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เมือง ซาดาร์ เมืองโบราณของสโลวีเนีย อยู่ติดกับทะเลเอเดรียติก
เมือง สปลิต เมืองใหญ่อันดับ 2 ของโครเอเชีย อี กหนึ่งเมืองริมทะเลที่ร่ารวยด้วยวิวสวยๆ
เมืองดูบรอฟนิก ศูนย์กลางการท่าโบราณ ที่กลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของโครเอเชีย
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ อุทยานแห่งชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชีย
ซาเกรบ ที่มีฐานะเป็ นทั้งเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ของโครเอเชีย
ซิเบนิก เมืองโบราณริมทะเลมากประวัติศาสตร์ และเป็ นเมืองของชาวโครเอเชียริมฝั่งทะเล

กำหนดกำรเดิ นทำง
มิ ถนุ ำยน – ตุลำคม 2561
วันแรก สนำมบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
22.30 น. พร้อมกันทีส่ นำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าทีใ่ ห้การ
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
วันที่สอง ดูไบ – ซำเกร็บ – ซำดำร์
01.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
04.45 น. แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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ออกเดินทางสู่เมือง ซำเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK129 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง ซำเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยัง ซำ
ดำร์ (Zadar) โดยรถโค้ช
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ โรงแรม Hotel Kolovare หรือระดับเดียวกัน

วันที่สำม ซำดำร์ – สปลิ ต – ดูบรอฟนิ ก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม(2)....เที่ยวชมเมือง ซำดำร์ (Zadar) หนึ่งในเมือ ง
โบราณของสโลวีเนีย อยู่ตดิ กับทะเลเอเดรียติก โดยรอบตัวเมืองเราจะได้เห็นอาคารบ้านเรือนเก่าแก่
ตัง้ แต่สมัยยุคโรมัน ไม่ว่าจะเป็ นโรมันฟอรัม วิหาร โบสถ์ต่างๆ และคณะเราก็ไม่พลาดไปเที่ยวชมในตัว
เมือง ไม่ว่าจะเป็ น มหำวิ หำรเซนต์อนำสตำเซี ย (St. Anastasia’s Cathedral) หรืออีกชื่อคือ มหำ
วิ หำรแห่ งซำดำร์ (Zadar Cathedral) โบสถ์โบราณสีขาวทีส่ วยสง่าด้วยศิลปะสไตล์โรมัน โบสถ์น้ีสร้าง
ขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 12-13 และเป็ นโบสถ์ทม่ี ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในภูมภิ าคนี้ แล้วแวะไปถ่ายรูปกับอีกหนึ่ง
โบสถ์เด่นทีอ่ ยู่ใกล้ๆ กันเลยก็คอื โบสถ์เซนต์แมรี่ (St. Mary’s Church) แม้จะเป็ นอาคารทีด่ ูจะเรียบๆ
เมื่อเทียบกับสิง่ ก่อสร้างอื่นๆ แต่โบสถ์เซนต์แมรีน่ ัน้ ล้าค่าในด้านของประวัตศิ าสตร์ ด้วยอายุท่มี ากกว่า
900 ปี และทีด่ า้ นในโบสถ์นนั ้ ก็ได้ตกแต่งด้วยสไตล์บารอกทีง่ ดงามไม่แพ้โบสถ์อ่นื ๆ เลย
ออกเดินทางสู่ สปลิ ต (Split) ด้วยรถโค้ช
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย
เดินเล่นและแวะถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ของเมือง สปลิ ต เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของโครเอเชีย อีกหนึ่งเมืองริม
ทะเลทีร่ ่ารวยด้วยวิวสวยๆ ด้วยความเก่าแก่ของเมืองและศูนย์กลางวัฒนธรรมมาตัง้ แต่โบราณนัน้ ทาให้
