บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่ วเลขที่ 11/01967

- ลิ้มรสเมนูปลาเทร้าส์ อาหารขึ้นชื่อในอ ุทยานพลิทวิทเซ่
- พิเศษอาหารพื้นเมือง ... คาลามารี ปลาหมึกช ุบแป้งทอดสไตล์โครเอเชีย
- ท ุกท่านจะได้ชิมหอยนางรมสด ๆ จากท้องทะเลอาเดรียติค

ซาเกรบ – โอพาเทีย – พูลา่ ..สนามอารีน่า – โรวินจ์
อ ุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ – ซาดาร์...โบสถ์เซนต์โดนัท
ซีบีนิค...โบสถ์เซนต์เจมส์ – โทรเกอร์...วิหารเซนต์ลอเรนซ์
สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – ด ูบรอฟนิค – นัง่ กระเช้า
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กำหนดการเดินทาง

29 เม.ย.-6 พ.ค. / 7-14 พ.ค. / 13-20 พ.ค. /
2-9 มิ.ย. / 12-19 ก.ค. / 27 ก.ค.-3 ส.ค. / 11-18 ส.ค.
/ 22-29 ก.ย. / 12-19 ต.ค. / 22-29 ต.ค. 2565
..... รายละเอียดการเดินทาง .....

วันแรกของการเดินทาง
20.00 น.

กรุงเทพฯ – ซาเกรบ

ประตูทางเข้าที่ 10
เคาน์เตอร์แถว U สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ (TK .. TURKISH AIRLINE) ....
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ผูโ้ ดยสารขาออก

เจ้าหน้าทีเ่ อฟวีนวิ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทัวร์ ณ จุดนัดพบ
❖ บริษัทฯ จัดเตรียมป้ายชือ่ ของท่านพร้อมโบว์ เพือ่ เป็นสัญลักษณ์ของคณะ
❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย
❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปริมาณทีม่ ากกว่า 100 มิลลิลติ ร
ห้ามนำติดตัวถือขึน้ เครือ่ ง ยกเว้นสินค้าที่ซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE เท่านั้น
***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั้นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง***
ทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา......ตามเวลาทีก่ ำหนดไว้ในบัตรโดยสารเครือ่ งบิน Boarding Pass
23.00 น.
ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK 069
(ใช้เวลาในการบินประมาณ 10 ชั่วโมง 25 นาที)
❖

❖

วันทีส่ องของการเดินทาง
05.15 น.
07.00 น.

ซาเกรบ – โอพาเทีย

เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยเที่ยวบินที่ TK 1053
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 50 นาที)
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08.05 น.

จากนั้น

12.00 น.
บ่าย

18.30 น.
จากนั้น

เดินทางถึงสนามบิน กรุงซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่าพันปี ดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค
(เวลายุโรป ... ฤดูรอ้ น (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
(เวลายุโรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
นำท่านชมเมืองซาเกรบบนฝั่ง UPPER TOWN โดยเริ่มจากชม โบสถ์เซนต์มาร์ค (ST. MARK’S
CHURCH) โบสถ์ซึ่งมีสญ
ั ลักษณ์และจุดเด่นอยู่ที่หลังคาสีสันสดใสประดับด้วยตราประจำ (COAT
OF ARMS) ของโครเอเชีย, ดัลมาเชีย, ซลาโวเนีย และเมืองซาเกรบ ผ่าน
ชมอาคารรัฐสภา ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1918 ในโอกาสที่โครเอเชียแยกตัว
ออกจากอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน โดยมีการประกาศแยกตัวอย่าง
เป็นทางการบริเวณระเบียงชั้นบนของอาคาร หลังจากนั้น มีการตัดสินใจ
แยกตัวออกจากระบบสังคมนิยมยูโกสลาเวียขึ้น ณ ที่แห่งนี้ในปี ค.ศ.
1991 และประกาศตัวเป็นประเทศอิสระ ไม่ขึ้นกับประเทศใด จากนั้น ผ่าน
บันทึกภาพทำเนียบประธานาธิบดี ซึง่ เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีของโครเอเชีย จากนั้น นำ
ท่านชมและบันทึกภาพประตูหินตะวันออก กำแพงหินโบราณยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 สร้างราย
ล้อมเมืองเก่าที่คงความอัศจรรย์ และปาฏิหาริย์ของภาพพระแม่มารีที่ไม่ได้ถกู เผาทำลาย เมือ่ ไฟ
ไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1731
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ภาคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย ซึ่งมีชื่อเรียกภูมิภาคนี้วา่ แคว้น “อิสเตรีย”
เมืองแรกที่นำท่านเยี่ยมชมคือ เมืองโอพาเทีย เมืองที่มีสมญานาม
ว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” ชื่อเดิมของเมืองนี้ ในภาษาอิตาลี คือ
“Abbazia” ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยู่ริมทะเลอาเดรียติก ที่
มีวิลล่าหรูหราสไตล์ออสเตรีย จึงทำให้โอพาเทียเป็นเมืองท่องเที่ยว และ
พักผ่อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย จากนัน้ นำท่านชมตัวเมือง
แวะถ่ายรูปกับ รูปปัน้ นางแห่งนกนางนวล เป็นรูปปั้นที่แกะโดย ZVONKO
CAR เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองโอพาเทีย
(ระยะทางประมาณ 174 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND ADRIATIC หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

