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วันที่ 1
06.00 น.
หมายเหตุ

08.55 น.
19.30 น.

21.00 น.
วันที่ 2
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย
19.00 น.
วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - เฮลซิงกิ - พูล่า (โครเอเชีย)

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S15-19 สายการบินฟิ นน์แอร์
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ ณ
ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื ้อตัว๋
เครื่ องบิน,เช่ารถโค้ ช,จองโรงแรมที่พกั ,ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้ าชมต่างๆ เพื่อ
เป็ นการเตรี ยมพร้ อมให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั อาทิ การ
ยกเลิกเที่ยวบิน,การล่าช้ าของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การ
นัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล,ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อัน
เป็ นผลทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้
ตามโปรแกรม หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่ทา่ นได้ ชาระมาแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ มกี ารตกลงชาระค่าใช้ จา่ ย
ต่างๆ ไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์
หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ออกเดินทางสูเ่ มืองพูลา่ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY090 / AY185
คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองพูลา่ (Pula) เมืองท่องเที่ยวชายทะเลยอดนิยมของ
โครเอเชีย ตังอยู
้ ป่ ลายสุดคาบสมุทร Istria ที่นเี่ ป็ นเมืองท่าที่สาคัญทางด้ านการค้ า
ท่าเรื อ มีอตู่ อ่ เรื อ และยังมีกลิน่ อายของเมืองเก่ายุคโรมัน ที่นี่มีโรมันอารี นา่ Roman
Arena ที่เป็ นเหมือนแลนด์มาร์ คของเมือง มีความใหญ่โตและเก่าแก่พอๆกับโคลอส
เซียมในกรุงโรม

รั บประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรม
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั PARK PLAZA HISTRIA PULA HOTEL 4**** หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เที่ยวชมเมืองพูล่า - โรวินจ์ - ซาเกรบ
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินเล่นชมเมืองพูลา่ Pula เมืองที่มีเก่าแก่มีฐานะเป็ นศูนย์กลางของ
คาบสมุทรอิสเตรี ย และเป็ นที่ตงของ
ั้
Arena หรื อ Amphitheatre ที่มีขนาดใหญ่
เป็ นอันดับ 6 ของสนามกีฬากลางแจ้ งในลักษณะคล้ ายกันที่มีหลงเหลืออยู่ราว
200 แห่ง ด้ วยขนาดที่มีความใหญ่โตจึงถูกสร้ างอยู่นอกกาแพงเมือง สร้ างเสร็ จ
พร้ อมกับโคลอสเซียมแห่งกรุ งโรมในราวปลายศตวรรษที่ 1 ก่อด้ วยหินสีขาว ใช้
เป็ นสนามประลองของนักรบโบราณและการต่อสุ้ของสัตว์ จากนันเดิ
้ นทางต่อสู่
เมืองโรวินจ์ (Rovinj) เมืองที่ใครๆก็บอกว่าอารมณ์เหมือนเดินอยู่ในเวนิสของ
อิตาลี จึงได้ ฉายา เวนิสแห่งโครเอเชีย อิสระให้ ท่านได้ เดินเล่นชมเมืองตาม
อัธยาศัย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางสูน่ ครซาเกรบ
ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของประเทศโครเอเชีย จากนันน
้ าคณะเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั WESTIN HOTEL ZAGREB 5***** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ซาเกรบ - อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเที่ยวชมเมืองเก่าเริ่ มต้ นเดินทัวร์ จากจัตรุ ัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน โบสถ์
เก่าแก่ที่มีอายุเกื อบ 1,000 ปี เห็นได้ จากทุกมุมของเมือง หลังจากถูกกองทัพ
มองโกลทาลายในคริ สต์ศตวรรษที่ 13 และแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ในปี ค.ศ.1880 ก็
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ศุกร์

(0855-1505 // 1735-1930)
(13 ก.ม.)

Local
www.parkplaza.com
เสาร์
Buffet

Local
(268 ก.ม.)
Local
hotelwestinzagreb.com
อาทิตย์
Buffet
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12.00 น.
บ่าย
18.00 น.
วันที่ 4
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

18.00 น.
วันที่ 5
07.00 น.
09.00 น.

