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การันตีครบ 10 ท่าน ออกเดินทาง 
บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ 50% เทีย่วครบ มีเวลาในแต่ละสถานทีเ่ต็มอิ่ม กระเป๋าล้อลาก 4 ล้อ หมุน 360๐ 

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

รวมค่ายกกระเป๋าใน โรงแรมทุกแห่ง อาหารขึ้นช่ือตามเมืองต่างๆ ADAPTER ส าหรับยุโรป 

รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์แล้ว มีน ้าดื่มบริการทุกวัน วันละ 1 ขวด คู่มือท่องเทีย่วประเทศแถบยุโรป 

นั่งเคร่ืองจากมอนเตเนโกสู่แฟรงค์เฟิร์ต  

 

รวมค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว กระเป๋าเล็กใส่อุปกรณ์ใช้บนเคร่ือง 
 

 

 

วัน โปรแกรมท่องเทีย่ว  เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรม (เทยีบเท่า) 
1 สนามบนิสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )     

2 เมืองมิวนิค – หมู่บา้นพรีม อมั คมีซ ี– พระราชวงัแฮร์เรนคมิเซ - เมืองกราซ (ออสเตรีย)  
– ปราสาทโชลสแบร์ก – เขตเมืองเกา่ -   

AUSTRIA TREND 
HOTEL EUROPA GRAZ 

3 เมืองกราซ – เมืองเบลด (สโลเวเนีย) – ล่องเรือทะเลสาบเบลด – ถ ้าโพสทอยน่า –  
กรุงลูบบยิานา      

RADISSON BLU 
PLAZA 

4 เมืองลูบลิยานา – กรุงซาเกรบ (โครเอเชยี) – เทีย่วชมเขตเมืองเกา่    ARISTOS ZAGREB 
5 กรุงซาเกรบ – เมืองพลิตวเิซ ่- อุทยานแห่งชาตพิลิตวเิซ ่  – เมืองซาดาร์ 

    
FALKENSTEINER 

HOTEL&SPA IADERA 
6 เมืองซาดาร์ – เมืองซบีนิีก – พรีโมสทนี – เมืองสปริตร – วงัดิโอคลีเธียน 

   
RADISSON BLU 
RESORT SPLIT 

7 เมืองสปริต – เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโบราณ 
   

SHERATON 
DUBROVNIKRIVIERA 
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ก าหนดการเดินทาง  2560  
 กันยายน   15-24   

ตุลาคม   6-15 / 19-28 
พฤศจิกายน  3-12 / 17-26  
ธันวาคม  1-10  

 

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

00.50 น.    ออกเดินทางสู ่ เมืองมิวนิค  ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 924 
07.05 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี   หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรแลว้รถโคช้รอรับ  
  น าทา่นเดินทางสู ่ หมู่บ้านพรีม อัม คีมซี (Prien am 

Chiemsee) 

  (ระยะทางประมาณ 94 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 
 เมอืงทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัในเขตภูมภิาคทะเลสาบคิมเซ ่ นั่งเรือ

ขา้มสูเ่กาะแฮเรนคิมเซ ่ อนัเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัหลวงท่ีมชีื่อ
เรียกเดียวกนั และถูกสร้างข้ึนเพื่อให้เป็นพระราชวงัท่ีงดงาม

8 เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโคทอร์ (มอนเตเนโกร) – เมืองบดุวา – เมืองพอดกอร์ริซา่ 
   

RAMADA HOTEL 
PODGORICA 

9 เมืองพอดกอร์ริซา่ – นั่งเคร่ืองบนิสู่เมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต (เยอรมนี) – ชอ้ปป้ิงถนนเกอเร่ – 
สนามบนิเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต    

 

10 สนามบนิสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ     

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ ) - - - 

วันทีส่อง (2) เมืองมิวนิค – หมู่บ้านพรีม อัม คีมซี – พระราชวังแฮร์เรนคิมเซ –  
เมืองกราซ (ออสเตรีย) – เทีย่วชมเขตเมืองเก่า 

- เทีย่ง ค ่า 
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ท่ีสุดในโลกโดยมตีน้แบบมาจากพระราชวงัแวร์ซายน์ในประเทศฝร่ังเศส 
น าทา่นเขา้ชม พระราชวัง แฮร์เรนคิมเซ (Royal palace of Herrenchiemsee) ตั้งอยูท่ี่เกาะแฮร์
เรนกลางทะเลสาบคิมเซ ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องแควน้บาวาเรีย สร้างโดยพระเจา้ลุดวกิท่ี 2 
แหง่บาวาเรีย 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

13.00 น.    น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองกราซ (Graz) 
    (ระยะทางประมาณ 340 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) 

