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9 เม.ย. 60
21.00 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - สนามบินมิวนิค
พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบิน
ไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกด้ านกระเป๋ าและการเช็คอิน จากนั ้น
เชิญรอ ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก

อาทิตย์

10 เม.ย. 60 มิวนิค - เบลด - ล่ องเรือทะเลสาบเบลด - ถา้ โพสทอยน่ า - ลูบลิยานา เมืองหลวงสโลเวเนีย
00.50 น.
ออกเดินทางสูน่ ครมิวนิค โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG924
06.45 น.
ถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมัน ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
จากนั ้น นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองเบลด (Bled) เมืองตากอากาศตั ้งอยู่ริม
ทะเลสาบและริ มเทือกเขาแอลป์ จูเลียน เป็ นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ใน
ประเทศสโลเวเนีย และได้ รับการขนานนามว่าเป็ นไข่มกุ แห่งเทือกเขาแอลป์
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.
นาล่องเรื อชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะ
ของธารน ้าแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน ้าแข็ง แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั ้น
คือน ้าในทะเลสาบ ไม่ได้ มาจากการละลายของธารน ้าแข็ง แต่มาจากบ่อน ้า
ร้ อนใต้ ดินหลายแห่ง น ้าในทะเลสาบนี ้จึงใสบริ สทุ ธิ์ และไม่กลายเป็ นน ้าแข็ง
ในฤดูหนาว เรื อล่องผ่านปราสาทเบลด (Bled Castle) ที่ตั ้งอยู่บนริ มผาติด
ทะเลสาบ เป็ นปราสาทที่เก่าแก่ที่สดุ จักรพรรดิ์เฮนริ คที่ 2 แห่งเยอรมัน ยกให้
เป็ นสถานที่พกั ของ บิชอป อัล เบีย่ ม แห่งบริ เซน (Bishop Albium of Brixen)
ในปี ค.ศ. 1004 แล้ วนาคณะเดินทางไปเที่ยวชม ถ ้าโพสทอยน่า เปิ ดให้ บริ การ
มากว่า 188 ปี และมีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 31 ล้ านคน เป็ นถ ้าที่สวยที่สดุ
ในยุโรป ภายในถ ้าเชื่อมต่อถึงกันเป็ นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เข้ าชม
ภายในถ ้าโดยขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิ ดให้ บริ การในปี 1884 อุณหภูมิภายในถ ้า
โดยเฉลีย่ 8-10 องศาเซลเซียส ชมส่วนที่ใหญ่ที่สดุ ภายในถ ้าที่เรี ยกว่า
Classic Karst ภายในถ ้ามีหินงอกหินย้ อยหลากหลายแบบและสีสนั สวยงาม
สุดพรรณนา มีห้องต่างๆ ภายในถ ้ามากมายลดหลัน่ เป็ นชั ้นๆ ราวกับเนรมิต
เดินทางสูก่ รุงลูบลิยานา (Ljubljana) เมืองหลวงที่สวยงามของสโลเวเนีย เข้ าสู่
17.00 น.

จันทร์

หมายเหตุ

19.00 น.

ทางบริษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื ้อ
ตัว๋ เครื่ องบิน,เช่ารถโค้ ช,จองโรงแรมที่พกั ,ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้ าชมต่างๆ
เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้ อมให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั อาทิ
การยกเลิกเที่ยวบิน,การล่าช้ าของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ),
การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล,ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง
อันเป็ นผลทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง
ได้ ตามโปรแกรม หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืน
เงินค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่ท่านได้ ชาระมาแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ มีการตกลงชาระ
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากใน
รายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริษัทฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้

จัตรุ ัสกลางเมืองเพรเซเรน เป็ นจัตรุ ัสที่มีความสาคัญเช่นเดียวกับจัตรุ ัสบันไดสเปน
ในกรุงโรม มีรูปปัน้ ของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย เป็ น
สัญลักษณ์ความรักชาติและเสรี ภาพ
ใกล้ จตั รุ ัสเป็ นโบสถ์ในนิกายฟรานเซสกัน
ศิลปะในแบบอาร์ ตนูโว

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU PLAZA HOTEL, LJUBLJANA หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
11 เม.ย. 60 ลูบลิยานา - ซาเกรบ
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(380 ก.ม.)