ได้ รับการซ่อมแซมใหม่ให้ เป็ นรู ปแบบนิโอกอธิคดังที่เห็นในปั จจุบนั ชมตลาดโด
แลค ตลาดกลางแจ้ งที่ กล่าวกันว่าเก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่งของยุโรป, ประตูเมือง
เก่าสโตนเกท ประตูเมื องที่ ยังหลงเหลืออยู่มีรูปพระแม่มารี รอดพ้ นจากไฟไหม้
ครัง้ ใหญ่ ในปี ค.ศ. 1731 เชื่อกันว่าเกิดจากปาฏิหาริ ย์อนั ศักดิ์สิทธิ์ เข้ าสู่จัตุรัส
มหาวิหารเซนต์มาร์ ค ซึง่ ตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองเก่าซาเกรบ สร้ างขึ ้นในราวศตวรรษ
ที่ 13 หลังคามุงด้ วยกระเบื อ้ งสี ต่ างๆ ซึ่งเป็ น รู ป ตราสัญ ลัก ษณ์ ข องซาเกรบ
โครเอเชี ย สลาโวเนี ย และดาลมาเชี ย รอบจั ตุ รั ส เรี ย งรายไปด้ ว ยท าเนี ย บ
ประธานาธิบดีและรัฐสภา บันทึกภาพแบบพาโนรามาที่จุดชมวิวตัวเมืองเก่าเขต
อัพเพอร์ ทาวน์ ติดกันเป็ นโบสถ์เซนต์แคทเทอรี น ที่ชาวเมืองนิยมมาประกอบพิธี
สมรส แล้ วนัง่ รถรางสู่โลเวอร์ ทาวน์ เขตชุมชนย่านใจกลางเมือง มีจตั รุ ัสเยลาซิค
เป็ นย่านการค้ าและศูนย์ กลางของเมือง อีกทัง้ ยังเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ อันทันสมัย
ของคนเมือง ร้ านค้ า และร้ านขายของที่ระลึกเรี ยงราย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
เดินทางสูเ่ มืองพลิตวิเซ่ (Plitvice) แห่งแคว้ น Istria & Kvarner ระหว่างทางเต็ม
(136 ก.ม.)
ไปด้ วยธรรมชาติ และความงามของทิวทัศน์สองข้ างทางที่รายล้ อมด้ วยป่ าเขา
สลับทุ่งหญ้ า ฟาร์ มการเกษตรที่อดุ มสมบูรณ์
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL JEZERO 3*** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.np-plitvicka-jezera.hr
อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่ - ซาดาร์
จันทร์
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นาท่านเข้ าสูอ่ ทุ ยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ตังอยู
้ ่ใน
กลางของประเทศถูกค้ นพบขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติไปตามทางเท้ า
ที่จดั ไว้ เป็ นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบและน ้าตกที่สงู ตระหง่าน เป็ น
อุทยานธารสวรรค์ตามธรรมชาติแห่งยุโรป พื ้นที่สว่ นใหญ่ปกคลุมด้ วยน ้า มี
ทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟา้ รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้ วยทางเดิน
สะพานไม้ ลดั เลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา บางช่วงเป็ นน ้าตกแบ่งเป็ น 2
ระดับ น ้าตกที่สงู ที่สดุ มีความสูง 639 เมตร ที่ต่าสุดมีความสูง 503 เมตร ล่องเรื อ
ข้ ามทะเลสาบ Kozjak เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุ ในอุทยาน องค์การยูเนสโก้ จงึ
ได้ รับเอาไว้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองซาดาร์ (Zadar) อดีตเมืองหลวงเก่าของภูมิภาคดัล
เมเชีย (Dalmatia) ที่นี่ปัจจุบนั ได้ กลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมอันเก่าแก่มาตังแต่
้ สมัยโรมันอีกด้ วย นอกจากนี ้แล้ วเมืองหลวงเก่า
แห่งนี ้ยังเป็ นที่ร้ ู จกั กันในหมูช่ าวเรื อที่มาค้ าขายในแถบนี ้
เนื่องจากเคยเป็ น
ศูนย์กลางทางค้ าขายมาตังแต่
้ สมัยอดีต
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั FALKENSTEINER FAMILY HOTEL DIADORA 4****
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ซาดาร์ - ซีบีนิก - พรี โมสทีน - โบสถ์ เซนต์ เจมส์ - สปริต - วังดิโอคลีเธียน
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสูเ่ มืองซีบีนิก (Sibenik) ซึง่ ถูกบันทึกในเอกสารตังแต่
้ ค.ศ. 1066
ในชื่อแคสทรัม ซีบีนิซี (Castrum Sebenici) เติบโตจากอิทธิพลภายใต้ การ
ปกครองของ ฮังกาเรี ยน-โครแอตรวมถึงเวเนเชียน ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปของหมูบ่ ้ าน
พรี โมสทีน (Premosten) ที่ตงอยู
ั ้ ่บนปลายแหลมยื่นออกไปในทะเลอาเดรี ยติก
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Local
(118 ก.ม.)

