CDT EK021
แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน
ซาเกรบ ซาดาร์ ดูบรอฟนิก ซิเบนิก
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
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วันแรก
23.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ให้การ
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก

วันที่สอง
03.30 น.

ดูไบ - ซาเกร็บ – ซาดาร์
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK377
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่เมือง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินฟลายดูไบ เที่ยวบินที่ EK2012
เดินทางถึง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยัง ซาดาร์
(Zadar) โดยรถโค้ช ซาดาร์ (Zadar) หนึ่งในเมืองโบราณของสโลวีเนีย อยู่ติดกับทะเลเอเดรียติก โดยรอบตัว
เมืองเราจะได้เห็นอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคโรมัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านสู่ที่พัก  ณ Bedbank Amadria Park หรือระดับ
เดียวกัน

07.15 น.
10.00 น.
13.15 น.
เย็น
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

เย็น

ซาดาร์ – สปลิต – ดูบรอฟนิก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นเที่ยวชมเมือง ซาดาร์ ไม่ว่าจะเป็นโรมันฟอรัม วิหาร
โบสถ์ต่างๆ และคณะเราก็ไม่พลาดไปเที่ยวชมในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย (St.
Anastasia’s Cathedral) หรืออีกชื่อคือ มหาวิหารแห่งซาดาร์ (Zadar Cathedral) โบสถ์โบราณสีขาวที่
สวยสง่าด้วยศิลปะสไตล์โรมัน โบสถ์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 12-13 และเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
นี้ แล้วแวะไปถ่ายรูปกับอีกหนึ่งโบสถ์เด่นที่อยู่ใกล้ๆ กันเลยก็คือ โ บสถ์เซนต์แมรี่ (St. Mary’s Church) แม้จะ
เป็นอาคารที่ดูจะเรียบๆ เมื่อเทียบกับสิ่งก่อสร้างอื่นๆ แต่โบสถ์เซนต์แมรี่นั้นล้าค่าในด้านของประวัติศาสตร์ ด้วย
อายุที่มากกว่า 900 ปี และที่ด้านในโบสถ์นั้นก็ได้ตกแต่งด้วยสไตล์บารอกที่งดงามไม่แพ้โบสถ์อื่นๆ เลย หลังจาก
นั้นนาท่านออกเดินทางสู่ สปลิต (Split)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินเล่นและแวะถ่ายรูปกับ
วิวสวยๆ ของเมือง สปลิต เมืองใหญ่อันดับ 2 ของโครเอเชีย อีกหนึ่งเมือง
ริมทะเลที่ร่ารวยด้วยวิวสวยๆ ด้วยความเก่าแก่ของเมืองและศูนย์กลาง
วัฒนธรรมมาตั้งแต่โบราณนั้น ทาให้เมืองสปลิตได้ขึ้นเป็นหนึ่งในมรดกโลก
ที่สาคัญในปี 1979 จุดเช็คอินแวะถ่ายรูปสวยๆ ของกรุ๊ปเราในครั้งนี้คือ
พระราชวังดิโอคลีเชียน (Diocletian Palace) พระราชวังโบราณที่
สร้างขึ้นตามรับสั่งของจักรพรรดิโรมัน ดิโอคลีเชียน ในช่วงศตวรรษที่ 4
เป็นพระราชวังทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ริมทะเล เป็นสิ่งก่อสร้างตั้งแต่
ยุคโรมันที่ยังคงสภาพไว้ได้ดีมากที่สุดแห่งหนึ่ง มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส (Cathedral of Saint Domnius)
โดดเด่นด้วยหอระฆังสีขาวที่สูงเด่นที่สุดในเมืองสปลิตแห่งนี้ โบสถ์สวยอายุกว่า 1600 ปีแห่งนี้เป็นหนึ่งในโบสถ์
ของศาสนาคริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง Dugopolje
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Hotel Katarina หรือระดับเดียวกัน
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วันที่สี่
เช้า