Local

(54 ก.ม.)

Chinese
www.radissonblu.com
อังคาร
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08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นาคณะออกเดินทางสูน่ ครซาเกรบ
ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของประเทศโครเอเชีย
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
บ่าย
นาคณะเที่ยวชมเมือ งเก่าเริ่ ม ต้ นเดินทัวร์ จาก จัตุรั สมหาวิหารเซนต์ สตีเฟน
โบสถ์ เก่าแก่ที่มีอ ายุเกือบ 1,000 ปี เห็นได้ จากทุกมุม ของเมือ ง หลั งจากถูก
กองทัพมองโกลทาลายในคริ สต์ศตวรรษที่ 13 และแผ่นดินไหวครั ง้ ใหญ่ ในปี
ค.ศ.1880 ก็ ไ ด้ รั บ การซ่ อ มแซมใหม่ ให้ เป็ น รู ป แบบนิ โอกอธิ ค ดังที่ เห็ น ใน
ปั จ จุบัน ชมตลาดโดแลค ตลาดกลางแจ้ งที่กล่าวกันว่าเก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึ่ง
ของยุโรป, ประตูเมืองเก่าสโตนเกท ประตูเมืองที่ยังหลงเหลืออยู่มีรูปพระแม่
มารี รอดพ้ นจากไฟไหม้ ครั ง้ ใหญ่ในปี ค.ศ. 1731 เชื่อกันว่าเกิดจากปาฏิหาริ ย์
อันศักดิ์ สิทธิ์ เข้ าสู่จัตุรั สมหาวิห ารเซนต์ ม าร์ ค ซึ่งตัง้ อยู่ใจกลางเมื อ งเก่ า
ซาเกรบ สร้ างขึ ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงด้ วยกระเบื ้องสีต่างๆ ซึ่งเป็ น
รู ป ตราสัญ ลักษณ์ ของซาเกรบ โครเอเชีย สลาโวเนีย และดาลมาเชีย รอบ
จัตุรัสเรี ยงรายไปด้ วยทาเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภา บันทึกภาพแบบพา
โนรามาที่จุดชมวิวตัวเมืองเก่าเขตอัพเพอร์ ทาวน์ ติดกันเป็ นโบสถ์เซนต์แคท
เทอรี น ที่ชาวเมืองนิยมมาประกอบพิธีสมรส แล้ วนัง่ รถรางสูโ่ ลเวอร์ ทาวน์ เขต
ชุมชนย่านใจกลางเมือง มีจัตุรัสเยลาซิค เป็ นย่านการค้ าและศูนย์กลางของ
เมือง อีกทั ้งยังเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ อันทันสมัยของคนเมือง ร้ านค้ า และร้ านขาย
ของที่ระลึกเรี ยงราย
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SHERATON HOTEL ZAGREB หรื อเทียบเท่าในระดับ www.sheratonzagreb.com
เดียวกัน
12 เม.ย. 60 ซาเกรบ - อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่ - ซาดาร์
พุธ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
08.00 น.
เดินทางสูเ่ มืองพลิตวิเซ่ (Plitvice) แห่งแคว้ น Istria & Kvarner ระหว่างทาง
(147 ก.ม.)
เต็มไปด้ วยธรรมชาติ และความงามของทิวทัศน์สองข้ างทางที่รายล้ อมด้ วยป่ า
เขาสลับทุ่งหญ้ า ฟาร์ มการเกษตรทีอ่ ดุ มสมบูรณ์
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
บ่าย
นาท่านเข้ าสูอ่ ทุ ยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ตั ้งอยู่
ในกลางของประเทศถูกค้ นพบขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติไปตาม
ทางเท้ าในส่วน Lower lake ที่จดั ไว้ เป็ นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบและ
น ้าตกที่สงู ตระหง่าน เป็ นอุทยานธารสวรรค์ตามธรรมชาติแห่งยุโรป พื ้นที่สว่ น
ใหญ่ปกคลุมด้ วยน ้า มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกันถึง 16 ทะเลสาบ
เชื่อมต่อกันด้ วยทางเดินสะพานไม้ ลดั เลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา บาง
ช่วงเป็ นน ้าตกแบ่งเป็ น 2 ระดับ น ้าตกที่สงู ที่สดุ มีความสูง 639 เมตร ที่ต่าสุดมี
ความสูง 503 เมตร