เมืองสปลิตได้ขน้ึ เป็ นหนึ่งในมรดกโลกทีส่ าคัญในปี 1979 จุดเช็คอินแวะถ่ายรูปสวยๆ ของกรุ๊ปเราในครัง้
นี้ค ือ พระรำชวัง ดิ โ อคลี เชี ย น (Diocletian Palace) พระราชวัง โบราณที่ส ร้า งขึ้น ตามรับสัง่ ของ
จักรพรรดิโรมัน ดิโอคลีเชียน ในช่วงศตวรรษที่ 4 เป็ นพระราชวังทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าขนาดใหญ่รมิ ทะเล
เป็ น สิ่ง ก่ อ สร้า งตัง้ แต่ ยุค โรมัน ที่ย งั คงสภาพไว้ไ ด้ดีม ากที่สุ ด แห่ ง หนึ่ ง มหำวิ ห ำรเซนต์ ด อมนิ อุ ส
(Cathedral of Saint Domnius) โดดเด่นด้วยหอระฆังสีขาวทีส่ งู เด่นทีส่ ุดในเมืองสปลิตแห่งนี้ โบสถ์สวย
อายุกว่า 1600 ปี แห่งนี้เป็ นหนึ่งในโบสถ์ของศาสนาคริสต์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ุดในโลก...มุ่งหน้าสู่เมือง ดูบรอฟ
นิ ก (Dubrovnik)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั Valamar Lacroma Dubrovnik หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่
เช้า

ดูบรอฟนิ ก – เมืองเก่ำดูบรอฟนิ ก – Srd Hill
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)….เมืองดูบรอฟนิ ก เมืองศูนย์กลางการท่าโบราณ
ที่กลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของโครเอเชีย ไม่ว่าจะเป็ นตัวเมืองสวยมากเสน่ ห์และวิวทะเล เข้าชม
ย่ำนเมืองเก่ำ ที่น่าดึงดูดด้วยความงามที่มมี าตัง้ แต่โบราณของเมือง แถมด้วยการได้การันตีเป็ นมรดก
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โลกแล้วทาให้เมืองดูบรอฟนิกไม่ควรพลาดเลยเมื่อมาเทีย่ วโครเอเชีย ภายในบริเวณเมืองเก่านัน้ มีไฮไลท์
มากมายทีเ่ ราก็ไม่พลาดชมไม่ว่าจะเป็ นพระรำชวังสปอนซำ (Sponza Palace) พระราชวังเก่าอายุกว่า
500 ปี ผสมผสานระหว่างศิลปะสไตล์โกธิคและเรเนสซองส์ ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่ างราชการ เก็บรักษา
เอกสารเก่าแก่กว่า 100,000 ชิ้น และที่ตงั ้ อยู่ตดิ กันก็คอื อีก พระรำชวังเรคเตอร์ (Rector’s Palace)
เป็ นพระราชวังที่สมัยก่อนเป็ นที่อยู่ของขุนนางและเป็ นเหมือนศาลาว่าการ ทัง้ ยังเป็ นคลังอาวุธ และคุก
พระราชวังนี้มกี ารผสมผสานศิลปะจากหลายยุคหลายสมัยแต่เข้ากันได้อย่างลงตัวและสวยงาม และแวะ
ไปอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมือง น้ำพุโอโนฟริ โอ (Onofrio’s Fountain) น้ าพุขนาดใหญ่กลางเมืองทีไ่ ด้
สร้างขึน้ เมือปี 1430 เพื่อเป็ นหนึ่งในจุดกระจายน้ าจากท่อส่งน้ าของเมือง นัง่ กระเช้าสู่ Hill Srd เนินเขา
เหนือเมืองดูบรอฟนิกที่เราจะได้ชมวิวสวยๆ ของเมืองแบบเต็มที่จากมุม สูง ทิวทัศน์ของหลังคาอาคาร
บ้านเรือนต่างๆ ทีเ่ ป็ นอิฐสีสม้ กับตัวอาคารสีขาวนัน้ ตัดกับน้ าทะเลสีคราม เป็ นภาพวิวทีน่ ่ าประทับใจมาก
ทีส่ ุดภาพหนึ่งเลย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
แล้วก็ได้เวลาทีห่ ลายๆ คนรอคอย อิสระช้อปปิ้ ง ทีส่ ามารถเดินช้อปปิ้ งได้อย่างจุใจไปกับร้านค้ามากมาย
ตามซอกซอยมากมายของเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านกลับสู่ทพ่ี กั Valamar Lacroma Dubrovnik หรือระดับเดียวกัน
ดูบรอฟนิ ก – ซิ เบนิ ก – โวดิ เซ่ – พลิ ตวิ เซ่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(8)....เดินทางจากเมืองดูบรอฟนิกไปยังจุดหมายถัดไป
