กาหนดการเดินทาง
ราคา 49,900.- บาท

วันแรกของการเดิ นทาง
18.00 น.

10-16 ต.ค. / 14-20 ต.ค. / 05-11 พ.ย.
12-18 พ.ย. / 19-25 พ.ย. / 26 พ.ย.-02 ธ.ค.
10-16 ธ.ค. / 31 ธ.ค.-06ม.ค.
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิ สตันบูล

พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้
การต้อนรับและอํานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง

21.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65 (บินตรง)
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดิ นทาง

กรุงอิ สตันบูล-กรุงซาเกรบ-คาโลวัช-อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า

04.00 น.

เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

07.05 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1053
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 2.15 ชั่วโมง)

08.20 น.

เดินทางถึง สนามบิน Pleso International Airport เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลังผ่าน
พิธี ก ารตรวจคนเข้าเมือ ง นํา ท่านเดิ น ทางสู่ กรุงซาเกรบ เมือ งหลวงของประเทศโครเอเชี ย ที่ มี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่าพันปี เดินชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ก
ที่ต้ งั อยู่ในเขตที่ทาํ การรั ฐบาล โดยโบสถ์แห่ งนี้ มีห ลังคาที่โดเด่ น ไม่เ หมือ นใคร จากนั้นนําท่านชม
ตลาดกลางเมือง Dolac Market ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับและ
ผลไม้ราคาถูก นําท่านเข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์คาทอลิกประจําเมืองซาเกรบ มีเวลาให้

เที่ยง

เย็น

ท่านได้อิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสิ นค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่ งชาติ พลิตวิเซ่ นําท่านทางเข้าสู่ อุทยาน
แห่งชาติพลิตวิเซ่ ที่ต้ งั อยูใ่ จกลางของ อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่ เป็ นอุทยานแห่ งชาติ ที่ ได้รับการ
ขึ้นทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกโดยองค์ การ UNESCO เมื่อ ปี 1979 อุ ท ยานแห่ ง นี้ มีเ นื้ อ ที่ ก ว่ า
29,482 เฮคเตอร์ พื้น ที่ส่ ว นใหญ่ ป กคลุ ม ด้ว ยนํ้ามี ทะเลสาบสี เ ขี ยวมรกตและสี ฟ้า รวมกัน ถึ ง 16
ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลดั เลาะระหว่างทะเลสาบและเนิ นเขา ระหว่างทางแวะ
ถ่ายรู ปที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ณ เมืองคาโลวัช เป็ นเมืองที่ผลิตเบียร์ชื่อดังของประเทศ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือ
พักค้างคืน ณ โรงแรม Mirjana Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่สามของการเดิ นทาง
เช้า

อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า-เมืองซาดาร์-เมืองวิโดเซ่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและนํ้าตกที่ไหลรวยริ นลงสู่ ทะเลสาบทัว่ ทุกหนทุก
แห่ ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระนํ้าใสราวกระจกสะท้อนสี ครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วย หุ บเขา ต้นไม้

เที่ยง

เย็น

ใหญ่ ที่ร่มรื่ น (การเดิ นเที่ยวใน อุ ทยานขึ้ นอยู่ก ับสภาพอากาศในวันนั้นๆ)…นําท่าน ล่องเรือข้า ม
ทะเลสาบ Kozjak ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็ นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยาน
ตอนบนและอุทยานตอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ ปลาเทร้า
นําท่านเดินทางสู่ เมือ งซาดาร์ Zadar เมืองที่มีประวัติศาสตร์ มากว่า 3,000 ปี มาแล้ว และเป็ น
เมืองท่าสําคัญซึ่ งตั้งอยู่บนคาบสมุทรทะเลอาเดรี ยติ ค และเป็ นท่าเรื อสู่ ประเทศอิตาลี เป็ นท่าเรื อที่มี
บทบาทสําคัญมาตั้งแต่ในยุคโบราณ นําท่านชม ซี ออแกน Sea Organ เป็ นผลงานการออกแบบที่มี
ชื่อเสี ยงของเมืองซาร์ดาร์ โดยศิลปิ นที่มีชื่อว่า นิโคล่า บาซิช เป็ นผลงานด้านเสี ยงเพลงจากการทําแนว
บันไดหิ นอ่อนเป็ นช่องๆ ตามชายฝั่ง แล้วนํ้าทะเลซัดเข้าหาฝั่ง ทําให้เกิดเสี ยงบรรเลงจากธรรมชาติ ชม
โรมันฟอรัม Roman Forum ลานประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบนั หลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง
ซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรี ยติก ถ่ายรู ปกับ โบสถ์
เซนต์ โดแนท St. Donatus Church ซึ่ งตั้งอยู่บริ เวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม ซึ่ งเป็ นโบสถ์
ไบแซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในเขตดัลเมเชียน นําท่านเดินทางสู่ เมืองโวดิเซ่ เมืองเล็กๆ น่ารักริ มทะเล
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือ
พักค้างคืน ณ โรงแรม Olympia Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดิ นทาง
เช้า