**หมายเหตุ ในช่วงฤดูหนาว ตัง้ แต่วนั ที ่ 1 พฤศจิ กายน - 31 มีนาคมของทุก
ปี ทางอุทยานแห่ งชาติ พลิ ทวิ เซ่ จะงดให้บริ การเรื อ ล่อ งทะเลสาบและรถไฟ
Panoramic Train**
ได้ เวลาอันสมควร นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองซาดาร์ (Zadar) อดีตเมืองหลวง
(118 ก.ม.)
เก่าของภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) ที่นี่ปัจจุบนั ได้ กลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่
มีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาตั ้งแต่สมัยโรมันอีกด้ วย นอกจากนี ้
แล้ วเมืองหลวงเก่าแห่งนี ้ยังเป็ นที่ร้ ูจกั กันในหมู่ชาวเรื อที่มาค้ าขายในแถบนี ้
เนื่องจากเคยเป็ นศูนย์กลางทางค้ าขายมาตั ้งแต่สมัยอดีต
19.30 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
Local
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นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั FALKENSTEINER HOTEL & SPA IADERA หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
13 เม.ย. 60 ซาดาร์ - ซีบีนิก - พรีโมสทีน - โบสถ์ เซนต์ เจมส์ - สปริต - วังดิโอคลี
เธียน
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
09.00 น.
นาคณะเดินทางสูเ่ มืองซีบนี ิก (Sibenik) ซึง่ ถูกบันทึกในเอกสารตั ้งแต่ ค.ศ.
1066 ในชื่อแคสทรัม ซีบนี ิซี (Castrum Sebenici) เติบโตจากอิทธิพลภายใต้
การปกครองของ ฮังกาเรี ยน-โครแอตรวมถึงเวเนเชียน ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปของ
หมู่บ้าน พรี โมสทีน (Premosten) ที่ตั ้งอยู่บนปลายแหลมยื่นออกไปในทะเลอา
เดรี ยติก ถึงซีบนี ิก นาชมสถานที่สาคัญที่สดุ ของเมืองคือ มหาวิหารเซนต์เจมส์
สร้ างขึ ้นในระหว่างปี ค.ศ.1431-1535 เป็ นสถาปัตยกรรมผสมผสานกัน
ระหว่าง 3 ศิลปกรรม คือ ดัลเมเชียน (ท้ องถิ่น), ศิลปะทางเหนือของอิตาลี
และทัสคานี สถาปนิคทั ้ง 3 ท่านได้ ใช้ เทคนิคชั ้นสูงในการสร้ างห้ องโถงสูงใหญ่
และโดมครึ่งวงกลม ทั ้งวิหารล้ วนสร้ างด้ วยหินทั ้งหมด สะท้ อนให้ เห็นถึง
อิทธิพลของศิลปะโกธิคและเรอเนสซองค์ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน โดย
ยูเนสโก้ ยกให้ มหาวิหารแห่งนี ้ให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองสปริ ต (Split) เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองของโครเอเชีย
รองลงมาจากเมืองซาเกรบ ในแคว้ นดัลเมเชียนซึง่ เป็ นต้ นกาเนิดของสุนัขพันธ์
ดัลเมเชียน ที่นี่เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการคมนาคมที่สาคัญ
ที่สดุ ของเขตชายทะเล ด้ วยมีสนามบินนานาชาติที่สามารถรองรับการเดินทาง
ทางภาคใต้ ของโครเอเชียกับหลายเมืองในยุโรป เที่ยวชมเมืองโบราณสปลิต
เป็ นที่ตั ้งของพระราชวังดิโอคลีเธียน (Diocletian’s Palace) สร้ างในราว
ศตวรรษที่ 3 บนอ่าวอัสพาลาโธส โดยดิโอคลีเธียนจักรพรรดิแห่งโรม ซึง่
พระองค์ทรงพานักที่พระราชวังแห่งนี ้จนสิ ้นชีพในปี ค.ศ.305 ชมร่องรอยของ
พระราชวังที่มีอายุกว่า 1,700 ปี ด้ านในเป็ นมหาวิหารสร้ างในยุคกลาง ป้อม
ปราการเดิมเพื่อป้องกันข้ าศึก UNESCO ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก อิสระ
ให้ ท่านพักผ่อนหย่อนใจบนพรอมมินาด ถนนเลียบทะเลที่งดงามของเมือง
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU RESORT SPLIT หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