ซิ เบนิ ก (Sibenik) เมืองโบราณริมทะเลมากประวัตศิ าสตร์ และเป็ นเมืองของชาวโครเอเชียริมฝั ง่ ทะเลที่
เก่าแก่ท่สี ุด พร้อมด้วยบรรยากาศริมทะเลชิลล์ๆ แสนเชิญชวน ภายในเมืองทีต่ งั ้ ของมรดกโลก นาท่าน
เที่ยวชมย่านเมืองเก่าบริเวณ จัตุรสั เมืองเก่ำ ศูนย์กลางย่านเมืองเก่าที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่ าแก่
และมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร แต่กย็ งั ได้บรรยากาศของย่านเมืองเก่าอย่างครบถ้วน มหำวิ หำร
แห่ งเซนต์เจมส์ (Cathedral of Saint James) ตัวอาคารสีขาวหลังใหญ่น้ีได้ถูกสร้างขึน้ จากหินปูนทัง้
หลัง แล้วออกแบบอย่างดีในสไตล์เรอเนสซองส์และโกธิค โดดเด่นด้วยโดมสีขาวและรูปปั ้นที่ตกแต่งอยู่
โดยรอบตัวโบสถ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(9)
มุ่งหน้าสู่ โวดิ เซ่ (Vodice) เมืองเล็กๆ ทีแ่ ม้จะไม่ใหญ่แต่ก็เก่าแก่และมากด้วยทัศนียภาพสวยๆ ไม่แพ้
เมืองริมทะเลอื่นๆ เลย เมืองโวดิเซ่นนั ้ สามารถย้อนประวัตศิ าสตร์ไปได้ถงึ ช่วงยุคโรมัน และเคยเป็ นส่วน
หนึ่งของเวนิสช่วงปี 1412-1797นังรถโค้
่
ชเดินทางสู่เมืองพลิตวิเซ่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (10)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Hotel Jezero Plitvice หรือระดับเดียวกัน
พลิ ตวิ เซ่ – อุทยำนแห่งชำติ พลิ ตวิ เซ่ – ซำเกร็บ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(11)....เข้าชม อุทยำนแห่ งชำติ พลิ ตวิ เซ่ (Plitvice
Lakes National Park) อุทยานแห่งชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชีย ยังเป็ นหนึ่งในอุทยานที่
เก่าแก่ท่สี ุดและใหญ่ท่สี ุดของโครเอเชียด้วยพื้นที่กว้างถึง 296.85 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งนี้ม ี
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ชื่อเสียงทีโ่ ด่งดังและสวยงามด้วยธรรมชาติทอ่ี ุดมสมบูรณ์และทะเลสาบทีอ่ ยู่โดยรอบ ปั จจุบนั มีทะเลสาบ
รวมแล้วถึง 16 แห่งกระจายอยู่โดยรอบอุทยาน นอกจากนี้อุทยานพลิตวิเซ่ยงั เป็ นที่เลื่องชื่อลือชาว่า
ทัศนียภาพสวยงามเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก ด้ วยสีสนั อันสดใสของใบไม้ไม่ว่าจะเป็ นสีเขียว ส้ม แดง
เหลือง และโดยเฉพาะเมื่อสะท้อนลงบนผิวทะเลสาบแล้วยิง่ งดงามอย่างที่สุด อุทยานพลิตวิเซ่ยงั ได้ขน้ึ
เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติทส่ี าคัญในปี 1979 และถือเป็ นเขตอนุ รกั ษ์ทส่ี าคัญยิง่ ของโครเอเชีย แล้วนา
ท่าน ล่องเรือ เพื่อชมวิวสวยๆ ของทะเลสาบกว้าง Jezero Kozjak ทะเลสาบทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดภายใน
อุทยานพลิตวิเซ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(12)
ออกเดินทางสู่ ซำเกรบ (Zagreb) ทีม่ ฐี านะเป็ นทัง้ เมืองหลวงและเมืองทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดของโครเอเชีย
ตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็ นเมืองเก่าแก่ตงั ้ แต่ยุคโรมันก่อนจะค่อยๆ ขยายใหญ่ข้นึ
เรือ่ ยๆ ปั จจุบนั เป็ นเมืองศูนย์กลางการท่องเทีย่ วของโครเอเชีย ด้วยเสน่ หท์ ม่ี ากล้น มุ่งหน้าสู่จตั ุรสั ดังใน
เขตเมืองเก่าที่ต้องไปพลาดไปเยีย่ มเยือนก็คอื จัตุรสั เจลำซิ ค (Jelacic Square) ศูนย์กลางเมืองเก่า
