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วันที่หน่ึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา
ประเทศกาตาร   (-/-/-)

17.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขา
ออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ
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คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนออกเดินทาง

20.25 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบิน Qatar
Airways เที่ยวบินที่ QR835

** ใชเวลาบินประมาณ 8 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **
23.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง **

วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ
ประเทศโครเอเชีย - เมืองซาเกร็บ - ยานอัพเปอรทาวน - มหาวิหารแหงเมืองซาเกร็บ - มหาวิหาร
เซนตมารค - น่ังรถรางทองถ่ิน ชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ - เนินเขากอรนจิกราด - โบสถเซนต
แคทเทอรีน - อาคารพิพิธภัณฑศิลปะภาพเขียน - พิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงประเทศโครเอเชีย -
พระราชวัง - ยานโลเวอรทาวน - จัตุรัสเจลาซิค - อนุสาวรียพระเจาโจเซปเจลาซิค - สุสานท่ีใหญท่ีสุดของ
ประเทศโครเอเชีย - เมืองซาดาร             (-/-/D)

02.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบิน Qatar
Airways เที่ยวบินที่ QR215

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **
07.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร ** เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง **
นําทานเดินทางสู เมืองซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศโครเอเชีย เปนศูนยกลาง
ของการปกครอง อุตสาหกรรม ธุรกิจ และศิลปวัฒนธรรม ต้ังอยูบริเวณตะวันตกตอนเหนือของประเทศ
โครเอเชีย โดยมีแมน้ําซาวาไหลผานเชื่อมโยงไปยังบริเวณเทือกเขาแอลป เทือกเขาไดนาริกแอลป ทะเลอาเดรี
ยติก และภูมิภาคแพนโนเนีย ทําใหสามารถติดตอและคมนาคมขนสงกับภูมิภาคยุโรปกลางไดเปนอยางดี นําทาน
เที่ยวชมเมืองซาเกร็บโดยรอบ โดยตัวเมืองจะแบงออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ ยานอัพเปอรทาวน (Upper Town)
และ ยานโลเวอรทาวน (Lower Town) เริ่มจาก ยานอัพเปอรทาวน (Upper Town) นําทาน ถายรูปเปนท่ี
ระลึก กับ มหาวิหารแหงเมืองซาเกร็บ (Zagreb Cathedral) ที่มีชื่อเดิมวา มหาวิหารเบลสซึด เวอรจิน แมรี่
(Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) หรือ มหาวิหารเซนตสตีเฟน (St.
Stephen’s
Cathedral) มี
หอคอยคูโดดเดนอยู
ด า นบ น  เ ริ่ ม แ ร ก
ส ร า ง ม า ต้ั ง แต ยุ ค
โรมนัเรอืงอํานาจ แต
มาถู กทํ าล ายด วย
กองทัพมองโกลที่เขา
ม า รุ ก ร าน  ต อ ม า
ป ร ะ ม า ณ ก ล า ง
คริสตศตวรรษที่ 13
เกิดการบูรณะครั้งใหญในรูปแบบของศิลปะกอธคิ ตกแตงใหมอยูหลายครั้ง จึงสวยสงางามดั่งปจจุบัน มหาวิหาร
แหงน้ีถือเปนสัญลักษณสําคัญ ท่ีสามารถมองเห็นไดจากทุกมุมของเมืองซาเกรบ็
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนตมารค (St. Mark’s Cathedral) ที่โดดเดนสวยงามดวย
หลังคาท่ีใชศิลปะการปูกระเบ้ืองเปนสีสัน ลวดลายตารางหมากรุกแดงขาว ซึ่งเปนสัญลักษณของประเทศ
โครเอเชีย
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** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **
นําทาน น่ังรถรางทองถ่ิน ชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ (Local Tram) บริเวณ เนินเขากอรนจิก
ราด (Gornji Grad) จากมุมสงูน้ีมองไปทิศใดก็เจอแตยอดโบสถเกาแกสวยงาม ไดแก โบสถเซนตแคทเทอรีน
(Church of St. Catherine) โบสถสีขาวแบบบาโรค, อาคารพิพิธภัณฑศิลปะภาพเขียน (Naive Art),
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงประเทศโครเอเชีย (Museum of Croatia), พระราชวัง (The Palace) รวม
ไป ถึง  มหา วิหาร เซนต ม า ร ค  ( St.
Mark’s Cathedral) ความสวยงามทาง
สถาปตยกรรมของอาคารบานเรือนไล
ลดหล่ันกันไปตามไหลเขา และ ยานโล
เวอรทาวน (Lower Town) ยาน
เศรษฐกิจอันทันสมัย หรือที่ เรียกอีก
อยางวาเปนยานเมืองใหม ดูทันสมยักวา
ยานอัพเปอรทาวน ผานชม จัตุรัสเจลา
ซิค (Jelacic Square) ยานเศรษฐกิจ
ธุรกิจการคาและจดุนัดพบของชาวเมือง
บริเวณนี้ยังเปนที่ตั้งของ อนุสาวรียพระ
เจาโจเซปเจลาซิค (Joseph Jelacic
Square Monument) กษัตริยผูทรง
กอบกูเอกราชยึดดินแดนคืนมาจากอาณาจักรออสเตรียในยุคกอน ** กรณีรถรางทองถิ่นงดใหบริการ ไมวา
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถคืนคาใชจายได ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม เน่ืองจากเปน
การชําระแบบเหมาจายกับผูแทนเรียบรอยแลวท้ังหมด **
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ สุสานท่ีใหญท่ีสุดของประเทศโครเอเชีย (Mirogoj Cemetery) สุสานนี้สราง
ขึ้นในป ค.ศ. 1876 และเสร็จสมบูรณในป ค.ศ. 1929 สุสานแหงนี้เปนที่สถานที่ฝงศพของบุคคลที่มีช่ือเสียง
มากมายของประเทศโครเอเชีย จึงมีการตกแตงประดับประดาสวนไวอยางสมเกียรติสวยงามตามฤดูกาล
นําทานเดินทางสู เมืองซาดาร (Zadar) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 10 นาที) เปนเมืองใหญอันดับท่ีหา
ของประเทศโครเอเชีย ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงใตติดกับทะเลอาเดรียติกในภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) มีอายุ
เกาแกประมาณ 2,800 ป มปีระวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกมาตั้งแตสมัยโรมันอีกดวย ในอดีตเปนเมือง
ทาทางทะเลท่ีสําคัญแหงหน่ึงของทะเลอาเดรียติกและเปนท่ีชวงชิงของหลายอาณาจักรเพ่ือครองความไดเปรียบ
การคาทางทะเลบริเวณเมืองน้ี ในชวงสาธารณรัฐสงัคมนิยมยูโกสลาเวีย เมืองซาดารไดรับการพัฒนาใหกลายเปน
เมืองทองเที่ยวที่โดดเดนแหงหนึ่งของฝงทะเลอาเดรียติก และแมปจจุบันน้ีหลังประเทศโครเอเชียไดแยกตัว
ออกมาเปนประเทศเอกราชจากยูโกสลาเวียเม่ือตนทศวรรษท่ี 90 เมืองซาดารก็ยังคงเปน 1 ในแหลงทองเท่ียวท่ี
ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทั่วโลก

