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O-HO !!! CROATIA 8 DAYS 5 NIGHTS TK
เมืองซาเกร็บ, เมืองซาดาร์, เมืองซิบีนิค, เมืองโทรเกียร์
เมืองดูบรอฟนิค, Designer Outlet Croatia

รายละเอียดการเดินทาง

มกราคม - มิถนุ ายน 2563

รหัสทัวร์ : THP3-TK-HR-17JAN-19JUN20

วันที่หนึ่ ง

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

20.30 น.

ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9
เคาน์ เตอร์ U สายการบิน Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

23.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 69

วันที่สอง

สนามบินซาเกร็บ - เมืองซาเกร็บ – Church of St. Mark - Cathedral of Zagreb - Stone Gate
- Ban Jelacic Square - Designer Outlet Croatia - เมืองซาเกร็บ
(-/L/-)

06.25 น.
08.05 น.
08.15 น.

จากนั้ น

(-/-/-)

เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
**เวลาท้องถิ่นประเทศตุรกีชา้ กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่ โมง**
ออกเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบิน TK 1053
เดินทางถึง สนามบินซาเกร็บ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
**เวลาท้องถิ่นประเทศโครเอเชียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชัว่ โมง**
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ระยะทาง 15 กิโลเมตร** เมืองหลวงอัน
เก่าแก่ของโครเอเชีย ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองน่ าเที่ยวของยุโรป ที่นี่มี สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งพิพิธภัณฑ์, แหล่ งช้
อปปิ้ ง, ร้านอาหารอร่อย และสวนที่ตกแต่งอย่างสวยงาม เมืองแห่งนี้ ถื อว่าเป็ นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม
สิ่ ง ก่ อสร้า งทางประวัติ ศ าสตร์ ม ากมาย และยัง ถื อ ว่ า เป็ นหัว ใจของการ
ปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศโครเอเชีย
นาทุกท่านเก็บภาพ ณ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark's Church) มีหลังคาอัน
น่ าทึ่ งที่ มุง ด้ว ยกระเบื้ องเป็ นลายตาราง โดยแสดงรูป ตราประจาเมืองที่ มี
สีสันสดใส นอกจากนี้ โบสถ์ยังมีการผสมผสานสถาปั ตยกรรมหลากหลาย
รูปแบบ และมีงานศิลปะที่สาคัญมากมาย ลองถ่ ายรูปบริเวณภายนอกที่มี
ชื่อเสียง ชมพิธีเปลี่ยนเวรยาม และดูรูปปั้ นที่เป็ นผลลงานของศิลปิ นเลื่ องชื่อ
Ivan Metrovic โบสถ์แห่งนี้ มีอายุต้งั แต่สมัยศตวรรษที่ 13 โดยเป็ นอาคารที่
เก่าแก่ที่สุ ดแห่งหนึ่ งของซาเกร็บ ในหลายศตวรรษที่ผ่านมานั บ ตั้งแต่การ
ก่อสร้า งครั้ง แรก โบสถ์ ไ ด้รับการปรับ เปลี่ ย น และเติม แต่ ง มากมาย ซึ่ ง
รวมถึ ง แนวเสาโค้ง แท่ น บู ช า และประตู ทางเข้า แบบกอทิ ก รวมถึ ง การ
ตกแต่งภายในใหม่สมัยศตวรรษที่ 20
เก็บภาพความประทับใจกันต่อที่ มหาวิหารซาเกร็บ (Cathedral of Zagreb)
หรือ อาสนวิ หารแห่ง เมืองซาเกร็ บ ตั้งอยู่ บน Kaptol Square มี อายุ กว่ า
800 ปี เป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบกอธิ ก โดดเด่นด้วย
ยอดแหลมคู่ปลายแหลมสีทอง สูงกว่าร้อยเมตร อาสนวิหารที่เห็นกันอยู่ใน
ปั จจุบนั เป็ นผลงานการออกแบบของสถาปนิ กชาวเยอรมันนามว่า Hermann

