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9 เม.ย. 60 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินมิวนิค อาทติย์ 
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบนิสวุรรณภมูิ ประต ู 4 เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบนิ

ไทย เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนัน้
เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก  

หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ได้จดัเตรียมการเดนิทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดนิทาง โดยซือ้
ตัว๋เคร่ืองบนิ,เช่ารถโค้ช,จองโรงแรมท่ีพกั,ร้านอาหาร ตลอดจนสถานท่ีเข้าชมตา่งๆ 
เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อนัสดุวสิยั อาทิ 
การยกเลกิเท่ียวบิน,การลา่ช้าของสายการบนิ,การพลาดเท่ียวบนิ (ขึน้เคร่ืองไมท่นั),
การนดัหยดุงาน,การก่อการจลาจล,ภยัธรรมชาต ิ รวมถึงการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
อนัเป็นผลท าให้การเดนิทางลา่ช้า หรือ ไม่สามารถเดนิทางไปยงัจดุหมายปลายทาง
ได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรม และไมส่ามารถคืน
เงินคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีท่านได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงช าระ
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ไว้ลว่งหน้าแล้ว และหากมีคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ท่ีทางบริษัทฯ มอิาจ
รับผดิชอบได้ 

 

10 เม.ย. 60 มิวนิค - เบลด - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ถ า้โพสทอยน่า - ลูบลิยานา - 
เมืองหลวงสโลเวเนีย 

จนัทร์ 

00.50 น. ออกเดินทางสูน่ครมิวนิค โดยการบนิไทยเที่ยวบนิท่ี  TG924  
06.45 น. ถงึสนามบนินครมิวนิค ประเทศเยอรมนั ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

จากนัน้ น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองเบลด (Bled) เมืองตากอากาศตัง้อยู่ริม
ทะเลสาบและริมเทือกเขาแอลป์จเูลยีน เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสยีงมากที่สดุใน
ประเทศสโลเวเนีย และได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มกุแห่งเทือกเขาแอลป์ 

(380 ก.ม.) 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   Local 
14.00 น. น าลอ่งเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตวัทะเลสาบเกิดจากการกดัเซาะ

ของธารน า้แข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยคุน า้แข็ง แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านัน้
คือน า้ในทะเลสาบ ไม่ได้มาจากการละลายของธารน า้แข็ง แต่มาจากบอ่น า้
ร้อนใต้ดินหลายแห่ง น า้ในทะเลสาบนีจ้งึใสบริสทุธ์ิ และไม่กลายเป็นน า้แข็ง
ในฤดหูนาว เรือลอ่งผ่านปราสาทเบลด (Bled Castle) ที่ตัง้อยู่บนริมผาติด
ทะเลสาบ เป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ จกัรพรรด์ิเฮนริคท่ี 2 แห่งเยอรมนั ยกให้
เป็นสถานที่พกัของ บชิอป อลั เบีย่ม แห่งบริเซน (Bishop Albium of Brixen) 
ในปี ค.ศ. 1004 แล้วน าคณะเดินทางไปเท่ียวชม ถ า้โพสทอยน่า เปิดให้บริการ
มากว่า 188 ปี และมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนกว่า 31 ล้านคน เป็นถ า้ที่สวยที่สดุ
ในยโุรป ภายในถ า้เชื่อมต่อถงึกนัเป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เข้าชม
ภายในถ า้โดยขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปี 1884 อณุหภมูิภายในถ า้
โดยเฉลีย่ 8-10 องศาเซลเซียส ชมสว่นท่ีใหญ่ที่สดุภายในถ า้ที่เรียกว่า 
Classic Karst ภายในถ า้มีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสนัสวยงาม
สดุพรรณนา มีห้องต่างๆ ภายในถ า้มากมายลดหลัน่เป็นชัน้ๆ ราวกบัเนรมิต  

17.00 น. เดนิทางสูก่รุงลบูลยิานา (Ljubljana) เมืองหลวงท่ีสวยงามของสโลเวเนีย เข้าสู่
จตัรัุสกลางเมืองเพรเซเรน เป็นจตัรัุสท่ีมีความส าคญัเช่นเดียวกบัจตัรัุสบนัไดสเปน
ในกรุงโรม มีรูปปัน้ของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีท่ีมีช่ือเสียงของสโลวีเนีย เป็น
สญัลกัษณ์ความรักชาติและเสรีภาพ ใกล้จตัรัุสเป็นโบสถ์ในนิกายฟรานเซสกนั 
ศลิปะในแบบอาร์ตนโูว 