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
ã นําคณะเขาสูที่พัก Hotel Kolovare, Zadar หรือเทียบเทา

วันท่ีสาม เมืองซาดาร - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาวาการเมืองซาดาร - โบสถเซนตไซเมียน - โรมันฟอรัม - โบสถเซนต
โดแนท - โบสถเซนตแมร่ี - มหาวิหารเซนตอนาตาเซีย - เมืองสปลิท - พระราชวังไดโอคลีเชียน - เมืองมาลี
สตอน       (B/-/D)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นาํทานเดินทางสู จัตุรัสกลางเมือง (City Square) เปนที่ต้ังของสถานที่สําคัญทางราชการและศาสนาตางๆ
มากมาย รวมไปถึงรานคาจําหนายของท่ีระลึก ผานชมบรรยากาศของเมืองเกาแถบริมทะเลอาเดรียติก นําทาน
ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ ศาลาวาการเมืองซาดาร (Zadar City Hall) ที่ยังคงทําการอยูในปจจุบัน นําทาน
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ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสถเซนตไซเมียน (St. Simeon Church) โบสถเกาที่มีประวัติอันยาวนานของเมือง
นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ โรมันฟอรัม (Roman Forum) ลานประชุมกลางเมือง ที่ปจจุบันหลงเหลือ
เพียงแคซากปรักหกัพัง ซ่ึงถือวาเปนส่ิงกอสรางท่ีมีขนาดท่ีใหญท่ีสดุในฝงตะวันออกของทะเลอาเดรียติก นําทาน
ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสถเซนตโดแนท (St. Donatus Church) ตั้งอยูบริเวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม เปน
โบสถไบเซนไทนที่ใหญที่สุดในแควนดัลเมเชีย ถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 9 ตัวอาคารสรางแบบหลังคาทรง
กลม ปจจุบันยังคงใชสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เปนอีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองซาดาร บริเวณเดียวกัน
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ โบสถเซนตแมร่ี (St. Mary's Church) ปจจุบันไดกลายเปนพิพิธภัณฑสําหรับ
การเก็บงานศิลปะ วัตถุโบราณท่ีมีความสําคัญทางศาสนา นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนตอนา
ตาเซีย (St. Anastasia Cathedral) เปนมหาวิหารคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญที่สุดในแควนดัลเม
เชีย ถูกสรางข้ึนในชวงศตวรรษท่ี 4 ถึง 5 เปนประจําเมืองซาดาร แมวามหาวิหารจะผานการถูกทําลายใน
สงครามมาแลวก็ตาม แตยังคงความสวยงามอยู
นําทานเดินทางสู เมืองสปลิท (Split) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) เปนเมืองชายทะเลที่ใหญ
ที่สุดแถบทะเลอาเดรยีติก ของประเทศโครเอเชีย มีประวัติความเปนมากวา 2,500 ป ตั้งแตสมัยกรีก ถือไดวา
เปนเมืองที่เกาแกที่สุดเมืองหนึ่งอีกเชนกัน

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **

นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ พระราชวังไดโอคลีเชียน (Diocletian's Palace) เปนพระราชวังที่ตั้งอยูที่
เมืองสปลิท ประเทศโครเอเชีย สรางขึ้นโดยจักรพรรดิไดโอคลีเชียน เมื่อตนคริสตศตวรรษที่ 4 จักรพรรดิไดโอคลี
เชียนทรงสรางพระราชวังขนาดใหญโตรโหฐานแหงนี้ เพื่อเตรียมที่จะใชเปนสถานที่สําหรับใชชีวิตชวงปลด
เกษียณ ภายในอาณาเขตอันกวางใหญของพระราชวังน้ัน มากมายดวยวิหาร ที่ประทับตางๆ รวมถึงสุสานของ
พระองคเอง จากโถงทางเดินเบ้ืองลางท่ีเช่ือมตอกับหองหับตางๆ ซ่ึงมบัีนไดเช่ือมสูสวนท่ีเปนลานพระราชวัง โดย
มเีสาหนิแกรนิตที่ประดับประดาลวดลายอยางงดงามลอมไว 3 ดาน สูงขึ้นไปคือหอคอยแหงวิหารเซนตโดมิโน
วิหารโรมาเนสก ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 13 ภายในมีแทนบูชาของเซนตโดมิโนและเซนตสตาซิอุส รวมถึง
ภาพเขียนสีทางศาสนา และซุมประตูไมลวดลายละเอียดยิบ ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1979 ** ยังไมรวมคาบัตรเขาชม พระราชวังไดโอคลีเชียน ทานละ
ประมาณ 22 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เปนเงินไทย ทานละ ประมาณ 880 บาท (THB) **
นําทานเดินทางสู เมืองมาลี สตอน (Mali Ston) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเล็กริม
ทะเลทางตอนใตของประเทศโครเอเชีย ต้ังอยูในคาบสมุทรเพลเยแซค ใกลพรมแดนเมืองนีอุม ประเทศบอสเนีย
บริเวณหุบอาวแถบนี้มีความอุดมสมบูรณของแพลงตอนและสารอาหารในน้ําทะเลจํานวนมาก เนื่องจากสภาพ



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

ภูมิประเทศเปนลักษณะโขดหินและเกาะเล็กๆ ทําใหเมื่อเวลามีฝนตกน้ําชะลางแรธาตุไหลลงน้ําทะเล จึงทําให
เมืองมาลี สตอน เปนแหลงทําประมงที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของประเทศโครเอเชีย

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง หรือ บุฟเฟตนานาชาติ)
ã นําคณะเขาสูที่พัก Grand Hotel Neum, Mali Ston หรือเทียบเทา

วันท่ีส่ี เมืองมาลี สตอน - ลองเรือเขาเยีย่มชม ฟารมเลีย้งหอยนางรม - ล้ิมลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะ
เลอะเดรียติก พรอม จิบแชมเปญ - เมืองดูบรอฟนิก - เมืองเกาดูบรอฟนิก - ศาลาวาการประจําเมืองดูบรอฟ
นิก - หอระฆังประจําเมืองดูบรอฟนิก - ข้ึนชมวิวทิวทัศนของเมืองดูบรอฟนิก จากมุมสงู โดยกระเชาไฟฟา -
เมืองโทรเกียร - เขตเมืองเกา - จัตุรัสจอหนปอลที่ 2 - ประตูเมืองเกา - หอนาฬิกา - มหาวิหารเซนต
ลอวเรนซ                                (B/-/-)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทาน ลองเรือเขาเยี่ยมชม ฟารมเล้ียงหอยนางรม (Oyster Farm) ที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดในเมืองมาลี
สตอน หากใครไดมาเยือนไมควรพลาดชิมหอยนางรมสดๆจากท่ีน่ี ชมข้ันตอนตางๆของการเล้ียงหอยนางรม และ
ใหทาน ลิ้มลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พรอม จิบแชมเปญ (Tasting Fresh
Oyster with Champange) ด่ืมดํ่ากับรสชาติหอยนางรมสดทามกลางบรรยากาศสดุโรแมนติคและสวยงามริม
แถบทะเลอาเดรียติก ** กรณีเรืองดใหบริการ ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถคืน
คาใชจายได ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวท้ังหมด **
นําทานเดินทางสู เมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ไดรับการกลาว
ขานวาเปนเมืองเกาท่ีสวยท่ีสดุในทวีปยุโรป เปนเมอืงท่ีไดรบัฉายาวา “ไขมกุแหงทะเลอาเดรียติก (The Pearl
of Adriatic Sea)” ดวยความลงตัวของสถาปตยกรรมและผังเมืองท่ีเปนระเบียบ เมืองดูบรอฟนิกยังมี
ประวัติศาสตรเปนเมืองพ่ีเมืองนองกับเมืองสปลิท เปนเมืองทีมี่ความสําคัญทางการคาอยางมากในแถบทะเลอาเด
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รยีติก และ แถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน เคยเปนเมืองที่มีอํานาจทางทะเลและควบคุมการคาทางทะเลมาตั้งแต
ศตวรรษที่ 13 เพราะมีบทบาทเปนเมืองที่เชื่อมการคาระหวางฝงตะวันออกและตะวันตกของทะเลอาเดรียติก
ความสวยงามท้ังหมดไดหลอหลอมเมืองท้ังเมอืงดังทีป่รากฏในปจจุบนั ทําให ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดก
โลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1979
นําทาน ผานชม ความสวยงามโดยรอบของ เมืองเกาดูบรอฟนิก (Dubrovnik Old Town) เต็มไปดวย
สถาปตยกรรมแบบกอธิก เรอเนสซองส และบารอก ตัวเมืองเปนปอมปราการโบราณที่ถือเปนสัญลักษณของ
เมือง ชมแนวกาํแพงปอมปราการที่มีขนาดกวางขวาง ที่โอบเมืองเกาอันงดงามแหงนี้ไว นําทาน ถายรูปเปนท่ี
ระลึก กับ ศาลาวาการประจําเมืองดูบรอฟนิก (City Hall of Dubrovnik) และ หอระฆังประจําเมืองดูบ
รอฟนิก (Bell Tower of Dubrovnik) ถือเปนสัญลักษณสําคัญของเมืองดูบรอฟนิก ตั้งอยูปลายสุดของถนน
สายหลกั มีความพิเศษตรงลกูกลมๆ ใตหนาปด เปนสัญลกัษณแทนพระจนัทรบอกขางข้ึนขางแรมมาต้ังแตสมัย
โบราณ

นําทาน ขึ้นชมวิวทิวทัศนของเมืองดูบรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเชาไฟฟา (Dubrovnik Cable Car /
SRD Hill) สูจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิก ทานจะไดชมวิวทิวทัศนของทะเลสาบและภูเขา
สลบัซับซอน กับ บานเรือนสขีาวหลังคาสีสมอนัเปนเอกลักษณของเมืองดูบรอฟนิกท่ีสวยงามอันเปนภาพ และ
บรรยากาศท่ีหาชมไดยาก ** กรณีกระเชาไฟฟางดใหบริการ ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม
สามารถคืนคาใชจายได ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ท้ังหมด **
นําทานเดินทางสู เมืองโทรเกียร (Trogir) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองทาเกาแกในอดีต
ของประเทศโครเอเชีย เคยเปนอาณานิคมกรกีโบราณมีตนกําเนิดยอนไปราว 200 กวาปกอนคริสตกาล ดินแดน
แหงน้ีเดิมมีช่ือวา “ทรากอส” มาจากภาษากรีกทีแ่ปลวาแพะตัวผู ปจจุบันไดรบัการอนุรักษใหเปนเมืองเกาและ
ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1997 นําทาน
ผานชม เขตเมืองเกา (Old Town) ชมความสวยงามของอาคารบานเรอืน และปอมปราการท่ีสงางาม โบสถอัน
สวยงามของยุคโรมาเนสก ไดรับการสงเสริมดวยอาคารทีโ่ดดเดนแบบเรอเนสซองสและบารอกจากยุคเวเนเชียน
ผานชม จัตุรัสจอหนปอลท่ี 2 (John Paul 2 Square) จตุัรัสหลกัของเมือง รองรับชาวเมืองที่ผานมาผานไป
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ตั้งแตสมัยกรีกและโรมันจนถึงปจจุบัน ผานชม ประตูเมืองเกา (Old Town Gates) ที่ไดรับการบูรณะขึ้นใหม
เมื่อศตวรรษที่ 16 ผานชม หอนาฬิกา (Clock Tower) ท่ีสรางข้ึนในศตวรรษท่ี 14
นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ มหาวิหารเซนตลอวเรนซ (Cathedral of St. Lawrence) ท่ีสรางใน
ศตวรรษท่ี 12 ใชเวลากอสรางนานนับสิบป งดงามดวยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรปูปนสิงโต อดัมและ
อีฟ และรูปสลักเซนตลอวเรนซ องคสําคัญ อิสระใหทานเดินชมความสวยงามโดยรอบของเมือง หรือ เลือกซื้อ
สินคาทองถิ่น ของที่ระลึก

** อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **
ã นําคณะเขาสูที่พัก Hotel Medena, Trogir หรือเทียบเทา

วันท่ีหา เมืองโทรเกียร - เมืองซีเบนิก - จัตุรัสเมืองเกาซีเบนิก - มหาวิหารเซนตเจมส - เมืองพลิตวิเซ - อุทยาน
แหงชาติพลิตวิเซ เจเซรา - ลองเรือชมทะเลสาบคารลโลแวค - เมืองโอพาเทีย
             (B/-/D)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองซีเบนิก (Sibenik) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) อดีตเมืองหลวงของประเทศ
โครเอเชีย เปนหน่ึงในเมืองทาสาํคัญ ต้ังอยูตอนกลางของแควนดัลมาเชีย (Dalmatia) บริเวณปากแมนํ้าครักคา
ติดกับทะเลอาเดรียติก เมืองซีเบนิกไดรับการกลาวถึงในประวัติศาสตรครั้งแรกในป ค.ศ. 1066 ในแผนผัง
ราชวงศของกษัตริยพีทารเครสซิเมียรที่ 4
สรางข้ึนในราวศตวรรษท่ี 9 และ 10 โดย
เจาชายชาวโครแอต ถือเปนเมืองท่ีเกาแก
ที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศโครเอเชีย
นําทาน ผานชม จัตุรัสเมืองเกาซีเบนิก
(Sibenik Square) ที่ลอมรอบไปดวย
อาคารเกาแกที่ถูกดัดแปลงเปนรานขาย
ยา รานแวนตา รานเสื้อผาบูติกพื้นเมือง
รานขายของที่ระลึกตางๆมากมาย เมือง
ซีเบนิกแตกตางจากเมืองริมฝงทะเลอะเด
รียติกทั่ วไปเพราะสราง โดยชาวกรีก
กอนที่โรมันจะเขามามีอิทธิพล ตอมา
ภายหลังตกเปนเมืองขึ้นของเวเนเชียน
หรือเวนิซ ทุกวันน้ี จึง ยังสามารถพบ
สถาปตยกรรมหลายแหงท่ัวเมืองจะกรุนไปดวยกลิน่อายสไตลเวเนเชียนอยางชัดเจน
นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ มหาวิหารเซนตเจมส (Cathedral of St. James) หรือ มหาวิหารซีเบนิก
(Sibenik Cathedral) สรางข้ึนระหวางป ค.ศ. 1431-1535 เพ่ืออทิุศแดนักบุญเซนตเจมส หรือท่ีรูจักกันในนาม
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นักบุญยากอบ เนื่องจากสถาปนิกที่สรางวิหารแหงนี้ทั้ง 3 คน ไดแก Francesco di Giacomo, Georgius
Mathei Dalmaticus และ Niccolo di Giovanni Firentino มาจาก 3 ทองถ่ิน คือ ดัลมาเชีย โคโม และ ฟลอ
เรนซ เกิดเปนสามประสานรังสรรคผลงานสุดยอดแหงยุคช้ินหน่ึง โดยใชเทคนิคช้ันสูงในการสรางหองโถงขนาด
สูงใหญลักษณะโดมคร่ึงวงกลมสวยงามเปนเอกลักษณมากในยุคน้ัน ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 2000

** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **
นําทานเดินทางสู เมืองพลิตวิเซ (Plitvice) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาที) เมืองแหงแควนอิสเต
รยี (Istria) และ คารลโลแวค (Kozjak) ประเทศโครเอเชีย ระหวางทางมากไปดวยธรรมชาติและความสวยงาม
ของทิวทัศนท่ีรายลอมดวยปาเขาสลบัทุงหญาและฟารมเกษตรกรทีอุ่ดมสมบูรณ
นําทาน เขาชม อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ เจเซรา (Plitvice Jezera National Park) ซึ่งเกิดขึ้นจากน้ําภูเขา
มาลา คาเปลา (Mala Kapela) ไหลผานหินปูนหลายพันป ทําใหหินปนูถูกกัดเซาะ ไหลไปกองรวมกันเปนระยะ
เกิดเปนเขือ่นธรรมชาติ มีความสูงลดหลั่นกันลงไปทั้งสิ้น 16 แหง อุทยานแหงนี้มีเนื้อที่กวา 29,482 เฮคเตอร
เปนอทุยานแหงชาติท่ีถือไดวาเกาแกทีสุ่ดในยุโรปตะวันออก ติดกับพรมแดนของประเทศบอสเนียและเฮอรเซโกวี
นา พื้นที่สวนใหญปกคลุมดวยน้ํา มีทะเลสาบสีเขียวมรกต และสีฟา รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมตอกันดวย
ทางเดินสะพานไมลดัเลาะระหวางทะเลสาบและเนินเขา ความงดงามของทะเลสาบและนํ้าตกท่ีไหลรวยริน ลงสู
ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแหง ชมฝูงปลาแหวกวายในสระน้ําใสราวกระจกสะทอนสีครามของทองฟา แวดลอมไป
ดวยหุบเขา ตนไมใหญทีร่มรืน่ สงบสุข รวมเปนความสวยงามท่ีธรรมชาติมอบใหอยางลงตัว ทําใหสถานท่ีน้ี ไดรับ
การแตงต้ังใหเปนอุทยานแหงชาติ และ ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ
ยูเนสโก เม่ือป 1979
นําทาน ลองเรือชมทะเลสาบคารลโลแวค (Kozjak Cruise) เปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดในอุทยานฯ ผานชม
ความสวยงามของอุทยานตอนลางและชมความงดงามของ นํ้าตกขนาดใหญ (Big Waterfalls) สัมผัสถึง
บรรยากาศของสายนํ้าอันชุมฉํ่า บนพ้ืนนํ้าสีคราม และเกาะแกงในทะเลสาบ ตลอดจนไมปาจําพวกสนและเฟอร
เพลิด เพลิน กับธรรมชาติที่
สวยงามและอุดมสมบูรณที่เกิด
จากการรังสรรคของธรรมชาติ
** การลองเรือและการเขา
ชม อุทยา นฯ ในแต ล ะ จุ ด
ขึ้นอยู กับสภาพภูมิอากาศ
บางจุดปริมาณนํ้านอยไม
สามารถลองเรือไดถึง บางจุด
ปริมาณนํ้าสูงกวาสะพานไม
ไมสามารถเดินผานไปได ถือ
เปนเหตุการณทางธรรมชาติท่ี
ทางบริษัทไมสามารถควบคุม
ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
นําทานชมความสวยงามสวนอ่ืนๆของอุทยานฯ ท่ีมีอีกหลายจุด เปนการทดแทนโดยไมสามารถคืนคาใชจาย
ได ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมถึง หากไมสามารถลองเรือไดก็ตาม เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทน
เรียบรอยแลวท้ังหมด **
นําทานเดินทางสู เมืองโอพาเทีย (Opatija) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองที่มีสมญานาม
วา “ราชนีิแหงทะเลอาเดรียติก (The Queen of Adriatic Sea)” ดวยธรรมชาติทียั่งบริสุทธิ์ติดริมทะเล ทํา
ใหเมืองนี้เปนเมืองทองเที่ยวและพักผอนทีส่ําคัญที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศโครเอเชีย

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง หรือ บุฟเฟตนานาชาติ)
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ã นําคณะเขาสูที่พัก Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta, Opatija หรือเทียบเทา

วันที่หก เมืองโอพาเทีย - รูปปนนางแหงนกนางนวล - เมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค - ทาอากาศยานนานาชาติซา
เกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย - ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร
            (B/-/-)

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก กับ รูปปน
นางแหงนกนางนวล (Maiden with
the Seagull Statue) เปนรูปปนที่แกะ
โดย Zvonko Car นักประติมากรท่ีมี
ชื่อเสียง หญิงสาวที่นกนางนวลเกาะอยูที่
มือยืนเดนเปนสัญลักษณของเมืองนี้และ
มกัจะมีนกนางนวลจริงๆบินมาเกาะที่รูป
ปนนี้เปนประจํา ซึ่งมีความเปนมาวา มี
หญิงสาวชาวเยอรมันคนหนึ่งเคยมาเที่ยว
ที่นี่และลูกชายจมน้ําเสียชีวิต เธอจึงสราง
รูปพระแมมาเรียไวเปนที่ระลึก และมักจะ
มีนกนางนวลมาเกาะอยูเสมอเลยปนรปูนกนางนวลใหเกาะอยูดวย
นําทานเดินทางสู เมืองซาเกร็บ (Zagreb) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 10 นาที)
นําทานเดินทางสู ตลาดโดลาค (Dolac Market) ตลาดเล็กๆที่กางรมสีแดงสดสวยงาม เปนที่ตั้งของรานคา
รานกาแฟ รานอาหารตางๆมากมายทีบ่รเิวณน้ี
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 ** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว **
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย เพ่ือใหทานมีเวลาในการ
ทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสนิคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร

17.15 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร โดยสายการบิน Qatar
Airways เที่ยวบินที่ QR218

** ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 40 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **
23.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ** เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง **

วันที่เจ็ด ทาอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
ประเทศไทย
             (-/-/-)

01.55 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways
เที่ยวบินที่ QR980

** ใชเวลาบินประมาณ 7 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน **
12.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

/////////////////////////////////////

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน
ผูใหญ

หองละ 2-3
ทาน

1 เด็ก 2
ผูใหญ เด็ก

มีเตียง
(เด็กอายุ
ไมเกิน 12

ป)

1 เด็ก 2
ผูใหญ
เด็กไมมี
เตียง

(เด็กอายุ
ไมเกิน 12

ป)

พักเดี่ยว
เพ่ิม

ราคา
ไมรวม

ต๋ัว

2562

17 - 23 ตุลาคม 2562
(23 ต.ค. วันปยมหาราช)

17OCT QR835 BKK-DOH
20.25-23.40
18OCT QR215 DOH-ZAG
02.00-07.00
22OCT QR218 ZAG-DOH
17.15-23.45
23OCT QR980 DOH-BKK
01.55-12.55

48,999 48,999 48,999 10,999 35,999

09 - 15 พฤศจิกายน
2562

09NOV QR833 BKK-DOH
19.35-23.25
10NOV QR215 DOH-ZAG
02.00-06.15
14NOV QR218 ZAG-DOH
16.05-23.35

45,999 45,999 45,999 10,999 32,999
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15NOV QR980 DOH-BKK
02.15-12.55

16 - 22 พฤศจิกายน
2562

16NOV QR833 BKK-DOH
19.35-23.25
17NOV QR215 DOH-ZAG
02.00-06.15
21NOV QR218 ZAG-DOH
16.05-23.35
22NOV QR980 DOH-BKK
02.15-12.55

45,999 45,999 45,999 10,999 32,999

23 - 29 พฤศจิกายน
2562

23NOV QR833 BKK-DOH
19.35-23.25
24NOV QR215 DOH-ZAG
02.00-06.15
28NOV QR218 ZAG-DOH
16.05-23.35
29NOV QR980 DOH-BKK
02.15-12.55

45,999 45,999 45,999 10,999 32,999

2563

26 ม.ค. - 01 ก.พ. 2563

26JAN QR981 BKK-DOH
20.20-23.59
27JAN QR215 DOH-ZAG
02.00-06.15
31JAN QR218 ZAG-DOH
16.05-23.35
01FEB QR834 DOH-BKK
01.45-12.30

39,999 39,999 39,999 10,999 26,999

02 - 08 กุมภาพันธ 2563
(08 ก.พ. วนัมาฆบูชา)

02FEB QR981 BKK-DOH
20.20-23.59
03FEB QR215 DOH-ZAG
02.00-06.15
07FEB QR218 ZAG-DOH
16.05-23.35
08FEB QR834 DOH-BKK
01.45-12.30

45,999 45,999 45,999 10,999 32,999

07 - 13 กุมภาพันธ 2563
(08 ก.พ. วันมาฆบูชา /
10 ก.พ. วันหยุดชดเชย)

07FEB QR981 BKK-DOH
20.20-23.59
08FEB QR215 DOH-ZAG
02.00-06.15
12FEB QR218 ZAG-DOH
16.05-23.35

45,999 45,999 45,999 10,999 32,999
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13FEB QR834 DOH-BKK
01.45-12.30