โอพาเทีย – พูลา่ – โรวินจ์ –
อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นำท่านเดินทางสู่ เมืองพูลา่ ระหว่างทางผ่านชมท้องทะเลสีครามสวยงามที่สุด เป็นเมืองเก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่ง ที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทร อิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็น
เมืองเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลีมาก่อน ทำให้มี
ผู้คนใช้ภาษา
อิตาเลี่ยนกันอย่าง
แพร่หลาย
แม้กระทั่งตามป้าย
จราจรยังคงมี
ภาษาอิตาเลี่ยน
เขียนกำกับไว้ จากนั้น นำท่านเข้าชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ยิ่งใหญ่ ที่ยังคงเหลือเป็น
อนุสรณ์และสำคัญที่สุดคือ สนามพูลา่ อารีนา่ หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มี
อายุรุน่ ราวคราวเดียวกับโคลอสเซียมที่กรุงโรม นับเป็นอารีนา่ ทีใ่ หญ่เป็นอันดับหก ที่สร้างขึ้น
ในยุคโรมันเรืองอำนาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอส
เซียมของกรุงโรม สามารถจุผู้คนได้ถึง 22,000 คน โดยผ่านทางเข้าออก 20 ช่องทาง อารีน่า
ที่เห็นในปัจจุบนั ได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพดั้งเดิม มีการรักษาสภาพสมบูรณ์เอาไว้ได้จนมาถึง
ทุกวันนี้ ในปัจจุบันมักใช้เป็นสถานที่จดั งานกิจกรรมกลางแจ้ง เทศกาลดนตรีต่าง ๆ รวมทั้งเป็น
สถานที่จัดงานภาพยนตร์ประจำปี (International Film Festival) อีกด้วย
(ระยะทางประมาณ 101 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรวินจ์ เมืองสวยชายทะเลที่ตั้งอยู่บนแหลมอีสเตรีย ดินแดนแห่งนี้เคยอยู่
ภายใต้การปกครองของอิตาลีมาก่อน ทำให้สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองนี้มีความ
คล้ายคลึงกับอิตาลีเป็นอย่างมาก
(ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที)
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินเล่นชมอาคารบ้านเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็กพื้นปูด้วยหินก้อนเล็กก้อนน้อย
ให้ท่านได้เดินเล่นชม โบสถ์ St. Euphemia ที่ตั้งอยูบ่ นเนินเขา เป็นโบสถ์
สไตล์บาร็อคที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดโบสถ์ทีส่ ูง
ที่สุดของแคว้น ชมเขตเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยความงดงามของตึกรามบ้าน
ช่อง ที่เรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็ก ๆ ริมชายฝั่งทะเลอาเดรียติก บริเวณ
เมืองเก่าแห่งนี้มีลักษณะเป็นเกาะแยกตัวออกมาจากแผ่นดินใหญ่ แต่ได้มี
การถมทะเลเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ (PLITVICE LAKES NATIONAL PARK) หนึง่ ใน
อุทยานแห่งชาติทงี่ ดงามแห่งหนึง่ ของยุโรป และเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของโครเอเชีย
จากทั้งหมด 8 อุทยานแห่งชาติ พลิทวิทเซ่ได้รบั การประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศ
ในปี ค.ศ. 1949 และยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1979
อีกด้วย ประกอบไปด้วยทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย
(ระยะทางประมาณ 240 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที)
จากนั้น
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18.30 น.
จากนั้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม JEZERO หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ – ซาดาร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินเท้าเข้าชมภายในอุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ ชมความ
งดงามของธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำตก
ทะเลสาบมากมายหลายแห่ง
และยังอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด
ประมาณ 1,266 สายพันธุ์ นอกจากนัน้ ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานา
ชนิด ในบรรดาสัตว์ที่อยู่ภายในอุทยานฯ มีหมีสีน้ำตาล ซึ่งมีชื่อพื้นเมืองว่า
“URSUS ARCTOS” เป็นสัตว์ที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้
จากนั้น นำท่าน นัง่ เรือล่องทะเลสาบ JEZERO KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบ
ที่ใหญ่ที่สุดใน อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่แห่งนี้ ชมน้ำตก VELIKI SLAP
น้ำตกที่ใหญ่ทสี่ ุดในอุทยานฯ มีความสูงถึง 70 เมตร จากนั้น มีเวลาให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงาม และอุดมสมบูรณ์

