การันตีครบ 10 ท่ าน ออกเดินทาง
บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมดีระดับ 4 ดาวเต็ม****
รวมค่ ายกกระเป๋ าใน โรงแรมทุกแห่ ง
รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ แล้ ว
นั่งเครื่ องจากมอนเตเนโกสู่ แฟรงค์ เฟิ ร์ ต

เทีย่ วครบ มีเวลาในแต่ ละสถานทีเ่ ต็มอิ่ม
อาหารดี มีไฮไลท์ อาหารเต็มคอร์ ส
อาหารขึ้นชื่อตามเมืองต่ างๆ
มีน้าดื่มบริ การทุกวัน วันละ 1 ขวด
รวมค่ าวีซ่าเรี ยบร้ อยแล้ ว
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กระเป๋ าล้ อลาก 4 ล้ อ หมุน 360๐
หมอนรองคอ นอนบนเครื่ อง+รถ
ADAPTER สาหรั บยุโรป
คู่มือท่ องเทีย่ วประเทศแถบยุโรป
กระเป๋ าเล็กใส่ อปุ กรณ์ ใช้ บนเครื่ อง
1

วัน

โปรแกรมท่ องเที่ยว

1
2

4
5

สนามบินสุ วรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ )
เมืองมิวนิค – หมู่บา้ นพรี ม อัม คีมซี – พระราชวังแฮร์เรนคิมเซ - เมืองกราซ (ออสเตรี ย)
– ปราสาทโชลสแบร์ก – เขตเมืองเก่า
เมืองกราซ – เมืองเบลด (สโลเวเนีย) – ล่องเรื อทะเลสาบเบลด – ถํ้าโพสทอยน่า –
กรุ งลูบบิยานา
เมืองลูบลิยานา – กรุ งซาเกรบ (โครเอเชีย) – เที่ยวชมเขตเมืองเก่า
กรุ งซาเกรบ – เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – เมืองซาดาร์

6

เมืองซาดาร์ – เมืองซี บีนิก – พรี โมสทีน – เมืองสปริ ตร – วังดิโอคลีเธียน

7

เมืองสปริ ต – เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโบราณ

8

เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโคทอร์ (มอนเตเนโกร) – เมืองบุดวา – เมืองพอดกอร์ ริซ่า

9

เมืองพอดกอร์ ริซ่า – นัง่ เครื่ องบินสู่ เมืองแฟรงค์เฟิ ร์ ต (เยอรมนี) – ช้อปปิ้ งถนนเกอเร่ –
สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิ ร์ต
สนามบินสุ วรรณภูมิ – กรุ งเทพฯ

3

10

เช้ า เทีย่ ง เย็น

-

 

  
  
  
  
  
 

โรงแรม (เทียบเท่ า)
AUSTRIA TREND
HOTEL EUROPA GRAZ
RADISSON BLU
PLAZA
ARISTOS ZAGREB
FALKENSTEINER
HOTEL&SPA IADERA
RADISSON BLU
RESORT SPLIT
SHERATON
DUBROVNIKRIVIERA
RAMADA HOTEL
PODGORICA

 

กําหนดการเดินทาง 2561
สิ งหาคม
10-19 / 23 – 1 ก.ย.
กันยายน
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
วันแรกของการเดินทาง
21.00 น.

วันที่สอง (2)
00.50 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ
ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

-

เมืองมิวนิค – หมู่บ้านพรีม อัม คีมซี – พระราชวังแฮร์ เรนคิมเซ –
เทีย่ ง
เมืองกราซ (ออสเตรีย) – เที่ยวชมเขตเมืองเก่า
ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
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07.05 น.

เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับ
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพรีม อัม คีมซี (Prien am Chiemsee)
(ระยะทางประมาณ 94 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
เมืองท่องเที่ยวที่สาํ คัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นัง่ เรื อข้ามสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ อันเป็ นที่ต้ งั
ของพระราชวังหลวงที่มีชื่อเรี ยกเดียวกัน และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็ นพระราชวังที่งดงามที่สุด
ในโลกโดยมีตน้ แบบมาจากพระราชวังแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศส
นําท่านเข้าชม พระราชวัง แฮร์ เรนคิมเซ (Royal palace of Herrenchiemsee) ตั้งอยูท่ ี่เกาะแฮร์
เรนกลางทะเลสาบคิมเซ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรี ย สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2
แห่งบาวาเรี ย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz)
(ระยะทางประมาณ 340 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 3.30 ชม.)
เมืองหลวงของรัฐสติเรี ย (STYRIA) และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศออสเตรี ย ได้รับ
เลือกจากองค์การยูเนสโก้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1999 และได้รับเลือกจาก
สหภาพยุโรปให้เป็ นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2003 ที่เป็ นศูนย์กลางของ
สถาปัตยกรรมต่างๆทั้ง โกธิก เรอเนสซองส์ และบาร็ อก
นําท่านชม เขตเมืองเก่ากราซ (Old Town) ที่มีอาคารเก่าแก่มากมายกว่า 1,000 หลัง ให้ท่านได้
ชมความสวยงามของเมืองและเก็บภาพเป้ นที่ระลึก

