บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิ จท่องเที ่ยวเลขที ่ 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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กำหนดกำรเดินทำง

10-17 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 2563 (69,900.-)
30 เม.ย.-7 พ.ค. / 3-10 พ.ค. 2563 (59,900.-)
12-19 ต.ค. / 18-25 ต.ค. 2563 (59,900.-)
..... รำยละเอียดกำรเดินทำง .....

วันแรกของกำรเดินทำง
20.45 น.

กรุงเทพฯ – ซำเกรบ

ประตูทำงเข้ำที่ 4
เคำน์เตอร์แถว G สำยกำรบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS..AUSTRIAN AIRLINES)
คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ผู้โดยสำรขำออก

.... เจ้ำหน้ำทีเ่ อฟวีนวิ ทัวร์ ให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวีนวิ ทัวร์ ณ จุดนัดพบ
 บริษัทฯ จัดเตรียมป้ำยชือ่ ของท่ำนพร้อมโบว์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะ
 หัวหน้ำทัวร์อำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะนำมำแจกคืนให้ท่ำน
พร้อมได้จดั เตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย
 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปริมำณทีม่ ำกกว่ำ 100 มิลลิลติ ร
ห้ำมนำติดตัวถือขึน้ เครือ่ ง ยกเว้นสินค้ำที่ซ้อื ภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE เท่ำนั้น
***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง***
ทุกท่ำนกรุณำตรงต่อเวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไว้ในบัตรโดยสำรเครือ่ งบิน Boarding Pass
23.45 น.
ออกเดินทำงสู่กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 026
(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ 10 ชั่วโมง 40 นำที)


วันทีส่ องของกำรเดินทำง
05.35 น.
06.50 น.

ซำเกรบ – โอพำเทีย

เดินทำงถึงกรุงเวียนนำ เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทำงสู่เมืองซำเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยเที่ยวบินที่ OS 681
(ใช้ระยะเวลำในกำรบิน ประมำณ 50 นำที)
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07.40 น.

จำกนั้น

12.00 น.
บ่ำย

18.30 น.
จำกนั้น

เดินทำงถึงสนำมบิน กรุงซำเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองที่มีประวัติศำสตร์
ยำวนำนกว่ำพันปี ดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค
(เวลำยุโรป ... ฤดูรอ้ น (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ำกว่ำประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
(เวลำยุโรป ... ฤดูหนำว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ำกว่ำประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
นำท่ำนชมเมืองซำเกรบบนฝั่ง UPPER TOWN โดยเริ่มจำกชม โบสถ์เซนต์มำร์ค (ST. MARK’S
CHURCH) โบสถ์ซึ่งมีสัญลักษณ์และจุดเด่นอยู่ที่หลังคำสีสันสดใสประดับด้วยตรำประจำ (COAT
OF ARMS) ของโครเอเชีย, ดัลมำเชีย, ซลำโวเนีย และเมืองซำเกรบ ผ่ำนชมอำคำรรัฐสภำ ที่
สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 1918 ในโอกำสที่โครเอเชียแยกตัวออกจำกอำณำจักร
ออสโตร-ฮังกำเรียน โดยมีกำรประกำศแยกตัวอย่ำงเป็นทำงกำรบริเวณ
ระเบียงชั้นบนของอำคำร หลังจำกนั้น มีกำรตัดสินใจแยกตัวออกจำก
ระบบสังคมนิยมยูโกสลำเวียขึ้น ณ ที่แห่งนี้ในปี ค.ศ. 1991 และประกำศ
ตัวเป็นประเทศอิสระ ไม่ขึ้นกับประเทศใด จำกนั้น ผ่ำนบันทึกภำพ
ทำเนียบประธำนำธิบดี ซึง่ เป็นที่พำนักของประธำนำธิบดีของโครเอเชีย
จำกนั้น นำท่ำนชมและบันทึกภำพประตูหินตะวันออก กำแพงหินโบรำณยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13
สร้ำงรำยล้อมเมืองเก่ำที่คงควำมอัศจรรย์
และปำฏิหำริย์ของภำพพระแม่มำรีที่ไม่ได้ถูกเผำ
ทำลำย เมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1731
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ภำคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย ซึ่งมีชื่อเรียกภูมิภำคนี้ว่ำแคว้น “อิสเตรีย”
เมืองแรกที่นำท่ำนเยี่ยมชมคือ เมืองโอพำเทีย เมืองที่มีสมญำนำม
ว่ำ “ไข่มกุ แห่งทะเลอำเดรียติก” ชื่อเดิมของเมืองนี้ ในภำษำอิตำลี คือ
“Abbazia” ด้วยธรรมชำติอันบริสุทธิ์ประกอบกับอยูร่ ิมทะเลอำเดรียติก ที่
มีวิลล่ำหรูหรำสไตล์ออสเตรีย จึงทำให้โอพำเทียเป็นเมืองท่องเที่ยว และ
พักผ่อนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย จำกนั้น นำท่ำนชมตัวเมือง
แวะถ่ำยรูปกับ รูปปัน้ นำงแห่งนกนำงนวล เป็นรูปปัน้ ที่แกะโดย ZVONKO
CAR เป็นรูปสตรีงดงำมที่มีนกนำงนวลเกำะอยู่ที่มือ ซึ่งถือว่ำเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองโอพำเทีย
(ระยะทำงประมำณ 174 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง 15 นำที)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม GRAND ADRIATIC หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ำ

