12ต.ค.61
21.00 น.
หมายเหตุ

13ต.ค.61
01.20 น.
07.15 น.

12.00 น.
บ่าย

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

ศุกร์

เวียนนา - กราซ - ชลอสเบิร์ก - เที่ยวเมืองกราซ - ลูบลิยานา - เบลด
(สโลเวเนีย)
ออกเดินทางสูก่ รุ งเวียนนา โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG936

เสาร์

ทางบริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดยซื ้อ
ตัว๋ เครื่ องบิน,เช่ารถโค้ ช,จองโรงแรมที่พกั ,ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้ าชมต่างๆ
เพื่อเป็ นการเตรียมพร้ อมให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อนั สุดวิสยั อาทิ
การยกเลิกเทีย่ วบิน,การล่าช้ าของสายการบิน,การพลาดเทีย่ วบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ),
การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล,ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง
อันเป็ นผลทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง
ได้ ตามโปรแกรม หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืน
เงินค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่ทา่ นได้ ชาระมาแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ มีการตกลงชาระ
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จา่ ยใดๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากใน
รายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้

คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
แล้ ว นาท่านเดินทางสูเ่ มืองกราซ ได้ รับเลือกโดย UNESCO ให้ เป็ นเมืองมรดกโลก
และเป็ นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปปี ค.ศ. 2003 กราซ เป็ นเมืองทีม่ ีการดูแล
รักษาสถานที่ทอ่ งเที่ยวบรรยากาศดีๆ ได้ อย่างสมบูรณ์ ใจกลางเมืองมีภเู ขาตังโดด
้
เด่นคือ The Schlossberg ที่อดุ มไปด้ วยต้ นไม้ นาคณะขึ ้นกระเช้ าไฟฟ้า
(Funicular) สูจ่ ดุ ชมวิวบนยอดชลอสเบิร์ก เป็ นที่ตงของหอนาฬ
ั้
กิ าและหอระฆังลิส
เซอร์ ที่อยูบ่ นยอดเขา เป็ นจุดแลนด์มาร์ กและเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองมาตังแต่
้
ศตวรรษที่ 16 ท่ามกลางต้ นไม้ และป้อมปราการขนาดใหญ่ ยังมีปราสาททีม่ ีอายุ
กว่า 1,000 ปี ที่มาของชื่อเมืองในภาษาสลาฟซึง่ แปลว่า ปราสาทหลังเล็ก ในปี ค.ศ.
1809 ได้ รอดพ้ นจากคาสัง่ ทาลายเมืองของนโปเลียน จากนันน
้ าทานเทีย่ วชมเขต
เมืองเก่าดังเดิ
้ มที่ตงมานานหลายศตวรรษแล้
ั้
วเป็ นแหล่งรวมสถาปั ตยกรรมต่างๆ
จากทุกสมัย สิง่ ก่อสร้ างแบบโมเดิร์นได้ ถกู สร้ างขึ ้นมา อาทิเช่น Kunsthaus (บ้ าน
ของโมเดิร์นอาร์ ต) และเกาะในแม่น ้ามูร์ ปั จจุบนั เมืองกราซเต็มไปด้ วยเสน่ห์ของการ
ผสมผสานบรรยากาศยุคกลางเข้ ากับสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางสูส่ าธารณรัฐสโลเวเนีย ดินแดนที่มีความงดงามทางลักษณะ
ภูมิประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นทะเลสาบ ภูเขา และศิลปะวัฒนธรรมที่สดุ แสนจะ
งดงาม เข้ าสูเ่ บลด (Bled) เมืองตากอากาศตังอยู
้ ่ริมทะเลสาบและริ มเทือกเขา
แอลป์ จูเลียน เป็ นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ในประเทศสโลเวเนีย และ
ได้ รับการขนานนามว่าเป็ นไข่มกุ แห่งเทือกเขาแอลป์

19.00 น.

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั PARK HOTEL BLED หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

14ต.ค.61

เบลด - ล่ องเรื อทะเลสาบเบลด - ลูบลิยานา - ถา้ โพสทอยน่ า - โอบา
เทีย (โครเอเชีย)
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านล่องเรื อชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัด

07.00 น.
08.00 น.

(192 ก.ม.)

Chinese
(215 ก.ม.)

Local
www.hotel-park-bled.com
อาทิตย์
Buffet

(55 ก.ม.)

12.00 น.
บ่าย

17.00 น.