Local
www.falkensteiner.com
อังคาร
Buffet
(90 ก.ม.)
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ถึงซีบีนิก นาชมสถานที่สาคัญที่สดุ ของเมืองคือ มหาวิหารเซนต์เจมส์ สร้ างขึ ้นใน
ระหว่างปี ค.ศ.1431-1535 เป็ นสถาปั ตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3
ศิลปกรรม คือ ดัลเมเชียน (ท้ องถิ่น), ศิลปะทางเหนือของอิตาลีและทัสคานี
สถาปนิคทัง้ 3 ท่านได้ ใช้ เทคนิคชันสู
้ งในการสร้ างห้ องโถงสูงใหญ่ และโดมครึ่ง
วงกลม ทังวิ
้ หารล้ วนสร้ างด้ วยหินทังหมด
้
สะท้ อนให้ เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะ
โกธิคและเรอเนสซองค์ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน โดยยูเนสโก้ ยกให้ มหาวิหาร
แห่งนี ้ให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่ 6
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองสปริ ต (Split) เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองของโครเอเชีย
รองลงมาจากเมืองซาเกรบ ในแคว้ นดัลเมเชียนซึง่ เป็ นต้ นกาเนิดของสุนขั พันธ์
ดัลเมเชียน ที่นี่เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการคมนาคมที่สาคัญ
ที่สดุ ของเขตชายทะเล ด้ วยมีสนามบินนานาชาติที่สามารถรองรับการเดินทาง
ทางภาคใต้ ของโครเอเชียกับหลายเมืองในยุโรป เที่ยวชมเมืองโบราณสปลิต เป็ น
ที่ตงของพระราชวั
ั้
งดิโอคลีเธียน (Diocletian’s Palace) สร้ างในราวศตวรรษที่ 3
บนอ่าวอัสพาลาโธส โดยดิโอคลีเธียนจักรพรรดิแห่งโรม ซึง่ พระองค์ทรงพานักที่
พระราชวังแห่งนี ้จนสิ ้นชีพในปี ค.ศ.305 ชมร่ องรอยของพระราชวังที่มีอายุกว่า
1,700 ปี ด้ านในเป็ นมหาวิหารสร้ างในยุคกลาง ป้อมปราการเดิมเพื่อป้องกัน
ข้ าศึก UNESCO ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก อิสระให้ ท่านพักผ่อนหย่อนใจบน
พรอมมินาด ถนนเลียบทะเลที่งดงามของเมือง
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RASISSON BLU RESORT SPLIT 4**** หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
สปริต - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) - ดูบรอฟนิก
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองดูบรอฟนิก ผ่านอาณาเขตดินแดนของประเทศบอสเนียและเฮอร์
เซโกวีนา เข้ าสูเ่ มืองสตอน ที่มีฟาร์ มเลี ้ยงหอยนางรมอยู่มากมาย เดินเล่นชม
เมืองสตอน ที่มีกาแพงเมืองล้ อมรอบตัวเมืองเก่าบนยอดเขาโดยกาแพงเมืองนี ้มี
ความยาว 5.5 กม. โดยมีความยาวเป็ นอันดับหนึง่ ของยุโรป และเป็ นอันดับสอง
รองจากกาแพงเมืองจีน
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสูด่ บู รอฟนิก (Dubrovnik) เป็ นหนึง่ ในเมืองเก่าที่สวยที่สดุ ในยุโรป
สมญานามไข่มกุ แห่งทะเลเอเดรี ยติก
เป็ นเมืองที่มีอานาจทางทะเลตังแต่
้
ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางการค้ า จึงได้ สร้ างความยิ่งใหญ่ให้
โดดเด่น ด้ วยการตกแต่งพระราชวัง, สร้ างโบสถ์, วิหาร สร้ างจัตรุ ัสและน ้าพุ
บ้ านเรื อนต่างๆ ได้ รับการปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย เสน่ห์ของเมืองอยู่
ที่ เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึง่ ตังอยู
้ ่ในโอบล้ อมกาแพงโบราณสูงตระหง่าน ตรง
บริ เวณพื ้นที่ริมทะเลอาเดรี ยติก เป็ นเขตชุมชนเริ่ มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟ
นิกมาสร้ างบ้ านแปงเมืองไว้ ตงแต่
ั ้ ศตวรรษที่ 7 และสร้ างกาแพงเมืองแข็งแรงขึ ้น
ล้ อมเมืองไว้ ในศตวรรษที่ 13 เพื่อป้องกันภัยจากศัตรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียน
มาชีโดเนียนและเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่ามากมายด้ วยสิ่งก่อสร้ างโบราณ ได้ รับ
การขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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Local
www.radissonblu.com
พุธ
Buffet
(170 ก.ม.)