โอพำเทีย – พูลำ่ – โรวินจ์ –
อุทยำนแห่งชำติพลิทวิทเซ่

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
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จำกนั้น

จำกนั้น

จำกนั้น

12.00 น.
บ่ำย

จำกนั้น

นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองพูลำ่ ระหว่ำงทำงผ่ำนชมท้องทะเลสีครำมสวยงำมที่สุด เป็นเมืองเก่ำแก่
ที่สุดแห่งหนึ่ง ที่มีควำมโดดเด่นในฐำนะศูนย์กลำงของคำบสมุทร อิตำเลียน เมืองพูล่ำเคยเป็น
เมืองเป็นศูนย์กลำงของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตำลีมำก่อน ทำให้มี
ผู้คนใช้ภำษำอิตำเลี่ยนกันอย่ำงแพร่หลำย แม้กระทั่งตำมป้ำยจรำจรยังคงมีภำษำอิตำเลี่ยน
เขียนกำกับไว้
(ระยะทำงประมำณ 101 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 45 นำที)
นำท่ำนเข้ำชมสิ่งก่อสร้ำงในสมัยโรมันที่ยิ่งใหญ่
ที่ยังคงเหลือเป็นอนุสรณ์และสำคัญที่สุดคือ
สนำมพูลำ่ อำรีนำ่ หรือ AMPHITHEATER สนำมกีฬำกลำงแจ้ง ที่มีอำยุรุ่นรำวครำวเดียวกับ
โคลอสเซียมที่กรุงโรม นับเป็นอำรีนำ่ ทีใ่ หญ่เป็นอันดับหก ที่สร้ำงขึ้นในยุคโรมันเรืองอำนำจ จึง
ถูกสร้ำงขึ้นตำม
แบบฉบับ
สถำปัตยกรรม
โรมันอย่ำง
เดียวกับโคลอส
เซียมของกรุงโรม
สำมำรถจุผู้คนได้ถึง 22,000 คน โดยผ่ำนทำงเข้ำออก 20 ช่องทำง อำรีน่ำที่เห็นในปัจจุบัน
ได้รับกำรอนุรักษ์ให้คงสภำพดั้งเดิม มีกำรรักษำสภำพสมบูรณ์เอำไว้ได้จนมำถึงทุกวันนี้ ใน
ปัจจุบันมักใช้เป็นสถำนที่จัดงำนกิจกรรมกลำงแจ้ง เทศกำลดนตรีตำ่ ง ๆ รวมทั้งเป็นสถำนที่จัด
งำนภำพยนตร์ประจำปี (International Film Festival) อีกด้วย
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโรวินจ์ เมืองสวยชำยทะเลที่ตั้งอยูบ่ นแหลมอีสเตรีย ดินแดนแห่งนี้เคยอยู่
ภำยใต้กำรปกครองของอิตำลีมำก่อน ทำให้สถำปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองนี้มีควำม
คล้ำยคลึงกับอิตำลีเป็นอย่ำงมำก
(ระยะทำงประมำณ 37 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 45 นำที)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินเล่นชมอำคำรบ้ำนเรือนและตรอกซอกซอยขนำดเล็กพื้นปูด้วยหินก้อนเล็กก้อนน้อย
ให้ท่ำนได้เดินเล่นชม โบสถ์ St. Euphemia ที่ตัง้ อยู่บนเนินเขำ เป็นโบสถ์
สไตล์บำร็อคที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่ำเป็นยอดโบสถ์ที่สูง
ที่สุดของแคว้น ชมเขตเมืองเก่ำที่เต็มไปด้วยควำมงดงำมของตึกรำมบ้ำน
ช่อง ที่เรียงเป็นแนวยำวในตรอกเล็ก ๆ ริมชำยฝั่งทะเลอำเดรียติก บริเวณ
เมืองเก่ำแห่งนี้มีลักษณะเป็นเกำะแยกตัวออกมำจำกแผ่นดินใหญ่ แต่ได้มี
กำรถมทะเลเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำง
นำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติพลิทวิทเซ่ (PLITVICE LAKES NATIONAL PARK) หนึง่ ใน
อุทยำนแห่งชำติทงี่ ดงำมแห่งหนึง่ ของยุโรป และเป็นอุทยำนแห่งชำติที่ใหญ่ที่สุดของโครเอเชีย
จำกทั้งหมด 8 อุทยำนแห่งชำติ พลิทวิทเซ่ได้รับกำรประกำศให้เป็นอุทยำนแห่งชำติของประเทศ
ในปี ค.ศ. 1949 และยังได้รบั กำรประกำศให้เป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1979
อีกด้วย ประกอบไปด้วยทะเลสำบใหญ่น้อยมำกมำย
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(ระยะทำงประมำณ 240 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง 30 นำที)
18.30 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้น
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม JEZERO หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ขี่ องกำรเดินทำง

