
 

    



 

 

12ต.ค.61 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา ศุกร์ 
21.00 น. พร้อมคณะทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ ประต ู 4 เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบิน

ไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนัน้
เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก  

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้
ตัว๋เคร่ืองบิน,เช่ารถโค้ช,จองโรงแรมที่พกั,ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมต่างๆ 
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนัสดุวิสยั อาทิ 
การยกเลกิเที่ยวบิน,การลา่ช้าของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั),
การนดัหยดุงาน,การก่อการจลาจล,ภัยธรรมชาติ รวมถงึการถูกปฏิเสธการเข้าเมือง 
อนัเป็นผลท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทาง
ได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืน
เงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ท่านได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงช าระ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้ลว่งหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัทฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้ 

 

13ต.ค.61 เวียนนา - กราซ - ชลอสเบร์ิก - เที่ยวเมืองกราซ - ลูบลิยานา - เบลด 
(สโลเวเนีย) 

เสาร์ 

01.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยการบินไทยเที่ยวบินที่  TG936  
07.15 น. คณะเดินทางถงึสนามบินกรุงเวียนนา หลงัผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

แล้ว น าท่านเดินทางสูเ่มืองกราซ ได้รับเลอืกโดย UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก 
และเป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมยโุรปปี ค.ศ. 2003 กราซ เป็นเมืองที่มีการดแูล
รักษาสถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศดีๆ ได้อย่างสมบรูณ์ ใจกลางเมืองมีภูเขาตัง้โดด
เด่นคือ The Schlossberg ที่อดุมไปด้วยต้นไม้ น าคณะขึน้กระเช้าไฟฟ้า 
(Funicular) สูจ่ดุชมวิวบนยอดชลอสเบิร์ก เป็นที่ตัง้ของหอนาฬิกาและหอระฆงัลิส
เซอร์ ที่อยู่บนยอดเขา เป็นจดุแลนด์มาร์กและเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมาตัง้แต่
ศตวรรษที่ 16   ท่ามกลางต้นไม้และป้อมปราการขนาดใหญ่ ยงัมีปราสาทที่มีอายุ
กว่า 1,000 ปีที่มาของช่ือเมืองในภาษาสลาฟซึง่แปลว่า ปราสาทหลงัเล็ก ในปี ค.ศ.
1809 ได้รอดพ้นจากค าสัง่ท าลายเมืองของนโปเลียน จากนัน้น าทานเที่ยวชมเขต
เมืองเก่าดัง้เดิมที่ตัง้มานานหลายศตวรรษแล้วเป็นแหลง่รวมสถาปัตยกรรมต่างๆ 
จากทกุสมยั สิง่ก่อสร้างแบบโมเดิร์นได้ถกูสร้างขึน้มา อาทิเช่น Kunsthaus (บ้าน
ของโมเดิร์นอาร์ต) และเกาะในแม่น า้มูร์ ปัจจบุนัเมืองกราซเต็มไปด้วยเสน่ห์ของการ
ผสมผสานบรรยากาศยคุกลางเข้ากบัสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น 

(192 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   Chinese 
บา่ย น าคณะเดินทางสูส่าธารณรัฐสโลเวเนีย ดินแดนที่มีความงดงามทางลกัษณะ

ภูมิประเทศ ไมว่า่จะเป็นทะเลสาบ ภูเขา และศิลปะวฒันธรรมที่สุดแสนจะ
งดงาม เข้าสูเ่บลด (Bled) เมืองตากอากาศตัง้อยูริ่มทะเลสาบและริมเทอืกเขา
แอลป์ จเูลียน เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงมากทีสุ่ดในประเทศสโลเวเนีย และ
ได้รับการขนานนามวา่เป็นไข่มกุแหง่เทอืกเขาแอลป์ 

(215 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั PARK HOTEL BLED หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.hotel-park-bled.com 

 

http://www.radissonblu.com/


 

 

14ต.ค.61 เบลด - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ลูบลิยานา - ถ า้โพสทอยน่า - โอบา
เทยี (โครเอเชีย) 

อาทติย์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าทา่นล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตวัทะเลสาบเกิดจากการกดั