(54 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RADISSON BLU PLAZA HOTEL, LJUBLJANA หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.radissonblu.com 

 
11 เม.ย. 60 ลูบลิยานา - ซาเกรบ อังคาร 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Blejski_grad.jpg
http://www.radissonblu.com/
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08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสูน่ครซาเกรบ ศนูย์กลางการปกครองเศรษฐกิจและ

วฒันธรรมของประเทศโครเอเชีย  
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese  
บา่ย น าคณะเที่ยวชมเมืองเก่าเร่ิมต้นเดินทัวร์จาก จัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน 

โบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุเกือบ 1,000 ปี เห็นได้จากทุกมุมของเมือง หลังจากถูก
กองทัพมองโกลท าลายในคริสต์ศตวรรษที่ 13 และแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ในปี
ค.ศ.1880 ก็ได้รับการซ่อมแซมใหม่ให้เป็นรูปแบบนิโอกอธิคดังที่ เห็นใน
ปัจจุบัน ชมตลาดโดแลค ตลาดกลางแจ้งที่กล่าวกันว่าเก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่ง
ของยุโรป, ประตูเมืองเก่าสโตนเกท ประตูเมืองที่ยังหลงเหลืออยู่มีรูปพระแม่
มารีรอดพ้นจากไฟไหม้ครัง้ใหญ่ในปี ค.ศ. 1731 เชื่อกนัว่าเกิดจากปาฏิหาริย์
อันศักด์ิสิทธ์ิ    เข้าสู่จัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า
ซาเกรบ สร้างขึน้ในราวศตวรรษที่ 13 หลงัคามุงด้วยกระเบือ้งสีต่างๆ ซึ่งเป็น
รูปตราสัญลักษณ์ของซาเกรบ โครเอเชีย สลาโวเนีย และดาลมาเชีย รอบ
จตัุรัสเรียงรายไปด้วยท าเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภา บนัทึกภาพแบบพา
โนรามาที่จุดชมวิวตัวเมืองเก่าเขตอัพเพอร์ทาวน์ ติดกันเป็นโบสถ์เซนต์แคท
เทอรีน ที่ชาวเมืองนิยมมาประกอบพิธีสมรส แล้วนัง่รถรางสูโ่ลเวอร์ทาวน์ เขต
ชุมชนย่านใจกลางเมือง มีจัตุรัสเยลาซิค เป็นย่านการค้าและศูนย์กลางของ
เมือง อีกทัง้ยังเป็นแหล่งช้อปปิง้อันทันสมัยของคนเมือง ร้านค้า และร้านขาย
ของที่ระลกึเรียงราย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SHERATON HOTEL ZAGREB หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.sheratonzagreb.com 

 
12 เม.ย. 60 ซาเกรบ - อุทยานแห่งชาตพิลิตวิเซ่ - ซาดาร์ พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองพลติวิเซ่ (Plitvice) แห่งแคว้น Istria & Kvarner ระหว่างทาง

เต็มไปด้วยธรรมชาติ และความงามของทิวทศัน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่า
เขาสลบัทุ่งหญ้า ฟาร์มการเกษตรทีอ่ดุมสมบรูณ์ 

(147 ก.ม.) 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย น าท่านเข้าสูอ่ทุยานแห่งชาติพลทิวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ตัง้อยู่

ในกลางของประเทศถกูค้นพบขึน้เมื่อปี ค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติไปตาม
ทางเท้าในสว่น Lower lake ที่จดัไว้เป็นสดัสว่น ลดัเลาะไปตามทะเลสาบและ
น า้ตกที่สงูตระหง่าน เป็นอทุยานธารสวรรค์ตามธรรมชาติแห่งยโุรป พืน้ท่ีสว่น
ใหญ่ปกคลมุด้วยน า้ มีทะเลสาบสเีขียวมรกตและสีฟ้ารวมกนัถงึ 16 ทะเลสาบ 
เชื่อมต่อกนัด้วยทางเดินสะพานไม้ลดัเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา บาง
ช่วงเป็นน า้ตกแบ่งเป็น 2 ระดบั น า้ตกที่สงูที่สดุมีความสงู 639 เมตร ที่ต ่าสดุมี
ความสงู 503 เมตร  
**หมายเหต ุ ในช่วงฤดูหนาว ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจิกายน - 31 มีนาคมของทกุ
ปี ทางอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่จะงดให้บริการเรือล่องทะเลสาบและรถไฟ 
Panoramic Train**   