กลางวัน
หลังจากนั้ น

คา่
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Bolle อาสนวิหารแห่งนี้ เป็ นวิหารหลักของเมือง ภายในกว้างขวางใหญ่โตมาก มีแท่นประกอบพิธีกรรมที่สร้างด้วยหินอ่อน
แบบบาโรค
และนาท่านถ่ ายภาพกับ ประตูเมืองเก่า (Stone Gate) Porta di
Pietra (Kamenita vrata) ซึ่ง แปลว่า ประตูหิน แต่เ ดิมสร้างเป็ น
ประตูไ ม้ แต่ถู กไฟไหม้เ มื่อปี ค.ศ.1731 จนประตู เสี ยหายทั้งหมด
แต่ในบรรดากองเถ้าถ่านกลับปรากฏรูปของแม่พระ และพระกุ มาร
ที่ เ คยประดับ อยู่ ที่ป ระตู เ มื อ งไม่ ไ ด้รั บ ความเสี ย หายแต่ อย่ า งใด
ชาวเมื อ งจึ ง เชื่ อ ในความศัก ดิ์ สิ ทธิ์ นี้ จึ ง นิ ยมมาจุ ด เที ย นขอพรกัน
หากพรที่ขอไว้สมดังหวัง ชาวบ้านก็จะนาป้ ายหินหรือไม้สลักคาว่า
Hvala ที่แปลว่า ขอบคุณ มาวางไว้บริเวณนี้
อิสระให้ทุกท่าน ณ จัตุรัสเจลาซิค (Ban Jelacic Square) ที่มีรูปปั้ นของนายพล “บาน โจซิฟ เจลาซิค ” เป็ นวีระบุรุษของ
ประเทศที่นาทหารชาวโครแอตต่อต้านฮังการีในสมัยต้นศตวรรษที่ 19 โดยมีอนุ สาวรียข์ องท่านในท่าขี่มา้ ศึกอยู่ที่จัตุรัสแห่ง
นี้
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านช้อปปิ้ งที่ Designer Outlet Croatia **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ระยะทาง 16 กิโลเมตร** แหล่ งช้อปปิ้ ง
แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซาแกรบ ในบรรยากาศหมู่บา้ นแบบพรี เมี่ยม ในรูปแบบสถาปั ตยกรรมของโครเอเชีย ในแบบ
ทันสมัย และดั้งแบบเดิม เช่น ซุม้ หินธรรมชาติ หอคอยจาลองของเมือง Dubrovnik แบบจาลองของหอคอย Lotrscak ที่มี
ชื่อเสี ยง สถานที่แห่งนี้ มีรา้ นค้ามากกว่า 100 แบรนด์ เช่น Armani Exchange, Guess, Adidas, Under Armour และอีก
มากมายพร้อมส่วนลด 30‑70% ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมี คาเฟ่ ร้านอาหาร เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การช็อปปิ้ งอย่างอิสระ
 อิสระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งอย่างเต็มที่
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางกลับไปที่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ระยะทาง 16
กิโลเมตร**
 นาคณะเข้าสู่ที่พกั Hotel Rebro หรือเทียบเท่า (เมืองซาเกร็บ)

วันที่สาม

เมืองซาเกร็บ – Plitvice Lakes National Park - เมืองซาดาร์

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice Lakes
National Park) **ใช้เ วลาเดิ น ทางประมาณ 2 ชั ว่ โมง
ระยะทาง 135 กิโลเมตร** ซึ่งเป็ นอุทยานแห่ง ชาติที่เก่าแก่
ที่สุดในยุ โรปตะวันออก ตั้งอยู่ ในเขตคาร์ลโลแวค ตอนกลาง
ของโครเอเชีย ใกล้กบั พรมแดนประเทศบอสเนี ยและเฮอร์เซโก
วี น า มี พื้นที่ ก ว่ า 296 ตารางกิ โ ลเมตร มี ทะเลสาบสี เ ขี ย ว
มรกต และสีฟ้า มากถึ ง 16 ทะเลสาบ ซึ่งมีตน้ กาเนิ ดมาจาก
น้ าในภูเขา Mala Kapela อุทยานแห่งนี้ ถูกค้นพบเมื่อปี 1949
และได้ขึ้นทะเบี ย นเป็ น มรดกโลกโดยองค์ก ร UNESCO
เมื่อปี 1979 มอบอิสระให้ท่านได้เข้าชมอุทยานอย่างเต็มที่ (รวมบัตรเข้าชมแล้ว)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง ระยะทาง 141 กิโลเมตร** เมือง
เก่าแก่เล็กๆ ชายฝั ง่ ทะเลเอเดรียติค ทางตะวันตกของโครเอเชีย มีผลงานศิลปะซึ่งเป็ นแลนด์มาร์กแห่งสาคัญของเมืองเป็ น
“เครื่ องดนตรี ” ที่ ถู ก สร้า งขึ้ นโดยฝี มื อ มนุ ษ ย์ แต่ ไ ด้พ ลั ง จากธรรมชาติ ช่ ว ยบรรเลงท่ ว งทานองสุ ด มหัศ จรรย์ออกมา
“ออร์แกนทะเล” หรือที่ชาวโครเอเชียเรียกกันว่า “Morske Orgulje” เป็ นผลงานการออกแบบของ Nikola Baic สถาปนิ ก
ชาวซาดาร์ทอ้ งถิ่น ที่ได้รบั มอบหมายโจทย์จากเทศบาลเมือง ให้สร้างผลงานสถาปั ตยกรรมเพื่อให้เป็ นสี สัน และจุดจดจา
แห่งใหม่ของเมือง แทนที่โบราณสถานอันทรงคุณค่ามากมาย ที่ถูกทาลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจนเหลือเพียงซาก

