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การันตีครบ 10 ท่าน ออกเดนิทาง 
บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ 50% เทีย่วครบ มีเวลาในแต่ละสถานทีเ่ต็มอ่ิม กระเป๋าล้อลาก 4 ล้อ หมุน 360๐ 

พกัโรงแรมดีระดับ 4 ดาวเต็ม**** อาหารดี มีไฮไลท์ อาหารเต็มคอร์ส หมอนรองคอ นอนบนเคร่ือง+รถ 

รวมค่ายกกระเป๋าใน โรงแรมทุกแห่ง อาหารขึ้นช่ือตามเมืองต่างๆ ADAPTER ส าหรับยโุรป 

รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์แล้ว มีน ้าดื่มบริการทุกวัน วันละ 1 ขวด คู่มือท่องเทีย่วประเทศแถบยโุรป 

น่ังเคร่ืองจากมอนเตเนโกสู่แฟรงค์เฟิร์ต 

 

รวมค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว กระเป๋าเลก็ใส่อปุกรณ์ใช้บนเคร่ือง 
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กาํหนดการเดินทาง  2561  
สิงหาคม  10-19  /   23 – 1 ก.ย. 
กนัยายน   6-15  /  19-28   /   28 ก.ย. – 7 ต.ค. 
ตุลาคม  11-20  /   20-29  /  26 ต.ค. – 4 พ.ย.    
พฤศจิกายน  9-18  /   23 พ.ย. – 2 ธ.ค.   
ธันวาคม  4-13  /   17-26 

 

21.00 น.    พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  
    ช้ัน 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG)   
    เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสาร 
 

00.50 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค  ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 924 

วนั โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรม (เทียบเท่า) 
1 สนามบินสุวรรณภมิู  ( กรุงเทพฯ )     

2 เมืองมิวนิค – หมู่บา้นพรีม อมั คีมซี – พระราชวงัแฮร์เรนคิมเซ - เมืองกราซ (ออสเตรีย)  
– ปราสาทโชลสแบร์ก – เขตเมืองเก่า 

-   
AUSTRIA TREND 

HOTEL EUROPA GRAZ 
3 เมืองกราซ – เมืองเบลด (สโลเวเนีย) – ล่องเรือทะเลสาบเบลด – ถ ํ้าโพสทอยน่า –  

กรุงลูบบิยานา      
RADISSON BLU 

PLAZA 
4 เมืองลบูลิยานา – กรุงซาเกรบ (โครเอเชีย) – เท่ียวชมเขตเมืองเก่า    ARISTOS ZAGREB 
5 กรุงซาเกรบ – เมืองพลิตวเิซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวเิซ่  – เมืองซาดาร์ 

    
FALKENSTEINER 

HOTEL&SPA IADERA 
6 เมืองซาดาร์ – เมืองซีบีนิก – พรีโมสทีน – เมืองสปริตร – วงัดิโอคลีเธียน 

   
RADISSON BLU 
RESORT SPLIT 

7 เมืองสปริต – เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโบราณ 
   

SHERATON 
DUBROVNIKRIVIERA 

8 เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโคทอร์ (มอนเตเนโกร) – เมืองบุดวา – เมืองพอดกอร์ริซ่า 
   

RAMADA HOTEL 
PODGORICA 

9 เมืองพอดกอร์ริซ่า – นัง่เคร่ืองบินสู่เมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต (เยอรมนี) – ชอ้ปป้ิงถนนเกอเร่ – 
สนามบินเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต    

 

10 สนามบินสุวรรณภมิู – กรุงเทพฯ     

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ ) - - - 

วนัที่สอง (2) เมอืงมิวนิค – หมู่บ้านพรีม อมั คมีซี – พระราชวังแฮร์เรนคมิเซ –  
เมืองกราซ (ออสเตรีย) – เที่ยวชมเขตเมืองเก่า 

- เทีย่ง คํา่ 
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07.05 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองมวินิค (Munich) ประเทศเยอรมนี   หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรแลว้รถโคช้รอรับ  

  นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพรีม อมั คมีซี (Prien am Chiemsee) 
  (ระยะทางประมาณ 94 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 

