเดทอีกครัง้นึง* 

 



  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจ

ตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่

ถึง 20ท่าน ตามที่กำหนด   

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อน

วันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ

ต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, 

การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ

ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะ

ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพัก

สำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไป 

ท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น  

การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค ์

ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริงและจะคืน 

ให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม 

ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 



  
 

     

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ และมีค่าใช้จ่ายโดย

ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 

11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับ

ตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่า

จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกป ระเทศในรายการท่องเที่ยว อัน

เนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถ

อาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจ

ของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางใน

บางครั้งท่ีต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

13. การบริการของรถบัสนำเที่ยวในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ 

มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา

ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

14. Tax Refund ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขั้นตอนการแลกภาษีเป็นความรับผิดชอบ

ของผู้เดินทาง ซึ่งต้องไม่ทำให้ผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืนเดือนร้อน 

15. การนำสิ่งของมีค่าที่ซื้อจากต่างประเทศเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎข้อบังคับที่ละเอียด และ

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของศุ ลกากรไทยโดย

ละเอียด 

16. บริษัทเอ็กซ์คลูซีฟ เจอร์นี่ย์ จำกัด เป็นตัวแทนในการติดต่อที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนการ

เดินทางจากประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางตามรายการทัวร์เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อ

การยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือข้อจำกัดในการให้บริการของสายการบิน ที่พัก ร้านอาหาร บริษัท

รถที่ให้บริการระหว่างเดินทาง บริษัทรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ  
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