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ชมความสวยงามอุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่งได้ ขนึ้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกขององค์ การ UNESCO
นั่งกระเช้ าสู่ จุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ุ ดของเมืองดูบรอฟนิค
เก็บภาพ วิหารเซนต์ มาร์ ก สั ญลักษณ์ ของเมืองซาเกรบ ซึ่งหลังคาปูกระเบื้องเป็ นรู ปตราของกองทหาร
เทีย่ วชม เมืองโทรเกียร์ ซึ่งได้ รับการอนุรักษ์ ให้ เป็ นเมืองเก่ าทั้งป้ อมปราการจัตุรัสและกาแพงเมือง
มีอาหารบริการท่ านครบทุกมื้อ
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กาหนดการเดินทาง
24 ก.พ.-02 มี.ค.// 02-09 มี.ค.// 17-24 มี.ค.// 23-30 มี.ค.63

( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
วันที1่

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – โดฮา

17.30 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4
เคาน์ เตอร์ สายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ (เคาน์ เตอร์ Q) พร้ อมเจ้ าหน้ าที่คอยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรที่นั่งบน
เครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR 833
เดินทางถึง ประเทศกาตาร์ ให้ ท่านแวะพักเปลีย่ นเครื่ อง (ใช้ เวลาเปลีย่ นเครื่ องประมาณ 2 ชั่วโมง)

20.40 น.
23.50 น.

วันที2่
02.00 น.
07.00 น.

เทีย่ ง
บ่ำย

โดฮา – ซาเกรบ – พูล่า - โอพาเทีย
ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR 215
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติซาเกรบ ประเทศ โครเอเชีย หลังผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
แล้ วนำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองพูล่า” (PULA) (ระยะทำง 276 กม.) เป็ นเมืองเก่ำแก่ที่สุดแห่ งหนึ่งที่มีควำมโดด
เด่นในฐำนะศูนย์กลำงของคำบสมุทรอิตำเลียน มีอำยุมำนำนกว่ำ 3,000 ปี เมืองพูล่ำเคยเป็ นเมืองเป็ น
ศูนย์กลำงของแหลมอิสเตรี ย และเคยเป็ นดินแดนของประเทศอิตำลี ทำให้มีผคู ้ นใช้ภำษำอิตำเลี่ยนกันอย่ำง
แพร่ หลำย เมืองพูล่ำมีสิ่งดึงดูดใจต่ำงๆมำกมำยโดยเฉพำะสำหรับผูห้ ลงใหลในวัฒนธรรม
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนชม สิ่ งก่ อสร้ างในสมัยโรมัน ที่ใหญ่เป็ นโบรำณสถำนที่ สภำพดี ที่สุดที่ เก็บรั กษำไว้ในโครเอเชี ย
สนาม ต่ อสู้ โบราณ
หรื อ
AMPHITHEATER (ด้ำนนอก) สนำมกีฬำ
ก ล ำ ง แ จ้ ง ส ร้ ำ ง ขึ้ น ต ำ ม แ บ บ ฉ บั บ
สถำปั ต ยกรรมโรมัน เช่ น เดี ย วกับ โคลอส
เซี ยมของกรุ งโรม นับเป็ นสนำมต่อสู ้ที่ใหญ่
เป็ นอัน ดับ หกที่ ส ร้ ำ งขึ้ น ในยุค โรมัน เรื อ ง
อำนำจ โครงสร้ ำงของ AMPHITHEATRE
ด้ำ นพื้ น ดิ น เป็ นวงรี มี ช่ ว งกว้ำ งที่ สุ ด 130
เมตร และช่วงสั้นที่สุด 100 เมตร สร้ำงโดย
กำรใช้หินปูน เชื่อกันว่ำสำมำรถจุผเู ้ ข้ำชมได้
ถึง 20,000 คน มีทำงเข้ำออก 20 ช่องทำง นา
ท่ านเดินทางสู่ “โอพาเทีย” (OPATIJA) อยู่
ในแคว้นอิสเตรี ย เป็ นเมืองท่องเที่ ยวตั้งอยู่
ทำงฝังตะวันตกริ มทะเลอำเดรี ยติก มีบำ้ นพัก
ตำกอำกำศสไตส์ออสเตรี ยที่เรี ยงรำยอยู่ตำม
ชำยฝั่ง นำท่ำนเที่ยวชมเมืองที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของบ้ำนพักริ มชำยฝั่ง แวะถ่ำยรู ปกับรู ปปั้ นหญิง
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คา่

สำวกับนกนำงนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL) เป็ นรู ปปั้ นหญิงสำวที่งดงำมที่มีนกนำงนวลเกำะ
อยูท่ ี่มือมีเวลำให้ท่ำนได้เดินเล่นถ่ำยรู ปกับควำมสวยงำมของเมืองและให้ซ้ือของที่ระลึกประจำท้องถิ่น
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที3่

BEDBANK MILENIJ // GRAND HOTEL BONAVIA หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
โอพาเทีย – อุทยานแห่ งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ – ซาดาร์

เช้ า

คา่

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านเดินทางสู่ “อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่ ” (NATIONAL PARK PLITVICE JEZERA) (ระยะทาง
164 กม.) ที่ต้ งั อยูใ่ จกลำงของประเทศอุทยำน
แห่ งชำติพลิตวิเซ่ เป็ นอุทยำนแห่ งชำติ นา
ท่ านเข้ าชม “อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ” เป็ น
อุทยานแห่ งชาติหนึ่งในแปดของโครเอเชี ยที่
ได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นมรดกโลกโดย
องค์ การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยำนแห่ งนี้
มีเนื้อที่กว่ำ 29,482 เฮคเตอร์ มีทะเลสำบใหญ่
16 แห่ ง เชื่อมต่อด้วยสะพำนไม้ 16 น้อยใหญ่
ลัดเลำะระหว่ำงทะเลสำบและเนินเขำ ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับควำมสวยงำมของทะเลสำบสี เขียวมรกตและ
น้ ำตกที่ไหลริ นลงสู่ ทะเลสำบ ชมน้ ำตก THE PLITVICE WATER FALL ที่ใหญ่ที่สุดในอุทยำน จำกนั้น
นำท่ำนเดินลัดเลำะสู่ DONJA JEZIRA เพื่อล่องเรื อทะเลสำบ JEZERO KOZJAK
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองซาดาร์ ” (ZADAR) (ระยะทำง 119 กม.) จำกนั้น นำท่ำนชมบรรยำกำศที่
สวยงำมของซำดำร์แวะ เก็บบันทึกภำพประตู
เมืองโบรำณ (KOPNENA VRATA) ผ่ านชม
โบสถ์ เซนต์ โดนาทัส (CHURCH OF
ST.DONATUS) สิ่ ง ก่ อ ส ร้ ำ ง ใ น
คริ ส ต์ศตวรรษที่ 9
เชิ ญท่ ำนชม “SEA
ORGAN” สถำปั ตยกรรมกำรก่อสร้ำงเครื่ อง
ดนตรี โดยอำศัย เกลียวคลื่น ที่ซดั เข้ำกระทบ
กั บ บั น ไดหิ นอ่ อ นและท่ อ ใต้ ข้ ั นบั น ได
ก่อให้เกิดเป็ นท่วงทำนองเสี ยงดนตรี เป็ นผลงำนกำร ออกแบบของสถำปนิก นิโคล่ำ เบสิ ก
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION BORIK