 เมอืงหลวงของรัฐสติเรีย (STYRIA) และเป็นเมอืงใหญอ่นัดบั 2 
ของประเทศออสเตรีย ไดรั้บเลือกจากองค์การยูเนสโกข้ึ้น
ทะเบียนเป็นเมอืงมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1999 และไดรั้บเลือกจาก
สหภาพยุโรปให้เป็นเมอืงหลวงทางวฒันธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2003 ท่ีเป็นศูนย์กลางของ
สถาปัตยกรรมตา่งๆทั้ง โกธิก เรอเนสซองส์ และบาร็อก 
น าทา่นชม เขตเมืองเก่ากราซ (Old Town) ท่ีมอีาคารเกา่แกม่ากมายกวา่ 1,000 หลงั ให้ทา่นได้
ชมความสวยงามของเมอืงและเกบ็ภาพเป้นท่ีระลึก 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 

   พกัค้างคืน ณ AUSTRIATREND HOTEL EUROPA GRAZ หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
  

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

(ระยะทางประมาณ 221 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) 
เมอืงท่ีเคยไดรั้บรางวลัชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยูริ่ม 
ทะเลสาบเบลด (Lake Bled) ท่ีงดงามและแวดลอ้มดว้ย
ธรรมชาติของเทือกเขาแอลป์ ท่ีเรียกวา่ Julian Alps 
Mountain ท าให้เมอืงน้ีไดรั้บการขนานนามวา่ “ไขม่กุ
แหง่เทือกเขาแอลป์”  

วันทีส่าม (3) เมืองกราซ – เมืองเบลด (สโลเวเนีย) – ล่องเรือทะเลสาบเบลด –  

ถ ้าโพสทอยน่า – กรุงลูบลิยานา 

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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น าทา่น ล่องเรือชมความงามทะเลสาบเบลด     ทะเลสาบท่ีเกดิจาการกดัเซาะของธารน ้ าแข็ง
โบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน ้ าแข็ง เรือลอ่งผา่นปราสาทเบลด (Bled Cadtle) ท่ีตั้งอยูริ่มผา
ติดทะเลสาบ เป็นปราสาทท่ีเกา่แกท่ี่สุดในสโลเวเนีย  

12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

13.30 น. น าทา่นเดินทางสู ่ถ ้าโพสทอยน่า (Postojna Caverns) 
(ระยะทางประมาณ 105 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.) 
เปิดให้เขา้ชมมากกวา่ 188 ปี และมนีักทอ่งเท่ียวมาเยือน
กวา่ 31 ลา้นคน เป็นถ ้าท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป ภายในถ ้า
เชื่อมตอ่ถึงกนัเป็นระยะทางกวา่ 20 กโิลเมตร เขา้ชม
ภายในถ ้าโดยขบวนรถรางไฟฟ้า อุณหภูมโิดยเฉล่ีย 8-10 
องศาเซลเซ่ียส ภายในถ ้ามหิีนงอกหินยอ้ยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา 

17.00 น.   น าทา่นเดินทางสู ่กรุงลูบลิยานา (Ljubljana) 
(ระยะทางประมาณ 54 กม. / ใช้เวลาประมาณ 50 นาท)ี 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 

    พกัค้างคืน ณ  RADISSON BLU PLAZA หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่กรุงซาเกรบ (Zagreb)   
(ระยะทางประมาณ 143 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 

 เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชีย เมอืงแหง่น้ีมปีระวติัศาสตร์อนัยาวนานนับพนัปี ซ่ึงซาเกรป
เป็นเมอืงศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกจิ และวฒันธรรม   

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

13.30 น. น าทา่นเท่ียวชมยา่นเมอืงเกา่กรุงซาเกรป ท่ีถูกจดัเป็น 2 
สว่นอยา่งลงตวั คือ Lower Town & Upper Town ชมโรง
ละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre)  ท่ี
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1895 สถาปัตยกรรมสไตล์นีโอบาร็อก มี
ลกัษณะเป็นรูปตวัรูปตวัยูและรายรอบไปดว้ยสวนสวย