19.00 น.
15ต.ค.61
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
บ่าย

เซาะของธารน ้าแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน ้าแข็ง แต่ที่น่าสนใจ
ยิ่งกว่านันคื
้ อ น ้าในทะเลสาบไม่ได้ มาจากการละลายของธารน ้าแข็ง แต่มา
จากบ่อน ้าร้ อนใต้ ดินหลายแห่ง น ้าในทะเลสาบนี ้จึงใสบริ สทุ ธิ์ และไม่
กลายเป็ นน ้าแข็งในฤดูหนาว เรื อล่องผ่านปราสาทเบลด (Bled Castle) ที่ตงั ้
อยู่บนริ มผา ติดทะเลสาบเป็ นปราสาทที่เก่าแก่ที่สดุ จักรพรรดิ์เฮนริ คที่ 2 แห่ง
เยอรมันยกให้ เป็ นสถานที่พกั ของ บิชอป อัลเบี่ยม แห่งบริ เซน (Bishop
Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.1004 แล้ วเดินทางต่อสูก่ รุ งลูบลิยานา
(Ljubljana) เข้ าสูจ่ ตั รุ ัสเพรเซเรน จัตรุ ัสกลางเมืองเป็ นจัตรุ ัสที่มีความสาคัญ
เช่นเดียวกับจัตรุ ัสบันไดสเปนในกรุ งโรมมีรูปปั น้ ของ ฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มี
ชื่อเสียงของสโลเวเนียเป็ นสัญลักษณ์ความรักชาติและเสรี ภาพ ใกล้ จตั รุ ัส
เป็ นโบสถ์ในนิกายฟรานเซสกัน ศิลปะในแบบอาร์ ตนูโว
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางไปเที่ยวชมถ ้าโพสทอยน่า เปิ ดให้ บริ การมากว่า 188 ปี และมี
นักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 31 ล้ านคน เป็ นถ ้าที่สวยที่สดุ ในยุโรป ภายในถ ้า
เชื่อมต่อถึงกันเป็ นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เข้ าชมภายในถ ้าโดยขบวน
รถรางไฟฟ้าที่เปิ ดให้ บริ การในปี 1884 อุณหภูมิภายในถ ้าโดยเฉลี่ย 8-10
องศาเซลเซียส ชมส่วนที่ใหญ่ที่สดุ ภายในถ ้าที่เรี ยกว่า Classic Karst ภายใน
ถ ้ามีหินงอกหินย้ อยหลากหลายแบบและสีสนั สวยงามสุดพรรณนา ภายในถ ้า
ยังมีห้องต่างๆ มากมาย ลดหลัน่ เป็ นชันๆ
้ ราวกับเนรมิต
ออกเดินทางสูเ่ มืองโอบาเทีย เมืองตากอากาศแบบริ เวียร่ าที่มีอากาศดีตลอด
ทังปี
้ ตัวเมืองลดหลัน่ ไปตามไหล่เขา เป็ นทังวิ
้ ลล่าตากอากาศ, โรงแรมชันน
้ า,
แหล่งบันเทิงและร้ านอาหาร จัตรุ ัสกลางเมืองมีรูปปั น้ สตรี และนกนางนวล อัน
เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง อิสระให้ ท่านพักผ่อนกับบรรยากาศชันเลิ
้ ศ
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั REMISEN PREMIUM HOTEL AMBASADOR หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
โอบาเทีย - ซาเกรบ เที่ยวชมเมืองหลวงอันเก่ าแก่
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูน่ ครซาเกรบ เมืองหลวงอันเก่าแก่ ศูนย์กลางการปกครอง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศโครเอเชีย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเที่ยวชมเมือง เริ่ มต้ นเดินทัวร์ จากจัตรุ ัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน โบสถ์
เก่าแก่ที่มีอายุเกือบ 1,000 ปี เห็นได้ จากทุกมุมของเมือง หลังจากถูกกองทัพ
มองโกลทาลาย ในคริ สต์ศตวรรษที่ 13 และแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ในปี ค.ศ.
1880 ก็ได้ รับการซ่อมแซมใหม่ให้ เป็ นรูปแบบนิโอโกธิคดังที่เห็นในปั จจุบนั ชม
ตลาดโดแลค ตลาดกลางแจ้ งที่กล่าวกันว่า เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของยุโรป ชม
ประตูเมืองเก่าสโตนเกท ประตูเมืองที่ยงั หลงเหลือมีรูปพระแม่มารี อยู่ รอดพ้ น
จากไฟไหม้ ครัง้ ใหญ่ในปี ค.ศ.1731 เชื่อกันว่าเกิดจากปาฏิหาริ ย์อนั ศักดิ์สิทธิ์
เข้ าสูจ่ ตั รุ ัสมหาวิหารเซนต์มาร์ ค ซึง่ ตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองเก่าซาเกรบ สร้ างขึ ้นใน
ราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงด้ วยกระเบื ้องสีตา่ งๆ ซึง่ เป็ นรู ปตราสัญลักษณ์
ของ ซาเกรบ โครเอเชีย สลาโวเนีย และดาลมาเชีย รอบๆ จัตรุ ัสเรี ยงรายไป
ด้ วย ทาเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภา บันทึกภาพแบบพาโนรามา ที่จดุ ชม
วิวตัวเมืองเก่าเขตอัพเพอร์ ทาวน์ แล้ วนัง่ รถรางสู่โลเวอร์ ทาวน์ เขตชุมชนย่าน
ใจกลางเมือง ณ จัตรุ ัสเยลาซิค ย่านการค้ าและศูนย์กลางของเมือง อีกทังยั
้ ง
เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ อันทันสมัยของคนเมือง ร้ านค้ าและร้ านขายของที่ระลึกเรี ยง