12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ เมืองที่มปี ระวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีมาแล้ว เป็นเมืองท่า
สำคัญ ซึ่งตั้งอยูบ่ นคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลอะเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมัน
จนถึงปัจจุบนั จากนั้น นำท่านชมประตูเมืองเก่าสมัยเวนีซมามีอิทธิพลเหนือซาด้าร์ อันงดงาม
ด้วยลวดลายและสัญญลักษณ์ต่าง ๆ จากนั้น นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์ โดนัท ซึ่งเป็นโบสถ์
สำคัญประจำเมือง โบสถ์อนาเตเซียที่งดงามด้วยศิลปผสมโรมาเนสก์และโกธิค ชมฟอรัมหรือ
ย่านชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปีก่อน
ที่นกั โบราณคดีจะใช้ความ
อุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานสำคัญต่าง ๆ ในการอยู่อาศัยของชาว
โรมัน จากนั้น ชมตลาดกลางเมืองที่มีชีวิตชีวาสดใสด้วยผัก ผลไม้ ไม้
ดอกและอื่น ๆ อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ดิน จากนั้น นำท่าน
ชม ซีออร์แกน (Sea Organ) นวัตกรรมใหม่ที่ได้รบั รางวัลจากการ
ประกวดที่เมืองบาร์เซโลน่าเมื่อปี 2005 โดยการใช้ท่อฝังลงไปริมฝั่ง
ทะเล แล้วอาศัยคลื่นน้ำทะเลดันอากาศเข้าไปในท่อที่มีลิ้นแตกต่างกัน ทำให้เกิดโทนเสียงสูง ต่ำ
ออกจากท่อจำนวนมากเป็นที่น่าอัศจรรย์
(ระยะทางประมาณ 119 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที)
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18.30 น.
จากนั้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม KOLOVARE หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง

ซาดาร์ – ซีบีนคิ – โทรเกอร์ – สปลิท

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองชิบีนคิ (SIBENIK) เมืองที่ต้งั อยู่ริมชายฝั่งทะเลเอเดรียติก ประกอบไป
ด้วยอ่าวชิบีนิค ซึ่งมีความยาว 10 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 300-1,200 เมตร
เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติก ที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส และเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ
DALMATIA
เป็นที่รวมศิลปะโบราณยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ จากนั้น นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์เจมส์ อันงดงามซึ่งสร้างมาตั้งแต่
สมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ. 1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะ
ทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปิน JURA DOLMATINAE โบสถ์นี้มีเอกลักษณ์ด้วยโคม
หลังคาของมหาวิหาร
ตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดับโดดเด่นหน้ามหาวิหาร
นอกจากนั้น โบสถ์เซนต์เจมส์แห่งนี้ ยังได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 2000 อีกด้วย
(ระยะทางประมาณ 89 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกอร์ (TROGIR) เกาะเล็ก ๆ ที่เป็นอู่อารยธรรมกรีกโบราณมาตั้งแต่
380 ปีก่อนคริสตกาล เป็นเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งของยุกกรีกและโรมัน ตัวเมืองมี
ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน บางครั้งเรียกกันว่า “แคลิฟอร์เนียแห่งโครเอเชีย”
จากนั้น นำท่านชมเขตเมืองเก่าโทรเกอร์ เนื่องจากเมืองที่ยงั คงรักษาสถาปัตยกรรม
กรีก-โรมันได้อย่างสมบูรณ์ มีการอนุรกั ษ์ความเป็นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็นจัตุรัส
กำแพงเมือง และป้อมปราการไว้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังคงความงดงาม และ
ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้อีกเมือง
หนึ่งในปีค.ศ.1997 ชมประตูเมืองโทรเกอร์ ที่ได้บูรณะขี้นใหม่ในศตวรรษที่ 16 ผ่านชม
หอนาฬิกา ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 จากนั้น นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ลอ
เรนซ์ (CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) เริ่มสร้างในปี 1193 และใช้เวลาหลายสิบปีต่อมากว่าจะ
แล้วเสร็จในประมาณปี 1500 งดงามด้วยกรอบบานประตูหินแกะสลัก ในรูปแบบโรมันเนสก์ ที่มี
สิงโต อาดัมกับอีฟ และนักบุญองค์สำคัญ ๆ
(ระยะทางประมาณ 61 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
จากนั้น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (SPLIT) เมืองในแคว้นดัลเมเชีย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์
ดัลเมเชียน เป็นเมืองศูนย์กลางการพาณิชย์ และการคมนาคมของเขตดัลเมเชียน และเป็นอีก
เมืองหนึ่งที่ทางยูเนสโก้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก
ซึ่งตัวเมืองโบราณสร้างรายล้อม
พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองซ์ ที่สร้างในคริสศตวรรษที่ 15
(ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)
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จากนั้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GLOBO SPLIT หรือเทียบเท่า