ดูบรอฟนิก – เมืองเก่าดูบรอฟนิก – Srd Hill
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิก เมือง
ศูนย์กลางการท่าโบราณ ที่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของโครเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองสวยมากเสน่ห์และวิว
ทะเล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชม ย่านเมือง
เก่า ที่น่าดึงดูดด้วยความงามที่มีมาตั้งแต่โบราณของเมือง แถมด้วย
การได้การันตีเป็นมรดกโลกแล้วทาให้เมืองดูบรอฟนิกไม่ควรพลาดเลย
เมื่อมาเที่ยวโครเอเชีย ภายในบริเวณเมืองเก่านั้นมีไฮไลท์มากมายที่
เราก็ไม่พลาดชม ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังสปอนซา (Sponza
Palace) พระราชวังเก่าอายุกว่า 500 ปี ผสมผสานระหว่างศิลปะ
สไตล์โกธิคและเรเนสซองส์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ทางราชการ เก็บรักษา
เอกสารเก่าแก่กว่า 100,000 ชิ้น และที่ตั้งอยู่ติดกันก็คืออีก พระราชวังเรคเตอร์ (Rector’s Palace) เป็น
พระราชวังที่สมัยก่อนเป็นที่อยู่ของขุนนางและเป็นเหมือนศาลาว่าการ ทั้งยังเป็นคลังอาวุธ และคุก พระราชวังนี้มี
การผสมผสานศิลปะจากหลายยุคหลายสมัยแต่เข้ากันได้อย่างลงตัวและสวยงาม และแวะไปอีกหนึ่งแลนด์มาร์ก
ของเมือง น้้าพุโอโนฟริโอ (Onofrio’s Fountain) น้าพุขนาดใหญ่กลางเมืองที่ได้สร้างขึ้นเมือปี 1430 เพื่อเป็น
หนึ่งในจุดกระจายน้าจากท่อส่งน้าของเมือง นั่งกระเช้าสู่ Hill Srd เนินเขาเหนือเมืองดูบรอฟนิกที่เราจะได้ชมวิว
สวยๆ ของเมืองแบบเต็มที่จากมุมสูง แล้วก็ได้เวลาที่หลายๆ คนรอคอย อิสระช้อปปิ้ง ที่สามารถเดินช้อปปิ้งได้
อย่างจุใจไปกับร้านค้ามากมายตามซอกซอยมากมายของเมือง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Grand Hotel Park หรือระดับ
เดียวกัน

เที่ยง

เย็น
วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน

เย็น
วันที่หก
เช้า

ดูบรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเดินทางจากเมืองดูบรอฟนิกไปยังจุดหมายถัดไป ซิเบนิก
(Sibenik) เมืองโบราณริมทะเลมากประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองของชาวโครเอเชียริมฝั่งทะเลที่เก่าแก่ที่สุด
พร้อมด้วยบรรยากาศริมทะเลชิลล์ๆ แสนเชิญชวน ภายในเมืองที่ตั้งของมรดกโลก นาท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่า
บริเวณ จัตุรัสเมืองเก่า ศูนย์กลางย่านเมืองเก่าที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ และมากมายไปด้วยร้านค้า
ร้านอาหาร แต่ก็ยังได้บรรยากาศของย่านเมืองเก่าอย่างครบถ้วน มหาวิหารแห่งเซนต์เจมส์ (Cathedral of
Saint James) ตัวอาคารสีขาวหลังใหญ่นี้ได้ถูกสร้างขึ้นจากหินปูนทั้งหลัง แล้วออกแบบอย่างดีในสไตล์เรอเนส
ซองส์และโกธิค โดดเด่นด้วยโดมสีขาวและรูปปั้นที่ตกแต่งอยู่โดยรอบตัวโบสถ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ผ่านชม
ธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับ ทุ่งหญ้า ฟาร์มเกษตรที่อุดมสมบูรณ์
ถท่านทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ที่ตั้งอยู่ใจกลางของ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮค
เตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วย
ทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Hotel Mirjana Rastoke หรือระดับ
เดียวกัน
พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกร็บ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นเข้าชม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes
National Park) อุทยานแห่งชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชีย ยังเป็นหนึ่งในอุทยานที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่
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กลางวัน

เย็น
วันที่เจ็ด
เช้า

15.25 น.
23.00 น.