อุทยำนแห่งชำติพลิทวิทเซ่ – ซำดำร์

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้น นำท่ำนเดินเท้ำเข้ำชมภำยในอุทยำนแห่งชำติพลิทวิทเซ่ ชมควำม
งดงำมของธรรมชำติภำยในอุทยำนแห่งชำติ ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำตก
ทะเลสำบมำกมำยหลำยแห่ง
และยังอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นำนำชนิด
ประมำณ 1,266 สำยพันธุ์ นอกจำกนั้น ยังเป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์นำนำ
ชนิด ในบรรดำสัตว์ที่อยู่ภำยในอุทยำนฯ มีหมีสีน้ำตำล ซึ่งมีชื่อพื้นเมืองว่ำ
“URSUS ARCTOS” เป็นสัตว์ที่มีชื่อเสียงของอุทยำนแห่งชำติแห่งนี้
จำกนั้น นำท่ำน นั่งเรือล่องทะเลสำบ JEZERO KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสำบ
ที่ใหญ่ที่สุดใน อุทยำนแห่งชำติพลิทวิทเซ่แห่งนี้ ชมน้ำตก VELIKI SLAP
น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยำนฯ มีควำมสูงถึง 70 เมตร จำกนั้น มีเวลำให้
ท่ำนได้เพลิดเพลินกับธรรมชำติที่สวยงำม และอุดมสมบูรณ์
12.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ำย

นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซำดำร์ เมืองที่มีประวัติศำสตร์มำกว่ำ 3,000 ปีมำแล้ว เป็นเมืองท่ำ
สำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนคำบสมุทรขนำดใหญ่ของทะเลอะเดรียติค ที่มีบทบำทมำตั้งแต่สมัยโรมัน
จนถึงปัจจุบัน จำกนั้น นำท่ำนชมประตูเมืองเก่ำสมัยเวนีซมำมีอิทธิพล
เหนือซำด้ำร์ อันงดงำมด้วยลวดลำยและสัญญลักษณ์ต่ำง ๆ จำกนั้น นำ
ท่ำนเข้ำชม โบสถ์เซนต์ โดนัท ซึ่งเป็นโบสถ์สำคัญประจำเมือง โบสถ์อนำ
เตเซียที่งดงำมด้วยศิลปผสมโรมำเนสก์และโกธิค
ชมฟอรัมหรือย่ำน
ชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปีก่อน ที่นักโบรำณคดีจะใช้ควำมอุตสำหะใน
กำรขุดค้นพบหลักฐำนสำคัญต่ำง ๆ ในกำรอยู่อำศัยของชำวโรมัน
จำกนั้น ชมตลำดกลำงเมืองที่มีชีวิตชีวำสดใสด้วยผัก ผลไม้ ไม้ดอกและอื่น ๆ อันแสดงถึงควำม
อุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน จำกนั้น นำท่ำนชม ซีออร์แกน (Sea Organ) นวัตกรรมใหม่ที่ได้รับ
รำงวัลจำกกำรประกวดที่เมืองบำร์เซโลน่ำเมื่อปี 2005 โดยกำรใช้ท่อฝังลงไปริมฝั่งทะเล แล้ว
อำศัยคลื่นน้ำทะเลดันอำกำศเข้ำไปในท่อที่มีลิ้นแตกต่ำงกัน ทำให้เกิดโทนเสียงสูง ต่ำ ออกจำก
ท่อจำนวนมำกเป็นที่น่ำอัศจรรย์

