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วันที่ 1
21.00 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2
01.30 น.
07.00 น.

12.00 น.
บาย

กรุงเทพฯ
พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคานเตอร D16-19 สายการบิน
ไทย เจาหนาที่ในนาม EUROPEAN HOLIDAY คอยอํานวยความสะดวกดาน
กระเปาและการเช็คอิน จากนัน้ เชิญรอ ณ หองพักผูโดยสารขาออก

ทางบริษัทฯ ไดจัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร 15 วันกอนการเดินทาง โดยซื้อ
ตั๋วเครื่องบิน,เชารถโคช,จองโรงแรมที่พัก,รานอาหาร ตลอดจนสถานที่เขาชมตางๆ
เพื่อเปนการเตรียมพรอมใหกับกรุปทัวร ในกรณีที่เกิดเหตุการณอันสุดวิสัย อาทิ
การยกเลิกเที่ยวบิน,การลาชาของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน),
การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล,ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเขาเมือง
อันเปนผลทําใหการเดินทางลาชา หรือ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง
ไดตามโปรแกรม หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืน
เงินคาใชจายตางๆ ที่ทานไดชําระมาแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดมีการตกลงชําระ
คาใชจายตางๆ ไวลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากใน
รายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัทฯ มิอาจ
รับผิดชอบได

กรุงเทพฯ – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) - กราซ – กรุงลูบลิยานา
(สโลเวเนีย) - เบลด
ออกเดินทางสู กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG936

ถึง สนามบินกรุงเวียนนา (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 5 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากรแลว นําทานเดินทางสู เมืองกราซ ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
เมืองมรดกโลกจาก UNESCO และไดรับการคัดเลือกใหเปนเมืองหลวงแหง
วัฒนธรรมยุโรปในปค.ศ. 2003 เปนเมืองที่มีการดูแลรักษาสถานที่ทองเที่ยว
บรรยากาศดีๆ ไดอยางสมบูรณ บริเวณใจกลางเมืองมีภูเขาตั้งโดดเดนคือ The
Schlossberg ที่อุดมไปดวยตนไมเขียวชอุม นําคณะขึ้นกระเชาไฟฟา (Funicular)
สูจุดชมวิวบนยอดชลอสเบิรก เปนที่ตั้งของหอนาฬิกาและหอระฆังลิสเซอร ที่อยูบน
ยอดเขา
เปนจุดแลนดมารกและเปนสัญลักษณของเมืองมาตั้งแตศตวรรษที่
16 ทามกลางตนไมและปอมปราการขนาดใหญ ยังมีปราสาทที่มีอายุกวา 1,000
ปที่มาของชื่อเมืองในภาษาสลาฟซึ่งแปลวา ปราสาทหลังเล็ก ในปค.ศ.1809 ไดรอด
พนจากคําสั่งทําลายเมืองของนโปเลียน จากนั้นนําทานเที่ยวชมเขตเมืองเกาดั้งเดิม
จากทุกสมัย
ที่ตั้งมานานหลายศตวรรษแลวเปนแหลงรวมสถาปตยกรรมตางๆ
สิ่งกอสรางแบบโมเดิรนไดถูกสรางขึ้นมา อาทิเชน Kunsthaus (บานของโมเดิรน
อารต) และเกาะในแมน้ํามูร ปจจุบันเมืองกราซเต็มไปดวยเสนหของการผสมผสาน
บรรยากาศยุคกลางเขากับสถาปตยกรรมแบบโมเดิรน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางขามพรมแดนสูสาธารณรัฐสโลเวเนีย ดินแดนที่มีความงดงามทาง
ลักษณะภูมิประเทศ ไมวาจะเปนทะเลสาบ ภูเขา และศิลปะวัฒนธรรมที่สุดแสนจะ
งดงาม
เขาสู เมืองเบลด (Bled) เมืองตากอากาศตั้งอยูริมทะเลสาบและริม
เทือกเขาแอลปจูเลียน เปนทะเลสาบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศสโลเวเนีย และ
ไดรับการขนานนามวาเปนไขมุกแหงเทือกเขาแอลป

นําทานเขาสูที่พัก PARK HOTEL BLED หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

เบลด - ลองเรือทะเลสาบเบลด – กรุงลูบลิยานา - ถ้ําโพสทอยนา –
โอบาเทีย (โครเอเชีย)
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัด
เซาะของธารน้าํ แข็งโบฮินจ (Bohinj Glacier) ในยุคน้ําแข็ง แตที่นาสนใจ
ยิ่งกวานั้นคือ น้ําในทะเลสาบไมไดมาจากการละลายของธารน้ําแข็ง แตมา
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(192 ก.ม.)

