ซาแกร๊บ - ซาดาร์ - ซีเบนิ ค - โทรกีร ์ - สปลิท - สตอน - ดูบรอฟนิ ค
กาหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง
20.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ จะคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สองของการเดินทาง
01.05 น.
11.30 น.

คํา่
ทีพ่ กั

กรุงเทพ ฯ

กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกร๊บ - ซาดาร์

ออกเดินทางสู่ เมืองซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย สายการบินเอมิเรสต์ (EK) เทีย่ วบินที่ EK385 / EK129
(แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ เวลา 06.05 – 08.15 น.)
(เวลาท้องถิน่ ) ถึงสนามบินซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย …..หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
แล้ว.....นําท่านเดินทางสู่เมืองซาดาร์ (ZADAR) (285 กม.) เมืองท่าสําคัญซึง่ ตัง้ อยู่
บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลอาเดรีตกิ อดีตเป็ นเมืองหลวงของแคว้นดัลเมเทียที่
รํา่ รวยไปด้วยอารยธรรมโรมันทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์มากกว่า 3,000 ปี ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับบรรยากาศทีส่ วยงามของเมืองนี้ เดินทางถึง เมืองซาดาร์
นําท่านชมเมืองเก่าของซาดาร์...ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเก่าทีแ่ สนโรแมน
ติคริมทะเลสาบอาเดรียติกและให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย …
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
PINIJA หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง

ซาดาร์ - สปริท - สตอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโทรกีร ์ (TROGIR) (130 กม.) เมืองขนาดเล็ก
บนเกาะทีต่ งั้ อยู่เกือบ
ชิดกับแผ่นดินใหญ่
เป็ นเมืองตัง้ แต่ยุคกรีก
โรมันและได้รบั การ
อนุรกั ษ์ให้เป็ นเมืองเก่า
ทัง้ ป้ อมปราการจัตรุ สั และกําแพงเมือง ซึง่ ยังได้รบั การยอกย่องจากยูเนสโกให้ข้นึ ทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลกใน ปี
ค.ศ. 1997 ระหว่างทางผ่านชมเมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงของโครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน เป็ นเมืองเล็กที่
สวยงามและเป็ นเกาะเล็กๆ ในสมัยก่อนมีคนยกย่องให้ชาวเมืองนี้เป็ นชาวเมืองทีม่ คี วามอดทนมากต่อการใช้ชวี ติ
เนื่องจากภูมปิ ระเทศเป็ นภูเขาหินแต่ยงั สามารถทําการเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม้ และทําการเกษตรกรรมโดยเฉพาะ
ไวน์แดงทีม่ ชี ่อื เสียง ...เดินทางถึงเมืองโทรเกียร์
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน
ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย นําท่าน
ชมเขตเมืองเก่า ซึง่ มีบรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็ นเมืองทีร่ วบรวมเอาสถาปัตยกรรมต่างยุค
ไว้มากทีส่ ุดในยุโรปตะวันออก มีทงั้ โรมาเนสก์ เรอเนสซองส์ บารอก และกรีกโรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง
(KOPNENA VRATA) ทีม่ กี ารบูรณะขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 16 หอนาฬกิ า (FOGGIA & CLOCK TOWER) สมัย
ศตวรรษที่ 14
นําท่าน ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ทีส่ ร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใน
รูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก์ โดยมีสงิ โต อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองค์สาํ คัญต่างๆ

จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (SPLIT) (29 กม.) เมืองใหญ่อนั ดับทีส่ องรองจากเมืองซาเกรบ เป็ นเมือง
ศูนย์กลางการพาณิชย์ ศูนย์กลางทางธุรกิจ การคมนาคมของแคว้นดัลเมเชี่ยน โดยเป็ นอีกเมืองหนึ่งทีอ่ งค์การ
ยูเนสโกได้ข้นึ ทะเบียนและประกาศให้เป็ นเมืองมรดกโลก
นําท่านชมเมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ทส่ี ร้างในศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ ...
ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหาร เมือ่ สมัยศตวรรษที่ 15 และชมสิง่ ก่อสร้างทีม่ ี
ชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN
HALL ทีส่ ร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 และนําท่านชมบริเวณตลาดค้าผลไม้และอาหารโดยรอบ
จากนัน้ นําท่านชมด้านหน้าพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ทีส่ ร้างขึ้น
จากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดโิ อคลีเธี่ยนทีต่ อ้ งการสร้างพระราชวังสําหรับบัน้ ปลายชีวติ
ของพระองค์ในปี 295 ซึง่ ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี นําท่านชมห้องโถงกลางซึง่ มี
ทางเดินทีเ่ ชื่อมต่อสู่หอ้ งอื่นๆ ชมลานกว้าง (PERISTYLE) ซึง่ ล้อมไว้ดว้ ยเสาหินแกรนิต 3
ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาทีต่ กแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจติ รสวยงาม ชมยอด
ระฆังแห่งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนต์โดมินสั และเซนต์สตาซิ
อุส ซึง่ อยู่ภายในวิหารชมจัตรุ สั ประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปัน้ ของ GREGORY OF NIN ผูน้ าํ
ศาสนาคนสําคัญของโครเอเชียในยุคศตวรรษที่ 10 ซึง่ เป็ นฝี มอื ของ IVAN MESTROVIC ช่างปัน้ ทีม่ ชี ่อื เสียงของ
โครเอเชีย…
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (STON) (187 กม.) เมืองทีต่ งั้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟ
นิคเป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในเรื่องหอยนางรมและผลิตภัณฑ์จากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติกและตื่นตาตื่นใจ
กับบรรยากาศริมชายฝัง่ ทะเลทีม่ บี า้ นเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝัง่ เป็ นระยะทางสู่สตอนและหมู่
บ้านี่สงบตัง้ อยู่รมิ ฝัง่ บริเวณโค้งอ่าวกว้าง ซึง่ ในอดีตเคยตกอยู่ใต้การปกครองของโรมันจนกระทัง่ ถูกทําลายโดยพวก
มองโกล
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
อาหารพื้นเมือง
ทีพ่ กั
ASTAREA หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ขี องการเดินทาง
เช้า

สตอน - ดูบรอฟนิ ค - ซีเบนิ ค

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 กม.) เมืองทางตอน
ใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ทีม่ ขี า้ มพรมแดนติด ประเทศบอสเนียและเฮอร์
เซโกวีน่า
นําท่านเดินทางสู่ สถานีเพือ่ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้ า (CABLE CAR RIDE) ทีค่ วาม
สูง 400 เมตรเพือ่ ชมวิวและทิวทัศน์ทค่ี งความเป็ นเอกลักษณ์ของบ้านเมือง
หลังคาสีสม้ และความงดงามของทะเลอาเดรียติก
จากนัน้ นําท่าน
ชมเมืองเก่า (OLD TOWN) ซึง่ โอบล้อมด้วยกําแพง
โบราณสูงตระหง่านในศตวรรษที่ 13 เพือ่ ป้ องกันภัยจากศัตรู เช่น
พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิรบ์ และในเขตเมืองเก่า
ประกอบด้วยสิง่ ก่อสร้างโบราณ ซึง่ ได้รบั การขึ้นทะเบียนจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก และเป็ นเขตชุมชนเริ่มแรกทีบ่ รรพบุรุษชาวดูบ