วันทีห่ กของการเดินทาง

สปริท – ดูบรอฟนิค

เช้า
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม พระราชวังดิโอคลีเธีย่ น (DIOCLETIAN PALACE) ทีส่ ร้างขึ้นจากพระประสงค์ของ
จักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวัง สำหรับบั้นปลายชีวิต
ของพระองค์ในปี 295 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 10 ปี (ค.ศ. 295-305)
สถานที่ประทับของจักรพรรดิดิโอคลีเธี่ยนแห่งเมืองเวนิส
(จักรพรรดิ
โรมันที่ครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 243-316 รวมอายุ 73 ปี) ที่แผ่ขยาย
อาณาเขตจากเวนิสสู่เมืองสปลิท ในยุคโรมันโบราณ ภายในพระราชวัง
ประกอบด้วยไปด้วยทางเข้าหลัก หรือ GOLDEN GATE, มหาวิหารเทพเจ้า
จูปิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนัส, วิหารดอมนิอุส ที่จัดเรียงรายรวมกันอย่าง
ลงตัว นอกจากนั้น พระราชวังแห่งนี้ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย จากนั้น นำท่านชมห้องโถงกลางซึ่งมี
ทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอืน่ ๆ ชมลานกว้าง (PERISTYLE) ซึ่งล้อมไว้ด้วย
เสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้
สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนต์
โดมินัสและเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยูภ่ ายในวิหาร ชมจัตุรสั ประชาชน ชมรูปปั้นของ GREGORY OF
NIN ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย ในยุคศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็นฝีมือของ IVAN
MESTROVIC ช่างปั้นที่มีชื่อเสียงของโครเอเชีย
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองทางตอนใต้ของประเทศ ที่พรหมแดน
ติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า นำท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอเดรียติค ซึ่ง
ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตาม
แนวชายฝั่งเป็นระยะ ๆ
(ระยะทางประมาณ 229 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 15 นาที)
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NEPTUN หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
เช้า

ดูบรอฟนิค – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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จากนั้น

จากนั้น

12.00 น.
บ่าย
16.30 น.
20.45 น.
23.40 น.