09 - 15 กุมภาพันธ 2563
(10 ก.พ. วันหยุดชดเชย

วันมาฆบูชา)

09FEB QR981 BKK-DOH
20.20-23.59
10FEB QR215 DOH-ZAG
02.00-06.15
14FEB QR218 ZAG-DOH
16.05-23.35
15FEB QR834 DOH-BKK
01.45-12.30

45,999 45,999 45,999 10,999 32,999

16 - 22 กุมภาพันธ 2563

16FEB QR981 BKK-DOH
20.20-23.59
17FEB QR215 DOH-ZAG
02.00-06.15
21FEB QR218 ZAG-DOH
16.05-23.35
22FEB QR834 DOH-BKK
01.45-12.30

39,999 39,999 39,999 10,999 26,999

15 - 21 มีนาคม 2563

15MAR QR981 BKK-DOH
20.20-23.59
16MAR QR215 DOH-ZAG
02.00-06.15
20MAR QR218 ZAG-DOH
16.05-23.35
21MAR QR834 DOH-BKK
01.45-12.30

42,999 42,999 42,999 10,999 29,999

29 มี.ค. - 04 เม.ย. 2563

29MAR QR981 BKK-DOH
19.40-22.50
30MAR QR215 DOH-ZAG
02.00-07.00
03APR QR218 ZAG-DOH
17.15-23.35
04APR QR834 DOH-BKK
02.05-12.40

48,999 48,999 48,999 10,999 35,999

** อัตราน้ี ไมรวม คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน **

** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียว ประเทศโครเอเชีย ทานละ ประมาณ 6,500 บาท
สําหรับการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพ่ือ ใชเวลาพิจารณาอยางนอย 15-20 วันทํา
การ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ท้ังน้ีข้ึนอยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไม

สามารถขออนุญาตใชหนังสือเดินทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของ
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ทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวัน
เดินทางไมเพียงพอสําหรับย่ืนวีซาคร้ังใหม การยกเลิก และ คืนเงิน จะเปนไปตามเง่ือนไข ทุกกรณี **

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท **

** หากทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัว เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ังกอน
ทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา **

** อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะ

ไดออกเดินทาง ตามความตองการ) **

** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไม
วาม้ือใดม้ือหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรุณาเตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะม้ืออาหาร เน่ืองจาก

รานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัดเร่ืองของวัตถุดิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจัดใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด
และ บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีท่ีทานมีความประสงคท่ีจะส่ังเมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจาย

เพ่ิมเติมในสวนน้ีดวยตนเอง **

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ท้ังหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ **

อัตราคาบริการน้ีรวม
R คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ไมสามารถเล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ
อัพเกรดได
R คาภาษีนํ้ามัน ภาษีสนามบินทกุแหงท่ีมี
R คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Qatar Airways อนุญาตใหโหลดกระเปา
สัมภาระลงใตทองเคร่ืองบนิได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23
ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)
R คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)
R คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน
Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
R คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน ถายรูปเปนท่ีระลึก หรือ ผานชม ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีกคร้ัง
R คาอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ลูกคาเปนสําคัญ
R คาจางมัคคุเทศกคอยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
R คาประกันอุบติัเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุมครองสขุภาพกรุณาติดตอเจาหนาทีเ่ปนกรณีพิเศษ

อัตราคาบริการน้ีไมรวม
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T คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสอืเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คา
ซักรดี มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณา
สอบถามอัตราคาบรกิารจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกคร้ัง)
T คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบรษัิท
T คาทิปคนขับรถ ทานละ 15 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม
T คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 36 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงินไทยประมาณ 1,440 บาท (THB)
รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
T คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเท่ียว ประเทศโครเอเชีย ทานละ ประมาณ 6,500 บาท ข้ึนอยูกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ การยื่นขอวีซาทองเที่ยว ประเทศโครเอเชีย สามารถดําเนินการแทน
ได (โดยแผนกวีซาของบริษัท จะเปนผูดําเนินการแทนใหทาน) ผูเดินทางไมจําเปนตองไปแสดงตน ยกเวนสถานทูตจะขอใหทานเขา
มาสัมภาษณเปนกรณีพิเศษ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของสถานทูตเทาน้ัน หากเกิดกรณีน้ี ขอใหทานโปรดใหความรวมมือไปตามวัน
และ เวลาท่ีสถานทูตนัดหมาย

เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยว กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 60 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท

พรอมคาธรรมเนียมย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศโครเอเชีย ทานละ 6,500 บาท รวมเปน ทานละ 26,500 บาท (กรณีทาน
มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไมหมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือ
ในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคท่ีวีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก
เรียบรอยแลว ใหทานชําระเฉพาะเงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท) ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยัง
ไมไดรับยอดเงินมดัจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คท่ีวางและ
ทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป
เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษ
จํานวนจํากัด

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือ
เอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการ
จายเงนิไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับ
เงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทาง
ในทัวรน้ันๆทันที

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่
รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบรษัิท

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีนักทองเทีย่ว ตองการขอยกเลกิการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมี

รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลกิการจองกบัทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

2. กรณีนักทองเทีย่ว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบรษัิทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรบัเงนิคาบริการคืน โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจ
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ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ
ท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรบัมอบอํานาจ และหนาสมุดบญัชีธนาคารท่ีตองการให
นําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงนิคาบริการดังน้ี

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไม
วาวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน **

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริง
มากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด **

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาใชจายท้ังหมด
** ทั้งนี ้ทางบรษัิทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแก
นักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก เปนตน **

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบนิ หรือผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศ  จะไมมกีารคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. สําหรับอตัราคาบรกิารน้ี จําเปนตองมผูีเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิก เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะได
ออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรอืเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทาง
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัท
กําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได ทางบรษัิทยินดีท่ีจะใหบรกิารและดําเนินการตอไป

5. ในกรณีทีล่กูคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด โดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตร
โดยสารบางสวน สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตามกระบวนการของสายการบิน โดยใช
ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย

6. การติดตอใดๆ กับทางบรษัิทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่
รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบรษัิท

ขอมูลสาํคัญเก่ียวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ
1. เนื่องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2

ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยู
คนละช้ันกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 เตียงใหญ กับ 1
เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single)
ไมวากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงทีเ่กิดข้ึนจากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมอุีณหภูมิตํ่า
3. กรณีท่ีมงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูข้ึนมากกวากําหนด หรือหองพักเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียงเปนการทดแทน
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัด

รัต และไมมีอางอาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ขอมูลสาํคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ
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1. การยื่นขอวีซาทองเที่ยว ประเทศโครเอเชีย สามารถดําเนินการแทนได (โดยแผนกวีซาของบริษัท จะเปนผูดําเนินการแทนให
ทาน) ผูเดินทางไมจําเปนตองไปแสดงตน ยกเวนสถานทูตจะขอใหทานเขามาสัมภาษณเปนกรณีพิเศษ ท้ังน้ีข้ึนอยูกบัดุลย
พินิจของสถานทูตเทาน้ัน หากเกิดกรณีน้ี ขอใหทานโปรดใหความรวมมือไปตามวัน และ เวลาท่ีสถานทูตนัดหมาย

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยว ประเทศโครเอเชีย จําเปนตองใชเวลาพิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร -
อาทิตย ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซ่ึงหากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ท่ีมีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใช
ระยะเวลามากกวาปกติ)

3. การยื่นขอวีซาทองเที่ยว ประเทศโครเอเชีย แบบหมูคณะ เปนวีซาแบบเขาออกคร้ังเดียว กรณีท่ีทานตองการขอวีซาแบบเขา
ออกมากกวา 1 คร้ัง ทานจะตองแสดงหลักฐานสําคัญท่ีทานจําเปนจะตองไปพํานักใน ประเทศโครเอเชีย ใหสถานทูตเปนผู
พิจารณา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของสถานทูตเทาน้ัน รวมไปถึง คะธรรมเนียมจะปรับข้ึนตามระยะเวลาท่ีตองการจะขอตาม
ประเภทและเง่ือยไขของวีซา และ สถานทูตอาจจะแจงขอใหทานเขารับสัมภาษณเปนกรณีพิเศษ

4. กรณีทีท่านไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตองใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทาง
บริษัทจะเร่ิมดําเนินการจดัเตรียมเอกสารเพือ่ขอย่ืนวีซา (โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็ว
กวาน้ัน) และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริงท้ังหมด เชน คาบัตร
โดยสารโดยเครือ่งบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนกาํหนด แตวีซายังไมดําเนินการ หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวาง
การพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการย่ืนวีซาหลังคณะ และหรือ กรณีที่ทานตองการย่ืนกอนคณะ แตคณะท่ีทานเดินทาง
ยังไมปด อยูระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานักในประเทศปลายทาง
(Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการทองเท่ียวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทาน
จําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และหากทายท่ีสดุคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
สามารถชดเชยคาเสียหายใหกบัทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัคร
ในชวงน้ันๆ ซ่ึงหากอยูในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ท่ีมีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ)

6. หลงัจากท่ีผูสมัครไดทําการย่ืนขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูต
ออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพื่อเดินทาง
กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลวงหนา กรณีท่ีตองการใชหนังสอืเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรองขอหนังสือ
เดินทางกลับคืนดวน ระหวางข้ันตอนการพิจารณาวีซา อาจทาํใหสถานทูตปฏิเสธวีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม
นัน่หมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการ
พิจารณาเปนสาํคัญกอนดําเนินการ

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไมหมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวัน
คงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับนั้นๆออก และ
ตองการใชเดินทางทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเง่ือนไขของกลุมเชงเกน คือ วีซาออกจาก
ประเทศใด จะตองพํานักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอนแลวอยางนอยหนึ่งครั้ง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยัน
เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผดิชอบเก่ียวกับความเสียหาย และ คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในทุกกรณี เชน กรณี
ถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลบัจากประเทศปลายทาง

8. กรณีท่ีทานมีวีซาประเทศปลายทางทีส่ามารถเขาออกไดหลายคร้ัง และยังไมหมดอายุ จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเท่ียว
เทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันท่ีมีอายุคงเหลอือยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่
อนุมัติโดยระบวัุนที่สามารถพาํนักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับประเทศ
ปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศมาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความ
ถูกตอง หากไมเปนไปตามเง่ือนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการไมรับผดิชอบเก่ียวกับความเสียหาย
และ คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือ
ไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมอืง และ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน

9. การบดิเบือนขอเท็จจริงหรอืใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ใน
กรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทตูฯ ไมมนีโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ
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อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียม

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลงัจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซ่ึงขอใหทานใหความรวมมอืในสวนน้ีเพ่ือให
การย่ืนคํารองในคร้ังตอๆไปสะดวกมากข้ึน ท้ังน้ีข้ึนอยูกบัดุลยพินิจของเจาหนาทีส่ถานทูตเปนสําคัญ

11. การท่ีวีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมก่ีวัน เราไมสามารถฟองรองหรือเรียกรองคาเสยีหาย
ใดๆไดท้ังสิน้ เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทูตคุมครองอยู

12. เก่ียวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศที่ออกจากสํานักงาน
เขต หรือ อําเภอ ท่ีอาศัยอยู, ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หยาราง, ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับย่ืนคํารองขอ
วีซา หรือ สถานทูตตองการ เอกสารท่ีแปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุล
เทาน้ัน ซ่ึงจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี จําเปนท่ีสุด สําหรับเด็กที่อายุต่ํากวา 18 ป
บริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี
ลกูคาจําเปนตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทานได แตหาก
เอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกติ

13. กรณีลกูคาท่ีจองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือต๋ัวเครื่องบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตอง
เตรียมหลกัฐานการจอง ต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทาง
ใหครอบคลุมวันท่ีทานเดินทาง ไป และ กลับ เพ่ือใชในการประกอบการย่ืนขอวีซาใหครบตามเง่ือนไข ดวยตนเองทุกกรณีไม
วากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถย่ืนขอวีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตอง
ยอมรับเง่ือนไข และ หากมีคาใชจายเพ่ิมเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายย่ืนขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพ่ิมเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทัง้หมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไปถึงกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพ่ือย่ืนขอ
วีซา ทานไมสามารถย่ืนขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําใหทานตองยกเลกิการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกทั้งหมด

