แกรนด์โครเอเชี ย 8 วัน
ซาเกรบ ซาดาร์ ดูบรอฟนิก ซิเบนิก
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

Dream Destinations Tour

วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
02.20 น.
05.35 น.
08.30 น.
12.35 น.

เย็น
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

เย็น

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน
้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
พร้อมอานวยความสะดวก
กรุงเทพฯ - ดูไบ - ซาเกร็บ – ซาดาร์
ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดู ไ บ ประเทศสหรั ฐอาหรั บ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK371
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
แวะเปลี่ยนเครื่ องที่เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดิ น ทางสู ่เ มื อง ซาเกร็ บ ประเทศโครเอเชี ย โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ ย วบิ น ที่ EK129 (บริ การ
อาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
เดิ น ทางถึง ซาเกร็ บ ประเทศโครเอเชี ย ผ่านพิ ธีตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้วออกเดินทางไปยัง ซาดาร์
(Zadar) โดยรถโค้ช ซาดาร์ (Zadar) ซึ่งในอดีตนั้นที่น่ ี เคยเป็ นเมื องหลวงเก่าของภูมิภาคดัลเมเชียมาก่อน และมี
บทบาทเป็ นเมื องท่าที่สาคัญของคาบสมุทรเอเดรี ยติคมาตัง้ แต่ในช่วงสมัยอยูภ่ ายใต้การปกครองของโรมัน และใน
ปัจจุบนั ซาร์ดาร์กลายเป็ นเมื องท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่แ ละยาวนานมากกว่า
3,000 ปี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านสูท่ ่ พี กั  ณ Hotel Kolovare หรื อระดับเดียวกัน
ซาดาร์ – มหาวิหารแห่งซาดาร์ - สปลิต – พระราชวังดิโอคลีเชียน
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นเที่ยวชม เมืองซาดาร์ นาท่านชมอดีต โรมันฟอรัม ที่
เป็ นที่ ตั้ง ของวิ ห ารหรื อโบสถ์ต ่า งๆ จากนั้ น น าท่า นถ่า ยรู ป มหาวิ ห ารเซนต์อ นาสตาเซี ย (St. Anastasia’s
Cathedral) หรื ออีกชื่ อคื อ มหาวิหารแห่งซาดาร์ (Zadar Cathedral) โบสถ์โบราณสี ขาวที่สวยสง่าด้วยศิ ลปะ
สไตล์โรมัน โบสถ์น้ ี สร้างขึ้นตัง้ แต่ศตวรรษที่ 12-13 และเป็ นโบสถ์ท่ ีมีขนาดใหญ่ท่ ีสุดในภูมิภาคนี้ จากนั้นอิสระให้
ท่านเดินเล่นริ มชายฝั่งทะเลหรื อเลื อกซื้ อสิ นค้าพื้ นเมื องตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาท่านออกเดินทางสู ่ สปลิ ต (Split) เดินเล่นและแวะ
ถ่ายรู ปกับเมื องเก่า สปลิ ต เมื องใหญ่อนั ดับ 2 ของโครเอเชีย อีกหนึ่ งเมื องริ มทะเลที่ร่ ารวยด้วยวิวสวยๆ ด้วยความ
เก่าแก่ของเมื องและศูนย์กลางวัฒนธรรมมาตัง้ แต่โบราณนั้น ทาให้เมื องสปลิตได้ข้ ึนเป็ นหนึ่ งในมรดกโลกที่สาคัญในปี
1979 น า ท่ า น ช ม บ ริ เ ว ณ ด้ า น น อ ก แ ล ะ ถ่ า ย รู ป กั บ
พระราชวังดิโอคลีเชียน (Diocletian Palace) พระราชวัง
โบราณที่สร้างขึ้นตามรับสั่งของจักรพรรดิโรมัน ดิโอคลีเชียน
ในช่วงศตวรรษที่ 4 เป็ นพระราชวังทรงสี่ เหลี่ยมผื นผ้าขนาด
ใหญ่ริมทะเล เป็ นสิ่ งก่อสร้างตัง้ แต่ยุคโรมันที่ยงั คงสภาพไว้ได้
ดีมากที่สุดแห่งหนึ่ ง จากนั้นนาท่านถ่ายรู ป มหาวิหารเซนต์
ดอมนิ อุส (Cathedral of Saint Domnius) โดดเด่นด้วยหอ
ระฆังสี ขาวที่สูงเด่นที่สุดในเมื องสปลิตแห่งนี้ โบสถ์สวยอายุกว่า 1600 ปี แห่งนี้ เป็ นหนึ่ งในโบสถ์ของศาสนาคริ สต์ท่ ี
เก่าแก่ท่ สี ุดในโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Hotel Katarina หรื อระดับเดียวกัน

