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เบลด – ล่ องเรื อชมความงามของทะเลสาบเบลด – ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยาน่ า – ซาเกรบ
อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ – ซาดาร์ – ซิบินิค – สปลิท – โมสตาร์ – บลากายจ์
ดูบรอฟนิค – บุดวา - ชโคดร้ า – พริซเรน – มัสยิดสิ นาน ปาชา – พริซตินา
อารามดิคานิท สวยงามมาก – สโกเปี ย – จัตุรัสมาซิโดเนีย
เก็บเมืองสวยชายฝั่งทะเลเอเดรียติก และเมืองเก่ า แห่ ง กลุ่มประเทศยูโกสลาเวีย อาหารดี ทีพ่ กั ดี

รหัสทัวร์ : THW6-QR-HR-18-28MAR20
กาหนดการเดินทาง
18-28 มี.ค.63
( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที1่

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – โดฮา

23.30 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4
เคาน์ เตอร์ สายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ (เคาน์ เตอร์ Q) เจ้ าหน้ าที่คอยดูแลเช็ คสั มภาระและบัตรที่นั่งบน
เครื่ อง

วันที2่

เวนิส – เบลด(สโลวีเนีย) – ชมเมือง

02.35 น.
05.45 น.
08.05 น.
13.20 น.

คา่

ออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 837
เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาต้ าร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่ องประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที)
ออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 125
เดินทางถึงสนามบิน เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี หลังผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ว
นาท่ า นออกเดินทางสู่ สาธารณรั ฐ
สโลวีเนีย ดิ นแดนที่มีความงดงาม
ทางลัก ษณะภู มิ ป ระเทศ ไม่ ว่า จะ
เป็ นทะเลสาบ ภู เ ขา และศิ ล ปะ
วัฒนธรรมที่สุดแสนจะงดงาม นา
ท่ านเข้ าสู่ เมื องเบลด (BLED)
เมืองตากอากาศตั้งอยู่ริมทะเลสาบ
และริ มเทือกเขาแอลป์ จูเลียน เป็ น
ทะเลสาบที่ มีชื่อเสี ยงมากที่ สุดใน
ประเทศสโลเวเนีย และได้รับการขนานนามว่าเป็ นไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที3่

PARK HOTEL BLED
หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
ล่ องเรื อทะเลสาบเบลด – ลูบลิยานา(สโลวีเนีย) –ซาเกรบ(โครเอเชีย)

เช้ า

บริ การอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหาร
ของโรงแรมทีพ่ กั
น าท่ า นล่ อ งเรื อ ชมความงามของ
ทะเลสาบเบลด ตัว ทะเลสาบเกิ ด
จากการกัดเซาะของธารน้ าแข็งโบ
ฮินจ์ (BOHINJ GLACIER) ในยุค
น้ าแข็ง แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ
น้ า ในทะเลสาบ ไม่ ไ ด้ม าจากการ
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คา่