วันทีส่ี่ (4) เมืองลูบลิยานา – กรุงซาเกรบ(โครเอเชีย) – เทีย่วชมเขตเมืองเก่า เช้า เทีย่ง ค ่า 
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สาธารณะจนไดรั้บสมญานามวา่ The Green House Shoe    น าทา่นถา่ยรูปคูก่บั อาคารรัฐสภา 
(Sabor) ท่ีบอกเลา่ถึงความเป็นไปเป็นมาของชนชาติโครแอตท่ีไดรั้บเอกราชจากยูโกสลาเวยี
เมือ่ปี ค.ศ. 1991 น าทา่นถา่ยรูปกบั มหาวิหารเซนต์สเตฟาน (St.Stephen’s Cathedral) 
สถาปัตยกรรมท่ีมอีายุเกา่แกก่วา่ 800 ปี ในสไตล์นีโอโกธิก  
น าทา่นชม ก าแพงหินโบราณ ยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ท่ี
สร้างรายลอ้มเมอืงเกา่ท่ีคงความงามอศัจรรย์ของภาพพระ
แมม่าเรียท่ีไมถู่กเผาท าลายเมือ่ไฟไหมค้ร้ังใหญใ่นปี ค.ศ.
1731 ผา่นชม โบสถ์เซนต์มาร์ค ท่ีโดดเดน่ดว้ยหลงัคาท่ีมี
การปูกระเบ้ืองเป็นสีสันลวดลายตราหมากรุกแดงขาวซ่ึง
เป็นสัญลกัษณ์ของโครเอเชีย 
น าทา่นสู ่ จุตุรัสเยลาซิค เป็นยา่นการคา้และศูนย์กลางของเมอืง และยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงของ
เมอืง ร้านคา้และร้านขายของท่ีระลึก 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

    พกัค้างคืน ณ ARISTOS ZAGREB หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น.    น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองพลิตวิเซ่ (Plitvice)   
    (ระยะทางประมาณ 130 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 

 ระหวา่งทางเต็มไปดว้ยธรรมชาติ และความงามของทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีรายลอ้มดว้ยป่าเขา
สลบัทุง่หญา้ ฟาร์มการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์ 

     
11.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

13.00 น. น าทา่นเดินเขา้สู ่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes 
National Park) เดินชมธรรมชาติไปตามทางเทา้ในสว่น 
Lower lake ท่ีจดัไวเ้ป็นสัดสว่น ลดัเลาะไปตามทะเลสาบ
และน ้ าตกท่ีสูงตระหงา่น เป็นอุทยานธารสวรรค์ตาม
ธรรมชาติแหงยุ่โรป พื้นท่ีสว่นใหญป่กคลุมดว้ยน ้ า มี

วันทีห้่า (5) กรุงซาเกรบ – เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่  – เมืองซาดาร์ เช้า เทีย่ง ค ่า 
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ทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกนัถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมตอ่กนัดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดั
เลาะระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา บางชว่งเป็นน ้ าตกแบง่เป็น 2 ระดบั น ้ าตกท่ีสูงท่ีสุดมคีวาม
สูง 639 เมตร ท่ีตา่สุดมคีวามสูง 503 เมตร 
**หมายเหตุ ในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่วันที ่ 1 พฤศจิกายน 31 มีนาคมของทกุปี ทางอุทยาน
แห่งชาติพลิทวิเซ่จะงดให้บริการเรือล่องทะเลสาบและรถไฟ Panoramic Train** 

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

 เมอืงแหง่น้ีมอีายุประมาณ 2,800 ปี ในอดีตเป็นเมอืงทา่ท่ี
ส าคญัของยา่นทะเลเอเดรียติก ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นเมอืง
ทอ่งเท่ียวท่ีมปีระวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัเกา่แกม่า
ตั้งแตส่มยัโรมนัอีกด้วย 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

    พกัค้างคืน ณ FALKENSTEINER HOTEL&SPA IADERA หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่  เมืองซีบีนิก (Sibenik) 
 (ระยะทางประมาณ 89 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 
  เป็นเมอืงท่ีตั้งอยูใ่นสว่นกลางของประเทศโครเอเชีย ท่ีอยู ่

ทางฝ่ังทะเลแอนเดรียติค ท่ีมพีื้นท่ีเวา้เขา้มาและมแีมน่ ้ าครึก
คา่ (Krka) ซ่ึงถือวา่เป็นแมน่ ้ าท่ีสวยท่ีสุดในโครเอเชียไหล
ผา่น 

 ให้ทา่นไดถ้า่ยรูปของหมู่บ้านพรีโมสทนี (Premosten) ท่ีตั้งอยูบ่นปลายแหลมย่ืนออกไปใน
ทะเลอาเดรียติก 
น าทา่นชมสถานท่ีสาคญัท่ีสุดของเมอืงคือ มหาวิหารเซนต์

เจมส์ (Cathredral of St.James) สร้างข้ึนในระหวา่งปี ค.ศ.
1431-1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกนัระหวา่ง 3 
ศิลปกรรม คือ ดลัเมเชียน (ทอ้งถ่ิน), ศิลปะทางเหนือของ

วันทีห่ก (6) เมืองซาดาร์ – เมืองซีบีนิก – พรีโมสทนี - เมืองสปริต – วังดิโอคลีเธียน เช้า เทีย่ง ค ่า 
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อิตาลีและทสัคานี สถาปนิคทั้ง 3 ทา่นไดใ้ชเ้ทคนิคช ั้นสูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ ่ และ
โดมคร่ึงวงกลม ทั้งวหิารสร้างดว้ยหินทั้งหมดโดยยูเนสโกย้กให้มหาวหิารแหง่น้ีให้เป็นมรดก
โลกในปี ค.ศ. 2000  