เทีย่ ง
บ่ำย

หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

วันที4่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย
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ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – มาลี สตอน – นีอุม (บอสเนีย)
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
จำกนั้นนำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองสปลิท” (ระยะทำง 162 กม.) นาชมมืองสปลิท ชมศาลาว่ าการเมือง
สไตล์ เ รอเนซองส์ ที่ ส ร้ างในศตวรรษที่ 15
อำคำรบ้ ำ นเรื อนเก่ ำ แก่ น ำท่ ำ นชมย่ ำ น
PEOPLE’S SQUARE ศูนย์กลำงทำงธุ รกิจ
และกำรบริ หำร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 แวะ
ชมสิ่ งก่ อสร้ ำงที่ มี ชื่ อเสี ยง เช่ น รู ปภำพ
แ ก ะ ส ลั ก ส มั ย VENETIAN-GOTHIC
CAMBI PALACE และ RENAISSANCE
TOWN HALL ที่สร้ำงขึ้นในช่วงแรกของ
ศตวรรษที่ 15 นาท่ านชม พระราชวัง ดิโอคลี
เธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ที่สร้ำงขึ้น
จำกพระประสงค์ของ จักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ ยน
ที่ ตอ้ งกำรสร้ ำงพระรำชวังสำหรั บบั้นปลำย
ชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซึ่ งใช้เวลำในกำร
ก่อสร้ำงถึง 10 ปี พระรำชวังแห่ งนี้ UNESCO
ได้ข้ ึ นทะเบี ย นเป็ นมรดกโลก น ำท่ ำ นชม
ห้องโถงกลำงซึ่ งมี ทำงเดิ น ที่ เ ชื่ อมต่ อสู่ ห้อ ง
อื่นๆ ชมลำนกว้ำง (PERISTYLE) ซึ่งล้อมไว้
ด้วยเสำหิ นแกรนิต 3 ด้ำน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสำที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่ำงวิจิตรสวยงำม ชมยอด
ระฆังแห่ งวิหำร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชำของเซนต์โดมินสั และเซนต์สตำซิ อุส ซึ่ งอยู่
ภำยในวิหำรชมจัตุรัสประชำชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรู ปปั้ นของ GREGORY OF NIN ผูน้ ำศำสนำ
คนสำคัญของโครเอเชีย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ เมื องมาลี สตอน (MALI
STON) (ระยะทำง 185 กม.) นำท่ำนเยีย่ ม
ชมฟำร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่ำงๆ ของกำร
เลี้ยงแล้วให้ท่ำนได้ชิมหอยนำงรมสดๆจำก
ทะเลอเดรี ยติค พร้อมด้วยไวน์สด จนได้
เวลำสมควร นาท่ านโดยสารรถโค้ ชลัดเลาะ
เ ลี ย บ ไ ป ต า ม ช า ย ฝั่ ง ท ะ เ ล อ า
เดรี ยติคเดินทางผ่ านเมื องนีอุม (NEUM) เมืองใน เขตประเทศบอสเนี ยและเฮอร์ เซโกวี น่ำ เป็ นเมือง
ชำยทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนีย และเฮอร์เซโกวีน่ำ โดยมีควำมยำวของชำยฝั่งประมำณ 24.5 กิโลเมตร
เป็ นทำงออกสู่ ทะเลอำเดรี ยติกทำงเดียวของประเทศและเป็ นเมืองตำกอำกำศที่มีชื่อเสี ยงเมืองหนึ่ง
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คา่

บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที5่

VILLA SLAVKA
หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้ าสู่ จุดชมวิวดูบรอฟนิค – โทรเกียร์