ละลายของธารน้ าแข็ง แต่ มาจากบ่อน้ าร้ อนใต้ดิน หลายแห่ ง น้ าในทะเลสาบนี้ จึ งใสบริ สุทธิ์ และไม่
กลายเป็ นน้ าแข็งในฤดูหนาว เรื อล่องผ่าน ปราสาทเบลด (BLED CASTLE) ที่ต้ งั อยูบ่ นริ มผาติดทะเลสาบ
เป็ นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด จักรพรรดิเฮนริ ค ที่ 2 แห่ งเยอรมัน ยกให้เป็ นสถานที่พกั ของบิชอป อัล เบี่ยม
แห่ งบริ เซน (BISHOP ALBIUM OF BRIXEN) ในปี ค.ศ.1004 ได้ เวลาอันสมควร นาท่ านออกเดินทางสู่
กรุ งลูบลิยานา (LJUBLJANA) เข้าสู่ จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน เป็ นจัตุรัสที่มีความสาคัญเช่นเดียวกับ
จัตุรัสบันไดสเปนในกรุ งโรม มีรูปปั้ นของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสี ยงของสโลวีเนี ย เป็ นสัญลักษณ์
ความรักชาติและเสรี ภาพ ใกล้จตั ุรัสเป็ นโบสถ์ในนิกายฟรานเซสกัน ศิลปะในแบบอาร์ตนูโว
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านขึน้ ชม ลานปราสาทลุบบลิยาน่ า ปราสาทยุคกลางที่ต้ังอยู่บนเนินเขาเหนื อใจกลางเมืองลูบลิยาน่ า
โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องอาณาจักรจากการรุ กรานของชาวเติร์กและกบฏ ปั จจุบนั ปราสาทลูบลิ
ยาน่าได้กลายเป็ น สถานที่ท่องเที่ยว
ที่มี ความสาคัญทางด้านวัฒนธรรม
และยัง กลายเป็ นหอชมเมื อ ง ซึ่ ง
ท่ า นจะได้ สั ม ผัส วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ อ ั น
งดงามของเมืองได้เกือบทั้งหมด ชม
จัตุรัสกลางเมื องเพรเซเรน จัตุรัสที่
มีความสาคัญ จัตุรัสเป็ นรู ปหล่อ
ของฟรานซ์ เพรเซเรน กวี ที่ มี
ชื่ อเสี ยงของ สโลเวเนี ย (1800 –
1849) เป็ นสัญลักษณ์ของคนรักชาติ
รั ก เสรี ภ าพ ใกล้จ ัตุ รั ส เป็ นโบสถ์
นิกายฟรานเซสกันที่มีสีชมพูดึงดูดสายตา ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 14 ปี เป็ นศิลปะแบบอาร์ตนูโว
ภายในมีหอ้ งสมุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีหนังสื อประมาณ 55,000 เล่ม ไม่ไกลจากจัตุรัสมีสะพาน 3 แห่ ง
ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองลูบลีอานา ที่สาคัญคือ สะพานมังกร ซึ่ งสร้างในปี 1901 เป็ นสะพานแห่ งแรก ๆ ที่
สร้างด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาดใหญ่ของยุโรป ที่หวั สะพานทั้งสองฝั่งประดับด้วยรู ปปั้ นมังกรในแบบ
อาร์ตนูโว นาท่ านออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