 เมืองท่องเท่ียวท่ีสาํคญัในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นัง่เรือขา้มสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ อนัเป็นท่ีตั้ง
ของพระราชวงัหลวงท่ีมีช่ือเรียกเดียวกนั และถูกสร้างข้ึนเพื่อใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีงดงามท่ีสุด
ในโลกโดยมีตน้แบบมาจากพระราชวงัแวร์ซายน์ในประเทศฝร่ังเศส 

  
นาํท่านเขา้ชม พระราชวัง แฮร์เรนคิมเซ (Royal palace of Herrenchiemsee) ตั้งอยูท่ี่เกาะแฮร์
เรนกลางทะเลสาบคิมเซ ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องแควน้บาวาเรีย สร้างโดยพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 
แห่งบาวาเรีย 

 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 
13.00 น.    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz) 
    (ระยะทางประมาณ 340 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) 

 เมืองหลวงของรัฐสติเรีย (STYRIA) และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศออสเตรีย ไดรั้บ
เลือกจากองคก์ารยเูนสโกข้ึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1999 และไดรั้บเลือกจาก
สหภาพยโุรปใหเ้ป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรมของยโุรปในปี ค.ศ. 2003 ท่ีเป็นศูนยก์ลางของ
สถาปัตยกรรมต่างๆทั้ง โกธิก เรอเนสซองส์ และบาร็อก 
นาํท่านชม เขตเมืองเก่ากราซ (Old Town) ท่ีมีอาคารเก่าแก่มากมายกวา่ 1,000 หลงั ใหท่้านได้
ชมความสวยงามของเมืองและเกบ็ภาพเป้นท่ีระลึก 

 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน 

   พกัค้างคืน ณ AUSTRIATREND HOTEL EUROPA GRAZ หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบลด (Bled) 

(ระยะทางประมาณ 221 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) 
เมืองท่ีเคยไดรั้บรางวลัชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยูริ่ม ทะเลสาบเบลด (Lake Bled) ท่ีงดงาม
และแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติของเทือกเขาแอลป์ ท่ีเรียกวา่ Julian Alps Mountain ทาํใหเ้มืองน้ี
ไดรั้บการขนานนามวา่ “ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์”  

วนัที่สาม (3) เมืองกราซ – เมืองเบลด (สโลเวเนีย) – ล่องเรือทะเลสาบเบลด –  
ถํา้โพสทอยน่า – กรุงลูบลยิานา 

เช้า เทีย่ง คํา่ 
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นาํท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบเบลด     ทะเลสาบท่ีเกิดจาการกดัเซาะของธารนํ้าแขง็
โบฮินจ ์(Bohinj Glacier) ในยคุนํ้าแขง็ เรือล่องผา่นปราสาทเบลด (Bled Cadtle) ท่ีตั้งอยูริ่มผา
ติดทะเลสาบ เป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสโลเวเนีย  

 
12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 
13.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ ถํา้โพสทอยน่า (Postojna Caverns) 

(ระยะทางประมาณ 105 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.) 
เปิดใหเ้ขา้ชมมากกวา่ 188 ปี และมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนกวา่ 31 ลา้นคน เป็นถํ้าท่ีสวยท่ีสุดใน
ยโุรป ภายในถํ้าเช่ือมต่อถึงกนัเป็นระยะทางกวา่ 20 กิโลเมตร เขา้ชมภายในถํ้าโดยขบวน
รถรางไฟฟ้า อุณหภูมิโดยเฉล่ีย 8-10 องศาเซลเซ่ียส ภายในถํ้ามีหินงอกหินยอ้ยหลากหลาย
แบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา 

 
17.00 น.   นาํท่านเดินทางสู่ กรุงลูบลยิานา (Ljubljana) 

(ระยะทางประมาณ 54 กม. / ใช้เวลาประมาณ 50 นาท)ี 
 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
    พกัค้างคืน ณ  RADISSON BLU PLAZA หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb)   

(ระยะทางประมาณ 143 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 
 เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เมืองแห่งน้ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานนบัพนัปี ซ่ึงซาเกรป