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour
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(ระยะทำงประมำณ 119 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง 15 นำที)
18.30 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้น
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม KOLOVARE หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง

ซำดำร์ – ซีบนี คิ – โทรเกอร์ – สปลิท

เช้ำ
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองชิบนี คิ (SIBENIK) เมืองที่ตั้งอยู่ริมชำยฝั่งทะเลเอเดรียติก ประกอบไป
ด้วยอ่ำวชิบีนิค ซึ่งมีควำมยำว 10 กิโลเมตร และกว้ำงประมำณ 300-1,200 เมตร เมืองเก่ำริม
ฝั่งทะเลอำเดรียติก ที่ได้รับอิทธิพลสถำปัตยกรรมจำกเวนิส และเป็นศูนย์กลำงทำง
เศรษฐกิจของ DALMATIA เป็นที่รวมศิลปะโบรำณยุคก่อนประวัติศำสตร์ จำกนั้น นำ
ท่ำนเข้ำชม โบสถ์เซนต์เจมส์ อันงดงำมซึ่งสร้ำงมำตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ.
1431 ในสถำปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคำโนเรเนสซองส์ โดย
ศิลปิน JURA DOLMATINAE โบสถ์นี้มีเอกลักษณ์ด้วยโคมหลังคำของมหำวิหำร
ตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดับโดดเด่นหน้ำมหำวิหำร นอกจำกนั้น โบสถ์เซนต์
เจมส์แห่งนี้ ยังได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้ในปี ค.ศ.
2000 อีกด้วย
(ระยะทำงประมำณ 89 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 45 นำที)
12.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโทรเกอร์ (TROGIR) เกำะเล็ก ๆ ที่เป็นอู่อำรยธรรมกรีกโบรำณมำตั้งแต่
380 ปีก่อนคริสตกำล เป็นเมืองโบรำณอีกเมืองหนึ่งของยุกกรีกและโรมัน ตัวเมืองมีภูมิอำกำศ
แบบเมดิเตอร์เรเนียน บำงครั้งเรียกกันว่ำ “แคลิฟอร์เนียแห่งโครเอเชีย” จำกนั้น
นำท่ำนชมเขตเมืองเก่ำโทรเกอร์ เนื่องจำกเมืองที่ยังคงรักษำสถำปัตยกรรมกรีกโรมันได้อย่ำงสมบูรณ์ มีกำรอนุรักษ์ควำมเป็นเมืองเก่ำ ไม่ว่ำจะเป็นจัตุรสั กำแพง
เมือง และป้อมปรำกำรไว้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนั้น ยังคงควำมงดงำม และได้รับกำร
ประกำศให้เป็นเมืองมรดกโลกทำงวัฒนธรรมจำกองค์กำรยูเนสโก้อีกเมืองหนึ่งในปี
ค.ศ.1997 ชมประตูเมืองโทรเกอร์ ที่ได้บูรณะขี้นใหม่ในศตวรรษที่ 16 ผ่ำนชมหอ
นำฬิกำ ที่สร้ำงขึ้นในศตวรรษที่ 14 จำกนั้น นำท่ำนเข้ำชม มหำวิหำรเซนต์ลอเรนซ์
(CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) เริ่มสร้ำงในปี 1193 และใช้เวลำหลำยสิบปีต่อมำ
กว่ำจะแล้วเสร็จในประมำณปี 1500 งดงำมด้วยกรอบบำนประตูหินแกะสลัก ในรูปแบบ
โรมันเนสก์ ที่มีสิงโต อำดัมกับอีฟ และนักบุญองค์สำคัญ ๆ
(ระยะทำงประมำณ 61 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 15 นำที)
จำกนั้น
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองสปลิท (SPLIT) เมืองในแคว้นดัลเมเชีย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์
ดัลเมเชียน เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรพำณิชย์ และกำรคมนำคมของเขตดัลเมเชียน และเป็นอีก
เมืองหนึ่งที่ทำงยูเนสโก้ประกำศให้เป็นเมืองมรดกโลก
ซึ่งตัวเมืองโบรำณสร้ำงรำยล้อม
พระรำชวังดิโอคลีเธี่ยน ศำลำว่ำกำรเมืองสไตล์เรอเนซองซ์ ที่สร้ำงในคริสศตวรรษที่ 15
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour
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18.30 น.
จำกนัน้