 ได้เวลาอนัสมควร น าคณะออกเดินทางสูเ่มืองซาดาร์ (Zadar) อดีตเมืองหลวง
เก่าของภมูิภาคดลัเมเชีย (Dalmatia) ที่น่ีปัจจบุนัได้กลายเป็นเมืองท่องเท่ียวที่
มีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่มาตัง้แต่สมยัโรมนัอีกด้วย นอกจากนี ้
แล้วเมืองหลวงเก่าแห่งนีย้งัเป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่ชาวเรือที่มาค้าขายในแถบนี ้
เน่ืองจากเคยเป็นศูนย์กลางทางค้าขายมาตัง้แต่สมยัอดีต 

(118 ก.ม.) 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม Local 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/St_Marks_Church_Zagreb.jpg
http://www.sheratonzagreb.com/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Plitvice_lakes.JPG
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 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั FALKENSTEINER HOTEL & SPA IADERA หรือ
เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

www.falkensteiner.com  

13 เม.ย. 60 ซาดาร์ - ซีบีนิก - พรีโมสทนี - โบสถ์เซนต์เจมส์ - สปริต - วังดโิอคลี
เธียน 

พฤหสับด ี

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองซีบนีิก (Sibenik) ซึง่ถกูบนัทกึในเอกสารตัง้แต่ ค.ศ. 

1066 ในชื่อแคสทรัม ซีบนีิซี (Castrum Sebenici) เติบโตจากอิทธิพลภายใต้
การปกครองของ ฮงักาเรียน-โครแอตรวมถงึเวเนเชียน ให้ท่านได้ถ่ายรูปของ
หมู่บ้าน พรีโมสทีน (Premosten) ที่ตัง้อยู่บนปลายแหลมยื่นออกไปในทะเลอา
เดรียติก ถงึซีบนีิก น าชมสถานท่ีส าคญัที่สดุของเมืองคือ มหาวิหารเซนต์เจมส์ 
สร้างขึน้ในระหว่างปี ค.ศ.1431-1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกนั
ระหว่าง 3 ศิลปกรรม คือ ดลัเมเชียน (ท้องถิ่น), ศิลปะทางเหนือของอิตาลี
และทสัคานี สถาปนิคทัง้ 3 ท่านได้ใช้เทคนิคชัน้สงูในการสร้างห้องโถงสงูใหญ่ 
และโดมคร่ึงวงกลม ทัง้วิหารล้วนสร้างด้วยหินทัง้หมด สะท้อนให้เห็นถึง
อิทธิพลของศิลปะโกธิคและเรอเนสซองค์ผสมผสานกนัอย่างกลมกลนื โดย
ยเูนสโก้ยกให้มหาวิหารแห่งนีใ้ห้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 

(90 ก.ม.) 

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย น าท่านเดินทางต่อสูเ่มืองสปริต (Split) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองของโครเอเชีย 

รองลงมาจากเมืองซาเกรบ ในแคว้นดลัเมเชียนซึง่เป็นต้นก าเนิดของสนุัขพนัธ์
ดลัเมเชียน ที่น่ีเป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจ, วฒันธรรมและการคมนาคมที่ส าคัญ
ที่สดุของเขตชายทะเล ด้วยมีสนามบนินานาชาติท่ีสามารถรองรับการเดินทาง
ทางภาคใต้ของโครเอเชียกบัหลายเมืองในยโุรป เที่ยวชมเมืองโบราณสปลติ 
เป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัดิโอคลเีธียน (Diocletian’s Palace) สร้างในราว
ศตวรรษที่ 3 บนอ่าวอสัพาลาโธส โดยดิโอคลเีธียนจกัรพรรดิแห่งโรม ซึง่
พระองค์ทรงพ านกัที่พระราชวงัแห่งนีจ้นสิน้ชีพในปี ค.ศ.305 ชมร่องรอยของ
พระราชวงัที่มีอายกุว่า 1,700 ปี ด้านในเป็นมหาวิหารสร้างในยคุกลาง ปอ้ม
ปราการเดิมเพื่อปอ้งกนัข้าศกึ UNESCO ได้ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก อิสระ
ให้ท่านพกัผ่อนหย่อนใจบนพรอมมินาด ถนนเลยีบทะเลที่งดงามของเมือง 