เป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม   
 
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 
13.30 น. นาํท่านเท่ียวชมยา่นเมืองเก่ากรุงซาเกรป ท่ีถูกจดัเป็น 2 ส่วนอยา่งลงตวั คือ Lower Town & 

Upper Town ชมโรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre)  ท่ีสร้างข้ึนในปี 
ค.ศ. 1895 สถาปัตยกรรมสไตลนี์โอบาร็อก มีลกัษณะเป็นรูปตวัรูปตวัยแูละรายรอบไปดว้ย
สวนสวยสาธารณะจนไดรั้บสมญานามวา่ The Green House Shoe    นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั 
อาคารรัฐสภา (Sabor) ท่ีบอกเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของชนชาติโครแอตท่ีไดรั้บเอกราช

วนัทีส่ี่ (4) เมืองลูบลยิานา – กรุงซาเกรบ(โครเอเชีย) – เทีย่วชมเขตเมืองเก่า เช้า เทีย่ง คํา่ 
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จากยโูกสลาเวยีเม่ือปี ค.ศ. 1991 นาํท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารเซนต์สเตฟาน (St.Stephen’s 
Cathedral) สถาปัตยกรรมท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 800 ปี ในสไตลนี์โอโกธิก  
นาํท่านชม กาํแพงหินโบราณ ยคุคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ท่ีสร้างรายลอ้มเมืองเก่าท่ีคงความงาม
อศัจรรยข์องภาพพระแม่มาเรียท่ีไม่ถูกเผาทาํลายเม่ือไฟไหมค้ร้ังใหญ่ในปี ค.ศ.1731 ผา่นชม 
โบสถ์เซนต์มาร์ค ท่ีโดดเด่นดว้ยหลงัคาท่ีมีการปูกระเบ้ืองเป็นสีสนัลวดลายตราหมากรุกแดง
ขาวซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของโครเอเชีย 
นาํท่านสู่ จุตุรัสเยลาซิค เป็นยา่นการคา้และศูนยก์ลางของเมือง และยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของ
เมือง ร้านคา้และร้านขายของท่ีระลึก 

     
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
    พกัค้างคืน ณ ARISTOS ZAGREB หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น.    นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงพลติวเิซ่ (Plitvice)   
    (ระยะทางประมาณ 130 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 

 ระหวา่งทางเตม็ไปดว้ยธรรมชาติ และความงามของทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีรายลอ้มดว้ยป่าเขา
สลบัทุ่งหญา้ ฟาร์มการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์ 

     
11.30 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 
13.00 น. นาํท่านเดินเขา้สู่ อุทยานแห่งชาตพิลทิวเิซ่ (Plitvice Lakes National Park) เดินชมธรรมชาติ

ไปตามทางเทา้ในส่วน Lower lake ท่ีจดัไวเ้ป็นสัดส่วน ลดัเลาะไปตามทะเลสาบและนํ้าตกท่ี
สูงตระหง่าน เป็นอุทยานธารสวรรคต์ามธรรมชาติแหง่ยโุรป พื้นท่ีส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยนํ้า มี
ทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกนัถึง 16 ทะเลสาบ เช่ือมต่อกนัดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดั
เลาะระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา บางช่วงเป็นนํ้าตกแบ่งเป็น 2 ระดบั นํ้ าตกท่ีสูงท่ีสุดมีความ
สูง 639 เมตร ท่ีต่าสุดมีความสูง 503 เมตร 
**หมายเหตุ ในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่วนัที ่ 1 พฤศจิกายน 31 มีนาคมของทุกปี ทางอุทยาน
แห่งชาติพลทิวเิซ่จะงดให้บริการเรือล่องทะเลสาบและรถไฟ Panoramic Train** 
 

17.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar)   
(ระยะทางประมาณ 118 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 

วนัที่ห้า (5) กรุงซาเกรบ – เมืองพลติวเิซ่ - อุทยานแห่งชาตพิลติวเิซ่  – เมืองซาดาร์ เช้า เทีย่ง คํา่ 
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 เมืองแห่งน้ีมีอายปุระมาณ 2,800 ปี ในอดีตเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัของยา่นทะเลเอเดรียติก 
ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่มาตั้งแต่สมยั
โรมนัอีกดว้ย 