14 เม.ย. 60 สปริต - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) - ดูบรอฟนิก - เมืองโบราณ ขึน้ กาแพงเมืองเก่ า
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
08.00 น.
เดินทางสูเ่ มืองดูบรอฟนิก ผ่านอาณาเขตดินแดนของประเทศบอสเนียและ
เฮอร์ เซโกวีนา ผ่านเมืองสตอน ที่มีฟาร์ มเลี ้ยงหอยนางรมอยูม่ ากมาย ที่มี
กาแพงเมืองล้ อมรอบตัวเมืองเก่าบนยอดเขาโดยกาแพงเมืองนี ้มีความยาว
5.5 กม. โดยมีความยาวเป็ นอันดับหนึง่ ของยุโรป และเป็ นอันดับสองรองจาก
กาแพงเมืองจีน จนเข้ าสูเ่ มืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik) เมืองดูบรอฟนิกเป็ น
หนึง่ ในเมืองเก่าที่สวยที่สดุ ในยุโรป สมญานามไข่มกุ แห่งทะเลเอเดรี ยติก เป็ น
เมืองที่มีอานาจทางทะเลตั ้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริ ญรุ่งเรื องทางการ
ค้ า จึงได้ สร้ างความยิ่งใหญ่ให้ โดดเด่น ด้ วยการตกแต่งพระราชวัง, สร้ างโบสถ์
, วิหาร สร้ างจัตรุ ัสและน ้าพุ บ้ านเรื อนต่างๆ ได้ รับการปรับเปลีย่ นอย่างงดงาม
ตามยุคสมัย เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึง่ ตั ้งอยู่ในโอบ
ล้ อมกาแพงโบราณสูงตระหง่าน ตรงบริ เวณพื ้นที่ริมทะเลอาเดรี ยติก เป็ นเขต
ชุมชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาว
ดูบรอฟนิกมาสร้ างบ้ านแปงเมืองไว้ ตั ้งแต่
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ศุกร์
Buffet
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ศตวรรษที่ 7 และสร้ างกาแพงเมืองแข็งแรงขึ ้นล้ อมเมืองไว้ ในศตวรรษที่ 13
เพื่อป้องกันภัยจากศัตรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิร์บ
ภายในเขตเมืองเก่ามากมายด้ วยสิง่ ก่อสร้ างโบราณ ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกจากยูเนสโก้
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
14.00 น.
นาท่านขึ ้นเคเบิ ้ลคาร์ สูจ่ ดุ ชมวิวบนยอดเขา เสน่ห์ของดูบรอฟนิก อยู่ที่จดุ ชม
วิวของแต่ละแห่งไม่ซ ้าแบบ ขึ ้นสูย่ อดเขาบนความสูง 405 เมตร เพื่อชม
ทัศนียภาพของเมืองแบบพาโนรามา กล่าวกันว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ ของ
เมือง จากนั ้นนาเที่ยวชมเมืองเก่าดูบรอฟนิก (Grad) โดยเริ่ มต้ นจากประตู
หลัก (Pile Gate), น ้าพุโบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), โบสถ์ฟรานซิสกัน
ในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สดุ ของยุโรป ดาเนิน
กิจการมาตั ้งแต่ปี ค.ศ. 1391 ชมสปอนซ่าพาเลซ (The Sponza Palace)
พระราชวังเดิม งดงามในสถาปัตยกรรมโกธิกผสมเรอเนซองส์ เป็ นหอ
จดหมายเหตุที่บอกเล่าเรื่ องราวความเป็ นเมืองท่าการค้ าขายทางทะเลในอดีต
จัตรุ ัสกลางเมือง (Loggia) ซึง่ เป็ นสถานที่นดั พบของชาวเมืองในอดีต โบสถ์
เซนต์เบลซ (St.Blaise) นักบุญประจาเมือง สไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมือง
เป็ นฉากหลัง เข้ าชมเรคเตอร์ พาเลซ (Rector’s Palace) อดีตเคยเป็ นที่ทาการ
รัฐบาล ปัจจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่ องราวต่างของเมืองโบราณแห่งนี ้
นาท่านชมเมืองแบบพาโนรามาวิวบนกาแพงเมืองโบราณ ที่โอบล้ อมรอบเมือง
เก่ายาวถึง 1,940 เมตร
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SHERATON DUBROVNIK RIVIERA HOTEL หรื อ www.sheratondubrovnikrivi