ที่สุดของโครเอเชียด้วยพื้นที่กว้างถึง 296.85 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งนี้มี
ชื่อเสียงที่โด่งดังและสวยงามด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และทะเลสาบที่อยู่
โดยรอบ ปัจจุบันมีทะเลสาบรวมแล้วถึง 16 แห่งกระจายอยู่โดยรอบอุทยาน
นอกจากนี้อุทยานพลิตวิเซ่ยังเป็นที่เลื่องชื่อลือชาว่าทัศนียภาพสวยงามเป็น
อันดับต้นๆ ของโลก ด้วยสีสันอันสดใสของใบไม้ไม่ว่าจะเป็นสีเขียว ส้ม แดง
เหลือง และโดยเฉพาะเมื่อสะท้อนลงบนผิวทะเลสาบแล้วยิ่งงดงามอย่างที่สุด
อุทยานพลิตวิเซ่ยังได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่สาคัญในปี 1979 และ
ถือเป็นเขตอนุรักษ์ที่สาคัญยิ่งของโครเอเชีย แล้วนาท่าน ล่องเรือ เพื่อชมวิวสวยๆ ของทะเลสาบกว้าง Jezero
Kozjak ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดภายในอุทยานพลิตวิเซ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ (Zagreb) ที่มีฐานะเป็นทั้งเมือง
หลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโครเอเชีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่
ยุคโรมันก่อนจะค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโครเอเชีย ด้วยเสน่ห์ที่
มากล้น มุ่งหน้าสู่จัตุรัสดังในเขตเมืองเก่าที่ต้องไปพลาดไปเยี่ยมเยือนก็คือ จัตุรัสเจลาซิค (Jelacic Square)
ศูนย์กลางเมืองเก่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 จุดเด่นของจัตุรัสแห่งนี้ก็คือรูปปั้นของโจเซฟ เจลาซิค ที่นั่งอยู่บนหลังม้า
หนึ่งในบุคคลสาคัญของโครเอเชีย ในเขตเมืองเก่านี้เองที่เราจะได้เห็นโบสถ์ประจาเมือง มหาวิหารซาเกรบ
(Zagreb Cathedral) หนึ่งในแลนด์มาร์กของเมือง สูงเด่นด้วยหอคอยที่สูงถึง 108 เมตร จัดเป็นหอคอยที่สูง
ที่สุดของโครเอเชียเลยทีเดียว ตัววิหารสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 13 ในสไตล์นีโอโกธิค งดงามและประณีตไม่
แพ้มหาวิหารที่ไหน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Hotel Aritos หรือระดับเดียวกัน
ซาเกร็บ - สะพานสีเลือด – จัตุรัสเซนต์มาร์ค - สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเที่ยวชมภายในเมืองซาเกรบ มุ่งหน้าสู่ สะพานสี
เลือด (Bloody Bridge) แม้จะเรียกว่าสะพานแต่จริงๆ สถานที่
แห่งนี้คือถนนสายหนึ่ง ที่เมื่อสมัยก่อนเคยเป็นสะพานแต่เมื่อได้ทา
การถมที่หมดแล้วจึงได้เปลี่ยนเป็นเส้นทางถนนแทน แต่ก็ยังคงชื่อ
ว่า สะพานสีเลือด เอาไว้อยู่ ถนนสายสั้นๆ ที่ขนาบข้างด้วยอาคาร
สไตล์โครเอเชียแห่งนี้จะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่ให้เดินชมและเลือก
ซื้อได้ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) จากสะพานสี
เลือดเดินมาไม่ไกลก็จะได้เจอกับศูนย์กลางการปกครองของ
โครเอเชีย ด้วยอาคารที่สวยแบบเรียบง่ายแต่สง่างาม ประดับด้วย
ธงชาติทาให้มองเห็นได้ไม่ยาก เป็นอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค (St. Mark’s
Square) ที่นอกจากเป็นจุดนัดพบและท่องเที่ยวสุดฮิตแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s
Church) โบสถ์โรมันคาทอลิกเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ที่แม้จะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่หรูหราเหมือนโบสถ์ใหญ่
ทั้งหลาย แต่โบสถ์เซนต์มาร์คแห่งนี้ก็งดงามและโดดเด่นด้วยหลังคาที่มุงด้วยโมเสกสัสันสวยงามพร้อมด้วย
ลวดลายของตราสัญลักษณ์ของเมือง Lotrščak Tower ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราไม่พลาด หอคอยของป้อม
ปราการโบราณแห่งนี้มีอายุมากกว่า 700 ปี เป็นป้อมที่คอยดูแลประตูทางด้านทิศใต้ของเมืองเก่า ภายในมีปืน
ใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้นบนสุด โดยจะยิงทุกๆ เวลาเที่ยงวันของทุกวันเป็นสัญญาณแทนระฆัง
ได้เวลาอันสมควรน้าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินฟลายดูไบ เที่ยวบินที่ EK2013 แวะเปลี่ยนเครื่อง
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
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วันที่แปด
03.05 น.