Dream Destinations Tour

วันที่ส่ี
เช้า

เที่ยง

เย็น
วันที่หา้
เช้า

กลางวัน

เย็น

ดูบรอฟนิ ก – เมืองเก่าดูบรอฟนิ ก – Srd Hill
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองดูบรอฟนิ ก เมื องศูนย์กลาง
และเป็ นเมื องท่าโบราณที่กลายเป็ นเมื องท่องเที่ยวชื่ อดังของโครเอเชีย ไม่วา่ จะเป็ นตัวเมื องที่มีความสวยงามและมาก
ไปด้วยเสน่หแ์ ละวิวทะเล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่าน นัง่ กระเช้าฟ้ าสู่ Hill Srd เนิ นเขาเหนื อเมื องดูบรอฟ
นิ กที่ทุกท่านจะสามารถชมเมื องดูบรอฟนิ กจากมุมสู ง หลังจากนั้นนาท่านชม ย่านเมืองเก่าดูบรอฟนิ ก ที่มีความ
สวยงามและมี มาตัง้ แต่สมัยโบราณ อีกทัง้ ยัง ได้รับการันตีจากองค์การยูเนสโก้ ประกาศไว้ให้เป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม นาท่านถ่ายรู ป พระราชวังสปอนซา (Sponza
Palace) พระราชวังเก่าอายุกว่า 500 ปี ผสมผสานระหว่าง
ศิ ลปะสไตล์โกธิ คและเรเนสซองส์ ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ทาง
ราชการ เก็ บ รั ก ษาเอกสารเก่า แก่ก ว่า 100,000 ชิ้ น และ
พระราชวังเรคเตอร์ (Rector’s Palace) เป็ นพระราชวังที่
สมัยก่อนเป็ นที่อยูข่ องขุนนางและเป็ นเหมื อนศาลาว่าการ ทัง้
ยังเป็ นคลังอาวุธ และคุก พระราชวังนี้ มีการผสมผสานศิ ลปะ
จากหลายยุคหลายสมัยแต่เข้ากันได้อย่างลงตัว จากนั้นนา
ท่านชมแลนด์มาร์กของเมื อง น้าพุโอโนฟริโอ (Onofrio’s Fountain) น้าพุขนาดใหญ่กลางเมื องที่ได้สร้างขึ้นเมื อปี
1430 เพื่ อเป็ นหนึ่ งในจุดกระจายน้าจากท่อส่งน้าของเมื อง จากนั้นให้เวลาท่านได้เดินเล่นชมเมื องเก่าหรื อเลื อกซื้ อ
ของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Grand Hotel Park หรื อระดับเดียวกัน
ดูบรอฟนิ ก – ซิเบนิ ก – โวดิเซ่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางจากเมื องดูบ รอฟนิ กไปยัง เมืองซิเ บ
นิ ก (Sibenik) เมื องโบราณริ มทะเลมากประวัติศาสตร์ และเป็ นเมื องของชาวโครเอเชียริ มฝั่งทะเลที่เก่าแก่ท่ ีสุด
พร้อมด้วยบรรยากาศริ มทะเล ภายในเมื องเป็ นที่ตงั้ ของมรดกโลก นาท่านเที่ยวชมย่านเมื องเก่าบริ เวณ จัตุรสั เมือง
เก่า ศูนย์กลางย่านเมื องเก่าที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ และมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร นาท่านถ่ายรู ป
ด้านหน้า มหาวิหารแห่งเซนต์เจมส์ (Cathedral of Saint James) ตัวอาคารสีขาวหลังใหญ่น้ ี ได้ถูกสร้างขึ้นจาก
หิ นปูนทัง้ หลัง แล้วออกแบบอย่างดีในสไตล์เรอเนสซองส์และโกธิ ค โดดเด่นด้วยโดมสี ขาวและรู ปปั้นที่ตกแต่งอยู ่
โดยรอบตัวโบสถ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่ เขตอุทยานแห่งชาติ พลิ ตวิเซ่ ผ่านชมธรรมชาติ
และความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่ าเขาสลับ ทุง่ หญ้า ฟาร์มเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ อุทยานแห่งชาติ
พลิตวิเซ่ เป็ นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่ อปี 1979 อุทยานแห่ง
นี้ มี เนื้ อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ พื้ นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้า มี ทะเลสาบสี เ ขีย วมรกตและสี ฟ้า รวมกันถึ ง 16
ทะเลสาบ เชื่ อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลดั เลาะระหว่างทะเลสาบและเนิ นเขา
รับ ประทานอาหารเย็ น ณ ภัตตาคาร จากนั้น น าท่านเข้าสู ่ท่ ีพ กั  ณ Hotel Mirjana Rastoke หรื อระดับ
เดียวกัน