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
era.com
15 เม.ย. 60 ดูบรอฟนิก - มอนเตเนโกร - THE BEST OF MONTENEGRO
เสาร์
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
09.00 น.
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองโคทอร์ (Kotor) ซึง่ เป็ นเมืองชายฝั่งทะเลอาเดรี ยติกตอน
(92 กม.)
ใต้ ของประเทศมอนเตเนโกร ระหว่างทางท่านจะได้ ชื่นชมกับทัศนียภาพของ
ภูเขาที่โอบล้ อมผืนน ้าเอาไว้ เหมือนเช่นฟยอร์ ด ในนอร์ เวย์ นาท่านชมเมืองโค
ทอร์ ซึง่ ได้ รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็ นมรดกโลกด้ านธรรมชาติและ
วัฒนธรรม เป็ นเมืองที่สร้ างภายในกาแพงสูง (City Wall) ซึง่ แบ่งตัวเมืองเป็ น
2 ส่วนคือ เมืองเก่า (Old town) และเมืองใหม่ (New Town) โดยกาแพงเมือง
แห่งนี ้สร้ างโดยชาวเวนิส
อีกทั ้งสถาปัตยกรรมในเมืองส่วนใหญ่ยงั ได้ รับ
อิทธิพลจากชาวเวนิสเช่นกัน นาท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน
(Cathedral of Saint Tryphon) ซึง่ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1166 ภายในตัวเมือง
เก่า อิสระให้ ท่านเดินเล่นและชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรื อเลือกซื ้อ
ของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
14.00 น.
จากนั ้นนาท่านเดินทางสูเ่ มืองบุดวา เมืองบุดวาเป็ นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศ
(23 กม.)
ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของมอนเตเนโกรและเป็ นที่ตั ้งของโรงแรมและรี สอร์ ทมาก
มาย เมืองบุดวา สร้ างขึ ้นในสมัยศตวรรษที่ 5 เคยเป็ นเมืองขึ ้นของชาวเวนิส
กว่า 400 ปี เช่น เดีย วกับ เมื อ งกอเตอร์ จึงได้ รั บ อิท ธิ พ ลจากวัฒ นธรรมของ
ชาวเวนิ ส แต่ ในสมั ย ศตวรรษที่ 18 มอนเตเนโกรเคยตกเป็ น เมื อ งขึน้ ของ
อาณาจักรออตโตมัน นอกจากนีเ้ มืองบุดวาเป็ นอีกเมือ งที่เป็ นที่จับจ้ องของ
ประเทศล่าอาณานิคมทั ้ง ฝรั่ งเศส, ออสเตรี ย และ รั สเซีย และในปี 1918 ตก
เป็ นของประเทศยูโกสลาเวีย นาท่านชมความงามภายในตัวเมือ งเก่า หรื อ
Stari Grad (Old Town)และน าท่ า นเข้ าชมโบสถ์ เซ็ น ต์ จ อหน์ (Church of
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Saint John) ซึ่งภายในโบสถ์มีภาพไอคอนพระแม่มารี “Madonna in Punta”
ประดิษฐานในโบสถ์แห่งนี ้ อิ สระให้ ท่านเดินเล่นถ่ายรู ปและเลือกซื ้อของฝาก
ตามอั ธ ยาศั ย สมควรแก่ เ วลาน าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งพ อดกอร์ ริ ซ่ า
(Podgorica)เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกรเพื่อ นาท่านเข้ าสู่ที่พักและ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RAMADA HOTEL PODGORICA หรื อเทียบเท่าในระดับ www.ramadapodgorica.me
เดียวกัน
16 เม.ย. 60 พอดกอร์ ริซ่า - บินสู่นครแฟรงค์ เฟิ ร์ ต (เยอรมนี) - ช้ อปปิ ้ งถนนเกอเธ่
อาทิตย์
06.30 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
07.30 น.
นาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติพอดกอร์ ริซ่า เพื่อนาท่านสูน่ ครแฟรงค์
เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมนี
10.40 น.
ออกเดินสูน่ ครแฟรงค์เฟิ ร์ ตโดยสายการบินมอนเตเนโกร แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่
YM160