(ระยะทำงประมำณ 29 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 30 นำที)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม GLOBO SPLIT หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ กของกำรเดินทำง

สปริท – ดูบรอฟนิค

เช้ำ
จำกนั้น

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเข้ำชม พระรำชวังดิโอคลีเธีย่ น (DIOCLETIAN PALACE) ที่สร้ำงขึ้นจำกพระประสงค์ของ
จักรพรรดิด์ โิ อคลีเธี่ยน ที่ต้องกำรสร้ำงพระรำชวัง สำหรับบั้นปลำยชีวติ ของพระองค์ในปี 295
ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำง 10 ปี (ค.ศ. 295-305) สถำนที่ประทับของ
จักรพรรดิดิโอคลีเธี่ยนแห่งเมืองเวนิส
(จักรพรรดิโรมันที่ครองรำชย์
ระหว่ำงปี ค.ศ. 243-316 รวมอำยุ 73 ปี) ที่แผ่ขยำยอำณำเขตจำกเวนิสสู่
เมืองสปลิท ในยุคโรมันโบรำณ ภำยในพระรำชวังประกอบด้วยไปด้วย
ทำงเข้ำหลัก หรือ GOLDEN GATE, มหำวิหำรเทพเจ้ำจูปิเตอร์, โบสถ์แห่ง
เทพวีนัส, วิหำรดอมนิอุส ที่จัดเรียงรำยรวมกันอย่ำงลงตัว นอกจำกนั้น
พระรำชวังแห่งนี้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้
อีกด้วย จำกนั้น นำท่ำนชมห้องโถงกลำงซึ่งมีทำงเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่น
ๆ ชมลำนกว้ำง (PERISTYLE) ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสำหินแกรนิต 3 ด้ำน และ
เชื่อมต่อด้วยโค้งเสำที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่ำงวิจิตรสวยงำม ชม
ยอดระฆังแห่งวิหำร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชำของเซนต์โด
มินัสและเซนต์สตำซิอุส ซึ่งอยู่ภำยในวิหำร ชมจัตุรัสประชำชน ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN
ผู้นำศำสนำคนสำคัญของโครเอเชีย ในยุคศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็นฝีมือของ IVAN MESTROVIC
ช่ำงปั้นที่มีชื่อเสียงของโครเอเชีย
11.30 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองทำงตอนใต้ของประเทศ ที่พรหมแดน
ติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่ำ นำท่ำนลัดเลำะเลียบไปตำมชำยฝั่งทะเลอเดรียติค ซึ่ง
ท่ำนจะตื่นตำตื่นใจกับบรรยำกำศริมชำยฝั่งทะเล ที่มีบ้ำนเรือนหลังคำกระเบื้องสีแสด สลับตำม
แนวชำยฝั่งเป็นระยะ ๆ
(ระยะทำงประมำณ 229 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง 15 นำที)
18.30 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้น
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก โรงแรม NEPTUN หรือเทียบเท่ำ

วันทีเ่ จ็ดของกำรเดินทำง
เช้ำ

ดูบรอฟนิค – กรุงเทพฯ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
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จำกนั้น

จำกนั้น

11.00 น.
14.55 น.
16.25 น.

