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โครเอเชีย อาเดรียติค 8 วัน
ซาเกรบ (เมืองหลวง) – สปลิท – นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค (UNESCO)
โทรเกียร์ – ซีบีนิก – โวดิเซ่ – อุทยานแห่ งชาติพลิทวิเซ่ – ซาเกรบ
โครเอเชีย เป็ นประเทศอิสระ ที่แยกตัวออกมาจากยูโกสลาเวียในปี ค.ศ.1991 และได้พฒั นาประเทศอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทาให้ปัจจุบนั มีนกั ท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลก เดินทางไปชมความสวยงาม ที่วา่ กันว่า เที่ยวครั้ง
เดียวครบทุกรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ น อาหารการกินแบบพื้นเมือง วัฒนธรรมประเพณี แบบท้องถิ่น ธรรมชาติอนั สวยงาม ภูเขาหิ น
ที่เป็ นเหมือนฉากหลังของประเทศ ท้องทะเลสี น้ าเงินคราม และสถาปั ตยกรรมโบราณที่มีคุณค่า อายุนบั พันปี ที่ได้หล่อหลอม
รับวัฒนธรรมในสมัยกรี กและโรมันโบราณ จนทาให้โครเอเชีย ได้รับสมญานามว่า "ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรี ยติก
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กาหนดการเดินทาง | วันที่ 09 – 16, 15 – 22, 24 – 31 มีนาคม 2560

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันแรก (1) กรุงเทพฯ
21.30 น.
23.55 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ ไลน์
พบกับเจ้าหน้าที่ทางบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก ด้านสัมภาระและเอกสารแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรี ย โดยเที่ยวบินที่ OS 026 [ใช้เวลาบิน 10.50 ชัว่ โมง]

วันทีส่ อง (2) เวียนนา (ออสเตรีย/แวะเปลีย่ นเครื่อง) – ซาเกรบ (โครเอเชีย) – สปลิท (UNESCO)
05.35 น.
07.00 น.
07.50 น.

เที่ยง

บ่าย

ค่า

เดินทางถึง กรุ งเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย (แวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางต่อสู่ กรุ งซาเกรบ โดยเที่ยวบินที่ OS 681 (ใช้ เวลาบินประมาณ 50 นาที)
เดินทางถึง กรุ งซาเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองสปลิท (SPLIT) เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็ นเมืองท่า
สาคัญสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเรื อโดยสาร / เดินทางถึง สปลิท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นาท่านเดินชม พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน (DIOCLETIEN’S PALACE) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของ
จักรพรรดิดิโอคลีเชี่ยน ที่ตอ้ งการสร้างพระราชวังสาหรับบั้นปลายชีวติ ของพระองค์ ซึ่ งใช้เวลาในการ
ก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ข้ ึนทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก ชมห้องโถงกลางซึ่ งมีทางเดินที่เชื่ อมต่อสู่ หอ้ ง
อื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ดว้ ยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลัก
อย่างวิจิตรสวยงาม อิสระมีเวลาให้ท่านเดินช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ไม่วา่ จะเป็ นร้านขายของที่ระลึก, ร้านขาย
เนคไท, รองเท้าหนัง, เสื้ อกีฬา และอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า แบบพื้นเมือง พร้อมจิบไวน์โครเอเชีย / นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั หรื อเทียบเท่าระดับ
4 ดาว
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วันทีส่ าม (3) สปลิท – นีอมุ (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค (UNESCO)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) โดยก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน แวะซื้ อสิ นค้าของ
ฝากต่างๆที่เมืองนี อุม (บอสเนีย) ซึ่ งเป็ นเมืองที่อยูใ่ นเขตประเทศบอสเนียแอนด์เฮอเซโกวีน่า เมื่อซื้ อสิ นค้า –
ถ่ายรู ปเป็ น ที่ระลึกในเขตประเทศบอสเนียฯ เรี ยบร้อย นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมาลี สตอน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคารพื้นเมือง มาลี สตอน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรี ยติก เมืองทางตอนใต้ของ
สาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็ นเมืองที่สวยงามติด
อันดับต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็ นเป้ าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกฯ
บ้านเรื อนกว่าครึ่ ง อนุสาวรี ยต์ ่างๆ เสี ยหาย และทรุ ดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการได้
มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่ มเข้าสู่ สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้
ร่ วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่ วนที่เสี ยหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปั จจุบนั เมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมา
สวยงามอีกครั้ง และมีการส่ งเสริ มให้เป็ นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภาพของเมืองซึ่ งดูบรอฟนิค ที่ต้ งั
อยูต่ ามแนวชายฝั่งทะเลอเดรี ยติค ตัวเมืองจะเป็ นป้ อมปราการโบราณที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง

จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรู ปที่ระลึกบริ เวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่ งเป็ นสถานที่นดั พบและประกอบกิจกรรมของ
ชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผูก้ ระทาผิดด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอ
นาฬิ กา ที่ต้ งั อยูป่ ลายสุ ดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปั ดทาด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรง
ลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์ บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรู ปปั้ นของ นักบุญ St.Blaise
ซึ่ งมีโบสถ์ประจาเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็ นฉากหลังเพิ่มเสน่ห์มนต์ขลังสวยสดงดงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า
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วันทีส่ ี่ (4)

ดูบรอฟนิค – โทรเกียร์ (UNESCO) – โวดิเซ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองโทรเกียร์ (TROGIR) เป็ นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “A LITTLE
VENICE” และถูกยกย่องให้เป็ นมรกดโลกทั้งเมือง โดยเมืองโทรเกียร์ มีลกั ษณะเป็ นเกาะขนาดเล็ก
รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง
นาท่านเดินชมภายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรี ก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตู
เมือง ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์
ลอร์ เลนซ์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิ บปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหิน
แกะสลัก ที่มีรูปปั้ นสิ งโต อดัม & อีฟและรู ปสลักนักบุญองค์สาคัญ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่าและ
เลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย โดยอีกด้านของเมืองจะเป็ นคล้ายๆกับท่าจอดเรื อขนาดเล็ก ท่านสามารถ
เดินชมความสวยงามได้อย่างเพลิดเพลิน

เที่ยง
บ่าย

ค่า

จนได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองโวดิเซ่ (VODICE) เมืองสวนริ มทะเล อิสระให้ท่านได้ชม
เมืองริ มทะเลตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว / รับประทานอาหารค่า แบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พกั

วันทีห่ ้ า (5) โวดิเซ่ – ซีบินิค – อุทยานแห่ งชาติ พลิทวิเซ่ เจเซร่ า (UNESCO)
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองซีบีนิค (SIBENIK) เมืองเก่าริ มฝั่งทะเลอาเดรี ยติค ซึ่ งทะเลอาเดรี ยติก
ก็คือ ทะเลย่อยของทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนนั้นเอง โดยเมืองซี บีนิคจะมีอาคารบ้านเรื อนที่มีหลังคาทาด้วย
กระเบื้องสี แสด สไตล์เรอเนสซองส์ ที่ได้รับอิทธิ พลจากทางอิตาลี ชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD
LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15 / นาท่านชม มหาวิหารเซนต์ เจมส์ (St. James) หรื อ เซนต์ จาคอบ (St.
Jakob ) ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน – ดัลเมเชี่ยนได้อย่างลงตัว งดงามด้วยยอดโดมและหลังคาที่
ประดับด้วยแผ่นหิ น และไม่มีการใช้วสั ดุมาเชื่อมต่อ จนได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้
รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง
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นาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่ งชาติ พลิตวิเซ่
เป็ นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ
UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 187,500.- ไร่ พื้นที่ส่วน
ใหญ่ปกคลุมด้วยน้ ามีทะเลสาบสี เขียวมรกตและสี ฟ้า รวมกันถึง 16
ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลดั เลาะระหว่างทะเลสาบ
และเนินเขา
 นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ที่ดีที่สุดในเขตอุทยาน โรงแรม Hotel Plitvice หรื อ
เทียบเท่า / รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั

วันทีห่ ก (6) อุทยานแห่ งชาติ พลิทวิเซ่ – ล่องเรือทะเลสาบ – ซาเกรบ
เช้า

เที่ยง

บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน้ าตกที่ไหลรวยริ นลงสู่ ทะเลสาบทัว่ ทุกหนทุกแห่ง
ชมฝูงปลาแหวกว่ายในทะเลสาบใสราวกระจกสะท้อนสี ครามของท้องฟ้ า แวดล้อมด้วย หุ บเขา ต้นไม้ใหญ่ที่
ร่ มรื่ น (การเดินเที่ยวใน อุทยานขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในวันนั้นๆ)…นาท่าน ล่องเรือข้ ามทะเลสาบ
KOZJAK ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็ นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและ
อุทยานตอนล่าง (การล่องเรื อและการเดินในอุทยานขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละวัน)
รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง ในอุทยานแห่งชาติ