Chinese
(215 ก.ม.)

www.hotel-park-bled.com

Buffet

(55 ก.ม.)
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12.00 น.
บาย

17.00 น.

19.00 น.
วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
บาย

19.00 น.

จากบอน้ํารอนใตดินหลายแหง น้ําในทะเลสาบนี้จึงใสบริสุทธิ์ และไม
กลายเปนน้ําแข็งในฤดูหนาว เรือลองผานปราสาทเบลด (Bled Castle) ที่ตั้ง
อยูบนริมผา ติดทะเลสาบเปนปราสาทที่เกาแกที่สุด จักรพรรดิ์เฮนริคที่ 2 แหง
เยอรมันยกใหเปนสถานที่พักของ บิชอป อัลเบี่ยม แหงบริเซน (Bishop
Albium of Brixen) ในป ค.ศ.1004 แลวเดินทางตอสู กรุงลูบลิยานา
(Ljubljana) เมืองหลวงของสโลเวเนีย เขาสูจัตุรัสเพรเซเรน จัตุรัสกลางเมือง
เปนจัตุรัสที่มีความสําคัญเชนเดียวกับจัตุรัสบันไดสเปนในกรุงโรมมีรูปปนของ
ฟรานซ เพรเซเรน กวีที่มีชอื่ เสียงของสโลเวเนียเปนสัญลักษณความรักชาติ
และเสรีภาพ
ใกลๆ จัตรุ ัสมี โบสถในนิกายฟรานเซสกัน ศิลปะในแบบ
อารตนูโวโดดเดนในบริเวณนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางไปชม ถ้าํ โพสทอยนา เปดใหบริการมากวา 188 ป และมี
นักทองเที่ยวมาเยือนกวา 31 ลานคน เปนถ้ําที่สวยที่สุดในยุโรป ภายในถ้ํา
เชื่อมตอถึงกันเปนระยะทางกวา 20 กิโลเมตร เขาชมภายในถ้ําโดยขบวน
รถรางไฟฟาที่เปดใหบริการในปค.ศ. 1884 อุณหภูมิภายในถ้ําโดยเฉลี่ย 8-10
องศาเซลเซียส ชมสวนที่ใหญที่สุดภายในถ้ําที่เรียกวา Classic Karst ภายใน
ถ้ํามีหินงอกหินยอยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา และยังมี
หองตางๆ มากมาย ลดหลั่นเปนชั้นๆ ราวกับเนรมิต
ออกเดินทางขามพรมแดนสู เมืองโอบาเทีย ประเทศโครเอเชีย เปนเมืองตาก
อากาศแบบริเวียราที่มีอากาศดีตลอดทั้งป ตัวเมืองลดหลั่นไปตามไหลเขา
เปนทั้งวิลลาตากอากาศ, โรงแรมชั้นนํา, แหลงบันเทิงและรานอาหาร จัตุรัส
กลางเมืองมีรูปปนสตรีและนกนางนวล อันเปนสัญลักษณของเมือง อิสระให
ทานพักผอนกับบรรยากาศชัน้ เลิศ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก HOTEL MILENIJ OPATIJA หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน
โอบาเทีย – กรุงซาเกรบ
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางสู กรุงซาเกรบ เมืองหลวงอันเกาแกและศูนยกลางการปกครอง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศโครเอเชีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเที่ยวชมเมืองหลวงกรุงซาเกรบ เริม่ ตนเดินทัวรจากจัตุรัสมหาวิหาร
เซนตสตีเฟน โบสถเกาแกที่มีอายุเกือบ 1,000 ป เห็นไดจากทุกมุมของเมือง
หลังจากถูกกองทัพมองโกลทําลาย ในคริสตศตวรรษที่ 13 และแผนดินไหว
ครั้งใหญในปค.ศ.1880 ก็ไดรับการซอมแซมใหมใหเปนรูปแบบนิโอโกธิคดังที่
เห็นในปจจุบัน ชมตลาดโดแลค ตลาดกลางแจงที่กลาวกันวา เกาแกที่สุดแหง
หนึ่งของยุโรป ชมประตูเมืองเกาสโตนเกท ประตูเมืองที่ยังหลงเหลือมีรูปพระ
แมมารีอยู รอดพนจากไฟไหมครั้งใหญในป ค.ศ.1731 เชื่อกันวาเกิดจาก
ปาฏิหาริยอันศักดิ์สิทธิ์ เขาสูจัตุรัสมหาวิหารเซนตมารค ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมือง
เกาซาเกรบ สรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงดวยกระเบื้องสีตางๆ ซึ่ง
เปนรูปตราสัญลักษณของ ซาเกรบ โครเอเชีย สลาโวเนีย และดาลมาเชีย
รอบๆ จัตุรัสเรียงรายไปดวย ทําเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภา บันทึกภาพ
แบบพาโนรามา ที่จุดชมวิวตัวเมืองเกาเขตอัพเพอรทาวน แลวนั่งรถรางสูโล
เวอรทาวน เขตชุมชนยานใจกลางเมือง ณ จัตุรัสเยลาซิค ยานการคาและ
ศูนยกลางของเมือง อีกทั้งยังเปนแหลงชอปปง อันทันสมัยของคนเมือง รานคา
และรานขายของที่ระลึกเรียงรายใหทานไดเพลิดเพลินตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก WESTIN HOTEL ZAGREB หรือเทียบเทาในระดับ
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Local