19.00 น.

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน
พักค้ างคืน ณ AUSTRIATREND HOTEL EUROPA GRAZ หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม (3)
เช้ า
08.00 น.

เมืองกราซ – เมืองเบลด (สโลเวเนีย) – ล่องเรือทะเลสาบเบลด –
เช้ า
เทีย่ ง คํา่
ถํา้ โพสทอยน่ า – กรุงลูบลิยานา
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบลด (Bled)
(ระยะทางประมาณ 221 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
เมืองที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรี สอร์ทของโลก ตั้งอยูร่ ิ ม ทะเลสาบเบลด (Lake Bled) ที่งดงาม
และแวดล้อมด้วยธรรมชาติของเทือกเขาแอลป์ ที่เรี ยกว่า Julian Alps Mountain ทําให้เมืองนี้
ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ”
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นําท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบเบลด ทะเลสาบที่เกิดจาการกัดเซาะของธารนํ้าแข็ง
โบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคนํ้าแข็ง เรื อล่องผ่านปราสาทเบลด (Bled Cadtle) ที่ต้ งั อยูร่ ิ มผา
ติดทะเลสาบ เป็ นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในสโลเวเนีย
12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

13.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ ถํา้ โพสทอยน่ า (Postojna Caverns)
(ระยะทางประมาณ 105 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.10 ชม.)
เปิ ดให้เข้าชมมากกว่า 188 ปี และมีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 31 ล้านคน เป็ นถํ้าที่สวยที่สุดใน
ยุโรป ภายในถํ้าเชื่อมต่อถึงกันเป็ นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เข้าชมภายในถํ้าโดยขบวน
รถรางไฟฟ้ า อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซี่ยส ภายในถํ้ามีหินงอกหิ นย้อยหลากหลาย
แบบและสี สันสวยงามสุ ดพรรณนา

17.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ กรุงลูบลิยานา (Ljubljana)
(ระยะทางประมาณ 54 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 50 นาที)

19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
พักค้ างคืน ณ RADISSON BLU PLAZA หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่ (4)
เช้ า
08.00 น.

เมืองลูบลิยานา – กรุงซาเกรบ(โครเอเชีย) – เทีย่ วชมเขตเมืองเก่า
เช้ า
เทีย่ ง คํา่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb)
(ระยะทางประมาณ 143 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.)
เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เมืองแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานนับพันปี ซึ่งซาเกรป
เป็ นเมืองศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.30 น.

นําท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่ากรุ งซาเกรป ที่ถูกจัดเป็ น 2 ส่ วนอย่างลงตัว คือ Lower Town &
Upper Town ชมโรงละครแห่ งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre) ที่สร้างขึ้นในปี
ค.ศ. 1895 สถาปัตยกรรมสไตล์นีโอบาร็ อก มีลกั ษณะเป็ นรู ปตัวรู ปตัวยูและรายรอบไปด้วย
สวนสวยสาธารณะจนได้รับสมญานามว่า The Green House Shoe
นําท่านถ่ายรู ปคู่กบั
อาคารรัฐสภา (Sabor) ที่บอกเล่าถึงความเป็ นไปเป็ นมาของชนชาติโครแอตที่ได้รับเอกราช
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จากยูโกสลาเวียเมื่อปี ค.ศ. 1991 นําท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารเซนต์ สเตฟาน (St.Stephen’s
Cathedral) สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ในสไตล์นีโอโกธิก
นําท่านชม กําแพงหินโบราณ ยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความงาม
อัศจรรย์ของภาพพระแม่มาเรี ยที่ไม่ถูกเผาทําลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1731 ผ่านชม
โบสถ์ เซนต์ มาร์ ค ที่โดดเด่นด้วยหลังคาที่มีการปูกระเบื้องเป็ นสี สนั ลวดลายตราหมากรุ กแดง
ขาวซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย
นําท่านสู่ จุตุรัสเยลาซิค เป็ นย่านการค้าและศูนย์กลางของเมือง และยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของ
เมือง ร้านค้าและร้านขายของที่ระลึก
19.00 น.