รอฟนิกมาสร้างบ้านเมืองไว้ตงั้ แต่ศตวรรษที่ 7
นําท่าน
ชมประตูเมือง (PILE GATE) ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตก ซึง่ เป็ นทางเข้าหลักของเมืองเก่าและพื้นทางเดิน ถูก
สร้างขึ้นจากหินในปี 1537
ชมนํา้ พุโบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เป็ นนํา้ พุทใ่ี ช้หล่อเลี้ยงประชากรในยามมีศึก
สงคราม …จากนัน้ นําท่านชมสถานทีส่ าํ คัญต่างๆ เช่น Franciscan Monastery วิหารใน
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ร้านขายยาทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของยุโรปซึง่ ดําเนินกิจการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1391
ให้ท่านได้อสิ ระถ่ายรูปบริเวณจัตรุ สั กลางเมือง ซึง่ เป็ นสถานทีน่ ดั พบประกอบกิจกรรมต่างๆ ของ
เมืองในอดีต
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับเสาหินอัศวิน (ORLANDO COLUMN) หอนาฬกิ า (BELL TOWER)
ทีต่ งั้ อยู่ปลายสุดของถนนสายหลักสร้างขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทําด้วยเหล็กมีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้
หน้าปัดซึง่ เป็ นแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อนและรูปปัน้ ของนักบุญ ST.BLAISE ซึง่ มีโบสถ์ประจํา
เมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็ นฉากหลังและโบสถ์ THE CATHEDRAL TREASURY สถานทีเ่ ก็บอัฐิ
ของนักบุญ ST. BLAISE รวมถึงภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะวัตถุลาํ้ ค่าจํานวนมากและผลิตเหรียญกษาปณ์และทองที่
มีช่อื เสียงของเมืองดูบรอฟนืกอีกด้วย...จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน
ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย นําท่านเดินทางสู่
เมืองซีเบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เป็ นเมืองทางประวัตศิ าสตร์ทส่ี าํ คัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศ
โคเอเซีย ... ชมตัวเมืองเก่าริมฝัง่ ทะเลอาเดรียติคทีม่ หี ลังคาอาคารบ้านเรือนทําด้วยกระเบื้องสีสม้ สไตล์เรอเนอ
ซองส์ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากทางประเทศอิตาลี
ชมสภาว่าการเมืองเก่า (THE OLD LOGGIA) ทีส่ ร้างขึ้นราว
ค.ศ.15 …ชมมหาวิหารเซนต์จาคอบ (CATHEDRAL OF
ST.JACOV) สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535 เป็ น
สถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศิลปกรรม คือ ดาลมา
เชีย (ท้องถิน่ ) ศิลปะทางเหนือของอิตาลีและทัสคานีทงั้ วิหารล้วน
สร้างด้วยหินทัง้ หมดไม่มซี เี มนต์บวั ใต้ชายคาเป็ นรูปศีรษะคน 71 ชิ้น ทัง้ ผูช้ าย ผูห้ ญิง และเด็ก เป็ นการสะท้อนให้
เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะกอธิคและเรอเนซองส์ ซึง่ ผสมผสานเข้ากันได้อย่างงดงามแสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นผ่าน
งานศิลปะจากยุคกอธิคสู่ยุคเรอ เนซองส์ ซึง่ องค์การยูเนสโกได้ข้นึ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
อาหารพื้นเมือง
ทีพ่ กั
SOLARIS หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง

ซีเบนิ ค - พลิตวิเซ่ - ซาแกร๊บ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่
เมืองพลิตวิเซ่ (PLITVICE)
(172 กม.) แห่งแคว้น ISTRIA & KVARNER
ระหว่างทางให้ท่านอิสระชมธรรมชาติและความงามของ
ทิวทัศน์สองข้างทางทีร่ ายล้อมด้วยป่ าเขาสลับ ทุ่งหญ้า
ฟาร์มการเกษตรทีอ่ ดุ มสมบูรณ์