DOUBLETREE BY HILTON HOTEL ZAGREB

เทีย่ ง
บ่าย

หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง

วันที4่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย
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ซาเกรบ(โครเอเชีย) – อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ – ซาดาร์ (โครเอเชีย)
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านชม กรุ งซาเกรบ ไข่มุกแห่ งทะเลอะเดรี ยติค ซึ่ งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ ห์และมนต์ขลังที่ท่าน
แทบไม่ เ ชื่ อ ต่ อ สายตาตนเองว่ า
เ ป็ น เ มื อ ง ที่ เ พิ่ ง ผ่ า น พ้ น
วิกฤตการณ์เมื่อไม่นานมานี้ เอง
ซ า เ ก ร บ เ ป็ น เ มื อ ง แ ห่ ง
ศิลปวัฒนธรรมและเจริ ญรุ่ งเรื อง
ม า ตั้ ง แ ต่ ส มั ย ศ ต ว ร ร ษ ที่ 11
ปั จจุบนั ประชาชนชาวโครแอทมี
วิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริ ญโดย
ทัว่ ไป การคมนาคมภายในกรุ งซาเกรบสะดวกสบายนิ ยมใช้รถรางเป็ นพาหนะ สัญจรนับสิ บสาย ทัว่ ทั้ง
เมือง กรุ งซาเกรบประกอบด้วยเขตเมื อง UPPER TOWN ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุม้ ประตูหิน
เป็ นสัญลักษณ์ เขต LOWER TOWN ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหม่ที่สร้างสมัยหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง นาท่ านชมมหาวิหารเซนต์ สตีเฟน ที่สร้างในสไตล์นีโอโกธิค ชมตลาดกลางเมือง
(DOLAC MARKET) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูกมาก
นาท่านสู่ เขต UPPER TOWN ชมวิหารเซนต์มาร์ก (ST.MARKS CHURCH) ที่มีหลังคากระเบื้องปูเป็ น
ลวดลายรู ปตราของกองทหารแห่ งยุคกลาง ถือเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจาเมืองเก่า
เซนต์แคทเธอรี น บริ เวณแห่ งนี้ยงั เป็ นที่ต้ งั ของทาเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENT PALACE) นาท่าน
ชมจุดชมวิวที่ท่านสามารถเห็นกรุ ง ZAGREB ที่หลังคาอาคารเป็ นสี แดงอิฐทั้งเมือง จากนั้นนาท่านออก
เดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าชมอุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ
(PLITVICE NATIONAL PARK)
เป็ นอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห นึ่ ง ในแปดของ
โครเอเชี ยที่ได้ รับการขึ้น ทะเบียนเป็ น
มรดกโลกโดยองค์ การ UNESCO เมื่อปี
1979อุ ท ยานแห่ ง นี้ มี เ นื้ อ ที่ ก ว่ า 3,000
ตารางกิ โลเมตร มี ทะเลสาบน้อยใหญ่
16 แห่ง เชื่อมต่อด้วยสะพานไม้ ลัดเลาะ
ระหว่างทะเลสาบและเนิ นเขา นาท่าน
เพลิดเพลินกับความงามของทะเลสาบ
และน้ าตกที่ไหลรวยริ นลงสู่ ทะเลสาบ
ทั่ว ทุ ก หนทุ ก แห่ ง ท่ า นจะสั ง เกตเห็ น
หญ้ามอสที่ชุ่มฉ่ าชัว่ นิ รันดร์ กาล ชมฝูง
ปลาแหวกว่ า ยในน้ าใสราวกระจก
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คา่

สะท้อนสี ครามของท้องฟ้ า แวดล้อ มด้ว ยหุ บเขา ต้น ไม้ใ หญ่ที่ร่มรื่ น ชมน้ าตก THE PLITVICE
WATERFALLS ที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน จากนั้นนาท่านเดินลัดเลาะสู่ DONJA JEZIRA เพื่อล่องเรื อใน
ทะเลสาบ JEZERO KOZJAK เต็มอิ่มกับความงามของทะเลสาบและหุบเขา
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาคณะท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

KOLOVARE HOTEL

วันที5่

ซาดาร์ – ซิบินิค – สปลิท – วังเก่ าดิโอคลีเธี่ยน

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
น าท่ า นชมบรรยากาศที่ ส วยงาม
ของซาดาร์ ผ่ านชมโบสถ์ เซนต์ โด
น า ทั ส สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง ใ น
คริ สต์ศตวรรษที่ 9 เชิญท่านชม
“SEA ORGAN” สถาปั ตยกรรม
การก่อสร้างเครื่ องดนตรี โดยอาศัย
เกลียวคลื่น ที่ซดั เข้ากระทบกับ
บั น ไ ด หิ น อ่ อ น แ ล ะ ท่ อ ใ ต้
ขั้นบันไดก่อให้เกิดเป็ นท่วงทานองเสี ยงดนตรี เป็ นผลงานการ ออกแบบของสถาปนิก นิโคล่า เบสิ ก นา
ท่ านออกเดินทางสู่ เมืองซิบินิค (SIBENIK)
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชมตัวเมืองชิ บินิค เมืองเก่าริ มฝั่ งทะเลอะเดรี ยติคที่ได้รับอิทธิ พลสถาปั ตยกรรมจากเวนิ ส และเป็ น
ศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จของ
DALMATIA เป็ นที่รวมศิลปะ
โบราณยุคก่อน ประวัติศาสตร์
มากมาย ชมโบสถ์เ ซนต์จ าคอบ
(เซนต์เจมส์) อันงดงาม ซึ่ งสร้าง
มาตั้ง แต่ ส มัย เรอเนสซองต์ใ นปี
ค.ศ.1431
ในสถาปั ตยกรรม
แบบเวนิ ส-โกธิ ค ผสมศิลปะทอส
คาโนเรเนสซองส์ โดยศิ ล ปิ น
JURA DOLMATINAE โบสถ์น้ ี มี
เอกลัก ษณ์ ด้ว ยโคมหลัง คาของ
มหาวิหารตลอดจนรู ปสลักศีรษะ
คนประดับโดดเด่นรอบมหาวิหาร
จากนั้ น น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่
เ มื อ ง ส ป ลิ ท (SPLIT) น า ช ม
มื อ งสปลิท ชมศาลาว่ า การเมื อ ง