 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
    พกัค้างคืน ณ FALKENSTEINER HOTEL&SPA IADERA หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่  เมืองซีบีนิก (Sibenik) 
 (ระยะทางประมาณ 89 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 
  เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นส่วนกลางของประเทศโครเอเชีย ท่ีอยูท่างฝ่ังทะเลแอนเดรียติค ท่ีมีพื้นท่ีเวา้

เขา้มาและมีแม่นํ้าครึกค่า (Krka) ซ่ึงถือว่าเป็นแม่นํ้าท่ีสวยท่ีสุดในโครเอเชียไหลผา่น 
 ใหท่้านไดถ่้ายรูปของหมู่บ้านพรีโมสทนี (Premosten) ท่ีตั้งอยูบ่นปลายแหลมยืน่ออกไปใน

ทะเลอาเดรียติก 
นาํท่านชมสถานท่ีสาคญัท่ีสุดของเมืองคือ มหาวิหารเซนต์เจมส์ (Cathredral of St.James) 
สร้างข้ึนในระหวา่งปี ค.ศ.1431-1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกนัระหวา่ง 3 ศิลปกรรม 
คือ ดลัเมเชียน (ทอ้งถ่ิน), ศิลปะทางเหนือของอิตาลีและทสัคานี สถาปนิคทั้ง 3 ท่านไดใ้ช้
เทคนิคชั้นสูงในการสร้างหอ้งโถงสูงใหญ่ และโดมคร่ึงวงกลม ทั้งวิหารสร้างดว้ยหินทั้งหมด
โดยยเูนสโกย้กใหม้หาวหิารแห่งน้ีใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000  
 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 
13.00 น.   นาํท่านเดินทางสู่ เมืองสปริต (Split) 
    (ระยะทางประมาณ 89 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.)  

 เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองของโครเอเชีย รองลงมาจากเมืองซาเกรบ ในแควน้ดลัเมเชียนซ่ึงเป็น
ตน้กาํเนิดของสุนขัพนัธ์ดลัเมเชียน เมืองแห่งน้ีมีความเก่าแก่มาก เรียกวา่เป็นเมืองสาํคญัทาง
ประวติัศาสตร์ อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัทางการคา้ การท่องเท่ียว ของโครเอเชีย 
นาํท่านเขา้ชม พระราชวังดโิอเคลเธียน (Diocletian Palace) ท่ีสร้างข้ึนตามพระประสงคข์อง
จกัรพรรด์ิดิโอเคลเธ่ียนแห่งโรมนั เม่ือราวตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 14  ใชเ้วลาในการก่อสร้างถึง 
10 ปี UNESCO ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 นาํท่านชม หอ้งโถงกลาง ซ่ึงมี
ทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่หอ้งอ่ืนๆ ถ่ายรูปกบั วหิารจูปิเตอร์ (Catacombes) ถดัไปเป็น Peristyle 
ลานกวา้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไม้
สลกัอยา่งวิจิตรสวยงาม ยอดระฆังแห่งวหิาร (The Cathedral Belfry) และ แท่นบูชาของ

วนัที่หก (6) เมืองซาดาร์ – เมืองซีบีนิก – พรีโมสทีน - เมืองสปริต – วงัดิโอคลเีธียน เช้า เทีย่ง คํา่ 
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เซนต์โดมินัสและเซนต์สตาซิอุส ซ่ึงอยูภ่ายในวหิาร นอกจากนั้นยงัมีส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆท่ี
น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น โบสถแ์ห่งเทพวีนสั วิหารดอมนิอุส มหาวหิารเซนตดู์ช ซ่ึงมีหอ
ระฆงัท่ีสวยงามและเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองสปริตแห่งน้ีอีกดว้ย 

       
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
    พกัค้างคืน ณ RADISSON BLU RESORT SPLIT หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั     
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik) 
    (ระยะทางประมาณ 229 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) 