Chinese
(48 ก.ม.)

(62 ก.ม.)

Local
www.remisens.com
จันทร์
Buffet
(170 ก.ม.)
Chinese

19.00 น.
16ต.ค.61
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
บ่าย

20.00 น.
17ต.ค.61
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

รายให้ ท่านได้ เพลิดเพลินตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SHERATON HOTEL ZAGREB หรื อเทียบเท่าในระดับ www.sheratonzagreb.com
เดียวกัน
นครซาเกรบ - อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่ - เดินเที่ยวชมอุทยานฯ อังคาร
สปลิต
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
เดินทางสูเ่ มืองพลิตวิเซ่ (Plitvice) แห่งแคว้ น Istria & Kvarner ระหว่างทาง
(188 ก.ม.)
เต็มไปด้ วยธรรมชาติ และความงามของทิวทัศน์สองข้ างทางที่รายล้ อมด้ วยป่ า
เขาสลับทุ่งหญ้ า ฟาร์ มการเกษตรที่อดุ มสมบูรณ์
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสู่ อุทยานแห่ งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park)
ตังอยู
้ ่ในกลางของประเทศ ถูกค้ นพบขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติไป
ตามทางเท้ าที่จดั ไว้ เป็ นสัดส่วน
ลัดเลาะไปตามทะเลสาบและน ้าตกที่สงู
ตระหง่าน เป็ นอุทยานธารสวรรค์ตามธรรมชาติแห่งยุโรป พื ้นที่สว่ นใหญ่ปก
คลุมด้ วยน ้า มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกันถึง 16 ทะเลสาบ
เชื่อมต่อกันด้ วยทางเดินสะพานไม้ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา บาง
ช่วงเป็ นน ้าตกแบ่งเป็ น 2 ระดับ น ้าตกที่สงู ที่สดุ มีความสูง 639 เมตร ที่ต่าสุดมี
ความสูง 503 เมตร นาท่านล่องเรื อข้ ามทะเลสาบ Kozjak เป็ นทะเลสาบที่
ใหญ่ที่สดุ ในอุทยานฯ องค์การยูเนสโก้ จงึ ได้ รับเอาไว้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1979 สมควรแก่เวลานาคณะเดินทางสูเ่ มืองสปลิต (Split) เมืองใหญ่เป็ น
(257 ก.ม.)
อันดับสองของโครเอเชีย รองลงมาจากเมืองซาเกรบ ในแคว้ นดัลเมเชียนซึง่
เป็ นต้ นกาเนิดของสุนขั พันธ์ดลั เมเชียน
ที่นี่เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจ,
วัฒนธรรมและการคมนาคมที่สาคัญที่สดุ ของเขตชายทะเล ด้ วยมีสนามบิน
นานาชาติที่สามารถรองรับการเดินทางทางภาคใต้ ของโครเอเชียกับหลาย
เมืองในยุโรป
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU RESORT SPLIT (พัก 2 คืน) หรื อ
www.radissonblu.com
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
สปลิต - ซีบีนิก - มหาวิหารเซนต์ เจมส์ - พระราชวังดิโอคลีเธียน
พุธ
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
นาคณะเดินทางสูเ่ มืองซีบีนิก (Sibenik) ซึง่ ถูกบันทึกในเอกสารตังแต่
้ ปี ค.ศ.
(87 ก.ม.)
1066 ในชื่อ แคสทรัม ซีบีนิซี (Castrum Sebenici) เติบโตจากอิทธิพลภายใต้
การปกครองของ ฮังกาเรี ยน-โครแอต รวมถึงเวเนเชียน ขึ ้นชมวิวทิวทัศน์แบบ
พาโนรามาบนป้อมปราการ ANNE ที่สร้ างขึ ้นเพื่อป้องกันการรุ กรานจากข้ าศึก
ในยุคกลาง แล้ วนาชมสถานที่สาคัญที่สดุ ของเมืองคือ มหาวิหารเซนต์ เจมส์
สร้ างขึ ้นในระหว่างปี ค.ศ.1431-ค.ศ.1535 เป็ นสถาปั ตยกรรมผสมผสานกัน
ระหว่าง 3 ศิลปกรรมคือ ดัลเมเชียน (ท้ องถิ่น), ศิลปะทางเหนือของอิตาลี
และทัสคานี สถาปนิคทัง้ 3 ท่าน ได้ ใช้ เทคนิคชันสู
้ งในการสร้ างห้ องโถงสูง
ใหญ่และโดมครึ่งวงกลม ทังวิ
้ หารล้ วนสร้ างด้ วยหินทังหมด
้
สะท้ อนให้ เห็นถึง
อิทธิพลของศิลปะโกธิค และเรอเนสซองค์ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน โดย
ยูเนสโก้ ยกให้ มหาวิหารแห่งนี ้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
(82 ก.ม.)
เดินทางกลับสูเ่ มืองสปลิต (Split) เขตเมืองโบราณสปลิต เป็ นที่ตงของ
ั้
พระราชวังดิโอคลีเธียน (Diocletian’s Palace) สร้ างในราวศตวรรษที่ 3 บน
อ่าวอัสพาลาโธส โดยดิโอคลีเธียน จักรพรรดิแห่งโรม ซึง่ พระองค์ทรงพานักที่
พระราชวังแห่งนี ้จนสิ ้นชีพ ในปี ค.ศ. 305 ชมร่ องรอยของพระราชวังที่มีอายุ

