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BIG PRO 10
“Croatia 8 Days”

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - ลูบลิยานา (สโลเวเนีย)

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S15-19 สายการบินฟิ นแอร์
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ
ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื ้อ
ตัว๋ เครื่ องบิน,เช่ารถโค้ ช,จองโรงแรมที่พกั ,ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้ าชมต่างๆ
เพื่อเป็ นการเตรียมพร้ อมให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั อาทิ
การยกเลิกเทีย่ วบิน,การล่าช้ าของสายการบิน,การพลาดเทีย่ วบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ),
การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล,ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง
อันเป็ นผลทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง
ได้ ตามโปรแกรม หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืน
เงินค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่ทา่ นได้ ชาระมาแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ มีการตกลงชาระ
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จา่ ยใดๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากใน
รายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษั ทฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้
ออกเดินทางสูก่ รุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY142
ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์
นาคณะต่อเครื่ องสูเ่ มืองลูบลิยานา โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY1201
คณะเดินทางถึงกรุงลูบลิยานา รถโค้ ชรอรับคณะและเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

ลูบลิยานา - ซาเกรบ เที่ยวชมเมืองหลวงอันเก่ าแก่

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
กรุงลูบลิยานา (Ljubljana) เข้ าสูจ่ ตั รุ ัสเพรเซเรน จัตรุ ัสกลางเมืองเป็ นจัตรุ ัสที่มี
ความสาคัญเช่นเดียวกับจัตรุ ัสบันไดสเปนในกรุงโรม มีรูปปั น้ ของ ฟรานซ์ เพรเซเรน
กวีที่มชี ื่อเสียงของสโลเวเนียเป็ นสัญลักษณ์ความรักชาติและเสรีภาพ ใกล้ จตั รุ ัส
เป็ นโบสถ์ในนิกายฟรานเซสกัน ศิลปะในแบบอาร์ ตนูโว จากนันพาคณะออก
้
เดินทางสูน่ ครซาเกรบ เมืองหลวงอันเก่าแก่ ศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของประเทศโครเอเชีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเทีย่ วชมเมือง เริ่ มต้ นเดินทัวร์ จากจัตรุ ัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน โบสถ์เก่าแก่
ที่มีอายุเกือบ 1,000 ปี เห็นได้ จากทุกมุมของเมือง หลังจากถูกกองทัพมองโกล
ทาลาย ในคริ สต์ศตวรรษที่ 13 และแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ในปี ค.ศ.1880 ก็ได้ รับการ
ซ่อมแซมใหม่ให้ เป็ นรูปแบบนิโอโกธิคดังที่เห็นในปั จจุบนั ชมตลาดโดแลค ตลาด
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กลางแจ้ งที่กล่าวกันว่า เก่าแก่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ของยุโรป ชมประตูเมืองเก่าสโตนเกท
ประตูเมืองที่ยงั หลงเหลือมีรูปพระแม่มารี อยู่ รอดพ้ นจากไฟไหม้ ครัง้ ใหญ่ในปี ค.ศ.
1731 เชื่อกันว่าเกิดจากปาฏิหาริย์อนั ศักดิ์สทิ ธิ์ เข้ าสูจ่ ตั รุ ัสมหาวิหารเซนต์มาร์ ค ซึง่
ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองเก่าซาเกรบ สร้ างขึ ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงด้ วย
กระเบื ้องสีตา่ งๆ ซึง่ เป็ นรูปตราสัญลักษณ์ของ ซาเกรบ โครเอเชีย สลาโวเนีย และ
ดาลมาเชีย รอบๆ จัตรุ ัสเรี ยงรายไปด้ วย ทาเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภา
บันทึกภาพแบบพาโนรามา ที่จดุ ชมวิวตัวเมืองเก่าเขตอัพเพอร์ ทาวน์ แล้ วนัง่ รถรางสู่
โลเวอร์ ทาวน์ เขตชุมชนย่านใจกลางเมือง ณ จัตรุ ัสเยลาซิค ย่านการค้ าและ
ศูนย์กลางของเมือง อีกทังยั
้ งเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ อันทันสมัยของคนเมือง ร้ านค้ าและ
ร้ านขายของที่ระลึกเรียงรายให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL DUBROVNIK ZAGREB หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