เซาะของธารน า้แข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยคุน า้แข็ง แตท่ี่นา่สนใจ
ย่ิงกวา่นัน้คือ น า้ในทะเลสาบไมไ่ด้มาจากการละลายของธารน า้แข็ง แตม่า
จากบอ่น า้ร้อนใต้ดินหลายแหง่ น า้ในทะเลสาบนีจ้งึใสบริสุทธ์ิ และไม่
กลายเป็นน า้แข็งในฤดหูนาว เรือลอ่งผ่านปราสาทเบลด (Bled Castle) ที่ตัง้
อยูบ่นริมผา ติดทะเลสาบเป็นปราสาทท่ีเกา่แกท่ี่สุด จกัรพรรด์ิเฮนริคท่ี 2 แหง่
เยอรมนัยกให้เป็นสถานที่พกัของ บิชอป อลัเบี่ยม แหง่บริเซน (Bishop 
Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.1004 แล้วเดินทางตอ่สู่กรุงลูบลิยานา 
(Ljubljana) เข้าสูจ่ตัรุัสเพรเซเรน จตัรุสักลางเมืองเป็นจตัรุัสที่มีความส าคญั
เชน่เดียวกบัจตัรุัสบนัไดสเปนในกรุงโรมมีรูปปัน้ของ ฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มี
ชื่อเสียงของสโลเวเนียเป็นสญัลกัษณ์ความรักชาตแิละเสรีภาพ    ใกล้จตัรุสั
เป็นโบสถ์ในนิกายฟรานเซสกนั ศิลปะในแบบอาร์ตนโูว 

(55 ก.ม.) 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   Chinese 
บา่ย น าคณะเดินทางไปเที่ยวชมถ า้โพสทอยนา่ เปิดให้บริการมากวา่ 188 ปี และมี

นกัทอ่งเที่ยวมาเยือนกวา่ 31 ล้านคน เป็นถ า้ที่สวยที่สุดในยโุรป ภายในถ า้
เชื่อมตอ่ถงึกนัเป็นระยะทางกวา่ 20 กิโลเมตร เข้าชมภายในถ า้โดยขบวน
รถรางไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปี 1884 อณุหภูมิภายในถ า้โดยเฉล่ีย 8-10 
องศาเซลเซียส ชมสว่นทีใ่หญ่ทีสุ่ดภายในถ า้ที่เรียกวา่ Classic Karst ภายใน
ถ า้มีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสนัสวยงามสุดพรรณนา ภายในถ า้
ยงัมีห้องตา่งๆ มากมาย ลดหลัน่เป็นชัน้ๆ ราวกบัเนรมิต  

(48 ก.ม.) 

 
17.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองโอบาเทีย เมืองตากอากาศแบบริเวียร่าทีมี่อากาศดีตลอด

ทัง้ปี ตวัเมืองลดหลัน่ไปตามไหล่เขา เป็นทัง้วลิล่าตากอากาศ, โรงแรมชัน้น า, 
แหลง่บนัเทิงและร้านอาหาร จตัรุสักลางเมืองมีรูปปัน้สตรีและนกนางนวล อนั
เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง อสิระให้ทา่นพกัผ่อนกบับรรยากาศชัน้เลิศ 

(62 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั REMISEN PREMIUM HOTEL AMBASADOR   หรือ

เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
www.remisens.com 

15ต.ค.61 โอบาเทยี - ซาเกรบ เที่ยวชมเมืองหลวงอันเก่าแก่  จันทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 
Buffet 

09.00 น. ออกเดินทางสู่นครซาเกรบ เมืองหลวงอนัเกา่แก ่ ศนูย์กลางการปกครอง 
เศรษฐกิจและวฒันธรรมของประเทศโครเอเชีย 
 

(170 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   Chinese 



 

 