กลางวัน
หลังจากนั้ น

คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นาคณะเข้าสู่ที่พกั Hotel Zadar หรือเทียบเท่า

(B/L/D)
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วันที่สี่

เมืองซาดาร์ - Kopnena Vrata - St. Donatus Church - Sea Organ – Greeting to the Sun - เมืองซิบีนิค Cathedral of St.James
(B/L/D)

เช้า
จากนั้ น

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านถ่ ายภาพ ณ ประตูเมือง (Kopnena Vrata) ซึ่งได้บูรณะขึ้ น
ใหม่ ในสมัยศตวรรษที่ 16 น าท่ านถ่ า ยรู ปกับ มหาวิ หารเซนต์ล อ
เรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) จุดเด่นของมหาวิหาร คือ ประตู
ทางเข้าที่แกะสลักเป็ นเรื่องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา
น าคณะท่ า นถ่ า ยรู ป เป็ นที่ ร ะลึ ก ณ โบสถ์ เซนต์ โดแนท (St.
Donatus Church) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม ซึ่งเป็ น
โบสถ์ ไ บเซนไทน์ ที่ใ หญ่ ที่สุ ด ในดั ล เมเที ย ซึ่ ง ถู ก สร้า งขึ้ นในช่ ว ง
ศตวรรษที่ 9 โดยตัว อาคารนั้ นสร้า งแบบหลังคาทรงกลม ใช้งาน
สาหรับพิธีกรรมทางศาสนา ปั จจุบนั ได้กลายเป็ นอีกหนึ่ งสัญลักษณ์
ของเมืองซาดาร์ไปแล้ว
น าทุ ก ท่ า นเก็ บ ภาพความประทั บ ใจ กั น ต่ อ ที่ Sea Organ
สถาปั ต ยกรรมก่ อสร้างเครื่ องดนตรี ที่อาศัย เกลี ย วคลื่ น ที่ ซัด เข้า
กระทบกั บ บั น ไดหิ น อ่ อ นและท่ อ ใต้ข้ั น บั น ได ท าให้เ กิ ด เป็ น
ท่วงทานองดนตรีอนั ไพเราะเสนาะหู เป็ นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้ น
จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมนุ ษย์ และธรรมชาติ ผลงานการ
ออกแบบของ Nikola Basic นั ่งฟั ง เพลิ นๆ พร้อมรับ ลมเย็น จาก
ทะเลอาเดรียติกไปด้วย
นาท่านชม Greeting to the Sun คือ ศิลปะที่ถูกติดตั้งอย่างถาวร พิกดั ริมแม่น้ าของท่าเรือ Zadar ในประเทศโครเอเชีย เป็ น
โครงสร้างที่มีชีวิตชีวา สร้างขึ้ นโดยสถาปนิ ก Nikola Basic ซึ่งเขาได้ใช้
แผงโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มาสร้างสรรค์เป็ นสถาปั ตยกรรม
งานศิลปะที่น่าทึ่ง โดยใช้แผ่นกระจกหลายชั้นวางเรียงกันครอบคลุ ม
เซลล์แ สงอาทิต ย์ ในพื้ นที่ว งกลม ในตอนกลางวันเซลล์ เ หล่ านี้ ก็จะ
ดู ดกลื น พลังงานแสงอาทิต ย์จนอิ่ม และจะออกมามีชี วิตชีวาในตอน
กลางคืน