(88.3 ก.ม.) 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RADISSON BLU RESORT SPLIT หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.radissonblu.com 

14 เม.ย. 60 สปริต - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) - ดบูรอฟนิก - เมืองโบราณ - 
ขึน้ก าแพงเมืองเก่า 

ศุกร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองดบูรอฟนิก ผ่านอาณาเขตดินแดนของประเทศบอสเนียและ

เฮอร์เซโกวีนา ผ่านเมืองสตอน ที่มีฟาร์มเลีย้งหอยนางรมอยูม่ากมาย ที่มี
ก าแพงเมืองล้อมรอบตวัเมืองเก่าบนยอดเขาโดยก าแพงเมืองนีม้ีความยาว 
5.5 กม. โดยมีความยาวเป็นอนัดบัหนึง่ของยุโรป และเป็นอนัดับสองรองจาก
ก าแพงเมืองจีน จนเข้าสูเ่มืองดบูรอฟนิก (Dubrovnik) เมืองดบูรอฟนิกเป็น
หนึง่ในเมืองเก่าท่ีสวยที่สดุในยโุรป สมญานามไข่มกุแห่งทะเลเอเดรียติก เป็น
เมืองที่มีอ านาจทางทะเลตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการ
ค้า จงึได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวงั, สร้างโบสถ์
, วิหาร สร้างจตัรัุสและน า้พ ุบ้านเรือนต่างๆ ได้รับการปรับเปลีย่นอย่างงดงาม
ตามยคุสมยั เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึง่ตัง้อยู่ในโอบ
ล้อมก าแพงโบราณสงูตระหง่าน ตรงบริเวณพืน้ท่ีริมทะเลอาเดรียติก เป็นเขต
ชมุชนเร่ิมแรกที่บรรพบรุุษชาว      ดบูรอฟนิกมาสร้างบ้านแปงเมืองไว้ตัง้แต่

(229 ก.ม.) 

 
 

http://www.falkensteiner.com/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/SPLIT-Hebrard_overall_color_restitution.jpg
http://www.radissonblu.com/
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ศตวรรษที่ 7 และสร้างก าแพงเมืองแข็งแรงขึน้ล้อมเมืองไว้ในศตวรรษที่ 13 
เพื่อปอ้งกนัภยัจากศตัรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิร์บ 
ภายในเขตเมืองเก่ามากมายด้วยสิง่ก่อสร้างโบราณ ได้รับการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกจากยเูนสโก้ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
14.00 น. น าท่านขึน้เคเบิล้คาร์ สูจ่ดุชมวิวบนยอดเขา เสน่ห์ของดบูรอฟนิก อยู่ที่จดุชม

วิวของแต่ละแห่งไม่ซ า้แบบ ขึน้สูย่อดเขาบนความสงู 405 เมตร เพื่อชม
ทศันียภาพของเมืองแบบพาโนรามา กลา่วกนัว่าเป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุของ
เมือง  จากนัน้น าเที่ยวชมเมืองเก่าดบูรอฟนิก (Grad) โดยเร่ิมต้นจากประตู
หลกั (Pile Gate), น า้พโุบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), โบสถ์ฟรานซิสกนั 
ในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สดุของยโุรป ด าเนิน
กิจการมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1391 ชมสปอนซ่าพาเลซ (The Sponza Palace) 
พระราชวงัเดิม งดงามในสถาปัตยกรรมโกธิกผสมเรอเนซองส์ เป็นหอ
จดหมายเหตทุี่บอกเลา่เร่ืองราวความเป็นเมืองท่าการค้าขายทางทะเลในอดีต 
จตัรัุสกลางเมือง (Loggia) ซึง่เป็นสถานท่ีนดัพบของชาวเมืองในอดีต โบสถ์
เซนต์เบลซ (St.Blaise) นกับญุประจ าเมือง สไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมือง
เป็นฉากหลงั เข้าชมเรคเตอร์พาเลซ (Rector’s Palace) อดีตเคยเป็นท่ีท าการ
รัฐบาล ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์ที่บอกเลา่เร่ืองราวต่างของเมืองโบราณแห่งนี ้
น าท่านชมเมืองแบบพาโนรามาวิวบนก าแพงเมืองโบราณ ที่โอบล้อมรอบเมือง
เก่ายาวถงึ 1,940 เมตร  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SHERATON DUBROVNIK RIVIERA HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.sheratondubrovnikrivi