วันที่ห้า (5)
เช้ า
08.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ ARISTOS ZAGREB หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
กรุงซาเกรบ – เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่ – เมืองซาดาร์
เช้ า
เทีย่ ง คํา่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองพลิตวิเซ่ (Plitvice)
(ระยะทางประมาณ 130 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.)
ระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติ และความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่ าเขา
สลับทุ่งหญ้า ฟาร์มการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

13.00 น.

นําท่านเดินเข้าสู่ อุทยานแห่ งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) เดินชมธรรมชาติ
ไปตามทางเท้าในส่ วน Lower lake ที่จดั ไว้เป็ นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบและนํ้าตกที่
สูงตระหง่าน เป็ นอุทยานธารสวรรค์ตามธรรมชาติแหง่ยโุ รป พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยนํ้า มี
ทะเลสาบสี เขียวมรกตและสี ฟ้ารวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลดั
เลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา บางช่วงเป็ นนํ้าตกแบ่งเป็ น 2 ระดับ นํ้าตกที่สูงที่สุดมีความ
สูง 639 เมตร ที่ต่าสุ ดมีความสูง 503 เมตร
**หมายเหตุ ในช่ วงฤดูหนาว ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 31 มีนาคมของทุกปี ทางอุทยาน
แห่ งชาติพลิทวิเซ่ จะงดให้ บริการเรือล่องทะเลสาบและรถไฟ Panoramic Train**

17.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar)
(ระยะทางประมาณ 118 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
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เมืองแห่งนี้มีอายุประมาณ 2,800 ปี ในอดีตเป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญของย่านทะเลเอเดรี ยติก
ปัจจุบนั ได้กลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัย
โรมันอีกด้วย
19.00 น.

วันที่หก (6)
เช้ า
08.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ FALKENSTEINER HOTEL&SPA IADERA หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
เมืองซาดาร์ – เมืองซีบีนิก – พรีโมสทีน - เมืองสปริต – วังดิโอคลีเธียน
เช้ า
เทีย่ ง คํา่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซีบีนิก (Sibenik)
(ระยะทางประมาณ 89 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นส่ วนกลางของประเทศโครเอเชีย ที่อยูท่ างฝั่งทะเลแอนเดรี ยติค ที่มีพ้นื ที่เว้า
เข้ามาและมีแม่น้ าํ ครึ กค่า (Krka) ซึ่งถือว่าเป็ นแม่น้ าํ ที่สวยที่สุดในโครเอเชียไหลผ่าน
ให้ท่านได้ถ่ายรู ปของหมู่บ้านพรีโมสทีน (Premosten) ที่ต้ งั อยูบ่ นปลายแหลมยืน่ ออกไปใน
ทะเลอาเดรี ยติก
นําท่านชมสถานที่สาคัญที่สุดของเมืองคือ มหาวิหารเซนต์ เจมส์ (Cathredral of St.James)
สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1431-1535 เป็ นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศิลปกรรม
คือ ดัลเมเชียน (ท้องถิ่น), ศิลปะทางเหนือของอิตาลีและทัสคานี สถาปนิคทั้ง 3 ท่านได้ใช้
เทคนิคชั้นสูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่ และโดมครึ่ งวงกลม ทั้งวิหารสร้างด้วยหินทั้งหมด
โดยยูเนสโก้ยกให้มหาวิหารแห่งนี้ให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

