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Unique Croatia 8 Days 5 Nights 
“โครเอเชีย” เป็นประเทศอิสระ ท่ีแยกตวัออกมาจากยโูกสลาเวียในปี ค.ศ.1991 และได้พฒันาประเทศอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ทาํให้ปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวจากทั่วทุกมุมโลก เดินทางไปชมความสวยงาม ท่ีว่ากันว่า เท่ียวคร้ัง

เดียวครบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อาหารการกินแบบพืน้เมือง วฒันธรรมประเพณีแบบท้องถ่ิน ธรรมชาติอันสวยงาม ภเูขาหิน

ท่ีเป็นเหมือนฉากหลงัของประเทศ ท้องทะเลสีนํา้เงินคราม และสถาปัตยกรรมโบราณท่ีมีคุณค่า อายนุับพนัปี ท่ีได้หล่อหลอม

รับวฒันธรรมในสมัยกรีกและโรมันโบราณ จนทาํให้โครเอเชีย ได้รับสมญานามว่า "ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก 
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UNIQUE CROATIA 8D 5N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD PROGRAM INCLUDED 
- รถโค๊ชขนาดมาตรฐาน สามารถรองรับลูกค้าได้ โดยการันตีว่าไม่อึดอัดอย่างแน่นอน 

- โรงแรมที่พักในระดับ 3 - 4 ดาว มาตรฐานสากล 

- อาหารพืน้เมืองของ “ชาวโครเอเช่ียน” แท้ๆ คดัสรรเพื่อให้ทุกท่านได้ลิม้ลอง 

- นํ้าดื่มวันละ 1 ขวด / ต่อวัน / ต่อท่าน 

- สัมผัสความสวยงามของมรดกโลกทั้ง 5 แห่ง 

- แพ๊กเกจนี้รวมค่าวีซ่าโครเอเชีย (ลูกค้าไม่ต้องโชว์ตัว) 
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รายละเอยีดโปรแกรมทัวร์ 

วันแรก (1)  กรุงเทพฯ  

21.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ 

พบกบัเจา้หนา้ที่ทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวก ดา้นสมัภาระและเอกสารแก่ท่าน 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 026 [ใช้เวลาบิน 10.50 ช่ัวโมง] 

 

วันที่สอง (2)  เวียนนา (ออสเตรีย/แวะเปลี่ยนเคร่ือง) – ซาเกรบ (โครเอเชีย) – สปลิท (UNESCO) 

05.35 น. เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (แวะเปลี่ยนเคร่ือง) 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ โดยเที่ยวบินที่ OS 681 (ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที) 

07.50 น. เดินทางถึง กรุงซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง 

  นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองสปลิท (Split)  [ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง] เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของ

ประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองท่าสาํคญัสาํหรับนกัท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเรือโดยสาร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย นาํท่านชม พระราชวังดิโอคลีเช่ียน ท่ีสร้างขึ้นจากพระประสงคข์องจกัรพรรดิดิโอคลีเช่ียน ที่ตอ้งการสร้าง

พระราชวงัสาํหรับบั้นปลายชีวติของพระองค ์ซ่ึงใชเ้วลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ไดข้ึ้นทะเบียนให้

เป็นมรดกโลก ชมหอ้งโถงกลางซ่ึงมีทางเดินที่เช่ือมต่อสู่หอ้งอ่ืนๆ ชมลานกวา้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 

3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาที่ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวจิิตรสวยงามอิสระมีเวลาใหท้่านเดินชอ้ป

ป้ิงตามอธัยาศยั 
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คํ่า นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั หรือเทียบเท่าระดบั 3 - 4 ดาว / รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 

วันทีส่าม (3) สปลิท – นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค (UNESCO) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) โดยก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน แวะซ้ือสินคา้ของ 
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  ฝากต่างๆที่เมืองนีอุม ซ่ึงเป็นเมืองที่อยูใ่นเขตประเทศบอสเนียแอนดเ์ฮอเซโกวน่ีา เม่ือซ้ือสินคา้ – ถ่ายรูปเป็น 

ที่ระลึกในเขตประเทศบอสเนียฯ เรียบร้อย นาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองมาลี สตอน  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั แบบพื้นเมือง ณ ภตัตาคารพื้นเมือง มาลี สตอน 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมือง ดูบรอฟนิค ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชีย 

เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย และเป็นเมืองที่สวยงามติดอนัดบัตน้ๆของโลก  

  ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ไดเ้ป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยโูกฯ บา้นเรือนกวา่คร่ึง 

อนุสาวรียต์่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลงัจากนั้นในปี 1995 ไดมี้การไดมี้การลงนามในสนธิสญัญา 

ERDUT สงบศึก และเร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยโุรป ไดร่้วมกนับูรณะ ซ่อมแซม เมือง

ส่วนท่ีเสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิค ก็กลบัมาสวยงามอีกคร้ัง และมีการ

ส่งเสริมใหเ้ป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงชมทศันียภาพของเมืองซ่ึงดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยูต่ามแนวชายฝ่ังทะเลอเด

รียติค ตวัเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง ชมแนวกาํแพงป้อมปราการที่มีขนาด

กวา้งขวางใหญ่โต ที่ท่านสามารถขึ้นไป ชมความงดงามของตวัเมืองไดอ้ยา่งดี แดดร่มลมตกไดเ้วลาอนั

สมควร ชมกําแพงเมืองโบราณ ชมความสวยงามของแนวหลงัคาสีสม้ตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า กาํแพงแห่งน้ี

มีความยาวรวมกนัประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้พลิดเพลินชมความสวยงาม โดยวา่กนัวา่ใครมาเมือง    

ดูบรอฟนิคแลว้ไม่ไดข้ึ้นมาชมกาํแพงเมืองโบราณแห่งน้ี ถือวา่มาไม่ถึงดูบรอฟนิค… 
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 จากนั้นใหท้่านไดถ่้ายรูปที่ระลึกบริเวณจตุัรัสกลางเมืองซ่ึงเป็นสถานที่นดัพบและประกอบกิจกรรมของ

ชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผูก้ระทาํผดิดว้ย อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปที่ระลึกกบั เสาหินอัศวิน, หอ

นาฬิกา ที่ตั้งอยูป่ลายสุดของถนนสายหลกั สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1444 หนา้ปัดทาํดว้ยเหล็ก มีความพเิศษตรง

ลูกกลมๆ ใตห้นา้ปัดซ่ึงแทนพระจนัทร์บอกขา้งขึ้นขา้งแรมในสมยัก่อน และรูปป้ันของ นักบุญ St.Blaise ซ่ึง

มีโบสถป์ระจาํเมืองสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงัเพิม่สเน่ห์มนตข์ลงัสวยสดงดงาม 
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น / นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกัระดบั 3 - 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี (4) ดูบรอฟนิค – โทรเกียร์ (UNESCO) – โวดิเซ่   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

  นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) [ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.22 ช่ัวโมง]  เป็นเมืองที่

ไดรั้บการขนานนามวา่ “A LITTLE VENICE” 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารโรงแรม 

บ่าย นาํท่านเดินชมภายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล ์กรีก – โรมนัโบราณ อาทิเช่น ประตู

เมือง ที่ไดมี้การบูรณะขึ้นใหม่เม่ือศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมยัที่ 14 ผา่นชมมหาวหิารเซ็นต์

ลอร์เลนซ์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใชเ้วลาก่อสร้างนบัสิบปี ที่มีความงดงามดว้ยกรอบและบานประตูหิน

แกะสลกั ที่มีรูปป้ันสิงโต อดมั & อีฟและรูปสลกันกับุญองคส์าํคญั มีเวลาใหท้่านเดินเล่นในเมืองเก่า...  

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่เมือง Vodice อิสระใหท้่านไดช้มเมืองริมทะเลตามอธัยาศยั 

คํ่า นาํท่านเขา้สู่ที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า / รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
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วันที่ห้า (5) โวดิเซ่ –  ซีบินิค - อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ เจเซร่า (UNESCO) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

  นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองซีบีนิค (Sibenik) เมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอาเดรียติค ซ่ึงทะเลอาเดรียติก ก็

คือทะเลยอ่ยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นเอง โดยเมืองชิบินิคจะมีอาคารบา้นเรือนท่ีมีหลงัคาทาํดว้ย

กระเบื้องสีแสด สไตลเ์รอเนสซองส์ ที่ไดรั้บอิทธิพลจากทางอิตาลี ชมสภาวา่การเมืองเก่า THE OLD 

LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15 / นาํท่านชม มหาวิหารเซนต์เจมส์ (St. James) หรือ เซนต์จาคอบ (St. 