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ “เมื องดูบรอฟนิค” (DUBROVNIK) เมืองมรดกโลกที่แขวนตัวอยู่ทำงตอนใต้ของ
ประเทศ ที่พรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนี ย เฮอร์ เซโกวีน่ำ นำท่ำนลัดเลำะเลียบไปตำมชำยฝั่งทะเลอำ
เดรี ยติคซึ่ งท่ำนจะตื่นตำตื่นใจกับบรรยำกำศริ มชำยฝั่งทะเล ที่มีบำ้ น เรื อนหลังคำกระเบื้องสี แสด สลับตำม
แนวชำยฝั่งเป็ นระยะๆ จากนั้น นั่งกระเช้ าสู่ SRD HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค ท่ำนจะได้
ถ่ำยรู ปเมืองเก่ำดู บรอฟนิ คจำกมุมสู ง ภูมิทศั น์ที่รำยล้อมด้วยน้ ำทะเลสี ฟ้ำใสดุจรำวแสงสะท้อนของ
คริ สตอลโอบล้อมเมืองเก่ำไว้ ด้วยควำมสวยงำมของบ้ำนเรื อนสี ขำว มุงด้วยหลังคำสี ส้ม อันเป็ นภำพที่เป็ น
เอกลักษณ์ของเมืองดูบรอฟนิคที่พลำดไม่ได้ จากนั้น นาท่ านเดินชม เสน่ ห์ของเขตเมืองเก่ า (OLD TOWN)
ซึ่ งองค์กำรยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทัศนี ยภำพของตัวเมืองเก่ำมีป้อม
ปรำกำรโบรำณควำมยำว 190 เมตรล้อมรอบ
ถื อ เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องเมื อ งที่ ค วำมโด่ ง ดัง
เที ย บได้กับ แกรนด์ แ คนย่อ นหรื อ แกรนด์
คำแนลแห่ งเวนิ ส นำท่ำนเดินลอด ประตู
PILE GATE ที่มีรูปปั้ นของนักบุญ เซนต์
เบลส นักบุญประจำเมือง เพื่อเข้ำสู่ ใจกลำง
เมืองเก่ำ ชม น้ ำพุ ONOFRIO ซึ่งเป็ นตั้งเป็ น
เกี ย รติ แ ก่ ข องสถำปนิ ก ผู ส้ ร้ ำ งน้ ำ พุ แ ห่ ง นี้
ถ่ำยรู ปกับ THE CATHEDRAL TREASURY หนึ่งในโบสถ์เก่ำแก่ที่สะสมโบรำณวัตถุของพ่อค้ำวำณิ ชที่ได้
ทำกำรค้ำขำยกับชำวเวนิชในอดีต นำท่ำนถ่ำยรู ปกับ หอนาฬิ กาโบราณ (BELL TOWER CLOCK) จำกนั้น
น ำท่ ำ นถ่ ำ ยรู ปกั บ พระราชวั ง เรคเตอร์
(RECTOR’S PALACE) พระรำชวังที่สร้ำง
ขึ้นโดยผสมผสำนศิลปะทั้งแบบโกธิ ค, เรเน
ซองส์และบำโร๊ ค ได้ เวลานาท่ านแวะชมและ
ถ่ ายรู ปกั บ สปอนซา พาเลส (SPONZA
PALACE) สร้ำงขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิ ค
เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปั จจุบนั ได้
ใช้เ ป็ นที่ จ ัดเก็บเอกสำรและสำนัก งำนส่ ว น
รำชกำร นำท่ำนเดินผ่ำนถนนสตรำดัน ถนนสำยหลักยำวกว่ำ 398 เมตร

รหัสทัวร์ : THW6-QR-HR-24FEB-23MAR20
เทีย่ ง
บ่ำย

คา่

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น ำ ท่ ำ น เ ดิ น ท ำ ง สู่ “ เ มื อ ง โ ท ร เ กี ย ร์ ”
(TROGIR) (ระยะทำง 254) เมืองขนำดเล็ก
บนเกำะที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั แผ่นดินใหญ่ เป็ นเมือง
เก่ำแก่ต้ งั แต่สมัยเมื่อ 380 ปี ก่อนคริ สตกำล
บ้ำนเรื อนได้รับอิทธิ พลจำกศิลปะสไตล์เรเน
ซองค์และบำโรคซึ่ งองค์ก ำรยูเนสโกได้ข้ ึ น
ทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์ เป็ นมรดกโลกในปี
1997 นำท่ำนชม เขตเมืองเก่ำ สัมผัสอำคำร
บ้ำนเรื อนที่ได้รับอิทธิ พลจำกสถำปั ตยกรรมกรี กและโรมันโบรำณ เช่น ประตูเมือง KOPNENA VRATA
ซึ่ งได้บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 นำท่ำนถ่ำยรู ปกับ มหำวิหำรเซนต์ลอเรนซ์ (ST.LAWRENCE
CATHEDRAL) จุดเด่นของมหำวิหำร คือประตูทำงเข้ำที่แกะสลักเป็ นเรื่ องรำวต่ำงๆ อย่ำงวิจิตรตระกำรตำ
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที6่