นำท่ำนชม น้ำพุโอโนฟริโอ (BIG ONOFRIO’S FOUNTAIN) เดิมทีเป็นแหล่งน้ำที่ทดน้ำจำกบ่อน้ำ
ในริเจก้ำดูบรอฟำกกำ ที่ตั้งอยู่ห่ำง
ออกไปประมำณ 20 กิโลเมตรเข้ำมำ
ใช้ในเมือง มีทั้งสิ้น 16 จุดเรียงรำย
รอบเป็นวงกลม ผ่ำนชมโบสถ์ ฟรำน
ซิสกันและอำรำม (FRANCISCAN
CHURCH AND MONASTERY) สร้ำงใน
แบบสถำปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์-กอธิค เริ่มสร้ำงเมื่อปี 1337 และแล้วเสร็จในปี 1667
หลังจำกนั้นเสียหำยไปมำกในช่วงเกิดแผ่นดินไหว ภำยในมีรำ้ นขำยยำที่เก่ำแก่เป็นอันดับสำม
ของยุโรปแห่งหนึ่ง แต่เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงดำเนินกำรมำจนถึงทุกวันนี้โดยได้เริ่มดำเนิน
กิจกำรมำตั้งแต่ปี 1317
นำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีเพื่อ ขึน้ กระเช้ำไฟฟ้ำ Cable Car Ride ซึ่งมีควำมสูง 400 เมตร เพื่อชม
วิวทิวทัศน์ ที่คงควำมเป็นเอกลักษณ์ของบ้ำนเมืองหลังคำสีส้ม และควำมงดงำมของทะเล
อำเดรียติก จำกนั้น นำท่ำนเดินเข้ำทำงประตูปิเล (PILE GATE) ซึ่งเป็น
ทำงเข้ำหลักเพื่อขึ้นกำแพงเมืองแห่งนี้ประตูปิเลเชื่อมอยู่กับสะพำนหินที่มี
อำยุย้อนไปถึงปี ค.ศ. 1537 เหนือประตูปิเลมีรูปปั้นของนักบุญเบลส ซึ่ง
เป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองดูบรอฟนิกตั้งอยู่
( หมำยเหตุ )
เวลำเปิด-ปิดกระเช้ำ ขึน้ อยูก่ บั สภำพอำกำศ หำก
ไม่สำมำรถขึน้ ได้ ทำงบริษัทฯขอคืนเงินค่ำกระเช้ำไฟฟ้ำท่ำนละ 400 บำท
นำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน
ออกเดินทำงสู่กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 732
(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ 1 ชั่วโมง)
เดินทำงถึงกรุงเวียนนำ เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ระหว่ำงรอเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนำ
มีเวลำอิสระให้ท่ำนได้ใช้เวลำว่ำงพักผ่อน ...... พร้อมรับประทำนอำหำรค่ำภำยในสนำมบิน

23.20 น.

ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025
(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ 10 ชั่วโมง)

วันทีแ่ ปดของกำรเดินทำง
14.20 น.

กรุงเทพฯ

เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวัสดิภำพ................

**** END OF TOUR ****
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*** หมำยเหตุ :- ***
- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว
- ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองที่เข้ำพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีกำรจัดงำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก
เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม
- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น
- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น
ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุตำ่ ง ๆ บนท้องถนน
- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ สำยกำรบิน
ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพิบัติธรรมชำติตำ่ ง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้ง
ทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง

สนใจจองทัวร์ ติดต่อสอบถำม : โทร. 02-108-8666
คุณมิน้ / คุณเมย์ / คุณคม

สกุลเงิน

โครเอเชีย ใช้เงินสกุล คูนำ่ (Croatian Kuna)

ไฟฟ้ำ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขำกลม
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อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ ในแต่ละเดือน ณ เมืองต่ำงๆ 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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ถ้ำท่ำนเจอสิง่ เหล่ำนี้ ...... ถึงแม้วำ่ พำสปอร์ตของท่ำนยังไม่หมดอำยุกต็ ำม
บริษทั ฯ ขอแนะนำว่ำควรต้องไปทำพำสปอร์ตใหม่กอ่ นมำทำกำรจองทัวร์
- พำสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้ำปัจจุบันที่จะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ...
บำงท่ำนถำมต่อว่ำ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น
ไปทำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพำสปอร์ตมำก่อน
หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปัจจุบันผอมผิดหูผิดตำ
หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปัจจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตำ ทำปำกใหม่
หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปัจจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม
ผ่ำตัดขำกรรไกร (ทำฟัน / ดัดฟัน) ก็ทำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกัน
- พำสปอร์ตถือเป็นเอกสำรทำงรำชกำรที่สำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรชำรุดเสียหำย ผิดไปจำก
เดิมที่ทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น
หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,
หรือมีกำรเปียกน้ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม
- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ
ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว)
************************************************

ว่ำด้วยเรือ่ ง “คดีควำม / กำรตัง้ ครรภ์”
- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไม่อนุญำติให้บุคคลที่มี “คดีควำม / คำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ ....
เช่น บำงท่ำนมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง
- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์
ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่ำนี้ ทำงบริษทั ฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทงั้ สิน้ ซึ่งอยูน่ อกเหนือกำรควบคุม
ถือเป็นควำมรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซือ้ ทัวร์ โปรดทำควำมเข้ำใจให้ทอ่ งแท้กอ่ น
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หลักฐำนกำรทำวีซำ่ โครเอเชีย
1. หนังสือเดินทำง(Passport)ที่เหลืออำยุเกินกว่ำ 6 เดือน และเหลือหน้ำว่ำงอย่ำงน้อย…3…หน้ำ
2. รูปถ่ำยสี-ปัจจุบนั ขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป
(....รูปสี ฉำกหลังสีขำว ...เท่ำนัน้ ...) ไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ำน / สำเนำบัตรข้ำรำชกำร /
สำเนำใบเปลีย่ นชือ่ -นำมสกุล / สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำใบหย่ำ /
สำเนำสูตบิ ตั ร (ในกรณีเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 18 ปีขนึ้ ไป) อย่ำงละ....2...ชุด
4. หลักฐำนกำรทำงำน
ไ