era.com 
15 เม.ย. 60 ดบูรอฟนิก -  มอนเตเนโกร - THE BEST OF MONTENEGRO  เสาร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเดินทางสูเ่มืองโคทอร์ (Kotor) ซึง่เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลอาเดรียติกตอน

ใต้ของประเทศมอนเตเนโกร ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกบัทศันียภาพของ
ภเูขาที่โอบล้อมผืนน า้เอาไว้เหมือนเช่นฟยอร์ด ในนอร์เวย์ น าท่านชมเมอืงโค
ทอร์ ซึง่ได้รับการรับรองจากองค์การยเูนสโกเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติและ
วฒันธรรม เป็นเมืองที่สร้างภายในก าแพงสงู (City Wall) ซึง่แบง่ตวัเมืองเป็น 
2 สว่นคือ เมืองเก่า (Old town) และเมืองใหม่ (New Town) โดยก าแพงเมือง
แห่งนีส้ร้างโดยชาวเวนิส อีกทัง้สถาปัตยกรรมในเมืองสว่นใหญ่ยงัได้รับ
อิทธิพลจากชาวเวนิสเช่นกนั น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน 
(Cathedral of Saint Tryphon) ซึง่สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1166 ภายในตวัเมือง
เก่า อิสระให้ท่านเดินเลน่และชมความงามภายในตวัเมืองเก่า หรือเลอืกซือ้
ของฝากที่ระลกึตามอธัยาศยั 

(92 กม.) 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
14.00 น. จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองบดุวา เมืองบดุวาเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศ

ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของมอนเตเนโกรและเป็นที่ตัง้ของโรงแรมและรีสอร์ทมาก
มาย เมืองบุดวา สร้างขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 5 เคยเป็นเมืองขึน้ของชาวเวนิส 
กว่า 400 ปีเช่นเดียวกับเมืองกอเตอร์ จึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของ
ชาวเวนิสแต่ในสมัยศตวรรษที่ 18 มอนเตเนโกรเคยตกเป็นเมืองขึน้ของ
อาณาจักรออตโตมัน นอกจากนีเ้มืองบุดวาเป็นอีกเมืองที่เป็นที่จับจ้องของ
ประเทศล่าอาณานิคมทัง้ ฝร่ังเศส, ออสเตรีย และ รัสเซีย และในปี 1918 ตก
เป็นของประเทศยูโกสลาเวีย น าท่านชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรือ 
Stari Grad (Old Town)และน าท่านเข้าชมโบสถ์เซ็นต์จอหน์ (Church of 

(23 กม.) 

 

http://www.sheratondubrovnikriviera.com/
http://www.sheratondubrovnikriviera.com/
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Saint John) ซึ่งภายในโบสถ์มีภาพไอคอนพระแม่มารี “Madonna in Punta” 
ประดิษฐานในโบสถ์แห่งนี ้อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปและเลือกซือ้ของฝาก
ตามอัธยาศัย  สมควรแก่ เวลาน าท่ าน เดินทางสู่ เมื องพอดกอ ร์ ริซ่ า 
(Podgorica)เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกรเพื่อน าท่านเข้าสู่ที่พักและ
พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RAMADA HOTEL PODGORICA หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.ramadapodgorica.me 

 
16 เม.ย. 60 พอดกอร์ริซ่า - บินสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) - ช้อปป้ิงถนนเกอเธ่  อาทติย์ 
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
07.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบนินานาชาติพอดกอร์ริซ่า เพื่อน าท่านสูน่ครแฟรงค์

เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี  
 

10.40 น. ออกเดินสูน่ครแฟรงค์เฟิร์ตโดยสายการบนิมอนเตเนโกร แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี 
YM160  