(48 ก.ม.)

(62 ก.ม.)

Local
www.milenijhoteli.hr
Buffet
(170 ก.ม.)
Chinese

Local
www.marriott.com
3

วันที่ 5
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บาย

20.00
วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

เดียวกัน
กรุงซาเกรบ - อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ - สปลิต
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
เดินทางสู เมืองพลิตวิเซ (Plitvice) แหงแควน Istria & Kvarner ระหวางทาง
เต็มไปดวยธรรมชาติ และความงามของทิวทัศนสองขางทางที่รายลอมดวยปา
เขาสลับทุงหญา ฟารมการเกษตรที่อุดมสมบูรณ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสู อุทยานแหงชาติพลิทวิเซ (Plitvice Lakes National Park)
ตั้งอยูในกลางของประเทศ ถูกคนพบขึ้นเมื่อปค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติไป
ตามทางเทาที่จัดไวเปนสัดสวน
ลัดเลาะไปตามทะเลสาบและน้ําตกที่สูง
ตระหงาน เปนอุทยานธารสวรรคตามธรรมชาติแหงยุโรป พื้นที่สวนใหญปก
คลุมดวยน้ํา มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟารวมกันถึง 16 ทะเลสาบ
เชื่อมตอกันดวยทางเดินสะพานไม ลัดเลาะระหวางทะเลสาบและเนินเขา บาง
ชวงเปนน้ําตกแบงเปน 2 ระดับ น้ําตกที่สูงที่สุดมีความสูง 639 เมตร ที่ต่ําสุดมี
ความสูง 503 เมตร นําทานลองเรือขามทะเลสาบ Kozjak เปนทะเลสาบที่
ใหญที่สุดในอุทยานฯ องคการยูเนสโกจึงไดรับเอาไวเปนมรดกโลกในปค.ศ.
1979 สมควรแกเวลานําคณะเดินทางสู เมืองสปลิต (Split) เมืองใหญเปน
อันดับสองของโครเอเชีย รองลงมาจากเมืองหลวงกรุงซาเกรบ ตั้งอยูในแควน
ดัลเมเชียนซึ่งเปนตนกําเนิดของสุนัขพันธดัลเมเชียน
ที่นี่เปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและการคมนาคมที่สําคัญที่สุดของเขตชายทะเลฝง
ตะวันตกของประเทศ ดวยมีสนามบินนานาชาติที่สามารถรองรับการเดินทาง
ทางภาคใตของโครเอเชียกับหลายเมืองในยุโรป
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก RADISSON BLU RESORT SPLIT (พัก 2 คืน) หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน
สปลิต - ซีบีนกิ - มหาวิหารเซนตเจมส - พระราชวังดิโอคลีเธียน
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสู เมืองซีบีนิก (Sibenik) ซึ่งถูกบันทึกในเอกสารตั้งแตปค.ศ.
1066 ในชื่อ แคสทรัม ซีบีนิซี (Castrum Sebenici) เติบโตจากอิทธิพลภายใต
การปกครองของฮังกาเรียน-โครแอต รวมถึงเวเนเชียน ขึ้นชมวิวทิวทัศนแบบ
พาโนรามาบนปอมปราการ Anne ที่สรางขึ้นเพื่อปองกันการรุกรานจากขาศึก
ในยุคกลาง แลวนําชมสถานที่สําคัญที่สุดของเมืองคือ มหาวิหารเซนตเจมส
สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1431-1535
เปนสถาปตยกรรมผสมผสานกัน
ระหวาง 3 แบบ คือ ดัลเมเชียน (ทองถิ่น) ศิลปะทางเหนือของอิตาลีและทัส
คานี มีสถาปนิคทั้ง 3 ทาน ไดใชเทคนิคชั้นสูงในการสรางหองโถงสูงใหญและ
โดมครึ่งวงกลม ทั้งวิหารลวนสรางดวยหินทั้งหมด สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพล
ของศิลปะโกธิค และเรอเนสซองคผสมผสานกันอยางกลมกลืน โดยองคการ
ยูเนสโกยกใหมหาวิหารแหงนี้เปนมรดกโลกในปค.ศ. 2000
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู เมืองสปลิต (Split) เขาสูเขตเมืองโบราณสปลิต เปนที่ต้งั ของ
พระราชวังดิโอคลีเธียน (Diocletian’s Palace) สรางในราวศตวรรษที่ 3 บน
อาวอัสพาลาโธส โดยดิโอคลีเธียน จักรพรรดิแหงโรม ซึ่งพระองคทรงพํานักที่
พระราชวังแหงนี้จนสิ้นชีพในปค.ศ. 305 ชมรองรอยของพระราชวังที่มอี ายุ
กวา 1,700 ป ดานในเปนมหาวิหารสรางในยุคกลางและปอมปราการ เดิมเพื่อ
ปองกันขาศึก UNESCO ไดประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก อิสระให
ทานพักผอนหยอนใจบนพรอมมินาด ถนนเลียบทะเลที่งดงามของเมือง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก RADISSON BLU RESORT SPLIT หรือเทียบเทาใน
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Buffet
(188 ก.ม.)
Local