บา่ย น าคณะเที่ยวชมเมือง เร่ิมต้นเดินทวัร์จากจตัรุสัมหาวิหารเซนต์สตีเฟน โบสถ์
เกา่แกท่ี่มีอายเุกือบ 1,000 ปี เห็นได้จากทกุมมุของเมือง หลงัจากถกูกองทพั
มองโกลท าลาย ในคริสต์ศตวรรษที่ 13 และแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ในปี ค.ศ.
1880 ก็ได้รับการซอ่มแซมใหมใ่ห้เป็นรูปแบบนิโอโกธิคดงัทีเ่หน็ในปัจจบุนั ชม
ตลาดโดแลค ตลาดกลางแจ้งที่กล่าวกนัวา่ เกา่แกท่ีสุ่ดแหง่หนึง่ของยโุรป ชม
ประตเูมืองเกา่สโตนเกท ประตเูมืองที่ยงัหลงเหลือมีรูปพระแมม่ารีอยู่ รอดพ้น
จากไฟไหม้ครัง้ใหญ่ในปี ค.ศ.1731 เช่ือกนัวา่เกิดจากปาฏิหาริย์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
เข้าสู่จตัรุสัมหาวิหารเซนต์มาร์ค ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมืองเกา่ซาเกรบ สร้างขึน้ใน
ราวศตวรรษที่ 13 หลงัคามงุด้วยกระเบือ้งสีตา่งๆ ซึง่เป็นรูปตราสญัลกัษณ์
ของ ซาเกรบ โครเอเชีย สลาโวเนีย และดาลมาเชีย รอบๆ จตัรุัสเรียงรายไป
ด้วย ท าเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภา บนัทกึภาพแบบพาโนรามา ที่จดุชม
วิวตวัเมืองเกา่เขตอพัเพอร์ทาวน์ แล้วนัง่รถรางสู่โลเวอร์ทาวน ์ เขตชมุชนยา่น
ใจกลางเมือง ณ จตัรุสัเยลาซิค ยา่นการค้าและศนูย์กลางของเมือง อีกทัง้ยงั
เป็นแหลง่ช้อปปิง้อนัทนัสมยัของคนเมือง ร้านค้าและร้านขายของที่ระลึกเรียง
รายให้ทา่นได้เพลิดเพลินตามอธัยาศยั 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั SHERATON HOTEL ZAGREB หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.sheratonzagreb.com 

 
16ต.ค.61 นครซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลติวิเซ่ - เดินเที่ยวชมอุทยานฯ -  

สปลิต 
อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองพลิตวเิซ ่ (Plitvice) แหง่แคว้น Istria & Kvarner ระหวา่งทาง

เต็มไปด้วยธรรมชาติ และความงามของทิวทศัน์สองข้างทางทีร่ายล้อมด้วยป่า
เขาสลบัทุง่หญ้า ฟาร์มการเกษตรที่อดุมสมบรูณ์ 

(188 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   Local 
บา่ย น าทา่นเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) 

ตัง้อยูใ่นกลางของประเทศ ถกูค้นพบขึน้เม่ือปี ค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติไป
ตามทางเท้าที่จดัไว้เป็นสดัสว่น ลดัเลาะไปตามทะเลสาบและน า้ตกที่สงู
ตระหงา่น เป็นอทุยานธารสวรรค์ตามธรรมชาติแหง่ยโุรป พืน้ที่ส่วนใหญ่ปก
คลุมด้วยน า้ มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกนัถงึ 16 ทะเลสาบ 
เชื่อมตอ่กนัด้วยทางเดินสะพานไม้ ลดัเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนนิเขา บาง
ชว่งเป็นน า้ตกแบง่เป็น 2 ระดบั น า้ตกทีส่งูที่สุดมีความสงู 639 เมตร ที่ต ่าสุดมี
ความสงู 503 เมตร น าทา่นลอ่งเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak เป็นทะเลสาบที่
ใหญ่ทีสุ่ดในอทุยานฯ องค์การยเูนสโก้จงึได้รับเอาไว้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1979 สมควรแกเ่วลาน าคณะเดินทางสู่เมืองสปลิต (Split) เมืองใหญ่เป็น
อนัดบัสองของโครเอเชีย รองลงมาจากเมืองซาเกรบ ในแคว้นดลัเมเชียนซึง่
เป็นต้นก าเนิดของสุนขัพนัธ์ดลัเมเชียน ที่นี่เป็นศนูย์กลางเศรษฐกจิ, 
วฒันธรรมและการคมนาคมที่ส าคญัที่สุดของเขตชายทะเล ด้วยมีสนามบิน
นานาชาติที่สามารถรองรับการเดินทางทางภาคใต้ของโครเอเชียกบัหลาย
เมืองในยโุรป 

 

 
(257 ก.ม.) 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั RADISSON BLU RESORT SPLIT (พกั 2 คืน) หรือ

เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
 

www.radissonblu.com 
 

http://www.sheratonzagreb.com/
http://www.radissonblu.com/


 

 

17ต.ค.61 สปลิต - ซีบีนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - พระราชวังดิโอคลีเธียน พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองซบีีนิก (Sibenik) ซึง่ถกูบนัทกึในเอกสารตัง้แตปี่ ค.ศ.