นครซาเกรบ - อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่ - เดินเที่ยวชมอุทยานฯ เมืองโวดิเซ่

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองพลิตวิเซ่ (Plitvice) แห่งแคว้ น Istria & Kvarner ระหว่างทางเต็มไป
ด้ วยธรรมชาติ และความงามของทิวทัศน์สองข้ างทางที่รายล้ อมด้ วยป่ าเขาสลับทุง่
หญ้ า ฟาร์ มการเกษตรที่อดุ มสมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ อุทยานแห่ งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ตังอยู
้ ใ่ น
กลางของประเทศ ถูกค้ นพบขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติไปตามทางเท้ าที่
จัดไว้ เป็ นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบและน ้าตกที่สงู ตระหง่าน เป็ นอุทยาน
ธารสวรรค์ตามธรรมชาติแห่งยุโรป พื ้นที่สว่ นใหญ่ปกคลุมด้ วยน ้า มีทะเลสาบสีเขียว
มรกตและสีฟ้ารวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้ วยทางเดินสะพานไม้ ลัดเลาะ
ระหว่างทะเลสาบและเนินเขา บางช่วงเป็ นน ้าตกแบ่งเป็ น 2 ระดับ น ้าตกที่สงู ที่สดุ มี
ความสูง 639 เมตร ที่ตา่ สุดมีความสูง 503 เมตร นาท่านล่องเรื อข้ ามทะเลสาบ
Kozjak เป็ นทะเลสาบทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในอุทยานฯ องค์การยูเนสโก้ จึงได้ รับเอาไว้ เป็ น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1979 จากนันน
้ ำคณะออกเดินทำงสูเ่ มืองโวดิเซ่ (Vodice) เมือง
ริ มชำยฝั่ งทะเลอำเดรียติคทำงตอนกลำงของภูมิภำคดัลเมเชีย ระหว่ำงทำงผ่ำน
เมืองซำดำร์ อดีตเมืองหลวงเก่ำและศูนย์กลำงกำรค้ ำขำยของภูมภิ ำคดัลเมเชีย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL OLYMPIA VODICE หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

โวดิเซ่ - ซีบีนิก - มหาวิหารเซนต์ เจมส์ - สปลิต - พระราชวังดิโอคลี
เธียน - โซลิน

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสูเ่ มืองซีบีนิก (Sibenik) ซึง่ ถูกบันทึกในเอกสารตังแต่
้ ปี ค.ศ.1066
ในชื่อ แคสทรัม ซีบีนิซี (Castrum Sebenici) เติบโตจากอิทธิพลภายใต้ การปกครอง
ของ ฮังกาเรี ยน-โครแอต รวมถึงเวเนเชียน ขึ ้นชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาบนป้อม
ปราการ ANNE ที่สร้ างขึ ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากข้ าศึกในยุคกลาง แล้ วนาชม
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สถานที่สาคัญที่สดุ ของเมืองคือ มหาวิหารเซนต์ เจมส์ สร้ างขึ ้นในระหว่างปี ค.ศ.
1431-ค.ศ.1535 เป็ นสถาปั ตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศิลปกรรมคือ ดัลเม
เชียน (ท้ องถิ่น), ศิลปะทางเหนือของอิตาลี และทัสคานี สถาปนิคทัง้ 3 ท่าน ได้ ใช้
เทคนิคชันสู
้ งในการสร้ างห้ องโถงสูงใหญ่และโดมครึ่งวงกลม ทังวิ
้ หารล้ วนสร้ างด้ วย
หินทังหมด
้
สะท้ อนให้ เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะโกธิค และเรอเนสซองค์ผสมผสาน
กันอย่างกลมกลืน โดยยูเนสโก้ ยกให้ มหาวิหารแห่งนี ้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000
12.00 น.
บ่าย
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดิ นทางสู่เ มืองสปลิต (Split) เมื องใหญ่ เ ป็ นอัน ดับสองของโครเอเชี ย
รองลงมาจากเมืองซาเกรบ ในแคว้ นดัลเมเชียนซึ่งเป็ นต้ นกาเนิดของสุนขั พันธ์ ดลั เม
เชียน ที่นี่เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจ , วัฒนธรรมและการคมนาคมที่สาคัญที่สดุ ของ
เขตชายทะเล ด้ วยมีสนามบินนานาชาติที่สามารถรองรับการเดินทางทางภาคใต้
ของโครเอเชียกับหลายเมืองในยุโรป นาคณะเที่ยวชมในเขตเมืองโบราณสปลิต
อันเป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
งดิโอคลีเธียน (Diocletian’s Palace) สร้ างในราวศตวรรษ
ที่ 3 บนอ่าวอัสพาลาโธส โดยดิโอคลีเธียน จักรพรรดิแห่งโรม ซึ่งพระองค์ทรงพานัก
ที่พระราชวังแห่งนี ้จนสิ ้นชีพ ในปี ค.ศ. 305 ชมร่ องรอยของพระราชวังที่มีอายุกว่า
1,700 ปี ด้ านในเป็ นมหาวิหารสร้ างในยุคกลางและป้อมปราการ เดิมเพื่อป้องกัน
ข้ าศึก UNESCO ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้ วย อิสระให้ ท่านพักผ่อนหย่อนใจ
บนพรอมมินาด ถนนเลียบทะเลที่งดงามของเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SALONA PALACE HOTEL, SOLIN หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