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
13.00 น.   น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองสปริต (Split) 

    (ระยะทางประมาณ 89 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.)  
 เมอืงใหญเ่ป็นอนัดบัสองของโครเอเชีย รองลงมาจากเมอืงซาเกรบ ในแควน้ดลัเมเชียนซ่ึงเป็น

ตน้ก  าเนิดของสุนัขพนัธ์ดลัเมเชียน เมอืงแหง่น้ีมคีวามเกา่แกม่าก เรียกวา่เป็นเมอืงส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ อีกทั้งยงัเป็นเมอืงทา่ท่ีส าคญัทางการคา้ การทอ่งเท่ียว ของโครเอเชีย 
น าทา่นเขา้ชม พระราชวังดิโอเคลเธียน (Diocletian Palace) ท่ีสร้างข้ึนตามพระประสงค์ของ
จกัรพรรด์ิดิโอเคลเธ่ียนแหง่โรมนั เมือ่ราวตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 14  ใชเ้วลาในการกอ่สร้างถึง 
10 ปี UNESCO ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 น าทา่นชม ห้องโถงกลาง ซ่ึงมี
ทางเดินท่ีเชื่อมตอ่สูห่้องอ่ืนๆ ถา่ยรูปกบั วิหารจูปิเตอร์ (Catacombes) ถดัไปเป็น Peristyle 
ลานกวา้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเชื่อมตอ่ดว้ยโคง้เสาท่ีตกแตง่ดว้ยชอ่ดอกไม้
สลกัอยา่งวจิิตรสวยงาม ยอดระฆงัแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) และ แท่นบูชาของ
เซนต์โดมินัสและเซนต์สตาซิอุส ซ่ึงอยูภ่ายในวหิาร นอกจากนั้นยงัมส่ิีงกอ่สร้างอ่ืนๆท่ี
นา่สนใจอีกมากมาย อาทิเชน่ โบสถ์แหง่เทพวนีัส วหิารดอมนิอุส มหาวหิารเซนต์ดูช ซ่ึงมหีอ
ระฆงัท่ีสวยงามและเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองสปริตแหง่น้ีอีกด้วย 

19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

    พกัค้างคืน ณ RADISSON BLU RESORT SPLIT หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน     
 

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

 มสีมญานามวา่ “ไขม่กุแหง่ทะเลเอเดรียติก” ซ่ึงทา่นจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมความสวยงาม
สดใสของบา้นเรือนท่ีมงุดว้ยหลงัคากระเบ้ืองสีแสดตามแนวชายฝ่ัง 

วันทีเ่จ็ด (7) เมืองสปริต – เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโบราณ – ก าแพงเมืองเก่า เช้า เทีย่ง ค ่า 
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12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

13.00 น. น าทา่นขึ้นกระเช้า (Cable Car) เขา้ชม วิหารฟรานซิส 
(Franciscan Monastery) วหิารเกา่แกข่องเมอืงท่ีสร้างใน
รูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิกผสมโรมาเนสกท่ี์สวยงาม 
ภายในมพีิพิธภณัฑ์ท่ีเกบ็รวบรวมสมบติัล ้าคา่ทางศาสนาไว ้
มากมาย และมร้ีานขายยาท่ีเกา่แกท่ี่มมีาตั้งแตปี่ ค.ศ. 1391  
มเีวลาให้ทา่นไดช้มความสวยงามของสถาปัตยกรรมในเมอืง รวมถึงให้ทา่นไดถ้า่ยรูปท่ีระลึก
กบั เสาหินอัศวิน (Orlando Column) และเดินชม หอนาฬิกา (Bell Tower) ท่ีมหีน้าปัดท า
ดว้ยเหล็ก มคีวามพิเศษตรงลูกกลมๆใตห้น้าปัดจะแทนพระจนัทร์บอกขา้งข้ึนขา้งแรมใน
สมยักอ่น 
น าทา่นชม เขตเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึงองค์การยูเนสโกไ้ด้
ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ. 1979 ทา่นจะไดช้ม
ทศันียภาพของตวัเมอืงท่ีม ี ก  าแพงเมอืงโบราณ ความยาว
กวา่ 1,940 เมตรลอ้มรอบอยู ่ บนก  าแพงมหีอคอยและป้อม
ปราการท่ีใชป้้องกนัการรุกรานจากพวกเซิร์บ และอาหรับ 
จากนั้นน าทา่นเดินลอด ประตูเมือง (Pile Gate) ท่ีสร้างมาตั้งแตยุ่คศตวรรษท่ี 7 มรูีปป้ันของ
นักบุญเซนต์เบลส นักบุญประจ าเมอืง เพื่อเขา้สูใ่จกลางเขตเมอืงเกา่ น าทา่นชม  น ้าพอุอนฟริ
โอ (Onfrio fountain) 