เทีย่ ง
บ่าย

หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

รหัสทัวร์ : THW6-QR-HR-18-28MAR20

คา่

สไตล์ เรอเนซองส์ ที่สร้ างในศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรื อนเก่าแก่ นาท่านชมย่าน PEOPLE’S SQUARE
ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริ หาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 แวะชมสิ่ งก่อสร้างที่มี ชื่อเสี ยง เช่น รู ปภาพ
แกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ที่สร้าง
ขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 นาท่ านชมเขต พระราชวังเก่า ดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE)
ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของ จักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยน ที่ตอ้ งการสร้างพระราชวังสาหรับบั้นปลายชีวิต
ของพระองค์ในปี ค.ศ. 295 ซึ่ งใช้เวลาในการ ก่อสร้างถึง 10 ปี พระราชวังแห่ งนี้ UNESCO ได้ข้ ึน
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก นาท่านชม ห้องโถงกลางซึ่ งมีทางเดิ นที่เชื่ อมต่อสู่ ห้องอื่นๆ ชมลานกว้าง
(PERISTYLE) ซึ่งล้อมไว้ดว้ ยเสาหิ นแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลัก
อย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่ งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนต์โดมินสั
และเซนต์สตาซิ อุส ซึ่ งอยู่ภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรู ปปั้ นของ
GREGORY OF NIN ผูน้ าศาสนาคนสาคัญของโครเอเชีย
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที6่

GLOBO HOTEL SPLIT
หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้ เคียง
สปลิท – โมสตาร์ (บอสเนีย) – บลากายจ์ (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค(โครเอเชีย)

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านสู่ “เมืองโมสตาร์ ” (MOSTAR) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า เมืองโมสตาร์ เป็ นเมืองที่เคย
ถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็ นเมืองที่ใหญ่
เป็ นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยูบ่ น
แม่น้ าเนเรทวา (NERETVA) ซึ่ ง
เปรี ยบเสมื อ นเป็ นพรมแดนกั้ น
วัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทาง
ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าจะเป็ นส่ วน
ของศาสนาอิ ส ลามคื อ เป็ นส่ ว นที่
เป็ นที่ ต้ ัง ของสุ เ หร่ า และเตอร์ กิ ส
เฮาส์ ส่ วนฝั่ งตะวันตกจะเป็ นส่ วน
ของศาสนาคริ สต์แบบคาทอลิก อัน
เป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์และที่อยูข่ องนักบวช ปัจจุบนั โมสตาร์เป็ นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่ งหนึ่ง
ประเทศของบอสเนีย คาว่า โมสตาร์ มาจากคาว่ า “THE BRIDGE KEEPERS” หรื อแปลว่ า ชาวโมสตาร์
ที่คอยดูรักษาสะพานที่ต้ังอยู่เหนื อแม่ น้าเนเรทว่ า ชมบ้านแบบเติร์ก (TURKISH HOUSE) ซึ่ งเหลืออยู่
เพียงไม่กี่หลังในโมสตาร์ ปัจจุบนั เจ้าของบ้านยังคงเป็ นชาวบอสเนียเชื้อสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านอิสระเดิน
เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