KATARINA HOTEL
โทรเกียร์ – ซิเบนิค – ชมเมือง – ซาเกรบ

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซิเบนิค” (SIBENIK) (ระยะทำง 61 กม.) เมืองเก่ำมรดกโลก ปำกแม่น้ ำทะเลอำเดรี ย
ติค นำท่ำนชม จัตุรัสเมื องเก่ าซี เบนิ ค ที่
ล้อมรอบไปด้วยอำคำรเก่ ำแก่ ที่ถูกตัดแปลง
เป็ นร้ำนขำยยำ ร้ำนแว่นตำ ร้ำนเสื้ อผ้ำบูติก
และอีกมำกมำย เมืองซี เบนิ กแตกต่ำงจำก
เมืองริ มฝั่งทะเลอำเดรี ยติกทัว่ ไปเพรำะสร้ำง
โดยชำวกรี ก ก่อนที่โรมันจะเข้ำมำมีอิทธิ พล
ต่อมำภำยหลังตกเป็ นเมืองขึ้นของเวเนเชี ยน
หรื อเวนิซ วันนี้จึงยังเห็นสถำปั ตยกรรมหลำย
แห่ งทัว่ เมื องจะกรุ่ นไปด้วยกลิ่ นอำยสไตล์เ วเนเชี ยนอย่ำงชัดเจน ถ่ำยรู ปกับ มหำวิหำรเซนต์เจมส์
(ST.JAMES CATHEDRAL) หรื อ มหำวิหำรเซนต์จำคอบ คืออีกหนึ่ งมรดกโลกของประเทศโครเอเชี ย
ตั้งอยูท่ ี่เมืองซีเบนิคบนชำยฝั่งดัลเมเชียน ซึ่งเป็ นสถำปั ตยกรรมกำรส่ อสร้ำงในแบบผสมระหว่ำงศิลปะทำง
ตอนเหนื อของประเทศอิตำลี ดัลเมเชีย และทัสคำนี เนื่ องจำกใช้สถำปนิ กในกำรออกแบบถึง 3 คน และมี
ควำมเชี่ยวชำญที่แตกต่ำงกัน โดยสร้ำงเสร็ จในปี 1535 ด้วยโครงสร้ำงที่มำจำกหิ นปูนสี ขำวล้วนๆ ไม่มีวสั ดุ
อื่นปลอมปน ภำยในเป็ นที่ประดิษฐำนรู ปปั้ นนักบุญเจมส์หรื อจำคอบตำมภำษำโครแอต ซึ่ งเป็ น 1 ใน 12
สำวกของพระเยซู

หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

รหัสทัวร์ : THW6-QR-HR-24FEB-23MAR20
เทีย่ ง
บ่ำย

คา่

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองซาเกรบ” (ZAGREB) (ระยะทำง 348 กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย
ดิ น แ ด น แ ห่ ง ท ะ เ ล อ ำ
เดรี ยติค ซึ่งมีควำมเก่ำแก่แฝงด้วยเสน่ห์และ
ม น ต์ ข ลั ง ซ ำ เ ก ร บ เ ป็ น เ มื อ ง แ ห่ ง
ศิ ล ปวัฒ นธรรมและเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งมำตั้ง แต่
สมัยศตวรรษที่ 11 ปั จจุบนั ชำวโครเอเชีย มี
วิถีชีวิตเยี่ยงชำวยุโรปที่เจริ ญโดยทัว่ ไป กำร
คมนำคมภำยในกรุ ง ซำเกรบสะดวกสบำย
นิ ยมใช้รถรำงเป็ นพำหนะทัว่ ทั้งเมือง กรุ ง
ซำเกรบประกอบด้วยเขตเมื อง UPPER TOWN ที่สร้ ำงขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่ มีซุ้มประตูหินเป็ น
สัญลักษณ์ เขต LOWER TOWN ที่สร้ำงขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหม่ที่สร้ำงสมัยหลัง
สงครำมโลกครั้งที่สอง
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที7่