 

12.50 น. คณะเดินทางถึงสนามบนินครแฟรงค์เฟิร์ต จากนัน้น าท่านเดินทางสูภ่ตัตาคาร  
14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese  
บา่ย อิสระให้ท่านได้เพลดิเพลนิไปกบัการช้อปปิง้บนถนนไซล์ ว็อลคกิง้สตรีทท่ี

คราคร ่าไปด้วยผู้คน หรือ สนิค้าแบรนด์เนมอาทิ Louis Vuitton, Chanel, 
Prada บนถนน Goethestraße 

(89 กม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั FRANKFURT MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.marriott.com 

 
17 เม.ย. 60 แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - เคเบิล้ คาร์ - แอสมันเชาเซ่น - ล่องเรือ

แม่น า้ไรน์ - เซนต์กอร์ - สนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต 
จนัทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองรูเดสไฮม์ เมืองโรแมนติกแห่งแม่น า้ไรน์ รูเดสไฮม์เต็มไป

ด้วยเสน่ห์ของความเป็นเมืองเก่า เรียงรายด้วยร้านขายของที่ระลกึ ร้านไวน์ 
และภตัตาคารที่ตกแต่งประดบัประดาอย่างสวยงาม ดงึดดูนกัท่องเที่ยวให้มา
เยือนไม่ขาดสาย มอีาคารกึง่ไม้ซุงไม้ที่เก่าแก่และสวยงามของเมืองสร้างมา
ตัง้แต่ศตวรรษที่ 16 ที่เรียกว่า “Klunkhardshof”  จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้า
ลอยฟ้า เพือ่ชมทศันียภาพของเมอืงรูเดสไฮม์ ระหวา่งทางได้ชมวิวทิวทศัน์ของ
ไร่องุ่นที่เขียวขจี ณ เบือ้งลา่ง มองเห็นเมืองรูเดสไฮม์ริมแม่น า้ไรน์ที่สวยงาม
และให้ท่านได้ถ่ายรูปกบั อนสุาวรีย์ไนเดอวาลด์ เป็นอนสุรณ์แห่งการเฉลมิ
ฉลองการจดัตัง้จกัรวรรดิเยอรมนัและการรวมประเทศเยอรมนัเป็นหนึง่เดียว 
สมควรแก่เวลาน าท่านนั่งกระเช้ากลบัลงเส้นทางเดิมเพื่อเดินทางต่อไปยงั
เมืองแอสมนัเชาเซ่น 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local  
บา่ย น าท่านชมเมืองแอสมนัมนัเชาเซ่น เมืองเลก็ๆน่ารักริมแม่น า้ไรน์ที่มีชือ่เสยีงใน

เร่ืองไวน์แดง มีอาคารบ้านเรือน โรงแรมและภตัตาคารที่สวยงามจ านวนมาก 
ทัง้ภายในตวัเมืองและบริเวณหน้าท่าเรือริมแม่น า้ไรน์ จากนัน้น าท่านลอ่งเรือ
แม่น า้ไรน์ ณ จดุที่ได้ชือ่ว่า “ประตสููก่ารท่องเที่ยวภมูิภาคไรน์” (World 
Heritage Site) สองฝ่ังแม่น า้มีปราสาท, หอคอย, หมู่บ้านริมแม่น า้ และไหล่
เขาที่ปลกูไร่องุ่นเขียวขจีตลอดล าน า้ เส้นทางนีย้งัได้ชื่อว่าเป็น Castle Rhine 
จากยคุโรมนัและชาวเยอรมนัเผ่าต่าง ๆ ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสือ่มคลาย 
วิถีของชาวเมืองยงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ทัง้ทางด้านประวติัศาสตร์ 
และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมนั จนเรือเทียบท่าท่ีเมืองเซนต์กอร์ 

 

 
 
 
 

http://www.ramadapodgorica.me/
http://www.marriott.com/
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17.00 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบนิเมืองแฟรงค์เฟิร์ต เพื่อท า Tax refund แล้ว
เตรียมตวับนิสูก่รุงเทพ 

 

20.55 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิท่ี  TG923  
18 เม.ย. 60 คณะเดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ อังคาร 
13.35 น. สายการบนิไทย น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม

ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั  โปรแกรมทอ่งเท่ียวที่สมบรูณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