โซลิน - สตอน - ดูบรอฟนิก

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองดูบรอฟนิก ผ่านอาณาเขตดินแดนของประเทศบอสเนียและเฮอร์ เซโก
วีนา ระหว่างทางผ่านเมืองสตอน ที่มีฟาร์ มเลี ้ยงหอยนางรมอยูม่ ากมาย ที่มีกาแพง
เมืองล้ อมรอบตัวเมืองเก่าบนยอดเขาโดยกาแพงเมืองนี ้มีความยาว5.5 กม. โดยมี
ความยาวเป็ นอันดับหนึง่ ของยุโรป และเป็ นอันดับสองรองจากกาแพงเมืองจีนจน
เข้ าสูเ่ มืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเที่ยวชมเขตเมืองเก่า (Old Town) ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นโอบล้ อมกาแพง
โบราณสูงตระหง่าน ตรงบริ เวณพื ้นที่ริมทะเลอาเดรียติกเป็ นเขตชุมชนเริ่ มแรกที่
บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้ างบ้ านแปงเมืองไว้ ตังแต่
้ ศตวรรษที่ 7 และสร้ าง
กาแพงเมืองแข็งแรงขึ ้นล้ อมเมืองไว้ ในศตวรรษที่ 13 เพื่อป้องกันภัยจากศัตรูเช่น
พวกอาหรับ, เวเนเชียน, มาชีโดเนียนและเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่ามากมายด้ วย
สิง่ ก่อสร้ างโบราณ ล้ วนได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้

Local
(88 ก.ม.)

Chinese
www.salonapalace.com
พุธ
Buffet

Local

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SUN GARDENS DUBROVNIK HOTEL หรื อเทียบเท่าใน www.dubrovniksungardens.
ระดับเดียวกัน
com
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9ส.ค.61

ดูบรอฟนิก - นั่งเคเบิล้ คาร์ ส่ ูยอดเขา - ล่ องเรื อสู่แชฟทัต - เที่ยวชม
เมืองโบราณ - ขึน้ กาแพงเมืองเก่ า

พฤหัสบดี

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านขึ ้นเคเบิ ้ลคาร์ สูจ่ ดุ ชมวิวบนยอดเขา เสน่ห์ของดูบรอฟนิก อยูท่ ี่จดุ ชมวิวของ
แต่ละแห่งไม่ซ ้าแบบ ขึ ้นสูย่ อดเขาบนความสูง 405 เมตร เพื่อชมทัศนียภาพของ
เมืองแบบพาโนรามา กล่าวกันว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ ของเมือง แล้ วนาคณะ
เดินทางสูเ่ มืองแชฟทัต เมืองชายทะเลขนาดเล็กที่มีประชากรเพียง 2,000 คน เมือง
ริ มทะเลและท่าเรื อทีง่ ดงามอีกเมืองหนึง่