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิบีนิค (Sibenik) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ระยะทาง 88 กิโลเมตร**
เป็ นหนึ่ งในเมืองท่าสาคัญตั้งอยู่ตอนกลางของแคว้นดัลมาเชีย บริเวณปากแม่น้ าดรักคา ก่อนจะไหลลงสู่ ทะเลเอเดรียติก
เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของแคว้น ก่อตั้งโดยชาวโครแอทแท้ๆ ต่างจากเมืองอื่นๆ ในแถบนี้ ที่มักมีตน้ กาเนิ ดจากการ
เป็ นนิ ค มของกรีกหรือโรมันก่ อน เช่ น สปลิ ท ซาดาร์ หรื อดู บรอฟนิ ก เป้ นต้น อย่างไรก็ตาม เมืองซิบีนิค ก็ประสบชะตา
กรรมเดียวกับเมืองต่างๆ ในแคว้นดัลมาเซีย คือถู กปกครองโดยอาณาจักรที่มีอิทธิ พลในขณะนั้ น เช่น สาธารณรัฐเวนิ ส
จัก รวรรดิ ไบแซนไทน์ ราชอาณาจักรฮัง การี จนกระทัง่ หลั ง สงครามโลกครั้งที่ 2 จึ ง กลั บ มาเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของประเทศ
โครเอเชีย หลังสิ้ นสุดสงครามประกาศเอกราชของโครเอเชีย ในปี ค.ศ. 1991
น าท่ า นเก็ บ ภาพ ณ อาสนวิ หารเซนต์เ จมส์ (Cathedral of
St.James) สร้างขึ้ นในระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535 เพื่ออุทิศ
แด่ เซนต์เจมส์ หรือ ที่รู จ้ ักกัน ในนาม นั กบุ ญยากอบ (Jacob)
เนื่ องจากสถานปนิ กที่ สร้า งอาสนวิหารแห่งนี้ ทั้ง 3 คน ได้แ ก่
Francesco di Giacomo, Georgius Mathei Dalmaticus และ
Niccolo di Giovanni Floentino มาจาก 3 ท้องถิ่น คือ ดัลมาเชีย
, โคโม (อิตาลี ตอนเหนื อ) และฟลอเรนซ์ (ทัสคานี ) เกิดเป็ น
สามประสานรังสรรค์ผลงานสุ ดยอดแห่งยุคชิ้ นหนึ่ ง โดยใช้เทคนิ คชั้นสู งในการสร้างห้องโถงสู งใหญ่ และโดมครึ่งวงกลม
วิหารทั้งหลังล้วนสร้างด้วยหินปูน มีความสูงถึง 32 เมตร รอบตัววิหารประดับประดาด้วยงานปูนปั้ น บัวใต้ชายคาเปนรูป

หลังจากนั้ น
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ศรีษะ ทั้งเด็กผูช้ าย ผูห้ ญิง รวมกัน 71 ใบหน้า ซึ่งไม่ปรากฏที่มาว่าเป็ นใบหน้าของใคร ซุม้ ประตูทางเข้าทิศเหนื อเรียกว่า
ประตูสิงห์ (lion Gate) ประดับด้วยปูนปั้ นรูปอดัมกับอีฟ ยืนบนเสาข้างประตูท้งั สองฝั ่ง ด้านล่ างเป็ นรูปปั้ นสิ งโต บาน
ประตูสร้างจากสัมฤทธิ์ บนยอดกาแพงโบสถ์ และเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter) สะท้อนให้เห็นถึ งอิทธิ พลของศิลปะกอธิ ก และ
เรอเนซองค์ ซึ่งผสมผสานเข้ากันอย่างงดงาม อาสนวิหารเซนต์เจมส์ได้รบั การขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกปี ค.ศ. 2000

คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นาคณะเข้าสู่ที่พกั Hotel Panorama หรือเทียบเท่า (เมืองซิบินค)