 มีสมญานามวา่ “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” ซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมความสวยงาม
สดใสของบา้นเรือนท่ีมุงดว้ยหลงัคากระเบ้ืองสีแสดตามแนวชายฝ่ัง 
 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 
13.00 น. นาํท่านขึน้กระเช้า (Cable Car) เขา้ชม วหิารฟรานซิส (Franciscan Monastery) วหิารเก่าแก่

ของเมืองท่ีสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิกผสมโรมาเนสกท่ี์สวยงาม ภายในมีพิพิธภณัฑ์
ท่ีเกบ็รวบรวมสมบติัลํ้าค่าทางศาสนาไวม้ากมาย และมีร้านขายยาท่ีเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1391  มีเวลาใหท่้านไดช้มความสวยงามของสถาปัตยกรรมในเมือง รวมถึงใหท่้านไดถ่้ายรูปท่ี
ระลึกกบั เสาหินอศัวิน (Orlando Column) และเดินชม หอนาฬิกา (Bell Tower) ท่ีมีหนา้ปัด
ทาํดว้ยเหลก็ มีความพิเศษตรงลูกกลมๆใตห้นา้ปัดจะแทนพระจนัทร์บอกขา้งข้ึนขา้งแรมใน
สมยัก่อน 
นาํท่านชม เขตเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 
ค.ศ. 1979 ท่านจะไดช้มทศันียภาพของตวัเมืองท่ีมี กาํแพงเมืองโบราณ ความยาวกวา่ 1,940 
เมตรลอ้มรอบอยู ่ บนกาํแพงมีหอคอยและป้อมปราการท่ีใชป้้องกนัการรุกรานจากพวกเซิร์บ 
และอาหรับ จากนั้นนาํท่านเดินลอด ประตูเมือง (Pile Gate) ท่ีสร้างมาตั้งแต่ยคุศตวรรษท่ี 7 มี
รูปป้ันของนกับุญเซนตเ์บลส นกับุญประจาํเมือง เพือ่เขา้สู่ใจกลางเขตเมืองเก่า นาํท่านชม  
นํา้พุออนฟริโอ (Onfrio fountain) 

   
19.00 น.     รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
    พกัค้างคืน ณ NH SHERATON DUBROVNIK RIVIERA หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั     
 

วนัที่เจ็ด (7) เมืองสปริต – เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโบราณ – กาํแพงเมอืงเก่า เช้า เทีย่ง คํา่ 
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เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
08.00 น.    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโคทอร์ (Kotor) 
    (ระยะทางประมาณ 93 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 

เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลอาเดรียติก ระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพของภูเขาท่ีโอบ
ลอ้มผนืนํ้าเอาไวเ้หมืองเช่นฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย ์
นาํท่านชมเมืองโคทอร์ ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลกดา้นธรรมชาติ
และวฒันธรรม เมืองท่ีสร้างภายในกาํแพงสูง แบ่งตวัเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า (Old Town) 
และเมืองใหม่ (New Town) นาํท่านถ่ายรูปกบั โบสถ์เซนต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint 
Tryphon) อิสระใหท่้านเดินเล่นและชมความงามภายในตวัเมืองเก่า หรือเลือกซ้ือของฝากท่ี
ระลึกตามอธัยาศยั 
 

13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
   
14.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองบุควา (Budva) 
    (ระยะทางประมาณ 23 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 
  เมืองท่องเท่ียวตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของมอนเตเนโกร สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 5  
  นาํท่านชมความงามภายในตวัเมืองเก่า Stari Grad (Old Town)  
  นาํท่านเขา้ชมโบสถ์เซนต์จอหน์ (Church of Saint John) ใหท่้านอิสระเดินเล่นถ่ายรูปและ

เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 
 นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงพอดกอร์ริซ่า (Podgorica) 
    (ระยะทางประมาณ 23 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 
    เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร 
 
19.00 น.    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
    พกัค้างคืน ณ RAMADA HOTEL PODGORICA หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั     
     

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
07.30 น.  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติพอดกอร์ริซ่า เพื่อนาํท่านเดินทางสู่นครแฟรงคเ์ฟิร์ต 