Jakob ) ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเล่ียน – ดลัเมเช่ียนไดอ้ยา่งลงตวั งดงามดว้ยยอดโดมและหลงัคาที่

ประดบัดว้ยแผน่หิน และไม่มีการใชว้สัดุมาเช่ือมต่อ จนไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ [ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 

ช่ัวโมง] เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO เม่ือปี 1979 

อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือที่กวา่ 29,482 เฮคเตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยนํ้ ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า 

รวมกนัถึง 16 ทะเลสาบ เช่ือมต่อกนัดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดัเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า นาํท่านเขา้สู่ที่พกัที่ดีที่สุดในเขตอุทยาน โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า  / รับประทานอาหารคํ่า ณ 

โรงแรมที่พกั 
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วันที่หก (6) อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ – ล่องเรือทะเลสาบ – ซาเกรบ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

  นาํท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและนํ้ าตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทัว่ทุกหนทุกแห่ง  

ชมฝงูปลาแหวกวา่ยในทะเลสาบใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ย หุบเขา ตน้ไมใ้หญ่ที่ 

ร่มร่ืน (การเดินเที่ยวใน อุทยานขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในวนันั้นๆ)…นาํท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ 

KOZJAK ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่เช่ือมระหวา่งอุทยานตอนบนและ

อุทยานตอนล่าง (การล่องเรือและการเดินในอุทยานขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ระหวา่งทางแวะถ่ายรูปที่พพิธิภณัฑ์

สงครามกลางแจง้ ณ เมือง “คาโลวัช” Karlovac เมืองผลิตเบียร์ช่ือดงัของประเทศโครเอเชีย ผา่นชม

ธรรมชาติและความงามของทิวทศัน์สองขา้งทางที่รายลอ้มดว้ยป่าเขาสลบั ทุ่งหญา้ ฟาร์มเกษตร 

คํ่า นาํท่านเขา้สู่ที่พกัระดบั 3 - 4 ดาว หรือเทียบเท่า / รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 

วันที่เจ็ด  (7)  กรุงซาเกรบ – ซิตีท้ัวร์ – ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้าอารีน่า เซนตาร์ – สนามบินซาเกรบ - เวียนนา  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

นําท่านเที่ยวชม ซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เมืองสาํคญัท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่พนัปี  

จากนั้นนาํท่านเยีย่มชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ท่ีเช่ือมกนัดว้ยรถราง FUNICULAR ที่มีความยาวสั้น

ที่สุดในยโุรป ผา่นชม โบสถเ์ซนตม์าร์ก ที่ตั้งอยูใ่นเขตที่ทาํการรัฐบาล โดยโบสถแ์ห่งน้ีมีหลงัคาที่โดดเด่น 

ไม่เหมือนใคร / จากนั้นนาํท่านชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจง้ที่เก่าแก่ มีสีสนัสดใส ขาย

ไมด้อกไมป้ระดบัและผลไมร้าคาถูก / นาํท่านเขา้ชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถค์าทอลิกประจาํเมือง

ซาเกรบ เชิญอิสระตามอธัยาศยักบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกในยา่นการคา้  
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่หา้งสรรพสินคา้ Arena Centar เพือ่ละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางกลบัประเทศไทย มีสินคา้ให้

ท่านเลือกชอ้ปป้ิงมากมาย และมีซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ใหท้่านซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ินเป็นของฝากกลบับา้น 

เช่น ช็อคโกแลตยีห่อ้ KRAS , ไวน์โลกเก่าจากโครเอเชีย , นา้มนัมะกอกเมดิเตอร์เรเนียน , เห็ดทรัฟเฟิลซี

กนัเต ้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินซาเกรบ เพือ่เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

18.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 678 (ใช้เวลาบินประมาณ 55 นาที)  

19.35 น. เดินทางถึง สนามบินเวียนนา แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง  

หมายเหตุ ระหวา่งรอเคร่ืองในสนามบินเวยีนนา ท่านสามารถซ้ือสินคา้ในสนามบิน หากราคาสินคา้ในบิล