9-18 เมษายน 2560 119119,,000000..--  110077,,000000..--  9966,,000000..--  1155,,000000..--  1100,,000000..--  --3355,,000000..--  
--2266,,000000..--  

ค่าทวัร์รวม :  
  ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2560 

 ค่าพาหนะท่องเท่ียวตามโปรแกรมที่ระบ ุมาตรฐานรถโค้ชของยโุรป 
 ค่าลอ่งเรือทะเลสาบเบลด / อทุยานพลติวิเซ่ / วงัดิโอคลเีธียน / โบสถ์ฟรานซิสกนั / ก าแพงเมืองโบราณ

ดบูรอฟนิก / เคเบิล้คาร์ดบูรอฟนิก 
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  

ในกรณีทีท่่านมีข้อจ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่
ความเหมาะสม 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าโครเอเชีย และวีซ่าเยอรมนั (กลุม่ประเทศเชงเก้น)  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าประกนัการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ 

OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุติัเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายุ
มากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 
2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความ
ลา่ช้าของสมัภาระและเท่ียวบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่
ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

 ส าหรับสายการบนิไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สมัภาระขึน้เคร่ืองได้น า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตให้โหลด
สมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ือง
น า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้ 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกั

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกัน
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้าน
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หรือที่ท่านรู้จกัและเชื่อถอืได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการ
ยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้ เดนิทำงหน่ึง
ท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณา
ช าระค่าทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด 
ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation)  
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดังต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั 

พดูจาหยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเง่ือนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคับให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการ
นอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียว
ได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 - 1   วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดย

สามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่น
ชื่อตัว๋เท่านัน้ และต้องไม่อยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณา
อนมุติัวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคล
หรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ใน
กรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนมุติัวซี่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่าน
ยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่
สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, 
ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนั
เพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) 
Co., Ltd.  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถกู
ปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 
และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่

เสยีค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั 
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ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบนิเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ
เป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ 
ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และ
หากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดังกลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบนิ
สามารถท า REFUND ได้หรือไม่กอ่นท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์สว่นที่เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 

50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์
แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือ
ทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบนิเท่านัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2560 การเปลีย่นแปลงของสายการ

บนิในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ 
วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 

ฟุต 3 เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัใน
แต่ละประเทศ)  

 ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 
ท่าน 

 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / 
ส าหรับพกั 1 ท่าน 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน 
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละ
โรงแรม ซึง่มกัมีความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า 
เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาด
กะทดัรัด และไม่มอี่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจ
มีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่าย
เพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดังกลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานที่

เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่
คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้
ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แต่หากมีการ
ลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่ว
ได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่
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สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม 

(ส าหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิ
ของสายการบนิท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกั
เพิ่มเป็นสทิธิของสายการบนิที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
และมีความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้
ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระ
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะ
การเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบนิ ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการ
บนิพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 
10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมี

ข้อก าหนดที่ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 
5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

ย่ืนวีซ่า 2 ประเทศ โครเอเชียและเยอรมัน 
กรุณาเตรียมเอกสารส าหรับย่ืนวีซ่า 2 ชุด  ใช้เวลาย่ืนวีซ่าประมาณ 30 วันท าการ 

(การขอวีซา่ประเทศเยอรมนัผู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ สถานฑตูประเทศเยอรมนั) 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมอีายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอร์ตเลม่เก่าไม่วา่จะเคยมีวีซ่าในกลุม่

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า  
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนั

ทัง้ 2 รูป**กรุณาติดต่อพนกังานขายเพื่อขอตวัอย่างรูปถ่าย** 
 ส าเนาทะเบยีนบ้าน,ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาบตัรข้าราชการ,ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ,ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบ

หย่า,ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท สงักดัหรือหน่วยงานท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบตุ าแหน่ง, 

อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกับบริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้
จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์   

 หนงัสอืรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลอืกเลม่
ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบั
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ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่กลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวี
ซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบชุื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้  ***สถานทตูไม่รับบญัชี
กระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดย
ระบชุื่อผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษฉบบัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่ บดิา, 

มารดา จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่การอ าเภอหรือเขต 
โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบดิเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดังกลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซี่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ไม่ว่าจะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 

 