ประเทศเยอรมนี 

วนัทีแ่ปด (8) เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโคทอร์ (มอนเตเนโกร) – เมืองบุดวา –  
เมืองพอดกอร์ริซ่า 

เช้า เทีย่ง - 

วนัที่เก้า (9) เมืองพอดกอร์ริซ่า – บินสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) – ช้อปป้ิงถนนเกอเร่ –
สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต  

เช้า เทีย่ง - 
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10.40 น.    ออกเดินทางสู่นครแฟรงคเ์ฟิร์ตโดยสายการบินมอนเตเนโกร แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี YM160 
12.50 น.    เดินทางถึงสนามบินนครแฟรงคเ์ฟิร์ต จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
 
14.30 น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
 
15.30 น. นาํท่านเท่ียวชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ดา้นขา้งกคื็อ 

The Romer หรือ Frankfurt City Hall หรือ ศาลาวา่การเมือง ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของจตุัรัสโรเมอร์ อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชอ้ปป้ิงบนถนนไซล ์ วอ็ลคก้ิงสตรีท
หรือชอ้ปป้ิงบนถนน Goethestrabe กบัสินคา้แบรนดเ์นมอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Prada  

 
     
17.30 น.     นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต เพื่อทาํ Tax refund 
20.40 น.    ออกเดินทางกลบัสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 923 
 
 

12.30 น.     เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 

                                                                   
                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 กาํหนดการเดินทาง  2561  
กนัยายน   6-15  /  19-28  /   28 ก.ย. – 7 ต.ค. 
ตุลาคม  11-20  /   20-29  /  26 ต.ค. – 4 พ.ย.    
พฤศจิกายน  9-18  /   23 พ.ย. – 2 ธ.ค.   
ธันวาคม  4-13  /   17-26 
 
 
 
 
 

 

วนัที่สิบ (10) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 
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อตัราค่าบริการ ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  110,000.- 

1 ผู้ใหญ่ 1 เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี  (มเีตยีง) ราคาท่านละ  105,000.- 

2 ผู้ใหญ่ 1 เดก็ อายุตํา่กว่า 12 ปี (มเีตยีง) ราคาท่านละ  100,000.- 

2 ผู้ใหญ่ 1 เดก็ อายุตํา่กว่า 12 ปี (ไม่มเีตยีง) ราคาท่านละ  90,000.- 

พกัห้องเดี่ยว จ่ายเพิม่อกีท่านละ 20,000.- 

ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่านละ 23,000.- 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน (การบินไทย) เด็ก     หักท่านละ 16,000.- 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มเีตียงเสริม *** 
***หมายเหตุ     การเดนิทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดนิทางจาํนวน 20 ท่านขึน้ไป*** 

หากมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 
 

กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ยืน่วซ่ีาให้ทางบริษทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนการเดินทาง 
ในการยืน่วซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 

เพือ่มาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบินไทยเสน้ทาง ตามท่ีระบุ  
(ภาษีนํ้ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัท่ี  1 เม.ย. 60  หากในวนัออกตัว๋มีการปรับเพิ่มทางบริษทัขอเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง) 

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน  (Standard Room) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีกาํหนดในโปรแกรม  
 ค่ายานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถขบัเกิน 12 ชัว่โมง/วนั) 
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 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

**หากสถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษัทได้ทาํการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ประเทศเยอรมนี 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) บางแห่ง และมคัคุเทศกไ์ทย คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเลก็ติดตวัท่านข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน (เท่าน้ัน) 

 
 
 
 

 ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าแจง้เขา้ออก กรณีคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ มินิบาร์, ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
 ค่าทิปไกด ์และหวัหนา้ทวัร์ท่ีดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขบัรถ (หากท่านพอใจในการ 

บริการควรใหทิ้ปเพื่อเป็นกาํลงัใจ เพิ่มเติม) 
  ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  ซ่ึงท่านต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 
 
 
 

เม่ือท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็มดัจาํค่าทวัร์ท่านละ  30,000  บาท 
กรณีช่วงเทศกาล ขอเรียกเกบ็ค่ามดัจาํค่าทวัร์ ท่านละ 40,000 บาท   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัทาํการ  มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดย
อตัโนมัต ิ
 