19.00 น.     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
    พกัค้างคืน ณ NH SHERATON DUBROVNIK RIVIERA หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน     

 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
08.00 น.    น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองโคทอร์ (Kotor) 
    (ระยะทางประมาณ 93 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 

วันทีสิ่บแปด (8) เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโคทอร์ (มอนเตเนโกร) – เมืองบุดวา –  

เมืองพอดกอร์ริซ่า 

เช้า เทีย่ง - 
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เป็นเมอืงชายฝ่ังทะเลอาเดรียติก ระหวา่งทางทา่นจะไดสั้มผสักบัทศันียภาพของภูเขาท่ีโอบ
ลอ้มผืนน ้ าเอาไวเ้หมอืงเชน่ฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ 
น าทา่นชมเมอืงโคทอร์ ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกดา้นธรรมชาติ
และวฒันธรรม เมอืงท่ีสร้างภายในก  าแพงสูง แบง่ตวัเมอืงเป็น 2 สว่นคือ เมอืงเกา่ (Old Town) 
และเมอืงใหม ่ (New Town) น าทา่นถา่ยรูปกบั โบสถ์เซนต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint 

Tryphon) อิสระให้ทา่นเดินเลน่และชมความงามภายในตวัเมอืงเกา่ หรือเลือกซ้ือของฝากท่ี
ระลึกตามอธัยาศยั 

13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

14.00 น. น าทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองบุควา (Budva) 
    (ระยะทางประมาณ 23 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 
  เมอืงทอ่งเท่ียวตากอากาศท่ีมชีื่อเสียงของมอนเตเนโกร 

สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 5  
  น าทา่นชมความงามภายในตวัเมอืงเกา่ Stari Grad (Old 

Town)  

  น าทา่นเขา้ชมโบสถ์เซนต์จอหน์ (Church of Saint John) ให้ทา่นอิสระเดินเลน่ถา่ยรูปและ
เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเดินทางกลบัสูก่รุงพอดกอร์ริซ่า (Podgorica) 
    (ระยะทางประมาณ 23 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 
    เมอืงหลวงของประเทศมอนเตเนโกร 
19.00 น.    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

    พกัค้างคืน ณ RAMADA HOTEL PODGORICA หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน     
     

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
07.30 น.  น าทา่นเดินทางสูส่นามบินนานาชาติพอดกอร์ริซา่ เพื่อน าทา่นเดินทางสูน่ครแฟรงค์เฟิร์ต 

ประเทศเยอรมนี 
10.40 น.    ออกเดินทางสูน่ครแฟรงค์เฟิร์ตโดยสายการบินมอนเตเนโกร แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี YM160 

วันทีเ่ก้า (9) เมืองพอดกอร์ริซ่า – บินสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) – ช้อปป้ิงถนนเกอเร่ –

สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต  

เช้า เทีย่ง - 
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12.50 น.    เดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต จากนั้นน าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
14.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
15.30 น. น าทา่นเท่ียวชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซ่ึงเป็นจตุัรัส

ท่ีเกา่แกท่ี่สุดในเมอืง ดา้นขา้งกคื็อ The Romer หรือ 
Frankfurt City Hall หรือ ศาลาวา่การเมอืง ซ่ึงอยูท่างดา้น
ตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรัสโรเมอร์ อิสระให้ทา่นได้
เพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปป้ิงบนถนนไซล์ วอ็ลคกิง้สตรีท
หรือชอ้ปป้ิงบนถนน Goethestrabe กบัสินคา้แบรนด์เนมอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Prada 
  

17.30 น.    น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมอืงแฟรงค์เฟิร์ต เพื่อท า Tax refund 
20.40 น.    ออกเดินทางกลบัสุก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 923 
 

12.30 น.     เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิภาพ  
 

                                                                   
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ก าหนดการเดินทาง  2560  
  กันยายน   15-24   

ตุลาคม   6-15 / 19-28 
พฤศจิกายน  3-12 / 17-26  
ธันวาคม  1-10  

 
 
 

วันทีสิ่บ (10) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 
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อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  104,000.- 
1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  (มีเตียง) ราคาท่านละ  99,000.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่านละ  94,000.- 
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ  84,000.- 
พกัห้องเด่ียว จ่ายเพิม่อีกท่านละ 20,000.- 
ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่านละ 23,000.- 
ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน (การบินไทย) เด็ก     หักท่านละ 16,000.- 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผีู้ เดินทางจ านวน 20 ท่านขึ้นไป*** 