Buffet

13.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเที่ยวชมเมืองเก่าดูบรอฟนิก (Grad) โดยเริ่ มต้ นจากประตูหลัก (Pile Gate), น ้าพุ
โบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), โบสถ์ฟรานซิสกัน ในสถาปั ตยกรรมโกธิก
ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สดุ ของยุโรป ดาเนินกิจการมาตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1391
ชมสปอนซ่าพาเลซ (The Sponza Palace) พระราชวังเดิม งดงามในสถาปั ตยกรรม
โกธิกผสมเรอเนซองส์ เป็ นหอจดหมายเหตุที่บอกเล่าเรื่ องราวความเป็ นเมืองท่า
การค้ าขายทางทะเลในอดีต จัตรุ ัสกลางเมือง (Loggia) ซึง่ เป็ นสถานที่นดั พบของ
ชาวเมืองในอดีต โบสถ์เซนต์เบลซ (St.Blaise) นักบุญประจาเมือง สไตล์โรมาเนสก์
แห่งแรกของเมืองเป็ นฉากหลัง เข้ าชมเรคเตอร์ พาเลซ (Rector’s Palace) อดีตเคย
เป็ นที่ทาการรัฐบาล ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่ องราวต่างของเมืองโบราณ
แห่งนี ้

Local

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SUN GARDENS DUBROVNIK HOTEL หรื อเทียบเท่าใน www.dubrovniksungardens.
ระดับเดียวกัน
com

08.00 น.
09.00 น.

10ส.ค.61
06.30 น.
10.30 น.

11ส.ค.61

สนามบินเมืองดูบรอฟนิก - กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY1832 / AY141
แวะเปลีย่ นเครื่ องทีก่ รุงเฮลซิงกิ

ศุกร์
Buffet

(1030-1430//1730-0715+1)

คณะเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

เสาร์

07.15 น.
สายการบินไทย นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
(หมำยเหตุ โปรแกรมดังกล่ำวข้ ำงต้ น เป็ นกำรนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลง เนื่องจำกกำรจัดโปรแกรมของแต่ละ
วันเดินทำงจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วนจะส่งให้ ทำ่ น 7 วันก่อนกำรเดินทำงเท่ำนัน)
้

PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SGL USED

SGL
Supp

4-11 สิงหาคม 2561

85,900.-

77,900.-

68,900.-

14,000.-

10,000.-

ค่าทัวร์ รวม :

NO TKT
ADL / CHD
-30,000.-26,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 26 เมษายน 2561
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆตามที่ระบุในรายการ
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ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณี
ที่ทา่ นจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งใน
สแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ าย
เมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ โครเอเชีย ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ
OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า
16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท
ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบ
จองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (สายการบินฟิ นแอร์ เข้ มงวดเรื่องน้าหนักกระเป๋า ซึ่งอาจทาให้ ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่าย
เพิ่ม)






ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดืม่ ที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่
ท่านรู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่งา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการ
เดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3
วันนับจากวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
ล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนทีเ่ หลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่าง ๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดมื่ สุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนใน
โปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอืน่ หรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
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การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่น
ขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และ
ต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ี
ซ่า ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิก
พร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจ
ว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้
ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุ
ความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้
มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจาก
การกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระ
มาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด
ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋
เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทาง
ดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่
ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินฟิ นแอร์ ในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ One World ได้ ขึ ้นอยูก่ บั
เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการ
บินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
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โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักทีม่ ีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3
เตียง / สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก
1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทที่ า่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมี
ความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตา่ เครื่ องปรับอากาศที่มี
จะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และ
ไม่มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่าง
กันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE
SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชม
นัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่
นัน้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มกี ารคืนเงินใด
ให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจาก
เจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การใน
การยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สาหรับ
ผู้โดยสารชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบิน
ที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ น
ละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ
ของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
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 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ตา่ กว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน
ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท /
ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่
ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่
คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

ยื่นวีซ่าประเทศโครเอเชียและออสเตรี ย / ใช้ เวลายื่นวีซ่าประมาณ 30 วันทาการ
(ไม่ สามารถดึงเล่ มได้ )

 พำสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอำยุ และมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือนก่อนวันหมดอำยุ หำกมีพำสปอร์ ตเล่มเก่ำไม่วำ่ จะเคยมีวซี ำ่ ในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นกำรง่ำยต่อกำรอนุมตั ิวีซำ่
 รูปถ่ำยสีขนำด 2 นิ ้ว จำนวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขำว (ไม่ใช่รูปขำวดำและห้ ำมสแกน) มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป**
กรุณำติดต่อพนักงำนขำยเพื่อขอตัวอย่ำงรูปถ่ำย**
 สำเนำทะเบียนบ้ ำน,สำเนำบัตรประชำชน, สำเนำบัตรข้ ำรำชกำร,สำเนำใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล,สำเนำทะเบียนสมรส, สำเนำใบหย่ำ,
สำเนำสูติบตั ร ในกรณีอำยุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองกำรทำงำนจำกบริษัท สังกัดหรื อหน่วยงำนที่ทำ่ นทำงำนอยูต่ ้ องเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ โดยระบุตำแหน่ง, อัตรำ
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทำงำนกับบริษัทนี ้และช่วงเวลำที่ขอลำงำนเพือ่ เดินทำงไปท่องเที่ยว หลังจำกนันจะกลั
้
บมำ
ทำงำนตำมปกติหลังครบกำหนดลำ / เอกสำรออกไม่ เกิน 30 วันก่ อนการยื่นวีซ่า
 กรณีที่เป็ นเจ้ ำของกิจกำร ขอสำเนำใบทะเบียนกำรค้ ำ, ใบทะเบียนพำณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์
 หนังสือรับรองจำกทำงธนำคำรและสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำก ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีกำร
เข้ ำออกของเงินสมำ่ เสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่ำ 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่ำใช้ จำ่ ยได้ อย่ำง
ไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลำเนำ ในกรณีที่เดินทำงเป็ นครอบครัวหำกใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในกำรยืน่ ขอวีซำ่ ต้ องออกหนังสือรับรอง
จำกทำงธนำคำรว่ำเป็ น sponsor พร้ อมระบุชื่อของผู้ที่ออกค่ำใช้ จำ่ ยให้ ***สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน*** / เอกสารการเงิน
ต้ องอัพเดทไม่ เกิน 7-10 วันก่ อนยื่นวีซ่า ดังนัน้ ต้ องทาเอกสารการเงิน 2 รอบค่ ะ
 กรณีที่บริ ษัทของท่ำน เป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเดินทำงให้ กบั ผู้เดินทำงทังหมด
้
นอกเหนือจำกเอกสำรข้ อ 1 – 6 แล้ ว ทำง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมำยอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อค่ำใช้ จ่ำย และกำรกลับมำทำงำนของท่ำน โดยระบุชื่อผู้
เดินทำงและเหตุผลที่จดั กำรเดินทำงนี ้ในจดหมำยด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษำจะต้ องมี หนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำเป็ นภำษำอังกฤษฉบับจริ ง
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 กรณีที่เด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี เดินทำงไปกับ บิดำหรื อมำรดำ ท่ำนใดท่ำนหนึง่ จะต้ องทำจดหมำยยินยอม โดยที่ บิดำ, มำรดำ จะต้ อง
ไปยื่นเรื่ องแสดงควำมจำนงในกำรอนุญำตให้ บตุ รเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึง่ ได้ ณ ที่วำ่ กำรอำเภอหรื อเขต โดยมีนำยอำเภอ หรื อ
ผู้อำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อ และประทับตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้ อง
 กำรบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับ มิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ วำ่ ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซำ่
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ ชำระไปแล้ ว และหำกต้ องกำรขอยื่นคำร้ องใหม่ ก็ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริ ษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรด
แต่งกำยสุภำพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ ำหน้ ำที่ไปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิ่มเติม ทำงบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
 กรณีที่ทำ่ นยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วซี ำ่ แล้ ว ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซำ่ ของท่ำน เนื่องจำก
กำรขอวีซำ่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนำมของบริษัทฯ
 ทำงสถำนทูตไม่มีนโยบำยในกำรคืนค่ำธรรมเนียมวีซำ่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หำกท่ำนไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำวีซำ่ ไม่วำ่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตำม
ท่ำนไม่สำมำรถเรี ยกร้ องคืนค่ำวีซำ่ ได้

หลังจำกกำรจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำแล้ ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้ำงต้ นทุกประกำร
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