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17 จุดเด่นของจัตุรสั แห่งนี้กค็ อื รูปปั ้นของโจเซฟ เจลาซิค ที่นงั ่ อยู่บนหลังม้า หนึ่งใน
บุคคลสาคัญของโครเอเชีย ในเขตเมืองเก่านี้เองที่เราจะได้เห็นโบสถ์ประจาเมือง มหำวิ หำรซำเกรบ
(Zagreb Cathedral) หนึ่งในแลนด์มาร์กของเมือง สูงเด่นด้วยหอคอยทีส่ ูงถึง 108 เมตร จัดเป็ นหอคอย
ทีส่ งู ทีส่ ุดของโครเอเชียเลยทีเดียว ตัววิหารสร้างขึน้ ครัง้ แรกเมื่อศตวรรษที่ 13 ในสไตล์นีโอโกธิค งดงาม
และประณีตไม่แพ้มหาวิหารทีไ่ หน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (12)
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ Hotel Aristos หรือระดับเดียวกัน
ซำเกร็บ – ดูไบ – กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(13)....นาท่านเที่ยวชมภายในเมืองซาเกรบ มุ่งหน้าสู่
สะพำนสีเลือด (Bloody Bridge) แม้จะเรียกว่าสะพานแต่จริงๆ สถานทีแ่ ห่งนี้คอื ถนนสายหนึ่ง ที่เมื่อ
สมัยก่อนเคยเป็ นสะพานแต่เมื่อได้ทาการถมทีห่ มดแล้วจึงได้เปลีย่ นเป็ นเส้นทางถนนแทน แต่กย็ งั คงชื่อ
ว่า สะพานสีเลือ ด เอาไว้อ ยู่ ถนนสายสัน้ ๆ ที่ขนาบข้างด้วยอาคารสไตล์โครเอเชียแห่งนี้จะมีร้านค้า
ร้านอาหารอยู่ให้เดินชมและเลือกซือ้ ได้ อำคำรรัฐสภำ (Parliament Building) จากสะพานสีเลือดเดิน
มาไม่ไกลก็จะได้เจอกับศูนย์กลางการปกครองของโครเอเชีย ด้วยอาคารทีส่ วยแบบเรียบง่ายแต่สง่างาม
ประดับด้วยธงชาติทาให้มองเห็นได้ไม่ยาก เป็ นอาคารเก่าแก่ตงั ้ แต่ศตวรรษที่ 18 ชม จัตุรสั เซนต์มำร์ค
(St. Mark’s Square) ที่นอกจากเป็ นจุดนัดพบและท่องเที่ยวสุดฮิตแล้ว ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ โบสถ์เซนต์
มำร์ค (St. Mark’s Church) โบสถ์โรมันคาทอลิกเก่าแก่ตงั ้ แต่สมัยศตวรรษที่ 14 ทีแ่ ม้จะไม่ได้ดูยงิ่ ใหญ่
หรูหราเหมือนโบสถ์ใหญ่ทงั ้ หลาย แต่โบสถ์เซนต์มาร์คแห่ง นี้กง็ ดงามและโดดเด่นด้วยหลังคาที่มุงด้วย
โมเสกสัสนั สวยงามพร้อมด้วยลวดลายของตราสัญลักษณ์ของเมือง Lotrščak Tower ก็เป็ นอีกหนึ่ง
ไฮไลท์ท่เี ราไม่พลาด หอคอยของป้ อมปราการโบราณแห่งนี้มอี ายุมากกว่า 700 ปี เป็ นป้ อมที่คอยดูแล
ประตูทางด้านทิศใต้ของเมืองเก่า ภายในมีปืนใหญ่ตงั ้ อยู่ทช่ี นั ้ บนสุด โดยจะยิงทุกๆ เวลาเทีย่ งวันของทุก
วันเป็ นสัญญาณแทนระฆัง....ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย
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ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK130 แวะเปลีย่ นเครื่อง (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง

วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ
02.50 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ งบิน)
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ

***************************************************
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน) มิ ถนุ ำยน – ตุลำคม 2561
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุตงั ้ แต่ 2-11 เด็กอำยุตงั ้ แต่ 2-11ปี
ปี พักกับผูใ้ หญ่2 พักกับผู้ใหญ่2ท่ำน
ท่ำนมีเตียงเสริ ม
ไม่มีเตียงเสริ ม
30 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2561