(257 ก.ม.)

Local
www.radissonblu.com
Buffet
(87 ก.ม.)

Local
(82 ก.ม.)

Local
www.radissonblu.com
4

วันที่ 7
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.
วันที่ 8
08.00 น.

12.00 น.

ระดับเดียวกัน
สปริต - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) - ดูบรอฟนิก
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Buffet
เดินทางสู เมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik) ผานอาณาเขตดินแดนของประเทศ
(229 ก.ม.)
บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา ผานเมืองสตอน ที่มีฟารมเลี้ยงหอยนางรมอยู
มากมาย ที่มกี ําแพงเมืองลอมรอบตัวเมืองเกาบนยอดเขาโดยกําแพงเมืองนี้มี
ความยาว 5.5 ก.ม. โดยมีความยาวเปนอันดับหนึ่งของยุโรป และเปนอันดับ
สองรองจากกําแพงเมืองจีน เมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik) เปนหนึ่งในเมือง
เกาที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานามไขมุกแหงทะเลเอเดรียติก เปนเมืองที่มี
อํานาจทางทะเลตั้งแตศตวรรษที่ 13 และมีความสูเจริญรุงเรืองทางการคา จึง
ไดสรางความยิ่งใหญใหโดดเดนดวยการตกแตงพระราชวัง, สรางโบสถ, วิหาร
สรางจัตุรัสและน้ําพุ บานเรือนตางๆ ไดรับการปรับเปลี่ยนอยางงดงามตามยุค
สมัย เสนหของเมืองอยูที่เขตเมืองเกา (Old Town) ซึง่ ตั้งอยูในโอบลอม
กําแพงโบราณสูงตระหงาน ตรงบริเวณพื้นที่ริมทะเลอาเดรียติก เปนเขตชุมชน
เริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสรางเมืองไวตั้งแตศตวรรษที่ 7 และ
สรางกําแพงเมืองแข็งแรงขึ้นลอมเมืองไวในศตวรรษที่ 13 เพื่อปองกันภัยจาก
ศัตรู เชน พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิรบ ภายในเขตเมืองเกา
มากมายดวยสิ่งกอสรางโบราณไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นําเที่ยวชมเขตเมืองเกาดูบรอฟนิก (Grad) โดยเริ่มตนจากประตูหลัก (Pile
Gate), น้ําพุโบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), โบสถฟรานซิสกัน ใน
สถาปตยกรรมโกธิก ภายในมีรา นขายยาที่เกาแกที่สุดของยุโรป ดําเนินกิจการ
มาตั้งแตป ค.ศ. 1391 ชมสปอนซาพาเลซ (The Sponza Palace) พระราชวัง
เดิม งดงามในสถาปตยกรรมโกธิกผสมเรอเนซองส เปนหอจดหมายเหตุที่บอก
เลาเรื่องราวความเปนเมืองทาการคาขายทางทะเลในอดีตจัตุรัสกลางเมือง
(Loggia)
ซึ่งเปนสถานที่นัดพบของชาวเมืองในอดีตโบสถเซนตเบลซ
(St.Blaise) นักบุญประจําเมือง สไตลโรมาเนสกแหงแรกของเมืองเปนฉาก
หลัง เขาชมเรคเตอรพาเลซ (Rector’s Palace) อดีตเคยเปนที่ทําการรัฐบาล