1066 ในชื่อ แคสทรัม ซีบนีิซี (Castrum Sebenici) เติบโตจากอิทธิพลภายใต้
การปกครองของ ฮงักาเรียน-โครแอต รวมถงึเวเนเชียน ขึน้ชมวิวทิวทศันแ์บบ
พาโนรามาบนป้อมปราการ ANNE ที่สร้างขึน้เพื่อป้องกนัการรุกรานจากข้าศกึ
ในยคุกลาง แล้วน าชมสถานที่ส าคญัที่สุดของเมืองคือ มหาวิหารเซนต์เจมส์ 
สร้างขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1431-ค.ศ.1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกนั
ระหวา่ง 3 ศิลปกรรมคือ ดลัเมเชียน (ท้องถ่ิน), ศิลปะทางเหนอืของอิตาลี 
และทสัคานี สถาปนิคทัง้ 3 ทา่น ได้ใช้เทคนิคชัน้สูงในการสร้างห้องโถงสูง
ใหญ่และโดมคร่ึงวงกลม ทัง้วหิารล้วนสร้างด้วยหินทัง้หมด สะท้อนให้เหน็ถงึ
อิทธิพลของศิลปะโกธิค และเรอเนสซองค์ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน โดย
ยเูนสโก้ยกให้มหาวิหารแหง่นีเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 

(87 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บา่ย เดินทางกลบัสู่เมืองสปลิต (Split) เขตเมืองโบราณสปลติ เป็นที่ตัง้ของ

พระราชวงัดิโอคลีเธียน (Diocletian’s Palace) สร้างในราวศตวรรษที ่ 3 บน
อา่วอสัพาลาโธส โดยดิโอคลีเธียน จกัรพรรดิแหง่โรม ซึง่พระองค์ทรงพ านกัที่
พระราชวงัแหง่นีจ้นสิน้ชีพ ในปี ค.ศ. 305 ชมร่องรอยของพระราชวงัที่มีอายุ
กวา่ 1,700 ปี ด้านในเป็นมหาวหิารสร้างในยคุกลางและป้อมปราการ เดิมเพือ่
ป้องกนัข้าศกึ UNESCO ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย อิสระให้ทา่น
พกัผ่อนหยอ่นใจบน พรอมมินาด ถนนเลียบทะเลที่งดงามของเมือง 

(82 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั RADISSON BLU RESORT SPLIT หรือเทียบเทา่ใน

ระดบัเดียวกนั 
www.radissonblu.com 

18ต.ค.61 สปริต - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) - ดูบรอฟนิก - เมืองโบราณ - 
ขึน้ก าแพงเมืองเก่า 

พฤหสับด ี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองดบูรอฟนิก ผา่นอาณาเขตดินแดนของประเทศบอสเนียและ

เฮอร์เซโกวีนา ผ่านเมืองสตอน ที่มีฟาร์มเลีย้งหอยนางรมอยูม่ากมาย ที่มี
ก าแพงเมืองล้อมรอบตวัเมืองเกา่บนยอดเขาโดยก าแพงเมืองนีมี้ความยาว 
5.5 กม. โดยมีความยาวเป็นอนัดบัหนึง่ของยโุรป และเป็นอนัดบัสองรองจาก
ก าแพงเมืองจีน จนเข้าสูเ่มืองดบูรอฟนิก (Dubrovnik) เมืองดบูรอฟนิกเป็น
หนึง่ในเมืองเกา่ที่สวยทีสุ่ดในยโุรป สมญานามไข่มกุแหง่ทะเลเอเดรียติก เป็น
เมืองที่มีอ านาจทางทะเลตัง้แตศ่ตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการ
ค้า จงึได้สร้างความย่ิงใหญ่ให้โดดเดน่ ด้วยการตกแตง่พระราชวงั, สร้างโบสถ์
, วิหาร สร้างจตัรุสัและน า้พ ุบ้านเรือนตา่งๆ ได้รับการปรับเปล่ียนอยา่งงดงาม
ตามยคุสมยั เสนห่์ของเมืองอยูท่ี่เขตเมืองเกา่ (Old Town) ซึง่ตัง้อยูใ่นโอบ
ล้อมก าแพงโบราณสงูตระหงา่น ตรงบริเวณพืน้ที่ริมทะเลอาเดรียติก เป็นเขต
ชมุชนเร่ิมแรกที่บรรพบรุุษชาว      ดบูรอฟนิกมาสร้างบ้านแปงเมืองไว้ตัง้แต่
ศตวรรษที่ 7 และสร้างก าแพงเมืองแข็งแรงขึน้ล้อมเมืองไว้ในศตวรรษที่ 13 
เพื่อป้องกนัภยัจากศตัรู เชน่ พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิร์บ 
ภายในเขตเมืองเกา่มากมายด้วยส่ิงกอ่สร้างโบราณ ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากยเูนสโก้ 

(229 ก.ม.) 