รหัสทัวร์ : THW6-QR-HR-18-28MAR20
บ่าย

คา่

นาท่ านเดินทางสู่ เมือง “บลากายจ์ ” (BLAGAJ) นาท่ านชมน้าตกบลากายจ์ ที่ไหลออกมาจากถ้ าใต้ภูเขา
สายน้ าที่ใสสะอาดผ่านโขดหิ นเป็ น
ชั้นๆ สวยงาม ได้ เวลาอันสมควรนา
ท่ านเดินทางต่ อเข้ าสู่ เมื องดูบรอฟ
นิค (DUBROVNIK) เมืองมรดก
โลกที่แขวนตัวอยู่ทางตอนใต้ของ
ประเทศ ที่ พ รหมแดนติ ด ต่ อ กั บ
ประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า นา
ท่ า นลัด เลาะเลี ย บไปตามชายฝั่ ง
ทะเลอเดรี ยติคซึ่ งท่านจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริ มชายฝั่งทะเล ที่มีบา้ น เรื อนหลังคากระเบื้องสี แสด
สลับตามแนวชายฝั่งเป็ นระยะๆ
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที7่

KOMPAS HOTEL

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านชม เมืองดูบรอฟนิค เมืองหลวงของมณฑล DUBROVNIK-NERETVA อยู่ทางตอนใต้ ของ
แคว้ น DALMATIA ที่องค์การ UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี 1995 นับเป็ นเมืองสวรรค์ของ
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว อี ก เ มื อ ง ห นึ่ ง ที่
สวยงามติ ด อัน ดับ ต้น ของโลก
ซึ่ งในอดี ตเมื่อปี 1991 เมืองดู
บรอฟนิ ค ได้ เ ป็ นเป้ า หมายถู ก
โจมตี จ ากกองทหารยู โ กสลาฟ
บ้านเรื อนกว่าครึ่ งและอนุ สาวรี ย ์
ต่างๆ ทรุ ดโทรมเสี ยหาย หลังจาก
นั้นในปี 1995 ได้มีการลงนามใน
สนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และ
เริ่ มเข้าสู่ สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมเมืองส่ วนที่เสี ยหายขึ้นใหม่
ในระยะเวลาอันสั้น ปั จจุบนั เมืองดูบรอฟนิ คกลับมาสวยงามอีกครั้ง ชมทัศนี ยภาพของเมืองดูบรอฟนิ ค
ที่ต้ งั อยูต่ ามริ มฝั่งทะเล อะเดรี ยติค ตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็ น
สัญลัก ษณ์ ข องเมื องที่ ความโด่ งดังเที ย บได้กับ แกรนด์แ คนนหรื อแกรนด์คาแนลแห่ งเวนิ ส นาท่ า น
เดินทางสู่ สถานีกระเช้ าไฟฟ้ าเพื่อขึน้ กระเช้าไฟฟ้า ที่ความสู ง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็ น
เอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสี ส้ม และความงดงามทะเลอะเดรี ยติค จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชม
เมืองหรื อเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

ที่พกั ระดับใกล้เคียง

ดูบรอฟนิค – ชมเมือง – บุดวา (มอนเตนิโกร) – ชโคดร้ า

รหัสทัวร์ : THW6-QR-HR-18-28MAR20
บ่าย

คา่

จากนั้ น น าท่ านออกเดิ น ทางสู่
เมื องบุดวา (BUDVA) ประเทศ
มอนเตนิ โกร เป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่ริม
ทะเลเอเดรี ยติ ก เป็ นเมื อ งที่ เ คย
ปกครองโดยบาทหลวง ในปัจจุบนั
มี ป ระชากรประมาณ 60,000 คน
เป็ นศู น ย์ก ลางของการท่ อ งเที่ ย ว
แห่ งมอนนิ โกร เป็ นเมื องที่ มี
ก าแพงล้อ มรอบตั้ง แต่ ยุค กลางที่
ได้รับการอนุ รักษ์ไว้อย่างดี มีหาด
ทรายแสนสวย ตัวเมืองมีอายุกว่า 2,500 ปี ซึ่ งทาให้เป็ นหนึ่ งในการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดบนชายฝั่ง
ADRIATIC เวลาอันสมควร นาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองชโคดร้ า (SHKODRA)
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั

พักที่ :