กว่า 1,700 ปี ด้ านในเป็ นมหาวิหารสร้ างในยุคกลางและป้อมปราการ เดิมเพื่อ
ป้องกันข้ าศึก UNESCO ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้ วย อิสระให้ ท่าน
พักผ่อนหย่อนใจบน พรอมมินาด ถนนเลียบทะเลที่งดงามของเมือง

19.00 น.
18ต.ค.61
07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON BLU RESORT SPLIT หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
สปริต - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) - ดูบรอฟนิก - เมืองโบราณ ขึน้ กาแพงเมืองเก่ า
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองดูบรอฟนิก ผ่านอาณาเขตดินแดนของประเทศบอสเนียและ
เฮอร์ เซโกวีนา ผ่านเมืองสตอน ที่มีฟาร์ มเลี ้ยงหอยนางรมอยู่มากมาย 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
เมืองที่มีอานาจทางทะเลตังแต่
้ ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางการ
ค้ า จึงได้ สร้ างความยิ่งใหญ่ให้ โดดเด่น ด้ วยการตกแต่งพระราชวัง, สร้ างโบสถ์
, วิหาร สร้ างจัตรุ ัสและน ้าพุ บ้ านเรื อนต่างๆ ได้ รับการปรับเปลี่ยนอย่างงดงาม
ตามยุคสมัย เสน่ห์ของเมืองอยู่ที่เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึง่ ตังอยู
้ ่ในโอบ
ล้ อมกาแพงโบราณสูงตระหง่าน ตรงบริ เวณพื ้นที่ริมทะเลอาเดรี ยติก เป็ นเขต
ชุมชนเริ่ มแรกที่บรรพบุรุษชาว
ดูบรอฟนิกมาสร้ างบ้ านแปงเมืองไว้ ตงแต่
ั้
ศตวรรษที่ 7 และสร้ างกาแพงเมืองแข็งแรงขึ ้นล้ อมเมืองไว้ ในศตวรรษที่ 13
เพื่อป้องกันภัยจากศัตรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิร์บ
ภายในเขตเมืองเก่ามากมายด้ วยสิ่งก่อสร้ างโบราณ ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกจากยูเนสโก้
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านขึ ้นเคเบิ ้ลคาร์ สูจ่ ดุ ชมวิวบนยอดเขา เสน่ห์ของดูบรอฟนิก อยู่ที่จดุ ชม
วิวของแต่ละแห่งไม่ซ ้าแบบ ขึ ้นสูย่ อดเขาบนความสูง 405 เมตร เพื่อชม
ทัศนียภาพของเมืองแบบพาโนรามา กล่าวกันว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ ของ
เมือง จากนันน
้ าเที่ยวชมเมืองเก่าดูบรอฟนิก (Grad) โดยเริ่ มต้ นจากประตู
หลัก (Pile Gate), น ้าพุโบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), โบสถ์ฟรานซิสกัน
ในสถาปั ตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สดุ ของยุโรป ดาเนิน
กิจการมาตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1391 ชมสปอนซ่าพาเลซ (The Sponza Palace)
พระราชวังเดิม งดงามในสถาปั ตยกรรมโกธิกผสมเรอเนซองส์ 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 ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่ องราวต่างของเมืองโบราณแห่งนี ้
นาท่านชมเมืองแบบพาโนรามาวิวบนกาแพงเมืองโบราณ ที่โอบล้ อมรอบเมือง
เก่ายาวถึง 1,940 เมตร
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