 

http://www.radissonblu.com/


 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

14.00 น. น าทา่นขึน้เคเบิล้คาร์ สู่จดุชมวิวบนยอดเขา เสนห่ข์องดบูรอฟนิก อยูท่ี่จดุชม
วิวของแตล่ะแหง่ไมซ่ า้แบบ ขึน้สู่ยอดเขาบนความสงู 405 เมตร เพื่อชม
ทศันียภาพของเมืองแบบพาโนรามา กล่าวกนัวา่เป็นจดุชมววิที่สวยที่สุดของ
เมือง  จากนัน้น าเที่ยวชมเมืองเกา่ดบูรอฟนิก (Grad) โดยเร่ิมต้นจากประตู
หลกั (Pile Gate), น า้พโุบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), โบสถ์ฟรานซิสกนั 
ในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เกา่แกท่ีสุ่ดของยโุรป ด าเนิน
กิจการมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1391 ชมสปอนซา่พาเลซ (The Sponza Palace) 
พระราชวงัเดิม งดงามในสถาปัตยกรรมโกธิกผสมเรอเนซองส์ เป็นหอ
จดหมายเหตทุี่บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นเมืองทา่การค้าขายทางทะเลในอดีต 
จตัรุัสกลางเมือง (Loggia) ซึง่เป็นสถานที่นดัพบของชาวเมืองในอดีต โบสถ์
เซนต์เบลซ (St.Blaise) นกับญุประจ าเมือง สไตล์โรมาเนสก์แหง่แรกของเมือง
เป็นฉากหลงั เข้าชมเรคเตอร์พาเลซ (Rector’s Palace) อดีตเคยเป็นที่ท าการ
รัฐบาล ปัจจบุนัเป็นพิพธิภณัฑ์ที่บอกเลา่เร่ืองราวตา่งของเมืองโบราณแหง่นี ้
น าทา่นชมเมืองแบบพาโนรามาววิบนก าแพงเมืองโบราณ ที่โอบล้อมรอบเมือง
เกา่ยาวถงึ 1,940 เมตร 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั SHERATON DUBROVNIK RIVIERA HOTEL หรือ
เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั 
 
 

www.sheratondubrovnikrivi
era.com 

19ต.ค.61 ดูบรอฟนิก -  มอนเตเนโกร - THE BEST OF MONTENEGRO  ศุกร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นเดินทางสูเ่มืองกอเตอร์ (Kotor) ซึง่เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลอาเดรียติก

ตอนใต้ของประเทศมอนเตเนโกร ระหวา่งทางทา่นจะได้ชื่นชมกบัทศันียภาพ
ของภูเขาที่โอบล้อมผืนน า้เอาไว้เหมือนเชน่ฟยอร์ดในนอร์เวย ์ น าทา่นชมเมือง
โคทอร์ ซึง่ได้รับการรับรองจากองค์การยเูนสโกเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติ
และวฒันธรรม เป็นเมืองที่สร้างภายในก าแพงสูง (City Wall) ซึง่แบง่ตวัเมือง
เป็น 2 ส่วนคือ เมืองเกา่ (Old town) และเมืองใหม ่(New Town) โดยก าแพง
เมืองแหง่นีส้ร้างโดยชาวเวนสิ อีกทัง้สถาปัตยกรรมในเมืองสว่นใหญ่ยงัได้รับ
อิทธิพลจากชาวเวนสิเชน่กนั น าทา่นแวะถา่ยรูปกบั โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน 
(Cathedral of Saint Tryphon) ซึง่สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1166 ภายในตวัเมือง
เกา่ อิสระให้ทา่นเดินเล่นและชมความงามภายในตวัเมืองเกา่ หรือเลือกซือ้
ของฝากที่ระลึกตามอธัยาศยั 
 

(92 กม.) 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 

Local 

http://www.sheratondubrovnikriviera.com/
http://www.sheratondubrovnikriviera.com/