ROZAFA HOTEL

วันที8่

ชโคดร้ า (อัลแบเนี ย) – พริ ซเรน(โคซาโว) – มัสยิดสิ นาน ปาชา – อารามดิคานิ ท
พริซตินา

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ านเดินทางสู่ เมื องพริ ซเรน (PRIZREN) อดีตเมืองศูนย์กลางแห่ งประวัติศาสตร์ ของอาณาจักร
เซอร์ เบีย เป็ นเมืองแห่ งประวัติศาสตร์ ของโคโซโวซึ่ งอยู่ติดกับมาซิ โดเนี ยและแอลเบเนี ย ตัวเมืองตั้งอยู่
บนส่ ว นลาดชัน ของภู เ ขาซาร์ น า
นาท่ านเข้ าชมมัสยิดสิ นาน ปาชา
(SINAN PASHA MOSQUE)
เ ป็ น มั ส ยิ ด ที่ ส ร้ า ง ขึ้ น ใ น ปี
ค.ศ.1615 ซึ่ งได้รับการยกย่องว่า
“อนุ ส รณ์ ส ถานแห่ ง วัฒ นธรรม”
น าชมโบสถ์ แ ม่ พ ระ (CHURCH
OF OUR LADY OF LJEVIS) ซึ่ง
ได้ รั บ การยกย่ อ งจากองค์ ก าร
ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี 2006 โบสถ์ แห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 โดยกษัตริ ยช์ าวเซอร์เบีย
สเตฟาน มิลูทิน เป็ นโบสถ์แบบเซอร์เบียออโธดอกซ์และหลังจากการเข้ามายึดครองอาณาจักรแห่ งนี้โดย
ชาวออตโตมันในสมัยศตวรรษที่ 14 ได้เปลี่ ยนโบสถ์แห่ งนี้ เป็ นมัสยิด และในต้นศตวรรษที่ 20 ก็ได้
เปลี่ยนกลับมาเป็ นโบสถ์อีกคร้ัง

ที่พกั ระดับใกล้เคียง

รหัสทัวร์ : THW6-QR-HR-18-28MAR20
เทีย่ ง
บ่าย

คา่

พักที่ :
วันที9่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมอารามดิคานิท (MONASTERY DECANIT) เป็ นอารามที่สร้างขึ้นตั้งแต่ ยุคกลางของอาณาจักร
เซอร์เบีย โดยกษัตริ ยเ์ ซอร์เบีย (KING STEFAN DECANSKI) เป็ นวิหารที่สาคัญที่สุดของเซอร์ เบีย ออร์
โธดอกซ์ และเซอร์ เบียยังถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของประเทศถึงแม้ว่าตั้งอยูใ่ นเขตโคซาโว อารามนี้ ต้ งั อยูใ่ น
หุ บเขาแม่น้ า DECANSKA BISTRICA ที่เชิงเขา PROKLETIJE อารามอยู่ภายใต้การคุม้ ครองทาง
กฏหมายของประเทศเซอร์เบรยตั้งแต่ ค.ศ.1947 นาท่านเข้าชมภายในวิหารที่มีภาพปูนเปี ยก (FRESCO) ที่
แสดงเรื่ องราวของศาสนาคริ สต์ และเรื่ องราวของการเผยแพร่ ศาสนาในภูมิภาค ที่ยงั คงสมบูรณ์มาก (ห้าม
ถ่ายภาพ) ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองพริ ซตินา (PRISTINA) เมืองหลวงแห่ งประเทศโคโซ
โว นาท่านชมเมือง พริ ซตินา เมืองที่ยงั คงกลิ่นอายของความเป็ นคอมมิวนิ สต์ในยุคโซเวียตได้เป็ นอย่างดี
นาท่านชมจัตุรัส สแกนเดนเบกแห่ งกรุ งพริ ซตินา (SKANDERBEG MONUMENT) หอนาฬิกาประจา
เมืองและอาคารสถาปัตยกรรมที่ยงั คงหลงเหลืออยูใ่ ห้เห็นในแบบฉบับโซเวียต
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร
EMERALD HOTEL