ปจจุบันเปนพิพธิ ภัณฑที่บอกเลาเรื่องราวตางของเมืองโบราณแหงนี้ นําทาน
ชมเมืองแบบพาโนรามาวิวบนกําแพงเมืองโบราณ ที่โอบลอมรอบเมืองเกายาว
ถึง 1,940 เมตร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Local
นําทานเขาสูที่พัก SHERATON DUBROVNIK RIVIERA HOTEL หรือ www.sheratondubrovnikrivi
เทียบเทาในระดับเดียวกัน
era.com
ดูบรอฟนิก-เคเบิ้ลคาร-เคฟทัท -บินสูกรุงเวียนนา
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Buffet
นําทานขึ้นเคเบิ้ลคารสูจุดชมวิวบนยอดเขา เสนหของดูบรอฟนิก อยูท่จี ุดชมวิว
ของแตละแหงไมซ้ําแบบ ขึ้นสูยอดเขาบนความสูง 405 เมตร เพื่อชม
ทัศนียภาพของเมืองแบบพาโนรามา กลาวกันวาเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ
เมือง หลังจากนั้นเดินทางตอสู เมืองเคฟทัท (Cavtat) เปนเมืองเล็กๆ นารักริม
ชายฝงทะเลมีชายหาดที่งดงามยาวถึง 15 กิโลเมตร เคยเปนอาณานิคมของ
( 20 กม.)
กรีกในอดีตและตอมาถูกปกครองโดยโรมันกอนที่จะถูกชนชาติสลาฟรุกราน
จนในที่สุดตกอยูภายใตอาณัตกิ ารปกครองของสาธารณรัฐรากูซาที่ไดซื้อ
เคฟทัทนี้จากดยุกพาฟโลวิก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
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14.55 น.
16.25 น.
19.00 น.

ออกเดินสู สนามบินกรุงเวียนนา โดยสายการบินภายในประเทศ
ถึง สนามบินกรุงเวียนนา จากนั้นเดินทางสูตัวเมือง มีเวลานําทานชอปปงยาน
ถนนคนเดินคารทเนอรสตรีท ที่มีนักทองเที่ยวนิยมในการนัง่ จิบกาแฟตนตํารับ
แทและซัคเกอรเคกที่มีชื่อเสียงของเวียนนา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก HOTEL IN VIENNA หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

( 20.5 กม.)
Thai

วันที่ 9
07.00 น.
08.00 น.

กรุงเวียนนา - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Buffet
ออกเดินทางสู สนามบินกรุงเวียนนา
มีเวลาใหทานไดทํา TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน
13.30 น.
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG937
วันที่ 10
กรุงเทพฯ
05.20 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวนจะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทานั้น)
Tour Fare Child 4-11 Child 4-6
DBL
SGL
NO TKT
PERIOD
Adults
With Bed
No Bed SGL USED
Supp
ADL / CHD

11 – 20 เม.ย. 2562 116,000.-

105,000.-

93,000.-

16,000.-

12,000.-

112,000.-

101,000.-

90,000.-

16,000.-

12,000.-

26 เม.ย.-5 พ.ค. 2562
คาทัวรรวม :