หากมผีู้ เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 

กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าให้ทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 
ในการย่ืนวีซ่า ผู้ เดินทางทกุท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู  

เพ่ือมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 
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 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช ั้นนักทอ่งเท่ียว สายการบินไทยเส้นทาง ตามท่ีระบุ  

(ภาษีน ้ ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัท่ี  1 เม.ย. 60  หากในวนัออกตัว๋มกีารปรับเพิ่มทางบริษทัขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง) 
 คา่ท่ีพกัห้องละ 2 ทา่น  (Standard Room) 
 คา่อาหารทุกมือ้ตามท่ีก  าหนดในโปรแกรม  
 คา่ยานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไมอ่นุญาตให้คนขบัรถขบัเกนิ 12 ช ัว่โมง/วนั) 
 คา่ COACH TAX และคา่ภาษีผา่นเขา้เมอืงตา่งๆ 
 คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

**หากสถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 

เน่ืองจากทางบริษทัได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 
 คา่วซีา่เชงเกน้ประเทศไอซ์แลนด์ 
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) บางแหง่ และมคัคเุทศกไ์ทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คา่น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม ตอ่ทา่น และกระเป๋าใบเล็กติดตวัทา่นข้ึนเคร่ืองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  
 คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
 ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่านั้น) 

 
 
 
 

 หนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบินก  าหนดให้ 30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงทา่น 
 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือคา่แจง้เขา้ออก กรณีคนตา่งดา้ว 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,คา่ซักรีด, คา่โทรศพัท์, มนิิบาร์, ทีวชีอ่งพิเศษ ฯลฯ 
 คา่ทิปไกด์ และหัวหน้าทวัร์ท่ีดูแลทา่นตลอดการเดินทาง (จากเมอืงไทย) และคนขบัรถ (หากทา่นพอใจในการ  

บริการควรให้ทิปเพื่อเป็นก  าลงัใจ เพิ่มเติม) 
   ค่าภาษบีริการ 3% และค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7%  ซึ่งท่านต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
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เมือ่ทา่นท าการจองทวัร์กบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็มดัจ าคา่ทวัร์ทา่นละ  30,000  บาท 
กรณีชว่งเทศกาล ขอเรียกเกบ็คา่มดัจ าคา่ทัวร์ ทา่นละ 40,000 บาท   
สว่นท่ีเหลือตอ้งช  าระทั้งหมดกอ่นการเ ดินทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 
 
***(กรณีวซีา่ยงัไมท่ราบผลกอ่นการเดินทางอยา่งน้อย 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเกบ็คา่ทวัร์ทั้งหมดกอ่นตาม

เง่ือนไขการช  าระเงิน แตห่ากวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ทางบริษทัจะคืนเงินคา่
ทวัร์ให้ทา่น โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริงเทา่นั้น)*** 

 *** หากทา่นจองและให้เอกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่นัก  าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล 
วซีา่ของทา่นไมผ่า่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทั้งหมด*** 

 
 
 
 
 

***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์***  
หากท่านได้ท าการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน    ไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย (คืนคา่มดัจ าให้ทั้งหมด) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30-44 วัน    ยึดเงินคา่มดัจ าทั้งหมด 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-29 วัน    ไมคื่นคา่ใชจ้า่ย  50 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  8-14  วัน     ไมคื่นคา่ใชจ้า่ย  75 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-7  วัน    ไมคื่นคา่ใชจ้า่ย  100% ของราคาทวัร์ 
 กรณีย่ืนวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมติัวซีา่จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดัจ าแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักคา่บริการย่ืนวซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ี
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เกดิข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่โรงแรม 
ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเกบ็คา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่น หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่  หรือไมว่า่ดว้ยสาเหต 
ใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักคา่บริการย่ืนวซีา่, คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกดิข้ึนจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่โรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเกบ็คา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
  ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้  เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆ กต็าม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 

 ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองวีซ่า 
 การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทตู   ทางบริษทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แกผู่เ้ดินทางเทา่นั้น เงินคา่สมคัรย่ืนวซีา่ ทางสถานทูตเป็นผูเ้กบ็ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีส่ถานทตูต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน) หากผลวซีา่ออกมาวา่
ทา่น ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนย่ืนไม่ว่าในกรณใีดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมสิีทธิ
ท่ีจะไมต่อบเหตุผลของการปฏิเสธวีซา่ในทุกกรณี 
  กรณทีีท่่านวีซ่าผ่าน แตก่รุ๊ปออกเดินทางไมไ่ด ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ ทางบริษทัขอสงวน  
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนย่ืน ให้กับท่าน   เน่ืองจากเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเกบ็ และทา่นสามารถน าวซีา่ไปใชเ้ดินทางได ้ หากวซีา่ยงัไมห่มดอายุ 
 ในกรณ ีทีก่รุ๊ปมีการย่ืนวีซ่าเข้าไปแล้ว และท่านเพิง่พร้อมย่ืนวีซ่าหลังกรุ๊ป ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าวีซ่าส่วนต่างที ่
เกิดขึ้น(กรณมีีค่าใช้จ่ายเร่ืองวีซ่าเพิม่เติม) 