เดียวกนัเกิน 75 ยโูร สามารถทาภาษีคืนได ้(TAX REFUND) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ INFORMATION 

สนามบินเวยีนนา 

23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025 

 

วันที่แปด (8) กรุงเทพฯ  

15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม... 
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อตัราค่าบริการ 

รหัส วันที่เดินทาง 
ราคาค่าทัวร์ 

25 ท่านขึน้ไป 

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 
ห้องเดี่ยว จํานวนที่น่ังที่มี 

HR-0118 

HR-0218 

HR-0318 

18 – 25 ม.ค. 18 

21 – 29 ก.พ. 18 

15 – 22 ม.ีค. 18 

69,900.- 64,900.- 11,000.- 25+1 

** ราคานี้เป็นราคาผู้ใหญ่หากไม่ครบอาจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม** 

***ในกรณ ีที่มีผู้เดินทางจํานวน 15 -19 ท่าน ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท / ท่าน 

หากมีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 

อัตรานี้รวม  

• ตัว๋เคร่ืองบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลบั (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว ้ 

• ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ  

• ค่าธรรมเนียมวซ่ีาโครเอเชีย (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 

• ค่าที่พกัตลอดการเดินทางตามที่ระบุ  

• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  

• ค่าพาหนะในระหวา่งนาํเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ  

• ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ  

• หวัหนา้ทวัร์ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ประกนัภยัการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวติ) / 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา)  

• นํ้ าด่ืม วนัละ 1 ขวด / วนั / ท่าน 

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถต่างประเทศ 

อัตรานี้ไม่รวม   

• ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % กรณีออกใบกาํกบัภาษี 

• ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

• ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน 

• ไม่รวมบริการพนักงานยกกระเป๋าแต่ละโรงแรม 

การเลือกหรือการเปลี่ยนเมนูอาหาร 

• ทุกท่านจําเป็นจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาหารก่อนเดินทางเท่าน้ัน โดยเมนูอาหารจะเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กับเมนูอาหารของมือ้น้ันๆ และทางบริษัทจะไม่คนืเงินใดๆทั้งส้ิน 

• หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางเท่าน้ัน 

• หากท่านใดไม่รับประทานเนื้อวัว จําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางเท่าน้ัน และทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นเมนูหมู 

หรือ ไก่ ให้ตามความเหมาะสมของร้านอาหาร 
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• หากแจ้งการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สวามารถเปลี่ยนแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้นบางกรณ)ี และทางบริษัท

จะไม่คนืเงินใดๆทั้งส้ิน  

วธีิการจองทวัร์ 

กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3  วนั จากวนัจอง (First come First served)  และชาํระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 

30 วนั หรือ เม่ือทางสายการบินมีการเรียกออกตัว๋ โดยทางบริษทัทวัร์ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน  

เงือ่นไขการยกเลกิและการปรับเงนิค่าบริการ 

• ยกเลิกหลงัการจอง ปรับเงินทนัที 1,000 บาท (คดิเป็นค่าบริการของพนักงาน)  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจาํ 50% ของเงินมัดจํา + ค่าวีซ่า  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของเงินมัดจํา 

• ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทัวร์ 

• หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 

• หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดรั้บวซ่ีา ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และหากวซ่ีาของผูเ้ดินทาง

ไม่ผา่น ทางบริษทัฯจะทาํการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ขึ้นอยูก่บั CONDITION ของทางสายการบิน 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาโครเอเชีย ประจาํปี 2018 

• พาสปอร์ตที่มีอายกุารใชง้านเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน และสาํเนาหนา้พาสปอร์ต  

• รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตา ขนาดใบหนา้ ประมาณ 70-80 %  

• สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาทะเบียนสมรส  

• หลกัฐานการเงิน: จดหมายแบงค ์(BANK GUARANTEE)  หรือสาํเนาบุค๊แบง้คย์อ้นหลงั 6 เดือน  

• จดหมายการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น  

• กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองที่คดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  

• กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษาใหข้อหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่านั้น และบตัรประจาํตวันกัเรียน

หรือนกัศึกษา 

โปรดทราบ ! 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ก่อน อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสาย การ

บิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะคาํนึงถึง

ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 

• บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือ

การเขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 

***เมื่อท่านจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว*** 