ขอมูลสาํคัญเก่ียวกับ สายการบิน ท่ีทานควรทราบ
1. เก่ียวกับทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกทีน่ั่ง

บนเครือ่งบนิทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากทีสุ่ด ใหลกูคาผูเดินทางท่ีมาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมาก
ท่ีสดุเทาทีจ่ะสามารถทําได

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจงลวงหนากอน
เดินทางกะทันหัน อาจมคีาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมท่ีตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได

3. บางสายการบนิอาจมีเงือ่นไขเก่ียวกับการใหบริการอาหารบนเคร่ืองแตกตางกัน ขอใหทานทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจํา
ชาติของแตละสายการบินท่ีกาํลังใหบรกิารทานอยู

เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ท่ีทานควรทราบ
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเทีย่วเทาน้ัน
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสาํหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสนํ้ีาตาล / เลอืดหมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสอืเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝงประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ
ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในสวนน้ี
ไมวาสวนใดสวนหน่ึง

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรยีบรอยแลวท้ังหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรอืใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

4. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือ
เดินทาง เลขทีวี่ซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ
หนาวีซามาใหกับทางบรษัิทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลอืท้ังหมด

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน
ของลกูคาเปนสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คา
ภาษีนํ้ามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเทีย่วบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสงูข้ึน

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอาํนาจของบรษัิทกํากับเทาน้ัน

9. นักทองเทีย่วตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่
เก่ียวของกับทางบรษัิท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบรษัิท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบนิ ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกัน
ทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจได
อยางสะดวก ณ จดุเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาทีโ่หลดใตทองเครือ่งบนิเทาน้ัน

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก
เจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเท่ียวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการ
ใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมข้ึนตามมาเปนบาง
กรณี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีข้ึน ไมวากรณี
ใดก็ตาม

13. กรณีลูกคาท่ีจองเฉพาะทัวรไมรวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแลนดทัวร ซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันท่ี
หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัทไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีท่ีไฟลทของทาน
ถึงชากวาคณะ และ ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเท่ียวท่ีคณะอยูในเวลา
น้ันๆ กรณีน้ี จะมคีาใชจายเพ่ิม ทานจาํเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีใชในการเดินทางดวยตนเองทัง้หมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็
ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเทีย่วเมือง หรือ สถานที่ทองเท่ียวใดๆ
สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวท้ังหมด

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเท่ียว ประเทศโครเอเชีย
1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลอืไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่า

กวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมูเทาน้ัน)
2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. จํานวน 2 รูป ฉากหลัง

ตองเปนพ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆท่ีเคยไดรับ เทาน้ัน
3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบรษัิท / รานคา :
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หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจด
ทะเบยีนการคา

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเร่ิมงาน เงินเดือน
โดยจดหมายรบัรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ ไมจําเปนตองระบุช่ือ
ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตองออกจากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู
และเบอรติดตออยางชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ

3.3 กรณีท่ีเปนขาราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกับหนาท่ีการงาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถ

เขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได แตท้ังน้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาทีรั่บย่ืนเทาน้ัน
3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ

** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันท่ีนัดย่ืนวีซา จดหมายตองเปน
ภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถูกตองเจาหนาท่ีอาจ

ปฏิเสธการรับย่ืนได **
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี

เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่น

วีซา **
** ผูท่ีประกอบอาชีพ มีหนาท่ีการงาน จําเปนจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใชประกอบการพิจารณาได แต

ไมสามารถใชย่ืนแทนบัญชีสวนตัวได ซ่ึงหากมีแตบัญชีบริษัท เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได **
5. สําเนาทะเบยีนบาน
6. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา (ถามี)
7. สําเนาใบเปลีย่นช่ือ - เปลีย่นนามสกุล (ถามี)
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)

** เอกสารเพิ่มเตมิกรณีเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา
หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง **

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดย
สํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา
และ มารดา , หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝายใดฝายหน่ึง
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา
- สําเนาทะเบียนมรณะบตัร

** กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเปนตองเก่ียวของกันทางสายเลือดเทาน้ัน บิดา , มารดา , บุตร , พ่ี , นอง ,
สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองยื่น

เอกสารสําคัญดังน้ี **
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- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (ผูรับรอง)
ยืนยันรับรองใหกับผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผู
ถูกรับรอง ใหถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง **

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานั้น อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่น

วีซา **
** จําเปนตองใชท้ังผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดก็ตาม หากไมเปนไปตามเง่ือนไข เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับย่ืนได

**
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชี

เดียวกัน **
- เอกสารเพ่ืออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร
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แบบฟอรมกรอกขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเท่ียว ประเทศโครเอเชีย
1. ชื่อ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................
2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ...................................................................................
3. วัน - เดือน - ปเกิด ..................................................................................................................
4. เพศ        ชาย          หญงิ
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา            หมาย            แยกกันอยู
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................
7. หมายเลขพาสปอรต .................................................................................................................

วันที่ออก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานที่ออก .............................................................
8. ท่ีอยูปจจุบัน(ท่ีพักอาศัยอยูจริง) .............................................................................................

................................................................................................. รหัสไปรษณีย .......................
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................
10. อาชีพปจจุ บัน (การงาน/การเรียน )  กรุณาระบุอาชีพ ,  ตําแหนง ,  หากเปนแมบ าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดวย .....................................................................................................................................
11. ช่ือสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา และท่ีอยู .................................................................................

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ......................
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล .........................................................................

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา
ไมเคย

   เคยไดรับ
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที ่.................. ถึงวนัที ่......................
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที ่.................. ถึงวนัที ่......................
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที ่.................. ถึงวนัที ่......................

13. ทานเคยถูกปฏเิสธวีซาหรือไม
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ......................................................................

14. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร
   ตัวผูสมัครเอง
   มีผูอื่นออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ ..........................
15. ชื่อบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... ความสัมพันธ ..........................

** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด
ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนท่ีสุดเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง

การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวกและ
บริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น **

วีซาทองเท่ียวประเทศโครเอเชีย ไมจําเปนตองไปแสดงตนท่ีสถานทูต