 

 

14.00 น. จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่เมืองบดุวา เมืองบดุวาเป็นเมืองทอ่งเที่ยวตากอากาศ
ที่มีชื่อเสียงอีกแหง่ของมอนเตเนโกรและเป็นที่ตัง้ของโรงแรมและรีสอร์ทมาก
มาย เมืองบดุวา สร้างขึน้ในสมยัศตวรรษที่ 5 เคยเป็นเมืองขึน้ของชาวเวนิส 
กว่า 400 ปีเช่นเดียวกบัเมืองกอเตอร์ จึงได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมของ
ชาวเวนิสแต่ในสมัยศตวรรษที่ 18 มอนเตเนโกรเคยตกเป็นเมืองขึน้ของ
อาณาจกัรออตโตมนั นอกจากนีเ้มืองบุดวาเป็นอีกเมืองที่เป็นที่จบัจ้องของ
ประเทศล่าอาณานิคมทัง้ ฝรั่งเศส, ออสเตรีย และ รัสเซีย และในปี 1918 ตก
เป็นของประเทศยูโกสลาเวีย น าท่านชมความงามภายในตวัเมืองเก่า หรือ 
Stari Grad (Old Town)และน าท่านเข้าชมโบสถ์เซ็นต์จอหน์ (Church of 
Saint John) ซึง่ภายในโบสถ์มีภาพไอคอนพระแม่มารี “Madonna in Punta” 
ประดิษฐานในโบสถ์แหง่นี ้อิสระให้ทา่นเดินเล่นถา่ยรูปและเลือกซือ้ของฝาก
ตามอัธยาศัย  สมควรแก่ เ วลาน าท่านเ ดินทางสู่ เ มืองพอดกอร์ ริซ่า 
(Podgorica)เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกรเพื่อน าท่านเข้าสู่ที่พกัและ
พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

(23 กม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั RAMADA HOTEL PODGORICA หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
 

www.ramadapodgorica.me 
 

20ต.ค.61 พอดกอร์ริซ่า - บินสู่กรุงเวียนนา - กรุงเทพฯ เสาร์ 
05.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

 
Breakfast Box 

08.00 น. ออกเดินสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบนิมอนเตเนโกร แอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่
YM500 
 

 

09.30 น. ถงึกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มีเวลาให้ทา่นได้ท า  TAX  REFUND  คืน
ภาษีกอ่นการเช็คอิน 
 

 

14.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่  TG937 
 

 

21ต.ค.61 คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ อาทติย์ 
05.30 น. สายการบินไทย น าทา่นเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ   
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม

ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั  โปรแกรมทอ่งเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ทา่น 7 วนักอ่นการเดินทางเทา่นัน้) 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

12-21 ต.ค. 2561 109109,,000000..--  9898,,990000..--  8787,,990000..--  1717,,000000..-- 1313,,000000..--  --330,0,0000.00.--  
--2525,,000000..--   

คา่ทวัร์รวม :  

http://www.ramadapodgorica.me/


 

 

  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 
 คา่พาหนะทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุมาตรฐานรถโค้ชของยโุรป 
 คา่ล่องเรือทะเลสาบเบลด / อทุยานพลิตวิเซ ่/ วงัดิโอคลีเธียน / โบสถ์ฟรานซิสกนั / ก าแพงเมืองโบราณ

ดบูรอฟนิก / เคเบิล้คาร์ดบูรอฟนิก 
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ  

ในกรณีท่ีท่านมีขอ้จ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่
ความเหมาะสม 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่โครเอเชีย และวีซา่ออสเตรีย (กลุ่มประเทศเชงเก้น)  
 ค่าประกนัการเดินทางของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุส าหรับผู้ เอาประกนัภัยอายมุากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนั
สขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ
สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบ
จองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่
ในความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

 ส าหรบัสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สมัภาระขึน้เคร่ืองได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลด
สมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ือง
น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธ
ได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนั
เป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้าน

หรือที่ทา่นรู้จกัและเชือ่ถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการ
ยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึง
ท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณา
ช าระคา่ทวัร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วนักอ่นการเดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด 
ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 
 
 
 



 