วันที่หา้

เช้า

จากนั้ น

กลางวัน

เมืองซิบีนิค - เมืองโทรเกียร์ - Cathedral of St.Lawrence - เมืองสปลิท - Diocletian’s Palace - Cathedral of
Saint Domnius – People’s Square - เมืองดูบรอฟนิ ค
(B/L/D)
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะท่านออกเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัว่ โมง ระยะทาง 48 กิโลเมตร** เมื องเล็ กแห่งนี้ มีอายุย าวนานกว่า 2,500 ปี
และเคยเป็ นที่พานั กอาศัยของชาวกรีก โรมัน และโครแอต รวมทั้งชนชาติอื่น ๆ
มากมาย ชนชาติ ที่เ คยอาศัย ในเมื องนี้ และทรงอิ ทธิ พ ลมากที่ สุ ด กลุ่ ม หนึ่ ง ใน
ประวัติศาสตร์คือชาวเวนิ ส ซึ่งเคยปกครองเมืองมาเกือบสี่ รอ้ ยปี นั บตั้งแต่ตอนต้น
ศตวรรษ 1400 โดยได้สร้างพระราชวัง หอคอย บ้าน และป้ อมปราการอันหรูหรา
ไว้มากมาย
นาทุกท่านเก็บภาพ ณ มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (Cathedral of St.Lawrence) ที่
สร้างขึ้ นในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก์ โดยมีสิงโต,
อดัม & อีฟ และรูปสลักนั กบุญองค์สาคัญต่างๆ จากสิ่ งก่อสร้างที่เหลื ออยู่ก็พอจะ
จินตนาการได้ว่าสมัยก่อนจะงดงามเพียงใด
นาท่านออกเดินทางต่อไปที่ เมืองสปลิ ท (Split) **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45
นาที ระยะทาง 28 กิโลเมตร** เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยู่ ในแคว้นดัลเมเชีย อันเป็ นต้นกาเนิ ดของ
สุนัขพันธุ์ดลั มาเชี่ยนที่โด่งดังเที่ยวชมเมืองสปริท ที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลี เธี่ ยน ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมือง
สไตล์เรอเนซองส์ สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นถ่ า ยภาพ ณ พระราชวั ง ดิ โ อคลี เ ธี่ ย น (Diocletian’s
Palace) โดยองค์ก ารยู เ นสโก (UNESCO) ได้ป ระกาศให้เ ป็ น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้า งขึ้ นจากพระประสงค์ ข อง
จัก รพรรดิ์ ดิโ อคลี เ ธี่ ยนแห่งโรมัน ซึ่ งต้อ ง การสร้า งพระราชวัง
สาหรับบั้นปลายชี วิตของพระองค์ หลังจากสละบัลลั งก์ ภายใน
พระราชวังประกอบด้วยวิหารจูปิเตอร์ (Catacombes) สุ สานใต้
ดิ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง และวิ ห ารต่ า งๆ ร่ อ งรอยที่ ห ลงเหลื อ อยู่ ข อง
พระราชวังแห่งนี้ แสดงถึงความยิ่งใหญ่ต้งั แต่สมัยโรมัน โดยอาณา
บริเวณถูกล้อมรอบด้วยกาแพงเก่ารูปทรงสี่เหลี่ ยมจัตุรัส และทาง
ประตูร้วั ด้านหลังของพระราชวังเป็ นที่ต้งั ของรูปปั้ นบิชอฟ Gregory of Nin นั กบวชผูพ้ ยายามเรียกร้องให้วาติกัน อนุ ญาติให้
ใช้บทสวดมนต์เป็ นภาษาโครเอเชีย
นาทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกันต่อที่ มหาวิหารเซนต์ดอม
นิ อุส (Cathedral of Saint Domnius) ได้มีการก่อสร้างขึ้ นตั้งแต่ปี
ค.ศ 7 ถื อว่าเป็ น โบสถ์ ที่ "เก่าแก่ที่สุดในโลก" ที่ยังคงอนุ รักษ์
โครงสร้า งเดิ ม ไว้ ในอดี ต นั้ น โบสถ์ แ ห่ง นี้ เคยเป็ น สุ ส านของ
"จักรพรรดิ์ ดิโอคลี เชียน" ส่ วนของชั้นล่ างด้านหน้าโบสถ์ จะเจอ
กับ "ตัวสฟิ งซ์สีดา" ตั้งตระหง่านอยู่ โดย สฟิ งซ์ พวกนี้ ได้มีการ
นามาจากประเทศ อียิปต์ จานวน 12 ตัว แต่ปัจจุบนั หลงเหลื อให้
เห็นอยู่เพียงแค่ 3 ตัว เท่านั้ น