12.50 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิ ร์ ต จากนั ้นนาท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
14.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
บ่าย
อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับการช้ อปปิ ง้ บนถนนไซล์
ว็อลคกิ ้งสตรี ทที่
(89 กม.)
คราคร่ าไปด้ วยผู้คน หรื อ สินค้ าแบรนด์เนมอาทิ Louis Vuitton, Chanel,
Prada บนถนน Goethestraße
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั FRANKFURT MARRIOTT HOTEL หรื อเทียบเท่าใน
www.marriott.com
ระดับเดียวกัน
17 เม.ย. 60 แฟรงค์ เฟิ ร์ ต - รูเดสไฮม์ - เคเบิล้ คาร์ - แอสมันเชาเซ่ น - ล่ องเรือ
จันทร์
แม่ นา้ ไรน์ - เซนต์ กอร์ - สนามบินนครแฟรงค์ เฟิ ร์ ต
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
09.00 น.
ออกเดินทางสูเ่ มืองรูเดสไฮม์ เมืองโรแมนติกแห่งแม่น ้าไรน์ รูเดสไฮม์เต็มไป
ด้ วยเสน่ห์ของความเป็ นเมืองเก่า เรี ยงรายด้ วยร้ านขายของที่ระลึก ร้ านไวน์
และภัตตาคารที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มา
เยือนไม่ขาดสาย มีอาคารกึง่ ไม้ ซุงไม้ ที่เก่าแก่และสวยงามของเมืองสร้ างมา
ตั ้งแต่ศตวรรษที่ 16 ที่เรี ยกว่า “Klunkhardshof” จากนั ้นนาท่านนัง่ กระเช้ า
ลอยฟ้า เพือ่ ชมทัศนียภาพของเมืองรูเดสไฮม์ ระหว่างทางได้ ชมวิวทิวทัศน์ของ
ไร่ องุ่นที่เขียวขจี ณ เบื ้องล่าง มองเห็นเมืองรูเดสไฮม์ริมแม่น ้าไรน์ที่สวยงาม
และให้ ท่านได้ ถ่ายรูปกับ อนุสาวรี ย์ไนเดอวาลด์ เป็ นอนุสรณ์แห่งการเฉลิม
ฉลองการจัดตั ้งจักรวรรดิเยอรมันและการรวมประเทศเยอรมันเป็ นหนึง่ เดียว
สมควรแก่เวลานาท่านนั่งกระเช้ ากลับลงเส้ นทางเดิมเพื่อเดินทางต่อไปยัง
เมืองแอสมันเชาเซ่น
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
บ่าย
นาท่านชมเมืองแอสมันมันเชาเซ่น เมืองเล็กๆน่ารักริ มแม่น ้าไรน์ที่มีชอื่ เสียงใน
เรื่ องไวน์แดง มีอาคารบ้ านเรื อน โรงแรมและภัตตาคารที่สวยงามจานวนมาก
ทั ้งภายในตัวเมืองและบริ เวณหน้ าท่าเรื อริ มแม่น ้าไรน์ จากนั ้นนาท่านล่องเรื อ
แม่น ้าไรน์ ณ จุดที่ได้ ชอื่ ว่า “ประตูสกู่ ารท่องเที่ยวภูมิภาคไรน์” (World
Heritage Site) สองฝั่งแม่น ้ามีปราสาท, หอคอย, หมู่บ้านริ มแม่น ้า และไหล่
เขาที่ปลูกไร่ องุ่นเขียวขจีตลอดลาน ้า เส้ นทางนี ้ยังได้ ชื่อว่าเป็ น Castle Rhine
จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่าง ๆ ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสือ่ มคลาย
วิถีของชาวเมืองยังคงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ทั ้งทางด้ านประวัติศาสตร์
และทางด้ านจิตใจของชาวเยอรมัน จนเรื อเทียบท่าที่เมืองเซนต์กอร์
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นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบินเมืองแฟรงค์เฟิ ร์ ต เพื่อทา Tax refund แล้ ว
เตรี ยมตัวบินสูก่ รุงเทพ
20.55 น.
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923
18 เม.ย. 60 คณะเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
อังคาร
13.35 น.
สายการบินไทย นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วนจะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั ้น)
Tour Fare Child 4-11 Child 4-6
DBL
SGL
NO TKT
PERIOD
Adults
With Bed
No Bed SGL USED
Supp
ADL / CHD
17.00 น.