นาท่านเดินทางสู่ กรุ งซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ระหว่างทางแวะถ่ายรู ปที่พิพิธภัณฑ์สงคราม
กลางแจ้ง ณ เมือง “คาโลวัช” KARLOVAC เมืองผลิตเบียร์ ชื่อดังของประเทศโครเอเชี ย ผ่านชมธรรมชาติ
และความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่ าเขาสลับ ทุ่งหญ้า ฟาร์ มเกษตร / เดินทางถึง ซาเกรบ
เมืองหลวงของโครเอเชีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง พร้ อมจิบเบียร์ ดา ที่มีชื่อเสี ยงของโครเอเชีย / นาท่านเข้าสู่
ที่พกั หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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วันทีเ่ จ็ด (7) ซาเกรบ – CITY TOUR – ห้ างสรรพสิ นค้ าอารีน่า เซนตาร์ – สนามบินซาเกรบ – เวียนนา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเที่ยวชม เมืองซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เมืองสาคัญที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า
พันปี / นาท่านเยีย่ มชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ที่เชื่ อมกันด้วยรถราง FUNICULAR ที่มีความยาวสั้น
ที่สุดในยุโรป ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ ก ที่ต้ งั อยูใ่ นเขตที่ทาการรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งนี้ มีหลังคาที่โดดเด่น
ไม่เหมือนใคร / จากนั้นนาท่านเดินชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส
ขายไม้ดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูก / นาท่านเข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่ น โบสถ์คาทอลิกประจา
เมืองซาเกรบ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้ อสิ นค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ หา้ งสรรพสิ นค้า ARENA CENTER เพื่อละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งมากมาย และมีซุปเปอร์ มาร์ เก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านซื้ อสิ นค้าท้องถิ่นเป็ นของฝาก
กลับบ้าน เช่น ช็อคโกแลตยี่หอ้ KRAS , ไวน์โลกเก่าจากโครเอเชีย , น้ ามันมะกอกเมดิเตอร์เรเนียน ,
เห็ดทรัฟเฟิ ลซี กนั เต้
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินซาเกรบ เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยเที่ยวบินที่ OS 678 (ใช้ เวลาบินประมาณ 55 นาที )
เดินทางถึง สนามบินเวียนนา แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง
หมายเหตุ ระหว่างรอเครื่ องในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซื้ อสิ นค้าในสนามบิน หากราคาสิ นค้าในบิล
เดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถทาภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ INFORMATION
สนามบินเวียนนา
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025

15.30 น.
18.40 น.
19.35 น.

23.20 น.

วันทีแ่ ปด (8) กรุงเทพฯ
15.20 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม...
*************************************
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อัตราค่ าบริการ
รหัส

HR-001
HR-002
HR-003

วันทีเ่ ดินทาง

ราคาค่ าทัวร์
25 ท่านขึน้ ไป

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
(ไม่ มีเตียงเสริม)

ห้ องเดี่ยว

จานวนทีน่ ั่งทีม่ ี

09 – 16 มี.ค.17
15 – 22 มี.ค.17
66,600.61,600.17,900.25+1
24 – 31 มี.ค.17
** ราคานีเ้ ป็ นราคาผู้ใหญ่ 25 ท่าน ขึน้ ไป หากไม่ ครบอาจจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม**

อัตรานีร้ วม
 ตัว๋ เครื่ องบิน ออสเตรี ยน แอร์ ไลน์ ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้
 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าพาหนะในระหว่างนาเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
 หัวหน้าทัวร์ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณี เสี ยชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา)
 น้ าดื่ม วันละ 2 ขวด / วัน / ท่าน
 ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณี ออกใบกากับภาษี
 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชี ย 3,500/ท่ าน (ไม่ตอ้ งโชว์ตวั ) ใช้เวลาประมาณ 10-15 วันทาการ
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
 ค่ าธรรมเนียมทิป หัวหน้ าทัวร์ ไทย ท่ านละ 1,000 / คน
 ไม่ รวมบริการพนักงานยกกระเป๋ าแต่ ละโรงแรม
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วิธีการจองทัวร์
กรุ ณาชาระมัดจาท่ านละ 25,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง (First come First served) และชาระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง
30 วัน หรื อ เมื่อทางสายการบินมีการเรี ยกออกตัว๋ โดยทางบริ ษทั ทัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่ าบริการ







ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็ นค่ าบริการของพนักงาน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจา 50% ของเงินมัดจา + ค่ าวีซ่า
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของเงินมัดจา
ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
หากมีการออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะคิดค่าบริ การตามจริ ง
หากทางบริ ษทั ฯต้องออกตัว๋ เครื่ องบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผูเ้ ดินทาง
ไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯจะทาการ REFUND กับทางสายการบิน หรื อ ขึ้นอยูก่ บั CONDITION ของทางสายการบิน

เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าโครเอเชีย ประจาปี 2017








พาสปอร์ ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสาเนาหน้าพาสปอร์ต
รู ปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสี ขาว ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตา ขนาดใบหน้า ประมาณ 70-80 %
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนสมรส
หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) หรื อสาเนาบุค๊ แบ้งค์ยอ้ นหลัง 6 เดือน
จดหมายการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน
กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษาให้ขอหนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเท่านั้น และบัตรประจาตัวนักเรี ยน
หรื อนักศึกษา

โปรดทราบ !
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อ
การเข้าออกเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
***เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความ และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ แจ้ งไว้แล้ว***