-32,000.-24,000.-31,000.-24,000.-

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานรถโคชของยุโรป
 คาลองเรือทะเลสาบเบลด / อุทยานพลิตวิเซ / วังดิโอคลีเธียน / โบสถฟรานซิสกัน / กําแพงเมืองโบราณ
ดูบรอฟนิก / เคเบิ้ลคารดูบรอฟนิก
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
ในกรณีที่ทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนาเพื่อ
ความเหมาะสม
 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 คาธรรมเนียมวีซาโครเอเชีย และวีซาออสเตรีย (กลุมประเทศเชงเกน)
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครอง
การสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ
16-75 ป จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคา
รักษาพยาบาลตอเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพ
ที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
–หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความ
ลาชาของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตาม
เอกสารแนบทายใบจองทัวร
 คายกกระเปาใบใหญในแตละโรงแรม Porterage ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวน
กระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่อง น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึ้นเครื่องไดน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลด
สัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
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คาทัวรไมรวม :

น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธ
ได





คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
คาใชจา ยสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพัก
คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกัน
เปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจา ยเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ BT GLOBAL
CONNECTOR เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา
30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยัน
การจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงิน
สวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมเี งื่อนไข
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง
พูดจาหยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยู
ชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการ
นอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอืน่ หรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการที่ชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสามสิบวัน กอน
วันที่นําเที่ยว
ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสิบหาวัน กอน
วันที่นําเที่ยว
ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบนอยกวาสิบหาวัน กอนวันที่
นําเที่ยว
ไมตองคืนเงินคาบริการ
2. คาใชจา ยของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไดจายจริง เพือ่ การเตรียมการจัดการนําเที่ยวตอไปนี้ ใหนํามา
หักจากเงิน
คาบริการทีต่ องจายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการที่ไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
จะเรียกจาก
นักทองเที่ยวไมได ทั้งนี้ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานใหนักทองเที่ยวทราบ ดังตอไปนี้
2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา
2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 คาใชจายที่จําเปนอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑที่นํามาใชนี้ เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
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พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนับตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เปนตนไป
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโ ดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบิน
เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษทั ฯ
ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และ
หากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบิน
สามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได
50%, ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปร
แอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือ
ทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสาย
การบินในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ
วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5
ฟุต 3 เตียง / สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันใน
แตละประเทศ)
 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1
ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบทีม่ ีอณ
ุ หภูมิต่ํา
เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาด
กะทัดรัด และไมมีอา งอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูก ับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจ
มีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจาย
เพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจา ยเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่
เขาชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่
คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว
ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการ
ลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาว
ได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
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สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมี
กระเปาเพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไม
สามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ
ของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได
ทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนัก
เพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม
และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบนิ ดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดให
ต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ
ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะ
การเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการ
บินพาณิชย
ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน
10,000 บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมี
ขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของ
คนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

ยื่นวีซา 2 ประเทศโครเอเชียและออสเตรีย
กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับยื่นวีซา 2 ชุด ใชเวลายื่นวีซาประมาณ 30 วันทําการ

(การขอวีซาประเทศออสเตรียผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายนิ้วมือดวยตนเอง ณ ศูนยยนื่ คํารองวีซาออสเตรีย)

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวซี าในกลุม
ประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) มีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกัน
ทั้ง 2 รูป **กรุณาติดตอพนักงานขายเพื่อขอตัวอยางรูปถาย**
 สําเนาทะเบียนบาน,สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาบัตรขาราชการ,สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล,สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบ
หยา,สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท สังกัดหรือหนวยงานที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง,
อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษทั นี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้น
จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา / เอกสารออกไมเกิน 30 วันกอนการยื่นวีซา
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน
พรอมวัตถุประสงค
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 หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ยอนหลัง 6 เดือน ตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลม
ที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจาํ นวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
คาใชจา ยไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลาํ เนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวี
ซา ตองออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารวาเปน sponsor พรอมระบุชื่อของผูที่ออกคาใชจายให ***สถานทูตไมรับบัญชี
กระแสรายวัน*** / เอกสารการเงินตองอัพเดทไมเกิน 7-10 วันกอนยื่นวีซา ดังนั้นตองทําเอกสารการเงิน 2 รอบคะ
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1 – 6 แลว
ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดย
ระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษฉบับจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา,
มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วา การอําเภอหรือเขต
โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม
ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย
และโปรดแตงกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน
เนื่องจากการขอวีซา ในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกบั ผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผล
ใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขา งตนทุกประการ
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