หมายเหตุ : หากท่านใดต้องการเข้าอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ เจเซร่า (NATIONAL PARK PLITVICE JEZERA) กรุณาติดต่อหัวหน้า
ค่าใช้จ่ายท่านละ 500.- บาท ต่อท่าน
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารพื้นเมือง
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่เมืองซาแกร๊บ (ZAGREB) (130 กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ซึง่ ตัง้ อยู่รมิ ฝัง่ แม่นาํ้ ซาวา
(SAVA) และภูเขาเขาเมดเวดนีตซา (MEDVEDNICA) เป็ นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานมากว่า 1,000 ปี ทัง้
ยังเป็ นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจ การค้าและการศึกษา
นําท่าน ชมย่านเมืองเก่า ซึง่ จัดแบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ Lower & Upper Town อย่างลงตัว ผ่านชมโรงละคร
แห่งชาติ ทีส่ ร้างขึ้นในสไตล์นีโอบาร็อค มีลกั ษณะเป็ นรูปตัว U และรายรอบไปด้วยสวนสาธารณะจนได้รบั สมญา
นามว่า “The Green Horse shoe” ชมบริเวณทีเ่ ป็ นสถานทีท่ าํ การรัฐบาล (SABOR) และแกลเลอรี่ ทีบ่ อกเล่าถึง
ความเป็ นมาของคนชาติโครแอตทีแ่ ยกตัวออกจากยูโกสลาเวียในอดีต
นําท่านชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่ น (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) มี
ยอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม เป็ นสถาปัตยกรรมที่
มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ซึง่ ได้รบั การบูรณะปฏิสงั ขรณ์ในสไตล์นีโอโกธิค
งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญ
องค์สาํ คัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์, เซนต์ปอลล์
ชมกําแพงหินโบราณ ยุคศตวรรษที่ 13 ทีส่ ร้างรายล้อมเมืองเก่าซึง่ ยังคงความอัศจรรย์ของ
ภาพพระแม่มารีทไ่ี ม่ถกู เผาทําลายเมือ่ ไฟไหม้ครัง้ ใหญ่ในปี ค.ศ. 1731
ชมตลาดกลางเมือง (DOLAC MARKET) ตลาดกลางแจ้งทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของยุโรปและยังมี
สีสนั สุดๆ โดยตลอดแนวถนนจะมีรา้ นอาหารคาเฟ่ ตน์ ่ารักๆ ใต้ร่มสีสดใส ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย ….
คํา่
อิสระอาหารคํา่ เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
ทีพ่ กั
ARISTOS หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง

ซาแกร๊บ - ดูไบ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร...นําท่านเดินทางสู่สนามบินเพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย..
14.40 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK130 /EK376

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
12.35 น.

ดูไบ - กรุงเทพฯ

(แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ เวลา 23.05 - 03.30+1 น.)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ….
***@@..@@***

อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง

ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว เพิม่

10-16 ต.ค. / 17-23 ต.ค.
15-21 พ.ย.
01-07 ธ.ค. / 06-12 ธ.ค.

39,999.-

8,500.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนาํ้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า ***
หมายเหตุ : ราคาเด็กต้องมีอายุระหว่าง 2-12 ปี

หมายเหตุ บริษทั ฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงราคา

อัตรานี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ไป-กลับตามกรุป๊ เท่านัน้ (ชัน้ ธุรกิจเพิม่ ท่านละ 100,000 บาท)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
ค่าอาหารตามรายการทัวร์
ค่าหัวหน้าทัวร์อาํ นวยการทัวร์ตลอดการเดินทาง
ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ ี
อากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม
อันเป็ นผลทําให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ)
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงือ่ นไขตามกรมธรรม์ (ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้ใน
จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่ นย้ายกลับ
ประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกํากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษ,บริการพิเศษต่าง ๆ

4. ค่าทิปคนขับรถในยุโรป ท่านละ 15 ยูโร
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 20 ยูโร
6. ค่าวีซ่าโคเอเซีย ท่านละ 6,500.- บาท

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...
ชาระส่วนที่เหลือ 14 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นถือว่าเป็ นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด

เงื่อนไขการสารองที่นงั ่
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 30,000.- บาท








กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตๆ จะไม่คืนค่าวีซ่า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทัง้ หมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ไม่คืนเงินมัดจําไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด

หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผูใ้ หญ่) และ/
หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ แก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สนิ สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถาน
ฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจํา
หรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล ้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจ ของทางสถานทูต
เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯเมือ่ ท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรือ
ทัง้ หมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
 ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯ เท่านั้น ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
หมายเหตุขอ้ สาคัญ
1. บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านัน้
2. กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทําให้ไม่สามารถกิน-เทีย่ วและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตาม
โปรแกรมทัวร์ทร่ี ะบุ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ สิ้น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสยั ทีเ่ กิดขึ้นโดยตรงจาก
ทางสายการบิน และทางบริษทั ฯ ไม่ได้รบั ค่าชดเชยใด ๆ ทัง้ สิ้นจากทางสายการบิน