49,900
49,900
47,900
24-31 กรกฎาคม
52,900
52,900
50,900
11-18 สิงหาคม
52,900
52,900
50,900
5-12 กันยายน
49,900
49,900
47,900
27 กันยายน – 3 ตุลาคม
10-17, 17-24, 19-26 ตุลาคม
49,900
49,900
47,900
20 - 27 ตุลาคม
50,900
50,900
48,900

พักเดี่ยวเพิ่ ม
โรงแรม
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
2. ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น
3. ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
7. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ(เฉพาะในกรณีกรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊ เท่านัน้ )
2. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
4. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
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เงื่อนไขกำรจอง
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมำยเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ าในกรณีทผ่ี ู้เดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงิน
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ
ปั ญหาการเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรยื่นวีซ่ำ
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม เก่า ไม่ว่าจะเคย
มีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 ทะเบียนบ้านตัวจริงและสาเนา
3.2สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณีเป็ นพนักงานบริษทั ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุ
ตาแหน่ง อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาทีข่ อลางาน เพื่อเดินทางไป
ยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
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กรณีเป็ นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือ
ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
หลักฐานทางการเงิน สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ในวันทีย่ ่นื วีซ่า)
ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะ
การเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้อน เม่อื
กลับสู่ภมู ลิ าเนา หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ี
ผูอ้ ่นื เป็ นคนออกค่าใช้จา่ ยให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสาร
ข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการ
กลับมาทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่าน้ัน
กรณีทเ่ี ด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
เดินทางไปกับบิดา มารดา
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันทีม่ ายืน่ ขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้อง
ใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความ
ร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้ าที่ไป
อานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของ
บริษทั
ื ซ่าได้
การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอนการย่นวี
** ทางบริษทั ไม่มนี โยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมใบละ 500
บาท **