นำท่านเดินทางสู่สถานีเพื่อ ขึน้ กระเช้าไฟฟ้า Cable Car Ride ซึ่งมีความสูง 400 เมตร เพื่อชม
วิวทิวทัศน์ ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้ม และความงดงามของทะเล
อาเดรียติก จากนั้น นำท่านเดินเข้าทางประตูปิเล (PILE GATE) ซึ่งเป็น
ทางเข้าหลักเพื่อขึ้นกำแพงเมืองแห่งนี้ประตูปิเลเชื่อมอยู่กับสะพานหินที่มี
อายุย้อนไปถึงปี ค.ศ. 1537 เหนือประตูปิเลมีรูปปั้นของนักบุญเบลส ซึ่ง
เป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองดูบรอฟนิกตั้งอยู่
( หมายเหตุ )
เวลาเปิด-ปิดกระเช้า ขึน้ อยูก่ ับสภาพอากาศ หาก
ไม่สามารถขึน้ ได้ ทางบริษัทฯขอคืนเงินค่ากระเช้าไฟฟ้าท่านละ 400 บาท
นำท่านชม น้ำพุโอโนฟริโอ (BIG ONOFRIO’S FOUNTAIN) เดิมทีเป็นแหล่งน้ำที่ทดน้ำจากบ่อน้ำ
ในริเจก้าดูบรอฟากกา ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปประมาณ 20 กิโลเมตรเข้ามาใช้ในเมือง มีท้งั สิ้น 16
จุดเรียงรายรอบเป็นวงกลม ผ่านชมโบสถ์ ฟรานซิสกันและอาราม (FRANCISCAN CHURCH
AND MONASTERY) สร้างในแบบ
สถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์กอธิค เริ่มสร้างเมื่อปี 1337 และแล้ว
เสร็จในปี 1667 หลังจากนั้นเสีย
หายไปมากในช่วงเกิดแผ่นดินไหว
ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่เป็น
อันดับสามของยุโรปแห่งหนึ่ง แต่เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยงั คงดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้โดยได้
เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 1317
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มีเวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK 440
(ใช้เวลาในการบินประมาณ 1 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
01.45 น.
15.25 น.

กรุงเทพฯ

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 068
(ใช้ระยะเวลาในการบินโดยประมาณ 9 ชัว่ โมง 30 นาที)
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ………………

**** END OF TOUR ****
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*** หมายเหตุ :- ***
- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว
- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก
เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น
ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน
- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรือยกเลิกของ สายการบิน
ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติตา่ ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง
ทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง

สนใจจองทัวร์ ติดต่อสอบถาม : โทร. 02-108-8666

สกุลเงิน

โครเอเชีย ใช้เงินสกุล คูนา่ (Croatian Kuna)

ไฟฟ้า 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม
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อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ ในแต่ละเดือน ณ เมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป (℃)
เมือง
แมดดริ ค

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ถ้าท่านเจอสิง่ เหล่านี้ ...... ถึงแม้วา่ พาสปอร์ตของท่านยังไม่หมดอายุกต็ าม
บริษัทฯ ขอแนะนำว่าควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่ นมาทำการจองทัวร์
- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบนั ที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ...
บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น
ไปทำศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน
หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปัจจุบันผอมผิดหูผิดตา
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปัจจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปัจจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม
ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดัดฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน
- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก
เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น
หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,
หรือมีการเปียกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม
- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ
ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว)
************************************************

ว่าด้วยเรือ่ ง “คดีความ / การตัง้ ครรภ์”
- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ ....
เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง
- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์
ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทงั้ สิน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซือ้ ทัวร์ โปรดทำความเข้าใจให้ทอ่ งแท้กอ่ น
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หลักฐานการทำวีซา่ โครเอเชีย
1. หนังสือเดินทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย…3…หน้า
2. รูปถ่ายสี-ปัจจุบนั ขนาด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป
(....รูปสี ฉากหลังสีขาว ...เท่านัน้ ...) ไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรข้าราชการ /
สำเนาใบเปลี่ยนชือ่ -นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า /
สำเนาสูตบิ ัตร (ในกรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 18 ปีขนึ้ ไป) อย่างละ....2...ชุด
4. หลักฐานการทำงาน
ไ

(จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น)

(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชอื่ สถานทูต)
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือจดทะเบียน
พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด
- พนักงานบริษัท / ข้าราชการ ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสถานะการทำงาน
(ระบุวันเข้าทำงาน / ตำแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลาที่จะเดินทาง ออกมาไม่เกิน 1 เดือน)
- เกษียณอายุ…1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ
- นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ออกมาไม่เกิน 1 เดือน)
- ทำอาชีพอิสระ, แม่คา้ ... พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองแจ้งถึงสถานะปัจจุบันที่ทำ + รายได้
5. หลักฐานด้านการเงิน
- ขอใบรับรองสถานะการเงิน 1 ฉบับ...ออกมาไม่เกิน 1 เดือน... ทีอ่ อกโดยธนาคารเท่านัน้
- ให้ทางธนาคารออก Statement หรือเรียกรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 4 เดือนพร้อมอัพเดท
…1…ชุด (ควรเลือกบัญชีออมทรัพย์ทมี่ ีการเข้าออกเงินอย่างสม่ำเสมอ ไม่ตอ้ งเติมเงินในบัญชีให้ถงึ 6 หลัก