(จดหมำยรับรองกำรทำงำน เป็นภำษำอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำนั้น)

(กรุณำระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชอื่ สถำนทูต)
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ่ำยสำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือจดทะเบียน
พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด
- พนักงำนบริษัท / ข้ำรำชกำร ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรทำงำน
(ระบุวนั เข้ำทำงำน / ตำแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลำทีจ่ ะเดินทำง ออกมำไม่เกิน 1 เดือน)
- เกษียณอำยุ…1… ชุด ถ่ำยสำเนำบัตรข้ำรำชกำร
- นักเรียน / นักศึกษำ หนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำ (ออกมำไม่เกิน 1 เดือน)
- ทำอำชีพอิสระ, แม่คำ้ ... พิมพ์จดหมำยรับรองตัวเองแจ้งถึงสถำนะปัจจุบันที่ทำ + รำยได้
5. หลักฐำนด้ำนกำรเงิน
- ขอใบรับรองสถำนะกำรเงิน 1 ฉบับ...ออกมำไม่เกิน 1 เดือน... ทีอ่ อกโดยธนำคำรเท่ำนัน้
- ให้ทำงธนำคำรออก Statement หรือเรียกรำยกำรเดินบัญชีธนำคำรย้อนหลัง 4 เดือนพร้อมอัพเดท…1…
ชุด (ควรเลือกบัญชีออมทรัพย์ทมี่ กี ำรเข้ำออกเงินอย่ำงสม่ำเสมอ ไม่ตอ้ งเติมเงินในบัญชีให้ถงึ 6 หลัก

เพือ่ ให้แสดงว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอทีค่ รอบคลุมกับค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำง)
6. กรณีเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 18 ปีบริบรู ณ์ ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำ/มำรดำ หรือเดินทำงไปกับบิดำ/มำรดำ ท่ำนใดท่ำน
หนึ่ง จะต้องทำจดหมำยยินยอม โดยที่บิดำ / มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควำมจำนงในกำรอนุญำต
ให้บุตรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอหรือเขต โดยมีนำยอำเภอ หรือผู้อำนวยกำรเขต โดยมี
นำยอำเภอ หรือผู้อำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและตรำประทับจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด….

**หมำยเหตุ**

- ค่ำบริกำรแปลเอกสำรทุกอย่ำงไม่รวมอยู่ในรำคำทัวร์
- สำเนำเอกสำรทุกฉบับ (...ลูกค้ำจะเซ็นต์หรือไม่เซ็นต์กไ็ ด้...)
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*** กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดุลยพินจิ ของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยควำม
สะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ... ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อม และมีควำมประสงค์ที่
จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำ
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหัก
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง ***

หมำยเหตุ
1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น
กำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำก
ต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไป
สัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำม
สะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวน
ท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตเพื่อให้
อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้
เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับ
ในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
4. ทำงบริษทั ฯ เป็นแค่ตวั แทนอำนวยควำมสะดวกในขัน้ ตอนกำรยืน่ วีซำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมตั ิวีซ่ำ
จะอยูใ่ นดุลพินจิ ของทำงสถำนทูตฯ เท่ำนัน้ ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนได้ ทำงบริษัทฯ จึงต้อง
ขออภัยมำ ณ ที่นี้
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อัตรำค่ำบริกำร .... แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน (OS)
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ
ผูใ้ หญ่พักห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ

สงกรำนต์ พฤษภำ/ตุลำ
69,900.- 59,900.- บำท
12,000.- 12,000.- บำท

*** ไม่มรี ำคำพิเศษ สำหรับเด็กอำยุตำกว่
่ ำ 12 ปี รำคำเด็กจะเท่ำกับรำคำผูใ้ หญ่ ***
***หมำยเหตุ*** ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง
หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพิ่ม