9-18 เมษายน 2560
ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

119,000.-

107,000.-

96,000.-

15,000.-

10,000.-

-35,000.-26,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 5 มกราคม 2560
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานรถโค้ ชของยุโรป
 ค่าล่องเรื อทะเลสาบเบลด / อุทยานพลิตวิเซ่ / วังดิโอคลีเธียน / โบสถ์ฟรานซิสกัน / กาแพงเมืองโบราณ
ดูบรอฟนิก / เคเบิ ้ลคาร์ ดบู รอฟนิก
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ในกรณีทีท่ ่านมีข้อจากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่
ความเหมาะสม
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าโครเอเชีย และวีซ่าเยอรมัน (กลุม่ ประเทศเชงเก้ น)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ
OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ
มากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน
2,000,000 บาท ทั ้งนี ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความ
ล่าช้ าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่
ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึ ้นเครื่ องได้ น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลด
สัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั ้น และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ อง
น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้

 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกัน
เป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้าน
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หรื อที่ท่านรู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขั ้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการ
ยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่ง
ท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณา
ชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด
ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรือเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง
พูดจาหยาบคาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่
ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการ
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่อ งเที่ยว
ได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทั ้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดย
สามารถยื่นขอวีซ่าได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ น
ชื่อตัว๋ เท่านั ้น และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณา
อนุมตั ิวีซ่า ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคล
หรื อยกเลิกพร้ อมกันทั ้งหมด ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ใน
กรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ท่าน
ยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทั ้งไม่
สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน,
ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกัน
เพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand)
Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านั ้น ทั ้งนี ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ
และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่
เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ
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ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ
ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั ้น และ
หากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบิน
สามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่กอ่ นที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้
50%, ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์
แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั ้น ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อ
ทั ้งหมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านั ้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 5 มกราคม 2560 การเปลีย่ นแปลงของสายการ
บินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ
วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5
ฟุต 3 เตียง / สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันใน
แต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง /
สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ ้นอยู่กบั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั ้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาด
กะทัดรัด และไม่มอี ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั ้น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจ
มีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่าย
เพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั ้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่
เข้ าชมนั ้น ๆ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่
คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้
ในเอกสารของสถานที่นั ้น ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการ
ล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าว
ได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี
กระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่
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สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สาหรับผู้โดยสารชั ้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านั ้น และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนัก
เพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรั ม
และมีความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้
ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ
ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะ
การเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการ
บินพาณิชย์
ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน
10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี
ข้ อกาหนดที่ชดั เจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทั ้งนี ้เนื่องจากสุขภาพของ
คนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทั ้งหมด

ยื่นวีซ่า 2 ประเทศ โครเอเชียและเยอรมัน
กรุณาเตรียมเอกสารสาหรับยื่นวีซ่า 2 ชุด ใช้ เวลายื่นวีซ่าประมาณ 30 วันทาการ

(การขอวีซา่ ประเทศเยอรมันผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ สถานฑูตประเทศเยอรมัน)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุม่
ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกัน
ทั ้ง 2 รูป**กรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อขอตัวอย่างรูปถ่าย**
 สาเนาทะเบียนบ้ าน,สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาบัตรข้ าราชการ,สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล,สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาใบ
หย่า,สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท สังกัดหรื อหน่วยงานที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั ้น โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั ้น
จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
พร้ อมวัตถุประสงค์
 หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเล่ม
ที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
EUR38_GERMANY-SLOVANIA-CROATIA 10 DAYS (9-18 Apr ‘17)

10 / 11









ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมือ่ กลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวี
ซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็ น sponsor พร้ อมระบุชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชี
กระแสรายวัน***
กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั ้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว
ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดย
ระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษฉบับจริ ง
กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา,
มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรือเขต
โดยมีนายอาเภอ หรือผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้
หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั ้งนี ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่ว่าจะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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