Local

Local
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วันที่ 7
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
15.00 น.

19.00 น.

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL MORE DUBROVNIK 5***** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ดูบรอฟนิก - ขึน้ กระเช้ าชมวิว - เมืองโบราณ - ขึน้ กาแพงเมืองเก่ า
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านขึ ้นเคเบิ ้ลคาร์ สูจ่ ดุ ชมวิวบนยอดเขา เสน่ห์ของดูบรอฟนิก อยู่ที่จดุ ชมวิว
ของแต่ละแห่งไม่ซ ้าแบบ ขึ ้นสูย่ อดเขาบนความสูง 405 เมตร เพื่อชมทัศนียภาพ
ของเมืองแบบพาโนรามา กล่าวกันว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ ของเมือง จากนัน้
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองแชฟทัต
เมืองชายทะเลขนาดเล็กที่มีประชากรเพียง
2,000 คน เป็ นเมืองที่มีการพบมาตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 6
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเที่ยวชมเมืองเก่าดูบรอฟนิก (Grad) โดยเริ่ มต้ นจากประตูหลัก (Pile Gate),
น ้าพุโบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), โบสถ์ฟรานซิสกัน ในสถาปั ตยกรรม
โกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สดุ ของยุโรป ดาเนินกิจการมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.
1391 ชมสปอนซ่าพาเลซ (The Sponza Palace) พระราชวังเดิม งดงามใน
สถาปั ตยกรรมโกธิกผสมเรอเนซองส์ เป็ นหอจดหมายเหตุที่บอกเล่าเรื่ องราว
ความเป็ นเมืองท่าการค้ าขายทางทะเลในอดีต จัตรุ ัสกลางเมือง (Loggia) ซึง่
เป็ นสถานที่นดั พบของชาวเมืองในอดีต โบสถ์เซนต์เบลซ (St.Blaise) นักบุญ
ประจาเมือง สไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็ นฉากหลัง ชมเรคเตอร์ พาเลซ
(Rector’s Palace) อดีตเคยเป็ นที่ทาการรัฐบาล ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่บอก
เล่าเรื่ องราวต่างของเมืองโบราณแห่งนี ้ นาท่านชมเมืองแบบพาโนรามาวิวบน
กาแพงเมืองโบราณ ที่โอบล้ อมรอบเมืองเก่ายาวถึง 1,940 เมตร
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL MORE DUBROVNIK 5***** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ดูบรอฟนิก - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบินเมืองดูบรอฟนิก

www.hotel-more.hr
พฤหัสบดี
Buffet

Local

Local
www.hotel-more.hr

วันที่ 8
ศุกร์
06.00 น.
Buffet
07.00 น.
10.15 น. ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY182 / AY089
(1015-1415 // 1735-0715+1)
วันที่ 9
คณะเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
เสาร์
06.45 น. สายการบินไทย นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วนจะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