INTERNATIONAL HOTEL
ซาเกรบ – เทีย่ วชมเมือง – สนามบินซาเกรบ

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นำท่ำนสู่ เขต UPPER TOWN ชมวิหารเซนต์ มาร์ ก (ST.MARK’S CHURCH) ที่มีหลังคำกระเบื้องปูเป็ น
ลวดลำยรู ปตรำของกองทหำรแห่ งยุคกลำง ถือเป็ นสัญลักษณ์สำคัญของซำเกรบ ชมโบสถ์ประจำเมืองเก่ำ
เซนต์ แ คทเธอรี น บริ เวณแห่ ง นี้ ยัง เป็ นที่ ต้ ัง ของ
ทำเนียบประธำนำธิบดี (PRESIDENT PALACE) นำ
ท่ำนชมจุดชมวิวที่ท่ำนสำมำรถเห็นกรุ ง ZAGREB ที่
หลัง คำอำคำรเป็ นสี แดงอิ ฐ ทั้ง เมื อ ง น ำท่ ำ นชม
“ก าแพงหิ น โบราณ” (STONE
GATE) ยุ ค
คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ที่ สร้ำงรำยล้อมเมืองเก่ำที่คง
ควำมอัศจรรย์ ของภำพพระแม่มำรี ที่ไม่ถูกเผำทำลำย
เมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ ในปี ค.ศ.1731 ซึ่ งเชื่ อว่ำ
ภำพเขียนมี พลังปำฏิ หำริ ย ์ จึ งทำให้ผูค้ นเข้ำมำบูชำ
กรำบไหว้ ร วมถึ ง จำกนั้ น น าท่ านนั่ ง รถราง
(USPINJACA) ลงสู่ LOWER TOWN นำท่ำนชม
“ตลาดกลางเมือง” (DOLAC MARKET) ตลำด
กลำงแจ้งที่เก่ำแก่มีสีสันสดใส ขำยไม้ดอกไม้ประดับ
และผลไม้ รำคำถูก นาท่ าน ผ่ านชมมหาวิหารเซนต์
สตีเฟ่ น (CATHEDRAL OF ST.STEPHEN) สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่ าแก่ กว่ า 800 ปี และปั จจุบนั ได้
บูรณะในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงำมด้วยหอคอยแฝดปลำยแหลมสี ทองอร่ ำมภำยในประดิษฐำนรู ปนักบุญองค์

(

หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

รหัสทัวร์ : THW6-QR-HR-24FEB-23MAR20

เทีย่ ง
บ่ำย
17.15 น.
23.45 น.

สำคัญต่ำง ๆ เช่น นักบุญ เซนต์ ปี เตอร์ ,เซนต์ ปอลล์ แวะชมจัตุรัส BAN JELACIC SQUARE จัตุรัสกลำง
เมืองที่ลอ้ มรอบด้วยห้ำงร้ำนที่ทนั สมัย ชมอนุสารีย์โจซิพ เจลาซิค (BAN JOSIP JELACIC) ผูย้ งิ่ ใหญ่และ
เป็ นผูซ้ ่ ึงต่อสู ้ เพื่อควำมอิสระจำกชำวฮังกำรี เมื่อปี ค.ศ. 1848
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลำอันสมควร นำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติซำเกรบ
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 218
ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลีย่ นเครื่ อง ประมาณ 2.20 ชั่วโมง

วันที8่

กรุงเทพฯ

02.05 น.
12.55 น.