3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วในกรณีทม่ี เี หตุจาํ เป็ นสุดวิสยั โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับท่าน
4. หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า
หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึง่ ถือเป็ นเหตุซง่ึ อยู่นอกเหนืออํานาจและความ
รับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ สิ้น ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเทีย่ วบิน , การล่าช้าของสายการบิน ,
อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, และทรัพย์สนิ ส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานทีต่ ่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้น ซึง่
เหตุการณ์ดงั กล่าวอยู่นอกเหนืออํานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
6. ในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ให้ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถ
เรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
7. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา และเงือ่ นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ งั เกียจของคนส่วนใหญ่
เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่
เกรงใจผูอ้ ่นื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพือ่ หา
ข้อสรุป ร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
- ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก ปฏิเสธ
การเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน การ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น.
หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับใน
ข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้ ”

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าโคเอเซีย
 หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนและมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
 รูปถ่าย (พี้นหลังขาวเท่านั้น)
- รูปถ่ายปัจจุบนั หน้าตรงขนาด 3.5*4.5 CM นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพ้ นื หลังขาว
ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิ ล์มเท่านั้นรูปโพลาลอยด์ /สติ๊กเกอร์
ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลังรูป
 หลักฐานการเงิน ประเภทออมทรัพย์ / สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน

- สเตทเม้นท์รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 6เดือน หรือย่างน้อย 4 เดือน
(อัพเดทยอด ไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่น
เอกสาร) ยอดเงินในบัญชีขน้ั ตา่ 100,000.- หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตาม
หน้าพาสปอร์ต (ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีย่ น่ื ) (ใช้ทง้ั 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ งไม่ได้)
 หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านัน้ )
กรณี เป็ นพนักงาน
- หนังสือรับรองการทํางานตวั จริง ระบุอาชีพ-ตําแหน่ง, เงินเดือนและระยะเวลาในการทํางาน(อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยืน่ และ
ชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ
- ใช้สาํ เนาหนังสือรับรองบริษทั ทีม่ ชี ่อื ของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน พร้อมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตรา
บริษทั ฯ (อายุสาํ เนาไม่เกิน 3 เดือน)
กรณี เป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา
หนังสือรับรองการเป็ นนักเรียน นักศึกษาตัวจริง เป็ นภาษาอังกฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาอยู่ (อายุไมเกิน 1
เดือนก่อนยืน่ )
 สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบสูตบิ ตั ร (กรณีอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี ) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) (พร้อมตัวจริง) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 สําเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ ) (พร้อมตัวจริง) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
** เอกสารทุกอย่างทีเ่ ป็ นสําเนา ห้ามถ่ายรูปแล้ะปริ้น ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ หรือสแกนเท่านัน้ ค่ะ
** สาหรับผูเ้ ยาว์อายุตา่ กว่า 18 ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจําเป็ นต้องยืน่ หนังสือยินยอมจาก
บิดาหรือมารดาอีกคนทีไ่ ม่ได้เดินทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอําเภอเท่านัน้ พร้อมทัง้ สูตบิ ตั รทะเบียนบ้านและใบเปลีย่ น
นามสกุล (ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นนามสกุล ) ในใบคําร้องขอ วีซ่า ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดาพร้อมทัง้ ถ่ายสําเนา
หนังสือเดินทางของบิดามารดาด้วยในกรณีทบ่ี ดิ ามารดาไม่มหี นังสือเดินทางผูส้ มัครต้องเขียนหนังสืออธิบายพร้อมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนของบิดามารดาด้วย
หมายเหตุ : กรณี ผูเ้ ดินทางไม่สามารถออกค่าใช้จา่ ยเองได้
- ผูท้ อ่ี อกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็ นพ่อ แม่ พี่ น้องสามีและภรรยาเท่านัน้ และจะต้องมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ แสดงว่าเป็ น
บุคคลทีอ่ อกค่าใช่จ่ายให้ทงั้ หมดพร้อมทัง้ ถ่ายสําเนาทะเบียนบ้าน
- ในกรณีทผ่ี ูเ้ ดินทางอยู่ดว้ ยกันโดยไม่จดทะเบียนจะต้องมีหนังสือชี้แจ้งเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ทางสถานทูตทราบ