ที่พกั ระดับใกล้เคียง

พริซตินา – สโกเปี ย – หมู่บ้านกาดิเม - จัตุรัสมาซิโดเนีย
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองสโกเปี ย (SKOPJE) เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศมาซิ โดเนี ย
เป็ นศู น ย์ก ลางทางการเมื อง ทาง
วัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เคยเป็ นเมื องหลวงของ
เซอร์ เ บี ย และบัล แกเรี ย ในอดี ต
หลัง จากประเทศมาซิ โ ดเนี ย ได้
แ ย ก ตั ว อ อ ก ม า จ า ก ก ลุ่ ม
ยู โ กสลาเวี ย แล้ ว รั ฐ บาลมาซี
โดเนี ย ได้พ ัฒ นาบ้า นเมื อ งอย่ า ง
เต็มที่ ทาให้เมืองหลวงสโกเปี ยกลับมามีชีวิตชีวาสวยงามไม่แพ้มหานครอื่นๆของยุโรป
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชมจัตุรัสมาซิ โดเนีย (MACEDONIA SQAURE) ชมอนุ สาวรี ยอ์ เล็กซานเดอร์ มหาราช
(ALEXANDER THE GREAT) ที่
สร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ นการร าลึ ก ถึ ง การที่
ประเทศได้รับ เอกราชมา 20 ปี ชม
ประตู ชั ย แห่ งมาซิ โดเนี ย(PORTA
MACEDONIA)
สร้ า งขึ้ น เพื่ อให้
สัญ ลัก ษณ์ ของการประกาศอิ สรภาพ
ของมาซิโดเนียที่มีมากว่า 20 ปี นาท่าน
ถ่ า ย รู ป กั บ ส ะ พ า น หิ น ( STONE
BRIDGE) สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6

รหัสทัวร์ : THW6-QR-HR-18-28MAR20

คา่

โดยจักรพรรดิจสั ติเนี ยนแห่ งไบเซนไทน์ (JUSTINIAN-ครองราชย์ ค.ศ.527-565)
นาท่านเดินข้าม
สะพานหิ น (STONE BRIDGE) ข้ ามแม่ น้าวาร์ ตาร์ สู่ เขตเมืองเก่ า ที่เต็มไปด้ วยร้ านค้ า บาร์ ซ่า ที่ได้ รับ
อิทธิพลมาจากชาวเติร์ก เนื่องจากถูกปกครองโดยออตโตมาน ประมาณ 500 ปี จากนั้นอิสระทุกท่ านเลือก
ซื้อสิ นค้ าต่ างๆ หรื อเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

PARK HOTEL & SPA

วันที1่ 0

สโกเปี ย – เดินทางกลับ

เช้ า
12.45 น.
18.40 น.

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 306
เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาต้ าร์ (แวะพักเปลีย่ นเครื่ อง)

วันที1่ 1

กรุงเทพฯ

20.35 น.
07.05 น.

เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 830
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มี
อานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

ที่พกั ระดับใกล้เคียง

อัตราค่ าบริการ
ช่ วงออกเดินทาง

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

85,900 80,900
19,900
ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ

18-28 มี.ค.63

85,900

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ- เวนิส // สโกเปี ย -กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทา
ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่ านการพิจารณา
หรื อไม่ กต็ าม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท***

ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรปและไกด์ ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั
และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รั บผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รั บผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ แล ะเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยืน
่ วี
ซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ น
แต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน


-

-



กรณีวซี ่ าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องพักทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และ
มี เอกสารชี้ แ จงให้ท่ านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้น อยู่ กับ การต่ อรองระหว่ า งบริ ษั ทฯกับแลนด์ โ อเปอเรเตอร์ ต่างประเทศหรื อ โรงแรมที่พัก
ต่ างประเทศเพื่อทีจ่ ะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
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ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิน
หรือ กรุ๊ปทีม่ ีการการั นตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 70 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตวั ทีส่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
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 าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้
ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอ
รบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

รหัสทัวร์ : THW6-QR-HR-18-28MAR20
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ ีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