Local
www.radissonblu.com
พฤหัสบดี
Buffet
(229 ก.ม.)

Local

Local

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SHERATON DUBROVNIK RIVIERA HOTEL หรื อ www.sheratondubrovnikrivi
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
era.com
19ต.ค.61
ดูบรอฟนิก - มอนเตเนโกร - THE BEST OF MONTENEGRO
ศุกร์
08.00 น.
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
09.00 น.
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองกอเตอร์ (Kotor) ซึง่ เป็ นเมืองชายฝั่ งทะเลอาเดรี ยติก
(92 กม.)
ตอนใต้ ของประเทศมอนเตเนโกร ระหว่างทางท่านจะได้ ชื่นชมกับทัศนียภาพ
ของภูเขาที่โอบล้ อมผืนน ้าเอาไว้ เหมือนเช่นฟยอร์ ดในนอร์ เวย์ นาท่านชมเมือง
โคทอร์ ซึง่ ได้ รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็ นมรดกโลกด้ านธรรมชาติ
และวัฒนธรรม เป็ นเมืองที่สร้ างภายในกาแพงสูง (City Wall) ซึง่ แบ่งตัวเมือง
เป็ น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า (Old town) และเมืองใหม่ (New Town) โดยกาแพง
เมืองแห่งนี ้สร้ างโดยชาวเวนิส อีกทังสถาปั
้
ตยกรรมในเมืองส่วนใหญ่ยงั ได้ รับ
อิทธิพลจากชาวเวนิสเช่นกัน นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน
(Cathedral of Saint Tryphon) ซึง่ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1166 ภายในตัวเมือง
เก่า อิสระให้ ท่านเดินเล่นและชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรื อเลือกซื ้อ
ของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย
13.00 น.
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
14.00 น.
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองบุดวา เมืองบุดวาเป็ นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศ
(23 กม.)
ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของมอนเตเนโกรและเป็ นที่ตงของโรงแรมและรี
ั้
สอร์ ทมาก
มาย เมืองบุดวา สร้ างขึน้ ในสมัยศตวรรษที่ 5 เคยเป็ นเมืองขึน้ ของชาวเวนิส
กว่า 400 ปี เช่น เดีย วกับ เมืองกอเตอร์ จึงได้ รั บ อิท ธิ พลจากวัฒ นธรรมของ
ชาวเวนิ ส แต่ ใ นสมัย ศตวรรษที่ 18 มอนเตเนโกรเคยตกเป็ น เมือ งขึ น้ ของ
อาณาจักรออตโตมัน นอกจากนี เ้ มืองบุดวาเป็ นอีกเมืองที่เป็ นที่ จับจ้ องของ
ประเทศล่าอาณานิคมทัง้ ฝรั่ งเศส, ออสเตรี ย และ รัสเซีย และในปี 1918 ตก
เป็ นของประเทศยูโกสลาเวีย นาท่านชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรื อ
Stari Grad (Old Town)และนาท่านเข้ าชมโบสถ์เซ็นต์จอหน์ (Church of
Saint John) ซึง่ ภายในโบสถ์มีภาพไอคอนพระแม่มารี “Madonna in Punta”
ประดิษฐานในโบสถ์แห่งนี ้ อิสระให้ ท่านเดินเล่นถ่ายรู ปและเลือกซื ้อของฝาก
ตามอั ธ ยาศั ย สมควรแก่ เ วลาน าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งพอดกอร์ ริ ซ่ า
(Podgorica)เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกรเพื่อนาท่านเข้ าสู่ที่พักและ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RAMADA HOTEL PODGORICA หรื อเทียบเท่าในระดับ www.ramadapodgorica.me
เดียวกัน
20ต.ค.61
พอดกอร์ ริซ่า - บินสู่กรุ งเวียนนา - กรุ งเทพฯ
เสาร์
05.30 น.
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Breakfast Box
08.00 น.
ออกเดินสูก่ รุ งเวียนนา โดยสายการบินมอนเตเนโกร แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่
YM500
ถึงกรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย มีเวลาให้ ท่านได้ ทา TAX REFUND คืน
09.30 น.
ภาษี ก่อนการเช็คอิน
14.30 น.
ออกเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937
21ต.ค.61
คณะเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
อาทิตย์
05.30 น.
สายการบินไทย นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วนจะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SGL USED