Dream Destinations Tour

วันที่หก
เช้า

กลางวัน

เย็น
วันที่เจ็ด
เช้า

พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกร็บ
รั บ ประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
จากนั้ น เข้า ชม อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ ลิ ต วิ เ ซ่ (Plitvice
Lakes National Park) อุทยานแห่งชาติ แสนงดงามของ
ประเทศโครเอเชีย ยังเป็ นหนึ่ งในอุทยานที่เก่าแก่ท่ ีสุดและ
ใหญ่ท่ ีสุดของโครเอเชียด้วยพื้ นที่กว้างถึง 296.85 ตาราง
กิโลเมตร อุทยานแห่งนี้ มีช่ ื อเสียงที่โด่งดังและสวยงามด้วย
ธรรมชาติ ท่ ี อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละทะเลสาบที่ อยู ่โ ดยรอบ
ปัจจุบนั มีทะเลสาบรวมแล้วถึง 16 แห่งกระจายอยูโ่ ดยรอบ
อุทยาน นอกจากนี้ อุทยานพลิตวิเซ่ยงั เป็ นที่เลื่ องชื่ อลื อชาว่าทัศนี ยภาพสวยงามเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยสีสนั อัน
สดใสของใบไม้ไม่วา่ จะเป็ นสีเขียว ส้ม แดง เหลื อง และโดยเฉพาะเมื่ อสะท้อนลงบนผิวทะเลสาบแล้วยิ่งงดงามอย่าง
ที่สุด อุทยานพลิตวิเซ่ยงั ได้ข้ ึนเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติท่ สี าคัญในปี 1979 และถื อเป็ นเขตอนุ รักษ์ท่ สี าคัญยิ่งของ
โครเอเชีย แล้วนาท่าน ล่องเรือ เพื่ อชมวิวสวยๆ ของทะเลสาบกว้าง Jezero Kozjak ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ท่ ีสุด
ภายในอุทยานพลิตวิเซ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดิ น ทางสู ่ ซาเกรบ (Zagreb) ที่มีฐานะเป็ นทัง้ เมื องหลวงและ
เมื องที่มีขนาดใหญ่ท่ สี ุ ดของโครเอเชีย ตัง้ อยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศ เป็ นเมื องเก่าแก่ตงั้ แต่ยุคโรมันก่อน
จะค่อยๆ ขยายใหญ่ข้ ึนเรื่ อยๆ ปัจจุบนั เป็ นเมื องศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโครเอเชีย ด้วยเสน่หท์ ่ ีมากล้น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเข้าสูท่ ่ พี กั  ณ Hotel Aritos หรื อระดับเดียวกัน
ซาเกร็บ - มหาวิหารซาเกร็บ – จัตุรสั เซนต์มาร์ค – สนามบิน - ดูไบ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู เ่ ขตเมื องเก่าของเมื องซาเก็บ นาท่าน
ชม จัตุรสั เจลาซิค (Jelacic Square) ศูนย์กลางเมื องเก่าตัง้ แต่ศตวรรษที่ 17 จุดเด่นของจัตุรัสแห่งนี้ ก็คือรู ปปั้น
ของโจเซฟ เจลาซิ ค ที่น่ังอยูบ่ นหลังม้า หนึ่ งในบุ คคลสาคัญ
ของโครเอเชีย จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า มหาวิหารซา
เกร็บ (Zagreb Cathedral) หนึ่ งในแลนด์มาร์กของเมื อง สู ง
เด่นด้วยหอคอยที่สูงถึง 108 เมตร จัดเป็ นหอคอยที่สูงที่สุดของ
โครเอเชี ย ตัว วิ ห ารสร้า งขึ้ น ครั้ ง แรกเมื่ อศตวรรษที่ 13 ใน
สไตล์นี โ อโกธิ ค งดงามและประณี ต ไม่แ พ้ม หาวิ ห ารในที่ใด
จากนั้ น น าท่า นเดิ น สู ่ จัตุ ร ัส เซนต์ม าร์ค (St. Mark’s
Square) เป็ นสถานที่นัดพบของคนทั่วไปและนักท่องเที่ยว อีก
ทัง้ ยังเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีช่ ื อเสี ยงของเมื องแห่งนี้ เป็ นที่ตงั้
ของ โบสถ์ เ ซนต์ม าร์ ค (St. Mark’s Church) โบสถ์
โรมันคาทอลิกเก่าแก่ตงั้ แต่สมัยศตวรรษที่ 14 ที่ไม่ได้มีขนาด
ยิ่งใหญ่หรื อหรู หราเหมื อนโบสถ์ใหญ่อ่ ื นๆ แต่โบสถ์เซนต์มาร์ค
แห่ ง นี้ งดงามและโดดเด่น ด้ว ยหลัง คาที่ มุ ง ด้ว ยโมเสกสี สัน
สวยงามพร้อ มด้ว ยลวดลายของตราสัญ ลัก ษณ์ ข องเมื อ ง
จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปบริ เวณ อาคารรัฐสภา (Parliament
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Building) ศูนย์กลางการปกครองของโครเอเชีย ด้วยอาคารที่สวยแบบเรี ยบง่ายแต่สง่างาม ประดับด้วยธงชาติ ทาให้
มองเห็ นได้ไม่ยาก เป็ นอาคารเก่าแก่ตงั้ แต่ศตวรรษที่ 18 ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น
เดินทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู ่ เมื องดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK130 แวะเปลี่ยนเครื่ อง (บริ การอาหาร
และเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
ถึงสนามบิน เมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ดูไบ – กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางสู ่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK376
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