ในการย่ืนวีซ่า ผู้ เดินทางทกุท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู  

เพ่ือมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์***  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

EUROPE GERMANY  AUSTRIA SLOVANIA CROATIA MONTENEGRO 10 D 7 N (TG)                          15 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  EUROPE GLATZ 10D7N DEC17-TG-W59 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิ  / สายการบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช  าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเกบ็ / และทา่นจะตอ้งแจง้ลว่งหน้ากอ่นท าการย่ืนวซีา่ ซ่ึงจะมคีา่ใชจ้า่ย
แตกตา่งจากการย่ืนกรุ๊ปปกติ ซ่ึงทา่นจะตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งท่ีเกิดข้ึน 

การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  
ในกรณยีกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น  
ทีน่ั่ง Long Leg  ทีน่ั่งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนั่งส าหรับบุคคลท่ีดูแข็งแรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได ้ เผ่ือเกดิเหตุ

ฉกุเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้ แตข้ึ่นอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 

กรณหีากท่านต้องมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร์ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน
สุวรรณภูม ิ กรณีทา่นเดินทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือตา่งประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช ้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ี เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นทา่นควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% กอ่นท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
ส าหรับท่านทีเ่ป็นมุสลิม,  ทานมังสวิรัติ, ไม่ทานหมู / เน้ือ / ไก่ / ปลา หรืออ่ืนๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน  จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู ่

(Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไมติ่ดกนั 
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมอุีณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ

ในชว่งฤดูร้อนเทา่นั้น 

กรณมีีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมอืงเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปทีมี่ลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมขีนาดกะทัดรัด และไมม่อีา่ง
อาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้น ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญก่วา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้
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ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
สัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม คา่ทวัร์ไดร้วมคา่ขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม (เทา่นั้น) หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติมมากกวา่ 1 ใบ ทา่นจะถูกเรียกเกบ็เงินเพิ่มตา่งหากจากผูใ้ห้บริการในแตล่ะ
โรงแรม (ทา่นตอ้งช  าระในสว่นท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

น ้าหนักของสัมภาระโหลด ส าหรับสายการบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้้องเคร่ืองบิน คือ 30 กโิลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารช ั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทา่นไม ่
อาจปฏิเสธได ้ (ทา่นตอ้งช  าระในสว่นท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

กระเป๋าสัมภาระ ส าหรับน าขึ้นเคร่ืองได้ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมี
น ้ าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กนิ 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณทีีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู ่
กบัขอ้ก  าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยท่ีสัมภาระน ้ าหนักเกนิ (ทา่น
ตอ้งช  าระในสว่นท่ีโดนเรียกเกบ็เพิ่ม) 

ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบกรณเีกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก ผู้โดยสารท่ีเดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง  
1. รายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใดๆ 
กต็าม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคมุจากทางบริษทัทัวร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็น
ส าคญั 

2. หากทา่นยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในสว่นของการบริการทางประเทศท่ีทา่นเดินทางทอ่งเท่ียว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานท่ีทอ่งเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได้ไมว่า่ด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมส่ิีงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมอืงห้าม
เดินทาง  
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 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซีา่ อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งดา้วท่ีพ  านักอยูใ่น

ประเทศไทย 
              (ซึ่งทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว) 
 
 
 

 

  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยินยอมในข้อตกลงเง่ือนไขการจอง 
และการยกเลิก และเง่ือนไขของการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังนี้ทุกประการ เรียบร้อยแล้ว  

 

 
 
 
 

เอกสารในการขอวีซ่าท่องเท่ียว 2 ประเทศ โครเอเชียและเยอรมนี 
กรุณาเตรียมเอกสารส าหรับยื่นวีซ่า 2 ชุด ใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 30 วันท าการ 

ในการย่ืนวีซ่า ผู้ เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  

เพ่ือมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 
 

1. หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมอีายุใชง้านไดไ้มต่ ่ากวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และตอ้งมหีน้าส าหรับ ประทบัตราอยา่งน้อย 
3 หน้า (หากมหีนังสือเดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาแสดงตอ่สถานทูตดว้ย)  