เที่ยง

เมืองวิโดเซ่-เมืองซิบินิค-เมืองโทรเกียร์-เมืองสปลิท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซีบีนิค Sibenik เมืองเก่าริ มฝั่งทะเลอาเดรี ยติคที่ได้รับอิทธิพลสถาปั ตยกรรม
จากเวนิส ในใจกลางเมืองนั้นมีโบสถ์เซนต์จาคอบ (เซนต์เจมส์) ที่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ใน
ปี ค.ศ.1431 ตามสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรอเนสซองส์ โดยศิลปิ นชาวอิตา
เลียน ซีบีนิคเป็ นเมืองแห่ งประวัติศาสตร์ที่ต้ งั อยูต่ อนกลางของแควันดัลเมเชีย เนื่ องจากเมืองซี บีนิคนั้น
ตั้งอยูบ่ นบริ เวณที่แม่น้ าํ ครึ คาไหลลงสู่ ทะเลอาเดรี ยติค จึงเกิดเป็ นความได้เปรี ยบทั้งในด้านคมนาคมทาง
นํ้า และความงามของทัศนี ยภ์ าพที่แต่งแต้มโดยธรรมชาติ นําท่านชมสถานที่สําคัญที่สุดของเมืองคื อ
“มหาวิหารเซนต์จาคอบ” สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535 เป็ นสถาปั ตยกรรมผสมผสานกัน
ระหว่าง 3 ศิลปกรรม คือ ดัลเมเชียน (ท้องถิ่น), ศิลปะทางเหนื อของอิตาลี และทัสคานี สถาปนิ คทั้ง 3
ท่านได้ใช้เทคนิ คชั้นสู งในการสร้างห้องโถงสู งใหญ่ และโดมครึ่ งวงกลม ทั้งวิหารล้วนสร้างด้วยหิ น
ทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะโกธิคและเรอเนสซองส์ ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน โดย
องค์การยูเนสโก้ยกย่องให้มหาวิหารแห่งนี้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 นําท่านเดินทางสู่
เมืองโทรเกียร์ ที่ได้รับการขนานนามว่า “A Little Venice” เมือ งโบราณบนเกาะเล็ก ๆที่ถู ก
ปกครองโดยพวกกรี กและโรมัน ปั จจุบนั มีการอนุ รักษ์เป็ นเมืองเก่า ไม่ว่า จะเป็ นป้อมปราการ, จัตุรัส
กลางเมือง และกําแพงเมืองไว้เป็ นอย่างดี จน ได้รับการยกย่องจาก ยูเ นสโก้ UNESCO ให้เป็ น
เมืองมรดกโลกใน ปี ค.ศ.1997
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําท่านเดินชมภายใน เขตเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรี ก – โรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง
ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 และผ่านชม มหาวิหาร
เซ็นต์ลอร์เลนซ์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิ บปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและ
บานประตูหินแกะสลัก ที่มีรูปปั้นสิ งโต อิสระให้ท่านเดินชมเมืองเก่าตามอัธยาศัย นําท่านออก

เย็น

เดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองสปลิท Split โดยใช้เส้นทางลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรี ยติค ที่
มีบา้ นเรื อนหลังคากระเบื้องสี ส้ม สลับตามแนวชายฝั่งเป็ นระยะๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักค้างคืน ณ โรงแรม Corner Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดิ นทาง
เช้า