13.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ เมืองสปริต (Split)
(ระยะทางประมาณ 89 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.10 ชม.)
เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองของโครเอเชีย รองลงมาจากเมืองซาเกรบ ในแคว้นดัลเมเชียนซึ่งเป็ น
ต้นกําเนิดของสุ นขั พันธ์ดลั เมเชียน เมืองแห่งนี้มีความเก่าแก่มาก เรี ยกว่าเป็ นเมืองสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญทางการค้า การท่องเที่ยว ของโครเอเชีย
นําท่านเข้าชม พระราชวังดิโอเคลเธียน (Diocletian Palace) ที่สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของ
จักรพรรดิ์ดิโอเคลเธี่ยนแห่งโรมัน เมื่อราวต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 14 ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง
10 ปี UNESCO ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 นําท่านชม ห้องโถงกลาง ซึ่งมี
ทางเดินที่เชื่อมต่อสู่หอ้ งอื่นๆ ถ่ายรู ปกับ วิหารจูปิเตอร์ (Catacombes) ถัดไปเป็ น Peristyle
ลานกว้างซึ่งล้อมไว้ดว้ ยเสาหิ นแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้
สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ยอดระฆังแห่ งวิหาร (The Cathedral Belfry) และ แท่ นบูชาของ
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เซนต์ โดมินัสและเซนต์ สตาซิอุส ซึ่งอยูภ่ ายในวิหาร นอกจากนั้นยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่
น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น โบสถ์แห่งเทพวีนสั วิหารดอมนิอุส มหาวิหารเซนต์ดูช ซึ่งมีหอ
ระฆังที่สวยงามและเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองสปริ ตแห่งนี้อีกด้วย
19.00 น.

วันที่เจ็ด (7)
เช้ า
08.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ RADISSON BLU RESORT SPLIT หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
เมืองสปริต – เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโบราณ – กําแพงเมืองเก่า
เช้ า
เทีย่ ง คํา่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik)
(ระยะทางประมาณ 229 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 3 ชม.)
มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรี ยติก” ซึ่งท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมความสวยงาม
สดใสของบ้านเรื อนที่มุงด้วยหลังคากระเบื้องสี แสดตามแนวชายฝั่ง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

13.00 น.

นําท่านขึน้ กระเช้ า (Cable Car) เข้าชม วิหารฟรานซิส (Franciscan Monastery) วิหารเก่าแก่
ของเมืองที่สร้างในรู ปแบบสถาปัตยกรรมโกธิกผสมโรมาเนสก์ที่สวยงาม ภายในมีพิพิธภัณฑ์
ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ าํ ค่าทางศาสนาไว้มากมาย และมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1391 มีเวลาให้ท่านได้ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมในเมือง รวมถึงให้ท่านได้ถ่ายรู ปที่
ระลึกกับ เสาหินอัศวิน (Orlando Column) และเดินชม หอนาฬิ กา (Bell Tower) ที่มีหน้าปัด
ทําด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆใต้หน้าปัดจะแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมใน
สมัยก่อน
นําท่านชม เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี
ค.ศ. 1979 ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของตัวเมืองที่มี กําแพงเมืองโบราณ ความยาวกว่า 1,940
เมตรล้อมรอบอยู่ บนกําแพงมีหอคอยและป้ อมปราการที่ใช้ป้องกันการรุ กรานจากพวกเซิร์บ
และอาหรับ จากนั้นนําท่านเดินลอด ประตูเมือง (Pile Gate) ที่สร้างมาตั้งแต่ยคุ ศตวรรษที่ 7 มี
รู ปปั้นของนักบุญเซนต์เบลส นักบุญประจําเมือง เพือ่ เข้าสู่ใจกลางเขตเมืองเก่า นําท่านชม
นํา้ พุออนฟริโอ (Onfrio fountain)

19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ NH SHERATON DUBROVNIK RIVIERA หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
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วันทีแ่ ปด (8)
เช้ า
08.00 น.

เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโคทอร์ (มอนเตเนโกร) – เมืองบุดวา –
เช้ า
เทีย่ ง
เมืองพอดกอร์ ริซ่า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคทอร์ (Kotor)
(ระยะทางประมาณ 93 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.)
เป็ นเมืองชายฝั่งทะเลอาเดรี ยติก ระหว่างทางท่านจะได้สมั ผัสกับทัศนียภาพของภูเขาที่โอบ
ล้อมผืนนํ้าเอาไว้เหมืองเช่นฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์
นําท่านชมเมืองโคทอร์ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็ นมรดกโลกด้านธรรมชาติ
และวัฒนธรรม เมืองที่สร้างภายในกําแพงสูง แบ่งตัวเมืองเป็ น 2 ส่ วนคือ เมืองเก่า (Old Town)
และเมืองใหม่ (New Town) นําท่านถ่ายรู ปกับ โบสถ์ เซนต์ ไทรฟอน (Cathedral of Saint
Tryphon) อิสระให้ท่านเดินเล่นและชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรื อเลือกซื้อของฝากที่
ระลึกตามอัธยาศัย