รหัสทัวร์ : THP3-TK-HR-17JAN-19JUN20
นาท่านเยี่ยมชมย่าน People’s Square ซึ่งมีบรรยากาศคึกคักจอแจไปด้วยผูค้ น และนั กท่องเที่ยว สี สันของร้านค้า และ
บ้านเรือนดูแล้วสบายตา
ได้เวลาอันสมควรนาทุ กท่า นเดิ นทางสู่ เมืองดู บ รอฟนิ ค (Dubrovnik) **ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 30 นาที
ระยะทาง 232 กิโลเมตร** ได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่ งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม "ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก" ด้วย
ความลงตัวของสถาปั ตยกรรมและผังเมืองที่เป็ นระเบียบ เป็ นเมืองที่มีอานาจทางทะเลตั้ งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความ
เจริญรุ่งเรืองทางการค้า จึงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์ วิหาร จัตุรัส น้ าพุ และ
บ้านเรือนต่างๆ และได้รบั การบูรณะและปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย

คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นาคณะเข้าสู่ที่พกั Hotel Lero หรือเทียบเท่า (เมืองดูบรอฟนิ ค)

วันที่หก

เมืองดูบรอฟนิ ค - นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าชมวิว - Rector's Palace - Sponza Palace –
Orlando Column – Bell Tower - Dubrovnik Cathedral - Walls of Dubrovnik (B/L/-)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นชมวิ ว เมื องมุ ม สู ง โดยการ นั ่ง กระเช้า ไฟฟ้ า ชมวิ ว สู่
SRD HILL ที่ความสูง 400 เมตร จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง
ดู บ รอฟนิ ค ท่า นจะได้ถ่ ายรู ป เมื องเก่ า ดู บรอฟนิ ค จากมุ ม สู ง
สามารถชมเมืองได้แบบ 360 องศา ภูมิ ทัศน์ ที่รายล้อมด้ว ย
น้ าทะเลสี ฟ้าใสดุ จราวแสงสะท้อนของคริสตอลโอบล้อมเมือง
เก่าไว้ ด้วยความสวยงามของบ้านเรือนสี ขาว มุงด้วยหลังคาสี
ส้ม อันเป็ นภาพที่เป็ นเอกลักษณ์ของเมื องดู บรอฟนิ คที่พลาด
ไม่ได้ (ไม่รวมค่าขึ้ นกระเช้า หากสนใจติดต่อได้ที่หวั หน้าทัวร์)
กลางวัน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น
นาท่านเดินชมเสน่ หข์ องเขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979ชม
ทัศนี ยภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถื อเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดัง
เทียบได้กบั แกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิ ส
นาท่ านถ่ ายรู ปด้า นนอก พระราชวังเรคเตอร์ (Rector's Palace) ตึ ก
ประตู โค้งมี เสาแกะสลั กสวยงามเรียงต่อกัน เป็ นแนว ที่นี่เคยเป็ นตึกว่ า
การของสาธารณรัฐดูบรอฟนิ ก ตัวตึกเป็ นศิลปะผสมโกธิ ก เรอเนสซองส์
และบาร็อค ตัวตึ กเคยถู ก ระเบิด พัง ทลายถึ ง สองครั้ง แต่ก็ ได้สร้างและ
ซ่อมขึ้ นมาใหม่ ปั จจุบันเรกเตอร์ พาเลซ เป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงการสร้า ง
เมืองตั้งแต่ครั้งแรก และใช้เป็ นสถานที่จดั แสดงคอนเสิรต์
น าคณะเก็ บ ภาพด้า นนอกเป็ นที่ ร ะลึ ก กับ สปอนซา พาเลส (Sponza
Palace) สร้างขึ้ นโดยศิลปะแบบโกธิ ค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15
ปั จจุบนั ได้ใช้เป็ นที่จดั เก็บเอกสาร และสานั กงานส่วนราชการ
หลังจากนั้ น
นาท่านเก็บภาพต่อกันที่จตั ุรสั กลางเมือง เป็ นแหล่งทากิจกรรมต่างๆ ของเมืองในอดีต มี เสาหินอัศวิน (Orlando Column)
หอนาฬิกา (Bell Tower) ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1444
นาท่านถ่ายภาพ Dubrovnik Cathedral หนึ่ งในโบสถ์เก่าแก่ที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิ ชที่ได้ทาการค้าขายกับชาวเว
นิ ชในอดีต
อิสระให้ทุกท่า นได้เก็บภาพกับ Walls of Dubrovnik เป็ นกาแพงหินป้ องกันรอบเมือง ในภาคใต้ของโครเอเชีย กาแพง
ระยะทางประมาณ 1,940 เมตร (6,360 ฟุต) ยาวล้อมรอบเมืองเก่าท และมีความสูงประมาณ 25 เมตร (82 ฟุต) ส่ วน
ใหญ่ของกาแพง และป้ อมปราการที่มีอยู่เดิมถูกสร้างขึ้ นในช่วงศตวรรษที่ 14 และ 15 แต่ยงั คงขยายต่อเนื่ องจนถึ งศตวรรษ
ที่ 17 โครงสร้างที่ซับซ้อนซึ่งใหญ่ที่สุด สมบูรณ์ ที่สุดในยุโรปได้รับการปกป้ อง และให้ความปลอดภัยกับสาธารณรัฐที่ มี
อารยธรรม และมีความซับซ้อนที่รุ่งเรืองในความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรืองเป็ นเวลาห้าศตวรรษ
คา่
 อิสระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมืองดูบรอฟนิ คอย่างเต็มที่
 นาคณะเข้าสู่ที่พกั Hotel Lero หรือเทียบเท่า (เมืองดูบรอฟนิ ค)
เช้า
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วันที่เจ็ด