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม
ค่ำตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง)
- ตัว๋ กรุป๊ รำคำพิเศษนี้ ... ไม่สำมำรถนำมำแก้ไข, เปลีย่ นชือ่ หรือเรียกเงินคืนได้ ไม่วำ่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบทำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์
(ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม)
ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำรทัวร์
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน
ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบุในรำยกำรทัวร์
หมำยเหตุ
โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิตำ่
และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4
เท่ำตัว อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก
ค่ำระวำงน้ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
ค่ำบริกำรนำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอำนวยควำมสะดวก ตำมจำนวนวันเดินทำงที่ระบุในรำยกำร
(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์)
ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท
และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุ และค่ำรักษำพยำบำล เฉพำะกรณีทไี่ ด้รบั อุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง
ไม่คมุ้ ครองถึงกำรสูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัว และไม่คมุ้ ครองโรคประจำตัวของผูเ้ ดินทำง

*** ลูกค้ำท่ำนใดมีควำมประสงค์จะซือ้ ประกันกำรเดินทำงเพิม่ ควำมคุม้ ครอง ***
สำหรับครอบคลุมเรือ่ งรักษำพยำบำล / กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน / กระเป๋ำเดินทำง
(*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***)
- ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 750 บำท
- ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 970 บำท

ซื้อประกันเพิ่ม : กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋ โทร. 02-108-8666
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภำษี)
ค่ำทำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำทำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว
(เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจัดทำเอง)
ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำเครื่องดื่ม และค่ำอำหำรที่
สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดูแลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง

7. ค่ำทิปพนักงำนขับรถยุโรป (คนละ 2 ยูโร x 6 วัน)
8. ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์คนไทย (คนละ 100 บำท x 8 วัน)

= ท่ำนละ 12 ยูโร
= ท่ำนละ 800 บำท

เงือ่ นไขกำรชำระค่ำบริกำร
กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พร้อมชำระเงิน ค่ำมัดจำท่ำนละ 20,000.- บำท (*** ยกเว้นช่วง
สงกรำนต์ และปีใหม่ มัดจำท่ำนละ 30,000.- บำท ***) ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง …. มิฉะนั้นทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ทั้งหมด
ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง
 ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค
 ชำระโดยเงินสด
 ชำระด้วยกำร
โอนเงินผ่ำนบัญชี
ธนำคำร เมื่อได้ทำกำรโอนเงินเข้ำ
บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง
แฟกซ์ใบนำฝำกมำที่ 02-231-3399
โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ
โปรแกรมที่
เดินทำง และชื่อของเจ้ำหน้ำที่ที่ติดต่อ
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยให้ทำ่ นชำระเงินผ่ำนกำรโอนเงินเข้ำ บัญชีธนำคำรส่วนบุคคล
ทั้งนีเ้ พือ่ ควำมปลอดภัยในกำรชำระเงินของท่ำนเป็นสำคัญ
หมำยเหตุ

ท่ำนทีต่ อ้ งกำรใบเสร็จในนำมนิตบิ คุ คล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
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เงือ่ นไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี.้ a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันขึ้นไป
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000.- บำท
b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000.- บำท
c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 40,000.- บำท
d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
1.
2.

3.
4.

5.

6.

หมำยเหตุ
บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น
กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ทำให้ไม่สำมำรถกิน-เที่ยวและ
พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด
ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ
ค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวใน
กรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน
หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ
ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง
ต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเที่ยวบิน,
กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชำติ, กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปัญหำกำรจรำจร
ติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนที่ตำ่ งๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่
นอกเหนืออำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ
ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้
สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

*** หมำยเหตุ ***

ในกรณีทลี่ กู ค้ำต้องออกตัว๋ เครือ่ งบินเอง (กำรแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุป๊ )
กรุณำแจ้งพนักงำนขำยก่อนล่วงหน้ำ 35 วัน หรือกรณีทลี่ กู ค้ำ ต้องทำกำรออก
ตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น

รำคำดังกล่ำวข้ำงต้น .... สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์
อัตรำแลกเปลีย่ น, ค่ำน้ำมัน และค่ำภำษีตำ่ ง ๆ ของสำยกำรบิน ฯลฯ
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ใบจองทัวร์ ...... บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
รายการทัวร์.............. โครเอเชีย 8 วัน (OS) .............วันเดินทาง..........................................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด....................................คน (ผูใ้ หญ่............................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..........................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด.............................ห้อง (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.................ห้องพัก 3 เตียง.....................)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้ องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-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
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก

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

ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด...................................

ข้ าพเจ้ ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้ อยแล้ ว

ลงชื่อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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