 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับจองทวัร์ (Cannot make your reservation)  
เนื่องจากสถานที่ทอ่งเที่ยวตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับจองทวัร์ส าหรับลูกค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเชน่ ผู้ที่ด่ืมสุราบนรถ, ไมร่ักษาเวลา, เสียงดงั 
พดูจาหยาบคาย สร้างความร าคาญให้แกผู่้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่กอ่หวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการ
นอกเหนอืโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอืน่หรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 29 - 15 วนักอ่นการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 14 - 1   วนักอ่นการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดย

สามารถย่ืนขอวีซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปล่ียน
ชื่อตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณา
อนมุติัวีซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคล
หรือยกเลิกพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวข้างต้น ใน
กรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่น
ย่ืนขอวซีา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้ากอ่น 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไม่
สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสยัดงันี ้ การล่าช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, 
ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนั
เพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) 
Co., Ltd.  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษา
ผลประโยชนข์องทา่นไว้ให้ได้มากทีสุ่ด และทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ หากทา่นถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนือ่งจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 
และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ทีท่า่นช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้ากอ่นการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่

เสียคา่ใช้จา่ย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 



 

 

 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั 
ทา่นจะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งทีส่ายการบินเรียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ
เป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ 
ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และ
หากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีฯ่ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบนิ
สามารถท า REFUND ได้หรือไมก่อ่นที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 

50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์
แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือ
ทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561  การเปล่ียนแปลงของ

สายการบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็น
จริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัทีเ่ตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 

ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัใน
แตล่ะประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 
ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / 
ส าหรบัพกั 1 ทา่น 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น 
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะ
โรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภูมิต ่า 
เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาด
กะทดัรัด และไมมี่อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจ
มีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ย
เพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานทีเ่ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 



 

 

  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัทีส่ถานที่
เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่
คณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้
ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพือ่ให้ทา่นได้เข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ แตห่ากมีการ
ล่าช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่ว
ได้ ทางบริษัทฯจะไมมี่การคืนเงินใดให้แกท่า่น เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในชว่งวนัเดินทางของทา่นกอ่นช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมี

กระเป๋าเพิ่มเติม ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่
สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินทีท่า่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกั
เพิ่มเป็นสิทธิของสายการบนิที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 
และมีความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้
ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับภาระ
ความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะ
การเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการ
บินพาณิชย์ ซึง่จะรบัผิดชอบตอ่การสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสุดไมเ่กิน 
10,000 บาท / ทา่น 

การสูบบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ง ๆ จะมี

ข้อก าหนดที่ชดัเจนในเร่ืองการสูบบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพของ
คนส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชกิในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 
5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

ยื่นวีซ่า 2 ประเทศโครเอเชียและออสเตรีย 
กรุณาเตรียมเอกสารส าหรับยื่นวีซ่า 2 ชุด  ใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 30 วันท าการ 

(การขอวีซ่าประเทศออสเตรียผู้เดนิทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์ย่ืนค าร้องวีซ่าออสเตรีย) 



 

 

 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนกอ่นวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเกา่ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุ่ม
ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงด้วยเพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนมุติัวีซา่  

 รูปถา่ยสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ชรู่ปขาวด าและห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนั
ทัง้ 2 รูป**กรุณาติดตอ่พนกังานขายเพื่อขอตวัอยา่งรูปถา่ย** 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาบตัรข้าราชการ,ส าเนาใบเปล่ียนชือ่-สกลุ,ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบ
หยา่,ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท สงักดัหรือหนว่ยงานทีท่า่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ โดยระบตุ าแหนง่, 
อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้
จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา / เอกสารออกไม่เกิน 30 วันก่อนการยื่นวีซ่า   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทที่คดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์   

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเล่ม
ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เหน็วา่มีฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ะครอบคลุมกบั
คา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีทีเ่ดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวี
ซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองจากทางธนาคารวา่เป็น sponsor พร้อมระบชุื่อของผู้ที่ออกคา่ใช้จา่ยให้  ***สถานทตูไมร่ับบญัชี
กระแสรายวนั*** / เอกสารการเงินต้องอัพเดทไม่เกิน 7-10 วันก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้ต้องท าเอกสารการเงิน 2 รอบค่ะ 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ย และการกลบัมาท างานของทา่น โดย
ระบชุื่อผู้ เดินทางและเหตผุลทีจ่ดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษฉบบัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, 

มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต 
โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชือ่ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ทา่นจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้นีบ้ริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตูยกเลิกวีซา่ของทา่น 
เนื่องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