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง

14.00 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองบุควา (Budva)
(ระยะทางประมาณ 23 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)
เมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงของมอนเตเนโกร สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5
นําท่านชมความงามภายในตัวเมืองเก่า Stari Grad (Old Town)
นําท่านเข้าชมโบสถ์ เซนต์ จอหน์ (Church of Saint John) ให้ท่านอิสระเดินเล่นถ่ายรู ปและ
เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงพอดกอร์ ริซ่า (Podgorica)
(ระยะทางประมาณ 23 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)
เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร

19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ RAMADA HOTEL PODGORICA หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

วันที่เก้า (9)
เช้ า
07.30 น.

เมืองพอดกอร์ ริซ่า – บินสู่ เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต (เยอรมนี) – ช้ อปปิ้ งถนนเกอเร่ – เช้ า
เทีย่ ง
สนามบินเมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติพอดกอร์ริซ่า เพื่อนําท่านเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิ ร์ต
ประเทศเยอรมนี
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10.40 น.
12.50 น.

ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิ ร์ตโดยสายการบินมอนเตเนโกร แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ YM160
เดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิ ร์ต จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร

14.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

15.30 น.

นําท่านเที่ยวชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็ นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ
The Romer หรื อ Frankfurt City Hall หรื อ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยูท่ างด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
ของจัตุรัสโรเมอร์ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ งบนถนนไซล์ ว็อลคกิ้งสตรี ท
หรื อช้อปปิ้ งบนถนน Goethestrabe กับสิ นค้าแบรนด์เนมอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Prada

17.30 น.
20.40 น.

นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิ ร์ต เพื่อทํา Tax refund
ออกเดินทางกลับสุ่ กรุ งเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

วันที่สิบ (10)
12.30 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

-

-

-

กําหนดการเดินทาง 2561
กันยายน
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
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อัตราค่ าบริการ
ราคาต่ อท่ าน
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ราคาท่ านละ
110,000.1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่ านละ
105,000.2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุตาํ่ กว่ า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่ านละ
100,000.2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุตาํ่ กว่ า 12 ปี (ไม่ มเี ตียง) ราคาท่ านละ
90,000.พักห้ องเดี่ยว จ่ ายเพิม่ อีกท่ านละ
20,000.ไม่ ใช้ ตวั๋ เครื่องบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่ านละ
23,000.ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน (การบินไทย) เด็ก หักท่ านละ
16,000.*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตาํ่ กว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มเี ตียงเสริม ***
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทางจํานวน 20 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผ้ ูเดินทางไม่ ถงึ 20 ท่ าน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ ป หรือเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม

กรุณาส่ งเอกสารที่ใช้ ยนื่ วีซ่าให้ ทางบริษทั ฯ ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 20 วันก่ อนการเดินทาง
ในการยืน่ วีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพือ่ มาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินไทยเส้นทาง ตามที่ระบุ
(ภาษีน้ าํ มันคิดจากอัตรา ณ วันที่ 1 เม.ย. 60 หากในวันออกตัว๋ มีการปรับเพิ่มทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง)
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน (Standard Room)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กาํ หนดในโปรแกรม
 ค่ายานพาหนะ ที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชัว่ โมง/วัน)
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 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
**หากสถานทีท่ ่ องเทีย่ วใดทีไ่ ม่ สามารถเข้ าชมได้ ไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาํ การจองและถูกเก็บค่ าใช้ จ่ายไปแล้ว**
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศเยอรมนี
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) บางแห่ง และมัคคุเทศก์ไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋ าใบเล็กติดตัวท่านขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่ าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่ านั้น)

 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสื อเดินทาง หรื อค่าแจ้งเข้าออก กรณี คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เครื่ องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์, ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขับรถ (หากท่านพอใจในการ
บริ การควรให้ทิปเพื่อเป็ นกําลังใจ เพิ่มเติม)
 ค่ าภาษีบริการ 3% และค่ าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ซึ่งท่ านต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์ (กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)

เมื่อท่านทําการจองทัวร์กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจําค่าทัวร์ท่านละ 30,000 บาท
กรณี ช่วงเทศกาล ขอเรี ยกเก็บค่ามัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 40,000 บาท
ส่ วนที่เหลือต้องชําระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะนั้นจะถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
***(กรณี วีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ต้องขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนตาม
เงื่อนไขการชําระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่า
ทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น)***
*** หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผล
วีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด***
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***กรุ ณาพิจารณาเงือ่ นไขต่ างๆ และเงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่ อนท่ านทําการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาํ การจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงือ่ นไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ ว






ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (คืนค่ามัดจําให้ท้ งั หมด)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
ยึดเงินค่ามัดจําทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรื อมัดจําแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่
เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม
ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้งั หมด
 กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหต
ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป
(อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไป
แล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่ าทัวร์ ท้งั หมด

 ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องวีซ่า
 การอนุมัติวซี ่ าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริ การอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ ถูกต้ อง และครบถ้ วนตามทีส่ ถานทูตต้ องการ เพราะจะมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน) หากผลวีซ่าออกมาว่า
ท่าน ไม่ ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่ คนื เงินค่าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยืน่ ไม่ ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
 กรณีทที่ ่ านวีซ่าผ่ าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการไม่ คนื เงินค่าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยืน่ ให้ กบั ท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนําวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 ในกรณี ทีก่ รุ๊ปมีการยืน่ วีซ่าเข้ าไปแล้ว และท่ านเพิง่ พร้ อมยืน่ วีซ่าหลังกรุ๊ป ท่ านจะต้ องรับผิดชอบค่ าวีซ่าส่ วนต่ างที่
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เกิดขึน้ (กรณีมคี ่ าใช้ จ่ายเรื่องวีซ่าเพิม่ เติม)
ในการยืน่ วีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพือ่ มาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

***กรุ ณาพิจารณาเงือ่ นไขต่ างๆ และเงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่ อนท่ านทําการจองทัวร์ ***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตัว๋ เครื่องบิน / สายการบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ / และท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทําการยืน่ วีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย
แตกต่างจากการยืน่ กรุ๊ ปปกติ ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้น
การจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ที่นั่ง Long Leg ทีน่ ั่งริมประตูฉุกเฉิน เป็ นที่นงั่ สําหรับบุคคลที่ดูแข็งแรง และสามารถสื่ อสารภาษาสากลได้ เผือ่ เกิดเหตุ
ฉุกเฉินลูกค้าสามารถรี เควชได้ แต่ข้ ึนอยูก่ บั สายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา
กรณีหากท่ านต้ องมีการสํ ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบิน
สุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริ ษทั ฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ
สํ าหรับท่ านทีเ่ ป็ นมุสลิม, ทานมังสวิรัติ, ไม่ ทานหมู / เนือ้ / ไก่ / ปลา หรืออืน่ ๆ โปรดแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 20 วันก่อนเดินทาง

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมทีพ่ กั
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่ มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
กรณีมีงานจัดประชุ มนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องสั มภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋ า (Porter)
GOAL EUROPE GERMANY AUSTRIA SLOVANIA CROATIA MONTENEGRO 10 D 7 N (TG)

13

สั มภาระสํ าหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก
โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋ าเพิม่ เติมมากกว่า 1 ใบ ท่านจะถูกเรี ยกเก็บเงินเพิม่ ต่างหากจากผูใ้ ห้บริ การในแต่ละ
โรงแรม (ท่านต้องชําระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
นํา้ หนักของสัมภาระโหลด สํ าหรับสายการบิน ที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชําระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิม่ )
กระเป๋ าสั มภาระ สํ าหรับนําขึน้ เครื่องได้ สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมี
นํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สมั ภาระนํ้าหนักเกิน (ท่าน
ต้องชําระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบกรณีเกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสั มภาระของผู้โดยสาร

หมายเหตุ.. (สํ าคัญมาก ผู้โดยสารทีเ่ ดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่ อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ น
สําคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน ในกรณี ดงั นี้
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้าม
เดินทาง
 กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ น
ประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าว)

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด และรับทราบ พร้ อมยอมรับยินยอมในข้ อตกลงเงื่อนไขการจอง
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และการยกเลิก และเงือ่ นไขของการเดินทางท่ องเทีย่ วในครั้งนีท้ ุกประการ เรียบร้ อยแล้ ว

ยอมรับ

เอกสารในการขอวีซ่าท่ องเทีย่ ว 2 ประเทศ โครเอเชียและเยอรมนี
กรุณาเตรียมเอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่า 2 ชุด ใช้ เวลายืน่ วีซ่าประมาณ 30 วันทําการ
ในการยืน่ วีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพือ่ มาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
1.
2.

หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต)
รูปถ่ าย

3.

เอกสารทั่วไป

4.
5.

ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสําหรับ ประทับตราอย่างน้อย
3 หน้า (หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามาแสดงต่อสถานทูตด้วย)
รู ปถ่ายสี 2 นิว้ ปกติ จํานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่ยมิ้ เห็นฟัน
พื้นหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ต้องไม่เป็ นลวดลาย, ไม่เป็ นสี เข้ม และห้าม
เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์) ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ
ไม่ ซํ้ากับหน้ าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ ต

สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาบัตรข้าราชการ,
สําเนาทะเบียนสมรส / หย่า ,
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
สํ าเนาสู ติบตั ร
สําเนาสูติบตั ร (สําหรับเด็กที่อายุต่าํ กว่า 20 ปี )
หลักฐานการเงิน หนังสื อรับรองจากทางธนาคารและสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็ นเดือน
ปัจจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามี
ฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลาํ เนา ในกรณี ที่
เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองจากทาง
ธนาคารว่าเป็ น sponsor พร้อมระบุชื่อของผูท้ ี่ออกค่าใช้จ่ายให้
***ทางสถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
เอกสารการเงินต้ องอัพเดทไม่ เกิน 7-10 วันก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นต้ องทํา เอกสารการเงิน 2 รอบค่ ะ
พร้ อมหนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE ) เป็ นตัวจริง ในวันที่ยื่นวีซ่า
ต้ องนํา BANK BOOK เล่มจริงไปด้ วย
กรณีทบี่ ริษัทของท่ านเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่ าน
ต้ องออกจดหมายอีกฉบับเพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่ อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดย
ระบุชื่อผู้เดินทาง และระบุเหตุผลทีจ่ ัดการเดินทางครั้งนีใ้ นจดหมายด้ วย
**หากมีการรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กบั ผู้อนื่ จะต้ องไปทํา BANK GUARANTEE ที่ธนาคาร โดยต้ องใส่
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6.

7.

ชื่อผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK GUARANTEE ด้ วย**
หลักฐานการงาน ใบรับรองการทํางานของผูเ้ ดินทาง ตามด้านล่าง จากบริ ษทั ที่ท่านทํางานอยู,่ สําเนาทะเบียนการค้า
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีที่เป็ น
พนักงานบริษทั
ทั่วไป

ใช้หนังสื อรับรองการทํางานตัวจริ ง ระบุวนั เริ่มเข้ างาน / อัตราเงินเดือน / ตําแหน่ งงาน / ช่ วงเวลาที่ขอ
ลางานเพือ่ เดินทางท่ องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลางาน
(ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)

กรณีประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัว
เจ้ าของกิจการ
กรณีข้าราชการ

ใช้หนังสื อรับรองบริ ษทั โดยผูเ้ ดินทางต้องมีชื่อเป็ นกรรมการและมีอาํ นาจในการลงนาม (คัดจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี หรื อ สําเนาทะเบียนการค้า หรื อสําเนา
ใบทะเบียนพาณิ ชย์
ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) ,หนังสื อรับรองการทํางานจากหน่วยงานและสําเนาบัตร
ข้าราชการ 1 ชุด เป็ น เป็ นภาษาอังกฤษ
ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสําเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย

กรณีแม่ บ้าน
เดินทางคนเดียว
กรณีเป็ นนักเรียน ต้องใช้หนังสื อรับรองจากโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) พร้อมสําเนาบัตร
นักเรี ยน หรื อนักศึกษา
นักศึกษา
 ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
กรณีเด็กที่ไม่ ได้
1. หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางจากผูป้ กครอง (เฉพาะเด็กที่มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี ) หากเด็กเดินทาง
เดินทางพร้ อม
กับบิดาต้องมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา
ผู้ปกครอง
หนังสื อยินยอมสามารถทําที่สาํ นักงานเขต หรื อ อําเภอ ตามทะเบียนบ้าน โดยต้องมีขอ้ ความระบุ
ในเอกสารว่าให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร เช่น นายชาย (บิดา )
ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กับนางหญิง (มารดา ) มาด้วย
2. หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
3. หลักฐานการงานของบิดา และมารดา
4. หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรื อมารดาที่เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
5. สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
6. สําเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ ดินทาง

 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั้ง
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 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
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