24 มิ.ย.-2 ก.ค. 2559

ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน :

กาหนดวันเดินทาง
เดือนมิถนุ ายน - เดือนสิงหาคม 2559
15-23 ก.ค. 2559
12-20 ส.ค. 2559

 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single bed room)
 พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Double Single use)
 ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน ผู้ใหญ่หกั ท่านละ
 ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน เด็กหักท่านละ

กาหนดวันเดินทาง
8 - 16 กรกฎาคม 2559
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ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน :

ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
 พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single bed room)
 พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Double Single use)
 ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน ผู้ใหญ่หกั ท่านละ
 ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน เด็กหักท่านละ

102,000.96,900.86,900.12,000.13,000.-36,000.-31,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 29 มกราคม 2559
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานรถโค้ ชของยุโรป
 ค่าเข้ าโรมันเธียเตอร์ ที่พลู า่ / อุทยานพลิตวิเซ่ / วังดิโอคลีเธียน / โบสถ์ฟรานซิสกัน / กาแพงเมือง
โบราณดูบรอฟนิก / เคเบิ ้ลคาร์
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ ใน
กรณี ทีท่ ่านมี ขอ้ จากัดในการรับประทานอาหารบางชนิ ด
กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่
ความเหมาะสม
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ โครเอเชีย
 ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ
OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ
มากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน
2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความ
ล่าช้ าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเอง

ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (สายการบินฟิ นแอร์ เข้ มงวดเรื่องน้าหนักกระเป๋า ซึ่งอาจทาให้ ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่าย
เพิ่ม)

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกัน
เป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้าน
หรื อที่ท่านรู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการ
ยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่ง
ท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณา
ชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด
ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
EUR38A_SLOVANIA-CROATIA 9 DAYS by AY (Jun-Aug ‘16)

6/9

1.
2.
3.
4.
5.

เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง
พูดจาหยาบคาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่
ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่กอ่ หวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการ
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดย
สามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยน
ชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณา
อนุมตั ิวีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคล
หรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ใน
กรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ท่าน
ยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป
 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้
สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน,
ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกัน
เพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand)
Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ
และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่
เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ
ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และ
หากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบิน
สามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินฟิ นแอร์ ในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ One World ได้ ขึ ้นอยูก่ บั
เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการ
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บินเท่านัน้

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ
วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาด
กะทัดรัด และไม่มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจ
มีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่าย
เพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่
เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่
คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้
ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการ
ล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าว
ได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณา
สอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี
กระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่
สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม
(สาหรับผู้โดยสารชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนัก
เพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
และมีความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้
ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ
ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะ
การเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการ
บินพาณิชย์
ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน
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10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมี
ข้ อกาหนดที่ชดั เจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของ
คนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

ยื่นวีซ่าประเทศ โครเอเชีย / ใช้ เวลายื่นวีซ่าประมาณ 30 วันทาการ

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่
ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกัน
ทัง้ 2 รู ป**กรุ ณาติดต่อพนักงานขายเพื่อขอตัวอย่างรู ปถ่าย**
 สาเนาทะเบียนบ้ าน,สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาบัตรข้ าราชการ,สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล,สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาใบ
หย่า,สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท สังกัดหรื อหน่วยงานที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้
จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
พร้ อมวัตถุประสงค์
 หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่ม
ที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวี
ซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็ น sponsor พร้ อมระบุชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชี
กระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว
ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดย
ระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษฉบับจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่ บิด า,
มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต
โดยมีนายอาเภอ หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซา่ ของท่าน
เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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