เพือ่ ให้แสดงว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีค่ รอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง)
6. กรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่าน
หนึง่ จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา / มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาต
ให้บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขต โดยมี
นายอำเภอ หรือผูอ้ ำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง อย่างละ…1 ชุด….
7. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่แอพหมอพร้อม) เพือ่ เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว

**หมายเหตุ**

- ค่าบริการแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นราคาทัวร์
- สำเนาเอกสารทุกฉบับ (...ลูกค้าจะเซ็นต์หรือไม่เซ็นต์กไ็ ด้...)

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไปท่องเที่ยวยัง
ประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนือ่ งมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์
ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ***
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อัตราค่าบริการ .... แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน (TK)
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

79,900.73,900.12,000.-

บาท
บาท
บาท

***หมายเหตุ*** ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง
หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุป๊ ราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง)
- ตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษนี้ ... ไม่สามารถนำมาแก้ไข, เปลีย่ นชื่อ หรือเรียกเงินคืนได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์
(ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน
ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
ค่าโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการทัวร์
หมายเหตุ
โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4
เท่าตัว อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์)
ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าประกันอุบัตเิ หตุ และค่ารักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทไี่ ด้รับอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง
ไม่คุม้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัว และไม่คุม้ ครองโรคประจำตัวของผูเ้ ดินทาง

*** ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะซือ้ ประกันการเดินทางเพิม่ ความคุม้ ครอง ***
สำหรับครอบคลุมเรือ่ งรักษาพยาบาล / การล่าช้าของสายการบิน / กระเป๋าเดินทาง
(*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***)
- ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 750 บาท
- ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 970 บาท

ซื้อประกันเพิม่ : กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม โทร. 02-108-8666
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อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตัวของประเทศนั้นๆ เอง)

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีที่รฐั บาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว
3. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)
4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
(เป็นหน้าทีข่ องผู้เดินทางที่ต้องจัดทำเอง)
5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่
สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

9. ค่าทิปพนักงานขับรถยุโรป
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

(คนละ 2 ยูโร x 6 วัน) = ท่านละ 12 ยูโร
(คนละ 100 บาท x 8 วัน) = ท่านละ 800 บาท

ขัน้ ตอนการจอง และชำระค่าทัวร์
1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พร้อมชำระเงินค่ามัดจำท่านละ 40,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายอื่นต่อไป
2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน
แม้กรณีท่ียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทั ฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี้
(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทั ฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที)

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
บริษัท เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด

- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ทา่ นชำระเงิน
ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชือ่ ส่วนบุคคล
ทัง้ นีเ้ พือ่ ความ
ปลอดภัยในการชำระเงินของท่าน
เป็นสำคัญ
-หากต้องการใบเสร็จในนามนิติบคุ คล
กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะ
ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
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เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วันขึ้นไป
คืนค่ามัดจำทั้งหมด
b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน
เก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน
c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่ มเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
เด็กทีม่ ีอายุระหว่างแรกเกิดถึงสองขวบ / ผูส้ ูงอายุ หรือท่านทีม่ ีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือไม้เท้า
ต้องอยูใ่ นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถบริการเฉพาะส่วนบุคคลได้
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรือออกเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัว
กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะ
พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
หากในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ให้ถือ
ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและ
พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด
ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั
ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน,
การล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร
ติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่
นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

*** หมายเหตุ ***

ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ เครือ่ งบินเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุป๊ )
กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 35 วัน หรือกรณีทลี่ ูกค้าต้องทำการออก
ตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ สิ้น

ราคาดังกล่าวข้างต้น .... สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
อัตราแลกเปลีย่ น, ค่าน้ำมัน และค่าภาษีตา่ ง ๆ ของสายการบิน ฯลฯ
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ใบจองทัวร์ ...... บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
รายการทัวร์........... โครเอเชีย 8 วัน (TK) .............วันเดินทาง...........................................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ........................................................................โทร............................................อีเมล์..................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด....................................คน (ผูใ้ หญ่............................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..........................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด.............................ห้อง (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.................ห้องพัก 3 เตียง.....................)

รายชื่ อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่ อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่น ๆ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา

ผูใ้ หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด...................................

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ลงชื่ อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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