เหิรฟ้ ากลับสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 834
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน
และสถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์
ผู้นาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ
จานวนผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

ก.พ.-มี.ค.63

52,900

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

52,900

52,900

15,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ - ซำเกรบ - กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตำมระบุหรื อเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรื อกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำ
ให้ตอ้ งมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่ำบริ กำรนำทัวร์ โดยหัวหน้ำทัวร์ผมู ้ ีประสบกำรณ์นำเที่ยวให้ควำมรู ้และคอยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท

รหัสทัวร์ : THW6-QR-HR-24FEB-23MAR20
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด , ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าวีซ่าโครเอเชีย ท่ านละ 4,000 บาท (ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่ านการพิจารณาหรื อไม่ กต็ าม)
ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ ณ โรงแรมที่พกั (ทำงบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่ำนเนื่ องจำกป้ องกันกำรสู ญหำยจำกมิ จฉำชี พที่ แฝงตัวเข้ำมำใน
โรงแรมที่พกั และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำห้องพักสำหรับทุกท่ำน)

ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 12 ยูโร
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาท ต่ อท่ านต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณำจองล่วงหน้ำพร้อมชำระเงินมัดจำ จำนวน 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์สำเนำหน้ำหนังสื อเดินทำง Passport มำยัง
บริ ษทั ฯ และค่ำใช้จ่ำยส่ วนที่เหลือกรุ ณำชำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถทำกรุ๊ ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทำงบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรื อจัดหำคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รั บผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สู ญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บ ที่ นอกเหนื อควำม รั บผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จ หำกท่ำนสละสิ ทธิ์ กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำร หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองทีน่ ั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจำก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็ นกรุ๊ ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง
ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่ วีซ่ำให้กบั ทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซึ่ งทำงท่ำนจะต้องเดินทำง
มำยืน่ วีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอำนวยควำมสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็ นผูก้ ำหนดออกมำ มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ ำหนด ท่ำนที่มีควำมประสงค์จะยืน
่ วี
ซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริ ษทั ทัวร์เป็ น
แต่เพียงตัวกลำง และอำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่ วีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กบั ทำงท่ำน


-

-




กรณีวซี ่ าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วำ่ จะผ่ำนหรื อไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสำรที่ สำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร
พิจำรณำ ตัว๋ เครื่ องบินถ้ำออกตัว๋ มำแล้วจะต้องทำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตัว๋ ท่ำนจะเสี ยแต่ค่ำมัดจำตัว๋ ตำมจริ งเท่ำนั้น
ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจำห้องพักทุกคืน ของ
กำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ และ
มี เอกสำรชี้ แ จงให้ท่ ำนเข้ำใจ(ทั้งนี้ขึ้น อยู่ กับ การต่ อรองระหว่ า งบริ ษั ทฯกับ แลนด์ โ อเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อ โรงแรมที่พัก
ต่ างประเทศเพื่อทีจ่ ะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
ทางบริษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่ าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการ
บิน หรื อ กรุ๊ ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80 % ของรำคำทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วัน - เก็บค่ำบริ กำรทั้งหมด 100 %

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตวั ทีส่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ
รูปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทำง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิ ชย์หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทำง อำยุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจำกต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภำษำอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ทสี่ ุ ด)
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* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุ ณำระบุคำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่
ละสถำนทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณำสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนำที่ท่ำนจะใช้ยนื่ วีซ่ำ (ใช้เวลำดำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันทำกำร)
* เด็กต้องทำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรื อมำรดำ
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่วำ่ กำรอำเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วำ่ ท่ำน
จะถูกปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ คำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกำย
สุ ภำพ ทั้งนี้ทำงบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิ่มเติมทำงบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่ำนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน
เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนำมของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ ีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุ
เท่ านั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยืน่ วีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึ งถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นหลัก