2. รูปถ่าย รูปถา่ยสี 2 นิ้ว ปกติ จ านวน 2 รูป   (ไมส่วมแวน่ตาด า ไมย้ิ่มเห็นฟัน 
พื้นหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น ตอ้งไมเ่ป็นลวดลาย, ไมเ่ป็นสีเขม้ และห้าม
เป็นภาพถา่ยท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถา่ยไมเ่กนิ 6 เดือน และ
ไม่ซ ้ากับหน้าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ต 
 
 

3. เอกสารทัว่ไป ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ,  
ส าเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - นามสกลุ (ถา้ม)ี 
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4. ส าเนาสูติบัตร ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กท่ีอายุต ่ากวา่ 20 ปี) 
5. หลักฐานการเงิน หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน  ตอ้งอพัเดทเป็นเดือน

ปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ท่ีมกีารเขา้ออกของเงินสมา่เสมอ และมจีานวนไมต่า่กวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็นวา่มี
ฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสูภู่มลิ าเนา ในกรณีท่ี
เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการย่ืนขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสือรับรองจากทาง
ธนาคารวา่เป็น sponsor พร้อมระบุชื่อของผูท่ี้ออกคา่ใชจ้า่ยให้ 

***ทางสถานทตูไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 
เอกสารการเงินต้องอัพเดทไม่เกิน 7-10 วันก่อนย่ืนวีซ่า ดังนั้นต้องท า เอกสารการเงิน 2 รอบค่ะ 

พร้อมหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตัวจริง  ในวันทีย่ื่นวีซ่า
ต้องน า BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย 

กรณทีีบ่ริษทัของท่านเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทั้งหมด ทางบริษทัท่าน

ต้องออกจดหมายอีกฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดย
ระบุช่ือผู้ เดินทาง และระบุเหตุผลทีจ่ัดการเดินทางคร้ังนี้ในจดหมายด้วย  

**หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้ อ่ืน จะต้องไปท า BANK  GUARANTEE  ทีธ่นาคาร โดยต้องใส่
ช่ือผู้ รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย** 

6. หลักฐานการงาน ใบรับรองการท างานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นลา่ง จากบริษทัท่ีทา่นท างานอยู,่ ส าเนาทะเบียนการคา้ 
กรณีเป็นเจา้ของกจิการ (คดัจากกระทรวงไมเ่กนิ 3 เดือน) 

 
 กรณทีีเ่ป็น

พนักงานบริษทั

ทัว่ไป 

ใชห้นังสือรับรองการท างานตวัจริง ระบุวันเร่ิมเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ต าแหน่งงาน / ช่วงเวลาทีข่อ
ลางานเพ่ือเดินทางท่องเทีย่ว หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนดลางาน  
(ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

กรณปีระกอบ
ธุรกิจส่วนตัว 

เจ้าของกิจการ 

ใชห้นังสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมชีื่อเป็นกรรมการและมอี านาจในการลงนาม (คดัจาก
กระทรวงไมเ่กนิ 1 เดือน) พร้อมวตัถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี หรือ ส าเนาทะเบียนการคา้ หรือส าเนา
ใบทะเบียนพาณิชย์  

กรณข้ีาราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สังกดั (ตวัจริง) ,หนังสือรับรองการท างานจากหนว่ยงานและส าเนาบตัร
ขา้ราชการ 1 ชดุ เป็น เป็นภาษาอังกฤษ 

กรณแีม่บ้าน ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสาม ี พร้อมส าเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย 
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เดินทางคนเดียว  

กรณเีป็นนักเรียน 

นักศึกษา 

ตอ้งใชห้นังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวทิยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเทา่นั้น) พร้อมส าเนาบตัร
นักเรียน หรือนักศึกษา 

7. กรณเีด็กทีไ่ม่ได้
เดินทางพร้อม

ผู้ปกครอง 

 ใชเ้อกสารดงัตอ่ไปน้ี 
1.    หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเด็กท่ีมอีายุต ่ากวา่ 20 ปี )  หากเด็กเดินทาง

กบับิดาตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาตอ้งมใีบรับรองจากบิดา 
หนังสือยินยอมสามารถท าท่ีส านักงานเขต หรือ อ าเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมขีอ้ความระบุ
ในเอกสารวา่ให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกบัใคร มคีวามสัมพนัธ์อยา่งไร  เชน่  นายชาย (บิดา ) 
ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปตา่งประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ)  
3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย  
5.    ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
6.    ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง  

 

 
 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงับ มใิห้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถูก

ปฏิเสธวซีา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม ่ กต็อ้งช  าระคา่ธรรมเนียมใหม ่
ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชิญทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแตง่กายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะสง่เจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซีา่ของทา่น 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวซีา่ให้กบัผูร้้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตุผล
ใดกต็าม ทา่นไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได ้
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