เมืองดูบรอฟนิ ค – อิสระตามอัธยาศัย (เต็มวัน) - สนามบินดูบรอฟนิ ค

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(B/-/-)

**อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย** อาหารกลางวัน และอาหารคา่ ไม่รวมอยูใ่ นรายการ

20.30 น.

ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิ ค
**ใช้เวลาบินประมาณ 30 นาที ระยะทาง 25 กิโลเมตร**
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 440

วันที่แปด

สนามบินอิสตันบูล – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

00.25 น.
01.50 น.
15.10 น.

เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย Turkish Airlines (TK) เที่ยวบินที่ TK 68
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
กาหนดวันเดินทาง
17 – 24 มกราคม 2563
24-31 มกราคม 2563
07-14 กุมภาพันธ์ 2563
06-13 มีนาคม 2563
13-20 มีนาคม 2563
27 มีนาคม – 03 เมษายน 263
08-15 พฤษภาคม 2563
22-29 พฤษภาคม 2563
05-12 มิถุนายน 2563
19-20 มิถุนายน 2563

วิธีการชาระเงิน

(-/-/-)

**ไม่มรี าคาเด็ก**

ผูใ้ หญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง)
47,777.47,777.47,777.47,777.47,777.47,777.49,777.49,777.49,777.49,777.-

พักเดี่ยว (จ่าย) เพิ่มท่านละ
9,500.9,500.9,500.9,500.9,500.9,500.10,500.10,500.10,500.10,500.-