SGL
Supp

12-21 ต.ค. 2561

109,000.-

98,900.-

87,900.-

17,000.-

13,000.-

ค่าทัวร์ รวม :

NO TKT
ADL / CHD
-30,000.-25,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานรถโค้ ชของยุโรป
 ค่าล่องเรื อทะเลสาบเบลด / อุทยานพลิตวิเซ่ / วังดิโอคลีเธียน / โบสถ์ฟรานซิสกัน / กาแพงเมืองโบราณ
ดูบรอฟนิก / เคเบิ ้ลคาร์ ดบู รอฟนิก
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ในกรณี ทีท่ ่านมี ขอ้ จากัดในการรับประทานอาหารบางชนิ ด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่
ความเหมาะสม
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ โครเอเชีย และวีซา่ ออสเตรี ย (กลุม่ ประเทศเชงเก้ น)

 ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกัน
สุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบ
จองทัวร์

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 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 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ อง
น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้





ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั 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 องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้าน
หรื อที่ท่านรู้ จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการ
ยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่ง
ท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณา
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 หรื อเครื่ 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 , ผู้ที่กอ่ หวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการ
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 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
สามารถยื่นขอวีซา่ ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยน
ชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิ จารณา
อนุมตั ิวีซา่ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคล
หรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ใน
กรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ท่าน
ยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ ป
 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ู
เดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้
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 ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ
และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่
เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ
ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และ
หากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบิน
สามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้
50%, ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์
แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อ
ทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของ
สายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ น
จริ 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 (ทังนี
้ ้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 และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาด
กะทัดรัด และไม่มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ 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 นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่
เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่
คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้
ในเอกสารของสถานที่นนั ้ 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 กรุ ณา
สอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี
กระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่
สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สาหรับผู้โดยสารชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางน ้าหนัก
เพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
และมีความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้
ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ
ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะ
การเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการ
บินพาณิชย์
ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน
10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมี
ข้ อกาหนดที่ชดั เจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของ
คนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

ยื่นวีซ่า 2 ประเทศโครเอเชียและออสเตรี ย
กรุณาเตรียมเอกสารสาหรับยื่นวีซ่า 2 ชุด ใช้ เวลายื่นวีซ่าประมาณ 30 วันทาการ

(การขอวีซา่ ประเทศออสเตรี ยผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์ยื่นคาร้ องวีซา่ ออสเตรี ย)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่
ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกัน
ทัง้ 2 รู ป**กรุ ณาติดต่อพนักงานขายเพื่อขอตัวอย่างรู ปถ่าย**
 สาเนาทะเบียนบ้ าน,สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาบัตรข้ าราชการ,สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล,สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาใบ
หย่า,สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัท สังกัดหรื อหน่วยงานที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้
จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา / เอกสารออกไม่ เกิน 30 วันก่ อนการยื่นวีซ่า
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
พร้ อมวัตถุประสงค์
 หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่ม
ที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวี
ซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็ น sponsor พร้ อมระบุชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชี
กระแสรายวัน*** / เอกสารการเงินต้ องอัพเดทไม่ เกิน 7-10 วันก่ อนยื่นวีซ่า ดังนัน้ ต้ องทาเอกสารการเงิน 2 รอบค่ ะ

 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
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 รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต
โดยมีนายอาเภอ หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซา่ ของท่าน
เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริ ษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