***(กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตาม

เง่ือนไขการชาํระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ทางบริษทัจะคืนเงินค่า
ทวัร์ใหท่้าน โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงเท่านั้น)*** 

 *** หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาํหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล 
วีซ่าของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทั้งหมด*** 
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***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ทาํการจองทัวร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงือ่นไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วัน    ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (คืนค่ามดัจาํใหท้ั้งหมด) 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  30-44 วัน    ยดึเงินค่ามดัจาํทั้งหมด 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  15-29 วัน    ไม่คืนค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  8-14  วัน     ไม่คืนค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  1-7  วนั    ไม่คืนค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ี
เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม 
ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

 กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า  หรือไม่วา่ดว้ยสาเหต 
ใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วีซ่า, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ กต็าม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 

 ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองวซ่ีา 
 การอนุมัติวซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของทางสถานทูต   ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานทูตเป็นผูเ้กบ็ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีส่ถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) หากผลวีซ่าออกมาวา่
ท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คนืเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนยืน่ไม่ว่าในกรณใีดๆ กต็าม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 
  กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษทัขอสงวน 
สิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนยืน่ ให้กบัท่าน   เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเกบ็ และท่านสามารถนาํวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ
 ในกรณ ีทีก่รุ๊ปมีการยืน่วซ่ีาเข้าไปแล้ว และท่านเพิง่พร้อมยืน่วซ่ีาหลงักรุ๊ป ท่านจะต้องรับผดิชอบค่าวซ่ีาส่วนต่างที ่
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เกดิขึน้(กรณมีค่ีาใช้จ่ายเร่ืองวซ่ีาเพิม่เติม) 
ในการยืน่วซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  

เพือ่มาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  / สายการบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็ / และท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยืน่วีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้าย
แตกต่างจากการยืน่กรุ๊ปปกติ ซ่ึงท่านจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน 

การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
ในกรณยีกเลกิการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
ที่น่ัง Long Leg  ทีน่ั่งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนัง่สาํหรับบุคคลท่ีดูแขง็แรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได ้เผือ่เกิดเหตุ

ฉุกเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้แต่ข้ึนอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 
กรณีหากท่านต้องมีการสํารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 
สําหรับท่านทีเ่ป็นมุสลมิ,  ทานมังสวรัิติ, ไม่ทานหมู / เนือ้ / ไก่ / ปลา หรืออืน่ๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
กรณมีีงานจัดประชุมนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยุโรปทีมี่ลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง

อาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
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สัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสมัภาระสาํหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก
โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋าเพิม่เติมมากกวา่ 1 ใบ ท่านจะถูกเรียกเกบ็เงินเพิม่ต่างหากจากผูใ้หบ้ริการในแต่ละ
โรงแรม (ท่านตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

นํา้หนักของสัมภาระโหลด สําหรับสายการบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่
อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

กระเป๋าสัมภาระ สําหรับนําขึน้เคร่ืองได้ สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมี
นํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณีที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสมัภาระนํ้าหนกัเกิน (ท่าน
ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

ทางบริษัทฯ ไม่รับผดิชอบกรณเีกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารทีเ่ดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ 
กต็าม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
สาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้ประเทศ  เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดินทาง  

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่น

ประเทศไทย 
              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว) 
 

 ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอยีดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยนิยอมในข้อตกลงเงื่อนไขการจอง 
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ยอมรับ 

และการยกเลกิ และเงือ่นไขของการเดนิทางท่องเทีย่วในคร้ังนีทุ้กประการ เรียบร้อยแล้ว  

 
 
 

เอกสารในการขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 2 ประเทศ โครเอเชียและเยอรมนี 
กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับยืน่วซ่ีา 2 ชุด ใช้เวลายืน่วซ่ีาประมาณ 30 วนัทาํการ 

ในการยืน่วซ่ีา ผู้เดนิทางทุกท่านจะต้องเดนิทางมายืน่วซ่ีาด้วยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพือ่มาสแกนลายนิว้มือด้วยตวัท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 

1. หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมีอายใุชง้านไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้สาํหรับ ประทบัตราอยา่งนอ้ย 
3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมาแสดงต่อสถานทูตดว้ย) 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี 2 นิว้ ปกติ จาํนวน 2 รูป   (ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่ยิม้เห็นฟัน 
พื้นหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ตอ้งไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเขม้ และหา้ม
เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ
ไม่ซ้ํากบัหน้าวซ่ีาในเล่มพาสปอร์ต 
 
 

3. เอกสารทั่วไป สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาบตัรขา้ราชการ,  
สาํเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถา้มี) 

4. สําเนาสูติบัตร สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเดก็ท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี) 
5. หลกัฐานการเงิน หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือน

ปัจจุบนั ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นวา่มี
ฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิลาํเนา ในกรณีท่ี
เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองจากทาง
ธนาคารวา่เป็น sponsor พร้อมระบุช่ือของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายให ้

***ทางสถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั*** 
เอกสารการเงินต้องอพัเดทไม่เกนิ 7-10 วนัก่อนยืน่วซ่ีา ดังน้ันต้องทาํ เอกสารการเงิน 2 รอบค่ะ 

พร้อมหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตัวจริง  ในวันที่ยื่นวีซ่า
ต้องนํา BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย 
กรณทีีบ่ริษัทของท่านเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้เดนิทางทั้งหมด ทางบริษัทท่าน
ต้องออกจดหมายอกีฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดย
ระบุช่ือผู้เดินทาง และระบุเหตุผลทีจั่ดการเดินทางคร้ังนีใ้นจดหมายด้วย 
**หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้อืน่ จะต้องไปทาํ BANK  GUARANTEE  ที่ธนาคาร โดยต้องใส่
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ช่ือผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย** 
6. หลกัฐานการงาน ใบรับรองการทาํงานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นล่าง จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู,่ สาํเนาทะเบียนการคา้ 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ (คดัจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน) 
 

 กรณีที่เป็น
พนักงานบริษทั
ทั่วไป 

ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานตวัจริง ระบุวนัเร่ิมเข้างาน / อตัราเงินเดือน / ตําแหน่งงาน / ช่วงเวลาที่ขอ
ลางานเพือ่เดินทางท่องเที่ยว หลงัจากน้ันจะกลบัมาทํางานตามปกติหลงัครบกาํหนดลางาน 
(ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 

กรณีประกอบ
ธุรกจิส่วนตัว 
เจ้าของกจิการ 

ใชห้นงัสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมีช่ือเป็นกรรมการและมีอาํนาจในการลงนาม (คดัจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี หรือ สาํเนาทะเบียนการคา้ หรือสาํเนา
ใบทะเบียนพาณิชย ์ 

กรณีข้าราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สงักดั (ตวัจริง) ,หนงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานและสาํเนาบตัร
ขา้ราชการ 1 ชุด เป็น เป็นภาษาองักฤษ 

กรณีแม่บ้าน
เดินทางคนเดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสาํเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย 
 

กรณีเป็นนักเรียน 
นักศึกษา 

ตอ้งใชห้นงัสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) พร้อมสาํเนาบตัร
นกัเรียน หรือนกัศึกษา 

7. กรณีเด็กที่ไม่ได้
เดินทางพร้อม
ผู้ปกครอง 

 ใชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี 
1.    หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเดก็ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี )  หากเดก็เดินทาง

กบับิดาตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเดก็เดินทางพร้อมมารดาตอ้งมีใบรับรองจากบิดา 
หนงัสือยนิยอมสามารถทาํท่ีสาํนกังานเขต หรือ อาํเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมีขอ้ความระบุ
ในเอกสารวา่ใหเ้ดก็ช่ืออะไร เดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์อยา่งไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) 
ยนิยอมใหเ้ดก็หญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
5.    สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
6.    สาํเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 

 

 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง 
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 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็นเหตุผล
ใดกต็าม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้

 
 
 

 
 
 
 