15.25 น.
23.00 น.
วันที่แปด
03.40 น.
12.50 น.

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

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
ราคา

กาหนดการเดินทาง

เมษายน

31 มี.ค.-7 เม.ย. / 14-21 /
30 เม.ย.-7 พ.ค. 2563
10-17 เม.ย. 2563

พฤษภาคม

4-11 พ.ค. 2563

มิถุนายน

2-9 / 30 มิ.ย.-7 พ.ค. 2563

49,900
53,900
49,900
49,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั
อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
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✓ ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้าพักที่
เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
✓ หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่าโครเอเชีย
5,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น วันละ 2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น
วันละ 2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 และค่าวีซ่า 5,500 บาท พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจอง
ภายใน 3 วัน)
2. หากท่านที่ตอ้ งการให้ทางบริ ษัททัวร์ย่ ื นวีซา่ ให้ กรุ ณาชาระค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การในการขอยื่ นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 5,500
/ ท่าน พร้อมกับยอดมัดจาในข้อ 1
3. ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
4. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
5. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวี ซ่าหรื อวันเดิ นทาง ให้ทา่ นติ ดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
ชื่อธนาคาร
สาขา
ประเภท
ธนาคารกรุ งเทพ
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งไทย
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9
ออมทรัพย์

เลขที่บญ
ั ชี
ชื่อบัญชี
877-7-31971-9
นายราเมศร์ เสื อยงค์
407-989482-0
นายราเมศร์ เสื อยงค์
670-1-23301-0
นายราเมศร์ เสื อยงค์
026-8-69526-5
นายราเมศร์ เสื อยงค์
986-0-65322-4
นายราเมศร์ เสื อยงค์
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด (ในกรณี ท่ ยี ่ ื นวีซา่ แล้วขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง)
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ย กเก็ บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณี วีซ่าถูกปฏิ เสธจากสถานทูต (วี ซ่าไม่ผ่าน) ทางบริ ษัทจะทาการเก็ บค่าใช้จ่ายตามที่เกิ ดขึ้ นจริ ง เช่น ค่าวี ซ่าและ
ค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ผี ูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ สี ูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง เป็ น
ต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิ เสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5. สาหรับที่น่ัง LONG LEG หรื อที่น่ังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น และ
อานาจในการให้ท่ นี ่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
7.

ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
กรณี ผูเ้ ดินทางดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง
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รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่า
ระยะเวลาในการยื่น 20-30 วันทาการ
(ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนได้ก่อนกาหนด)
สาหรับท่านที่มีวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple และเคยใช้ในการเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้นมาแล้ว ที่วนั เดินทางยัง
ครอบคลุมและไม่หมดอายุ สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศโครเอชียได้โดยไม่ตอ้ งทาวีซ่าโครเอเชียเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
(กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง เนื่ องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา่ ของท่าน)
ชื่ อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………..
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………
3. ชื่ อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดื อน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………………………..
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………….
7. สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิ ด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ

โสด
แต่งงาน (จดทะเบียน)
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า
แยกกันอยู ่
หม้าย (คูส่ มรสเสียชีวิต)
อื่ นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณี เป็ นผูเ้ ยาว์ กรุ ณากรอก ชื่ อตัว นามสกุล ที่อยู(่ หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแลผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......
11. ที่อยูป่ ัจจุบนั
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์มือถื อ......................................................อีเมล........................................................
12. อาชีพปัจจุบนั ........................................................................................................
13. ชื่ อบริ ษัทที่ทางาน ที่อยู ่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรี ยน นักศึกษา กรุ ณากรอกชื่ อ ที่อยูข่ องสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……
14. วีซา่ เชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปี ท่ ผี า่ นมา
ไม่เคย
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เคยได้ ใช้ได้ตงั้ แต่วนั ที่........................................ ถึงวันที่..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมื อเพื่ อการขอวีซา่ เชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุ ณาระบุวนั ที่ หากทราบ)................................................

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข่ องผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซา่ เอง

มีผูอ้ ่ ื นออกให้(ญาติ/บริ ษัท/องค์กร)
กรุ ณาระบุช่ ื อและความสัมพันธ์.................................

สิ่ งที่ชว่ ยในการดารงชีพ
เงินสด

…………………………………….....……………..….
สิ่ งที่ชว่ ยในการดารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พกั ที่มีผูจ้ ดั หาให้

ชาระค่าที่พกั ล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดระหว่างพานักมีผูอ้ อกให้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่ นๆ (โปรดระบุ)

อื่ นๆ (โปรดระบุ)

เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํา่ กว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ
2. รู ปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดื อน)
3. ไฟล์สแกนรู ปถ่าย และ พาสปอร์ต
4. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
-สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
-สาเนาบัตรประชาชน
-สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
-สาเนาใบเปลี่ยนชื่ อหรื อนามสกุล พร้อมแปลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
5. กรณีเป็ นพนักงานบริษทั
ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษ และชื่ อต้องตรงกับพาสปอร์ตเท่านั้น โดย
ร ะ บุ
ตาแหน่ง อัตราเงินเดื อนในปัจจุบนั และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทางานตามปกติ
หลังครบกาหนด
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6. กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดื อน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
7. หลักฐานทางการเงิน
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดื อน (อัพเดตยอดเงินล่าสุด 15 วันก่อนวันยื่ นวีซา่ ) ควร เลื อกเล่มที่มีการ
เข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจานวนไม่ตํา่ กว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามี ฐานะการเงิน เ พี ย ง พ อ ที่ จ ะ ค ร อ บ ค ลุ ม กั บ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อดร้อน เมื่ อกลับสู ่ ภู มิ ล าเนา หรื อ Statement ย้อ นหลัง 6
เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษออกโดยธนาคารเท่านั้น
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
8. กรณี ท่ บี ริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด (SPONSOR) นอกเหนื อจากเอกสาร
ข้อ 1-7 แล้ว ทางบริ ษัทฯ เตรี ยมเอกสาร Letter Of Sponsor พร้อม Bank Certificate
จากธนาคาร
9. กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (ตัว จริ ง ) โดย
ออกเอกสารไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่ นวีซา่
10. กรณีท่ีเด็กอายุตํา่ กว่า 20 ปี
ไม่ได้เดินทางไปกับบิดาหรือมารดา (คนใดคนหนึ่ ง)
-จดหมาย ยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้
บุ ต ร
เดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขต ลง ล า ย มื อ ชื่ อ แ ล ะ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการทางาน บิดา / มารดา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
- หลักฐานการเงินของ บิดา / มารดา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
11. การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่ า น จ ะ ถู ก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ ง ช าระค่า ธรรมเนี ย มใหม่
ทุกครั้ง หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวให้กบั ทางเจ้าหน้าที่
12. การยื่ นวีซา่ นั้นผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 25,500 ต่อท่านก่อนเท่านั้นถึงสามารถดาเนิ นขัน้ ตอน การยื่ นวีซา่ ได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
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