ดูไบ – กรุงเทพฯ
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK384
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.05 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
********************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
ราคา

ก้าหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

21-28 พ.ย. 2562
5-12 ธ.ค. 2562
23-30 ม.ค. 2563
6-13 / 20-27 ก.พ. 2563
5-12 / 19-26 มี.ค. 2563

43,900
43,900
43,900
43,900
43,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุต่้ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ
2,000
บาท
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ 8,000

บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านท้าการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ / ฟลายดูไบ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพัก
ที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นาเที่ยว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่าโครเอเชีย
5,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
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 ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น วันละ 2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
วันละ 2 ยูโร x 2 วัน = 4 ยูโร
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาช้าระเงินมัดจ้าท่านละ 20,000 และค่าวีซ่า 5,500 บาท พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง (หลังจอง
ภายใน 3 วัน)
2. หากท่านที่ต้องการให้ทางบริษัททัวร์ยื่นวีซ่าให้ กรุณาชาระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 5,500
/ ท่าน พร้อมกับยอดมัดจาในข้อ 1
3. ชาระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
4. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
5. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจาทั้งหมด
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ
ค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง
เป็นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
5. สาหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด เช่น
ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และอานาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
7. กรณีผู้เดินทางดาเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผู้เดินทางต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง

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

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่า
ระยะเวลาในการยื่น 20-30 วันท้าการ
(ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก้าหนด)
ส้าหรับท่านที่มีวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple และเคยใช้ในการเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้นมาแล้ว ที่วันเดินทางยังครอบคลุม
และไม่หมดอายุ สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศโครเอชียได้โดยไม่ต้องท้าวีซ่าโครเอเชียเพิ่มเติม
แบบฟอร์มส้าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………..
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………………………..
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………….
7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ

โสด
แต่งงาน (จดทะเบียน)
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า
แยกกันอยู่
หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต)
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอานาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......
11. ที่อยู่ปัจจุบัน
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ......................................................อีเมล........................................................
12. อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทที่ทางาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่........................................

ถึงวันที่..............................................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
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ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง

มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อและความสัมพันธ์.................................

สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ
เงินสด

…………………………………….....……………..….
สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผู้จัดหาให้

ชาระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพานักมีผู้ออกให้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ํากว่
ต่ า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. ไฟล์สแกนรูปถ่าย และ พาสปอร์ต
4. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
-สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
-สาเนาบัตรประชาชน
-สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
-สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล พร้อมแปลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
5. กรณีเป็นพนักงานบริษัท
ใบรับรองการทางานจากบริษัทที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และชื่อต้องตรงกับพาสปอร์ตเท่านั้น โดย ระบุ
ตาแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา ทางานตามปกติ
หลังครบกาหนด
6. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
7. หลักฐานทางการเงิน
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (อัพเดตยอดเงินล่าสุด 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า) ควร เลือกเล่มที่มี
การเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ํากว่
ต่ า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงิน เพียงพอ ที่จะครอบคลุม
กับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่
ภูมิลาเนา หรือ Statement
ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษออกโดยธนาคารเท่านั้น
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
8. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด (SPONSOR)
นอกเหนือจาก
เอกสารข้อ 1-7 แล้ว ทางบริษัทฯ เตรียมเอกสาร Letter Of Sponsor พร้อม Bank Certificate จากธนาคาร
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9. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) โดย
ออกเอกสารไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า
10. กรณีที่เด็กอายุํากว่
ต่ า 20 ปี
ไม่ได้เดินทางไปกับบิดาหรือมารดา (คนใดคนหนึ่ง)
-จดหมาย ยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงค์ในการอนุญาตให้ บุตร
เดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอหรือผู้อานวยการเขต ลง
ลายมือชื่อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการทางาน บิดา / มารดา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
- หลักฐานการเงินของ บิดา / มารดา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ต้อง
ชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้กับ
ทางเจ้าหน้าที่
12. การยื่นวีซ่านั้นผู้เดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 25,500 ต่อท่านก่อนเท่านั้นถึงสามารถดาเนินขั้นตอน
การยืน่
วีซ่าได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราด้าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
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