ชาระมัดจา ท่านละ 20,000 บาท

 อีเมล์ หรือไลน์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสารองที่นัง่ และจองคิววีซ่า
(หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้ นไป)
ค่ามัดจาทัวร์ บริษัทขอเก็บค่าทัวร์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทาการจอง และค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ ขอเก็บทั้งหมด 30 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตัว๋ เครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) ตามที่ระบุในรายการ
 น้ าหนักกระเป๋าที่สามารถโหลดใต้ทอ้ งเครื่องได้ 23 กิโลกรัม (ท่านละ 1 ชิ้ น) และถือขึ้ นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
 โรงแรมที่พกั ระดับ 3 ดาว ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (พัก 2 - 3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
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 พาหนะเดินทางระหว่างนาเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 ประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าประเทศโครเอเชีย 5,700 บาทชาระพร้อมเงินมัดจา
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนื อจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์
และทีวีชอ่ งพิเศษ ฯลฯ
 ค่าปรับ สาหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 ค่าแปลเอกสารในการยืน่ วีซ่า
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า
 ทิปคนขับรถ, ทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, ทิปหัวหน้าทัวร์ และทิปร้านอาหารทุกร้าน ท่านละ 70 ยูโร
(ชาระกับเจ้าหน้าที่สง่ กรุป๊ ที่สนามบิน ณ วันเดินทาง)
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุด, ฤดูท่องเที่ยว ,เทศกาลสาคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมด หากไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่ อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทาการ (ไม่นับวันปิ ดทาการ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)
การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัท ก่อนการเดินทาง 30 วัน ทาการ (ไม่นับวันปิ ดทาการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทาง
บริษัทจะคืนค่าทัวร์ท้งั หมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ทาการ (ไม่นับวันปิ ดทาการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทางบริษัทจะคืน 50 % ของค่า
ทัวร์
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ทาการ (ไม่นับวันปิ ดทาการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดในทุกกรณี
ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบิน หรือกรุป๊ ที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั
โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้น
เงื่อนไขอืน่ ๆ
- รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะ
ยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสิ่งสาคัญ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่
มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุ สงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลง
ร่วมกัน เพราะเราคานึ งถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอัน
มิใช่การท่องเที่ยว
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- ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุ
ต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้ น
ทางตรงหรือทางอ้อม
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบั ท่าน เมื่อ
ท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้
ระบุไว้ท้งั หมดแล้ว
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับ
- อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้ นราคาค่าตัว๋ เครือ่ งบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรือมีการ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้ นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
- ถ้ากรุป๊ ที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวนตามที่กาหนดไว้ หรือสายการ
บินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง เช่น ค่าธรรมเนี ยม
ในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการ
ล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่
เกิดขึ้ นเหนื ออานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่น้ันๆ ที่จะส่งผลทาให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู ้
เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ ในกรณีใดๆทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ ึก และ
ค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
- บริษัทฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยูน่ อกเหนื ออานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้
ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออก
เดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทาหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อและช่วยเหลือ
ท่านเป็ นระยะ ๆ
- เนื่ องจากตัว๋ เครือ่ งบินชุดนี้ เป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ (ตัว๋ กรุป๊ ) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าทางบริษทั ได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ เมื่อท่านต้องการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ ทั้งนี้ จะขึ้ นอยูก่ บั สาย
การบินเท่านั้น)
- บริษัทฯทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการ
ใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อม
คณะทัวร์ ตัว๋ เครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชาระกับทางบริษั ทฯ เป็ นการ
ชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั
ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะยึดถือและคานึ งถึง ความปลอดภัย
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
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หลักฐานการทาวีซ่า โครเอเชีย
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย…3…หน้า
2. รูปถ่ายสีฉากหลังขาว (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ ว จานวน…...2…รูป
3. สาเนาบัตรประชาชน โดยถ่ายสาเนาหน้า-หลัง…2…ชุด (กรณีเป็ นเด็กให้ใช้สูติบตั ร)
4. สาเนาทะเบียนบ้าน......2...ชุด **พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ**
5. สาเนาทะเบียนสมรส…2…ชุด (ในกรณีแต่งงานแล้ว) หรือ ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) **พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ**
6. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชือ่ , นามสกุล…2…ชุด (ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงชือ่ -สกุล) **พร้อมแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ**
7. เอกสารทางาน :
7.1 กรณีเป็ นข้าราชการ / พนังบริษัท ใช้ หนังสือรับรองการทางาน ตัวจริง 1 ชุด พร้อมสาเนา 1 ชุด
(ระบุวนั เข้าทางาน ตาแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาที่จะไปเที่ยว .... เป็ นภาษาอังกฤษ)
7.2 กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ใช้ สาเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือ สาเนาหนังสือรับรอง คัดมาไม่เกิน 3 เดือน
จานวน 2 ชุด **พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ**
7.3 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา ใช้ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา…2…ชุด เป็ นภาษาอังกฤษ
8. เอกสารการเงิน สถานทูตมีความจาเป็ นต้องใช้ท้งั 2 อย่างประกอบกัน ดังนี้
8.1 : ถ่ายสาเนาสมุดเงินฝาก หรือ Statement (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) Update วันที่ปัจจุบนั ย้อนหลัง อย่างน้อย 4
เดือน) จานวน…2…ชุด
8.2 จม.รับรองสถานะยอดเงินฝาก (Bank Certificate) ตัวจริง 1 ชุด พร้อมสาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ
กรณีผเู ้ ยาว์ (อายุตา่ กว่า 18 ปี ) เดินทางโดยไม่มีบิดาและมารดาไปด้วย หรือผูเ้ ยาว์เดินทางโดยมีบิดาไป แต่ไม่มี มารดาไป
หรือในทางกลับกันอย่างใดอย่างหนึ่ ง บิดาหรือมารดาต้องไปดาเนินการทาหนังสือยินยอม จากสานักงานเขตในท้องถิ่นที่มี
ภูมิลาเนาอาศัยอยู่ เพื่อทาหนังสือยินยอมประกอบการยืน่ วีซ่า
**โดยเอกสารต้องระบุวา่ “อนุ ญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์วา่ เป็ นอะไรกันอย่างชัดเจน**
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ศูนย์รบั ยื่นวีซ่า VFS โครเอเชีย อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ห้อง 404