เที่ยง

เย็น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม พระราชวังดิ โอคลีเ ชี่ ยน ที่ส ร้ างขึ้ นจากพระประสงค์ข องจัก รพรรดิ์ ดิ โอคลี เ ชี่ ยน ที่
ต้อ งการสร้ า งพระราชวัง สํา หรั บ บั้น ปลายชี วิ ต ของพระองค์ ซึ่ งใช้เ วลาในการก่ อ สร้ า งถึ ง 10 ปี
UNESCO ได้ข้นึ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก ชมห้องโถงกลางซึ่ งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ ห้องอื่นๆ ชม
ลานกว้างซึ่ งล้อมไว้ดว้ ยเสาหิ นแกรนิ ต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลัก
อย่างวิจิตรสวยงาม อิ ส ระให้ท่านเดิ นช้อปปิ้ งตามอัธ ยาศัย ท่านจะได้ข ้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศ
บอสเนี ย (แวะถ่ายรู ป) ที่เรี ยกว่า เมืองนีอมุ ซึ่ งเป็ นประเทศเพื่อนบ้านของโครเอเชีย โดยประชาการ
ส่ วนใหญ่ก็เป็ นชาวโครเอเชีย.ต่อด้วยนําท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่ งเพื่อกลับเข้าสู่ ประเทศ
โครเอเชีย ซึ่งเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นแคว้นดัลเมเทีย Dalmatia
รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาลีสตอน Mali Ston ก่อนที่ท่านจะเดินทางถึงเมืองมาลีสตอน ท่านจะได้
ข้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศบอสเนีย (แวะถ่ายรู ป) ที่เรี ยกว่า เมืองนีอมุ ซึ่ งเป็ นประเทศเพื่อนบ้านของ
โครเอเชีย โดยประชาการส่ วนใหญ่ก็เป็ นชาวโครเอเชีย.ต่อด้วยนําท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่ ง
เพื่อกลับเข้าสู่ ประเทศโครเอเชีย ซึ่งเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นแคว้นดัลเมเทีย Dalmatia เดินทางถึงเมืองมาลี
สตอน เป็ นเมือ งที่มี ชื่อ เสี ยงและขึ้ นชื่ อ สถานที่ใช้เ ลี้ ยงหอยนางรมของประเทศโครเอเชี ย นําท่า น
ล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) ชมขั้นขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การเลี้ ยงหอย จากนั้นให้ท่านได้ ลองลิ้มชิมรสหอยนางรมสด ๆ จากท้องทะเลอเดรียติ ค
พร้อมด้วยเครื่ องเคี ยง จิบไวน์สดเติมเต็มรสชาดท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของ
อ่าวมาลีสตอน แห่ งท้องทะเลอเดรี ยติก ได้เวลาพอสมควร นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค
เมืองทางตอนใต้และเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดอีกทั้งเป็ นที่จอดเรื อสําราญขนาดใหญ่ นําท่านสู่
Konzum ซุปเปอร์ขนาดใหญ่ แบรนด์ของโครเอเชีย เพื่อให้ได้สินซื้ อของฝากในราคาย่อมเยา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม Adria Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่หกของการเดิ นทาง
เช้า

เมืองสปลิท-เมืองนีอมุ (บอสเนีย)-มาลีสตอน-ดูบรอฟนิค

ดูบรอฟนิค-กรุงอิ สตันบูล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม เมืองดูบรอฟนิค ซึ่งถือว่าเป็ นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี
1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็ นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรื อนกว่าครึ่ ง อนุ สาวรี ย ์
ต่ างๆ เสี ยหาย และทรุ ดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีก ารได้มีก ารลงนามในสนธิ สั ญ ญา
ERDUT สงบศึก และเริ่ มเข้าสู่ สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่ อมแซม
เมืองส่ วนที่เสี ยหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบนั เมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมี
การส่ งเสริ มให้เป็ นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภาพของเมืองซึ่งดูบรอฟนิ ค ที่ต้ งั อยู่ตามแนวชายฝั่ง
ทะเลอเดรี ยติค ตัวเมือ งจะเป็ นป้อ มปราการโบราณที่ถือเป็ นสัญ ลักษณ์ของเมือง ชมแนวกําแพงป้อ ม

เที่ยง
14.30 น.
18.45 น.

ปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต ให้ท่านได้ถ่ายรู ปที่ระลึกบริ เวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่ งเป็ นสถานที่นัด
พบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผูก้ ระทําผิดด้วย อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรู ปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ที่ต้ งั อยูป่ ลายสุ ดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.
1444 หน้าปัดทําด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์ บอกข้างขึ้นข้างแรม
ในสมัยก่อน และรู ปปั้นของ นักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจําเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่ งแรกของ
เมืองเป็ นฉากหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค (หากมีการทําการคืนภาษีกรุ ณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบด้วย)
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1440
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.45 ชั่วโมง)

21.30 น.

เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

วันที่เจ็ ดของการเดิ นทาง
01.25 น.

กรุงเทพมหานคร

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง)

15.00 น.

เดินทางถึงสนามบิน สุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** End of Service ***

กาหนดการเดินทาง
ราคา 49,900.- บาท

10-16 ต.ค. / 14-20 ต.ค. / 05-11 พ.ย.
12-18 พ.ย. / 19-25 พ.ย. / 26 พ.ย.-02 ธ.ค.
10-16 ธ.ค. / 31 ธ.ค.-06ม.ค.

ราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ไม่มีราคาสาหรับเด็ก
ในกรณีตอ้ งการพักห้องเดี่ยวเพิ่มเงิน 6,000.- บาท
ชัน้ ธ ุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่มต้นที่ท่านละ 95,000.- บาท
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านัน้ )
ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561)

ข้อแนะนาบางประการและต้องแจ้งให้นกั ท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง
สําหรั บห้อ งพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เ ดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอแนะนําให้
นักท่องเที่ยวเปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 23กก., กระเป๋าถือขึ้นเครือ่ ง นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.

กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทมี่ อี ายุเกิน 85 ปี )
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่ งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3.00EUR / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00EUR / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 5 วัน รวมเท่ากับ 25 EUR)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 EUR /ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 18 EUR)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศโครเอเชีย (ค่าวีซ่าโครเอเชีย ประมาณ 5,000 บาท )

หากล ูกค้ามีวีซ่าเชงเก้นที่ยงั ไม่หมดอาย ุ และได้เคยใช้เดินทางไปยังกลมุ่
ประเทศเชงเก้น อย่างน้อย 1 ครัง้ สามารถเดินทางเข้าประเทศโครเอเชีย
ได้ โดยไม่ตอ้ งทาวีซ่าประเทศโครเอเชีย
เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม โครเอเชีย ริเวียร่า 7 วัน
การชาระเงิน

งวดที1่ : สารองทีน่ ั่งมัดจาท่านละ 20,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทําการจอง
งวดที2่ : ชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด

ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดิ นทาง

เมื่อท่านชาระมัดจาเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ท ุกกรณี
หมายเหตุ
หากมี การยกเลิ กการจองทัวร์ หลังจากได้รับการยื่นวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการนําเล่มพาสปอร์ต ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่า จะรวม
หรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

ผูเ้ ดิ นทางที่ไม่สามารถ เข้า-ออก เมืองได้ เนื่องจากยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางตํ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู ้
เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูก ปฏิเสธการเข้าหรื อ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินัก ท่องเที่ยวใช้ห นังสื อ เดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู

ตัว๋ เครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนดซึ่ งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
Triple Room ขึ้นอยูก
่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่มีเ ครื่ อ งปรั บอากาศเนื่ อ งจากอยู่ในแถบที่มีอุ ณหภู มิต่ าํ เครื่ อ งปรั บอากาศที่มีจ ะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถื อติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคมทุกชนิ ด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชัน่ นํ้าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุง
ใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุวนั เดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20-30กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ น
สิ ทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )

เอกสารประกอบการขอวีซ่า ประเทศโครเอเชีย
(ใช้เวลาในการขอวีซา่ ประมาณ 14 วัน ทาการ)
สถานทูต ไม่อนุญาต ให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นท่านรู ้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และ ให้ แนบตัว๋ เครือ่ งบินในช่วงที่ท่านจะเดินทาง มาด้วย
การเตรี ยมเอกสาร กร ุณาอ่านให้เข้าใจ และ เตรียมให้ครบ และ กร ุณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นในอดีต
1.

หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือน ขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น

2. ร ูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 ร ูป พื้นฉากหลังร ูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้น
เป็นสีเท่า ใช้ไม่ได้)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็ นผูห้ ญิง ... หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้า เป็ น ... นาง ... ต้องแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณีเป็ นผูห้ ญิง ... ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ... นาง ... ต้องแนบมา)
7. สําเนาใบมรณะบัตร
8. สู ติบตั ร (กรณีเด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสู ติบตั รมา)
9. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปีบริบรู ณ์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

-

เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขต หรื อ
อําเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว

-

เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)

-

เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมาดา (ระบุชื่อมารดา)

10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONDERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานทูตและประเทศ)
-

กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผู ป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน
3 เดือน)

-

กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า

-

กรณีพนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน

-

กรณีที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน

-

กรณีเกษียณอายุราชการ : ถ่ายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ

-

กรณีเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา : ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank Guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
-

หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของ บัญชีออมทรัพย์ Saving Account ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า

-

สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาท ต่อการ
รับรอง 1 ท่าน และ ยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วัน ก่อนยื่นวีซ่า)
********** ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ น สมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **********
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่ อง) เช่น 1 ข้ามไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank Statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนา
สมุดบัญชี

-

บัญชีฝากประจํา Fixed สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ Saving มาด้วย หาก
ต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยม ดังนี้

-

หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของบัญชีฝากประจํา Fixed Account ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่จะยื่นวีซ่า พร้อมทั้งถ่ายเอกสาร
สมุดบัญชีเงินฝากเล่มเดียวกันกับที่ทางธนาคารออกหนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน

-

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํา มียอดไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่าน

หมายเหต ุ : หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
-

หนังสื อรับรองการเงิน Bank Guarantee ต้อง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร ต้องระบุ ชื่อผู ้
ถูกรับรองในจดหมายด้วย)

-

กรุ ณา แนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, หรื อ หลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ น

คนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ล ูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุว่าเป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
-

หนังสื อรับรองเงินฝาก ดัง 11.1 และ 11.2

สถานทูต ไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวันในท ุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา

