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วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - สนามบนิเวยีนนา  

21.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตู 4 เคาน์เตอร ์ D16-19 สายการ

บนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นกระเป๋าและการเช็คอนิ 

จากนัน้เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 
 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทฯ ไดจ้ัดเตรียมการเดนิทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการ

เดนิทาง โดยซือ้ตั๋วเครือ่งบนิ,เชา่รถโคช้,จองโรงแรมทีพ่ัก,รา้นอาหาร 

ตลอดจนสถานทีเ่ขา้ชมตา่งๆ เพือ่เป็นการเตรยีมพรอ้มใหก้บักรุ๊ปทัวร ์ใน

กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์อนัสดุวสิยั อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ,การล่าชา้ของ

สายการบนิ,การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน),การนัดหยดุงาน,การ

กอ่การจลาจล,ภัยธรรมชาต ิรวมถงึการถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเป็น

ผลท าใหก้ารเดนิทางล่าชา้ หรือ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจุดหมาย

ปลายทางไดต้ามโปรแกรม หัวหนา้ทัวร์ มีส ิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

โปรแกรม และไมส่ามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีท่่านไดช้ าระมาแลว้ 

เพราะทางบรษัิทฯ ไดม้กีารตกลงช าระค่าใชจ้่ายต่างๆ ไวล้่วงหนา้แลว้ 
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และหากมคีา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากในรายการทัวร ์หัวหนา้

ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิทฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 วนัที ่2 เวยีนนา - กราซ - ชลอสเบริก์ - เทีย่วเมอืงกราซ - ลูบลยิานา - 

เบลด (สโลเวเนยี) 

 

01.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยการบนิไทยเทีย่วบนิที ่TG936  

07.00 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิกรงุเวยีนนา หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรแลว้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกราซ ไดรั้บเลอืกโดย UNESCO ให ้

เป็นเมืองมรดกโลก และเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปปี ค.ศ. 

2003 กราซ เป็นเมอืงทีม่กีารดูแลรักษาสถานทีท่่องเทีย่วบรรยากาศดีๆ  

ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ ใจกลางเมอืงมภีเูขาตัง้โดดเด่นคอื The Schlossberg 

ทีอ่ดุมไปดว้ยตน้ไม ้น าคณะขึน้กระเชา้ไฟฟ้า (Funicular) สูจ่ดุชมววิบน

ยอดชลอสเบริก์ เป็นทีต่ัง้ของหอนาฬกิาและหอระฆังลสิเซอร ์ทีอ่ยูบ่น

ยอดเขา เป็นจุดแลนด์มาร์กและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาตั ้งแต่

ศตวรรษที ่16 ทา่มกลางตน้ไมแ้ละป้อมปราการขนาดใหญ ่ยงัมปีราสาท

ที่มีอายุกว่า 1,000 ปีที่มาของชื่อเมืองในภาษาสลาฟซึ่งแปลว่า 

ปราสาทหลังเล็ก ในปี ค.ศ.1809 ไดร้อดพน้จากค าสั่งท าลายเมือง

ของนโปเลยีน จากนัน้น าทานเทีย่วชมเขตเมอืงเกา่ดัง้เดมิทีต่ัง้มานาน

หลายศตวรรษแลว้เป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมต่างๆ จากทุกสมัย 

สิง่ก่อสรา้งแบบโมเดริน์ไดถู้กสรา้งขึน้มา อาทเิชน่ Kunsthaus (บา้น

ของโมเดริน์อารต์) และเกาะในแม่น ้ามรู ์ปัจจุบันเมอืงกราซเต็มไปดว้ย

เสน่หข์องการผสมผสานบรรยากาศยุคกลางเขา้กับสถาปัตยกรรมแบบ

โมเดริน์ 

(192 ก.ม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 

บา่ย น าคณะเดนิทางสู่สาธารณรัฐสโลเวเนีย ดนิแดนที่มคีวามงดงามทาง

ลักษณะภูมปิระเทศ ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ ภูเขา และศลิปะวัฒนธรรม

ทีสุ่ดแสนจะงดงาม เขา้สู่เบลด (Bled) เมอืงตากอากาศตัง้อยู่รมิ

ทะเลสาบและรมิเทอืกเขาแอลป์ จูเลยีน เป็นทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีงมาก

ที่สุดในประเทศสโลเวเนีย และไดรั้บการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่ง

เทอืกเขาแอลป์ 

(215 ก.ม.) 

 

 น าท่านเขา้สู่ทีพั่ก PARK HOTEL BLED หรอืเทยีบเท่าในระดับ

เดยีวกนั 

www.hotel-park-bled.com 

 

วนัที ่3 เบลด - ลอ่งเรอืทะเลสาบเบลด - ลบูลยิานา - ถ า้โพสทอยนา่ - โอ  

http://www.radissonblu.com/
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บาเทยี (โครเอเชยี) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าท่านล่องเรอืชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกดิจาก

การกดัเซาะของธารน ้าแข็งโบฮนิจ ์(Bohinj Glacier) ในยคุน ้าแข็ง แตท่ี่

น่าสนใจยิง่กว่านัน้คอื น ้าในทะเลสาบไม่ไดม้าจากการละลายของธาร

น ้าแข็ง แต่มาจากบ่อน ้ารอ้นใตด้นิหลายแห่ง น ้าในทะเลสาบนี้จงึใส

บรสิทุธิ ์และไมก่ลายเป็นน ้าแข็งในฤดูหนาว เรอืล่องผ่านปราสาทเบลด 

(Bled Castle) ทีต่ัง้อยูบ่นรมิผา ตดิทะเลสาบเป็นปราสาททีเ่กา่แกท่ี่สดุ 

จักรพรรดิ์เฮนรคิที่ 2 แห่งเยอรมันยกใหเ้ป็นสถานที่พักของ บชิอป 

อลัเบีย่ม แหง่บรเิซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.1004 แลว้

เดนิทางต่อสู่กรุงลูบลยิานา (Ljubljana) เขา้สู่จัตุรัสเพรเซเรน จัตุรัส

กลางเมอืงเป็นจัตรัุสทีม่คีวามส าคัญเชน่เดยีวกบัจัตรัุสบนัไดสเปนในกรงุ

โรมมรีูปปั้นของ ฟรานซ ์เพรเซเรน กวทีี่มชี ือ่เสยีงของสโลเวเนียเป็น

สญัลักษณ์ความรักชาตแิละเสรภีาพ ใกลจ้ัตุรัสเป็นโบสถใ์นนกิายฟราน

เซสกนั ศลิปะในแบบอารต์นูโว 

(55 ก.ม.) 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Local 

บา่ย น าคณะเดนิทางไปเทีย่วชมถ ้าโพสทอยน่า เปิดใหบ้รกิารมากว่า 188 ปี 

และมนัีกท่องเทีย่วมาเยอืนกว่า 31 ลา้นคน เป็นถ ้าทีส่วยทีสุ่ดในยโุรป 

ภายในถ ้าเชือ่มต่อถงึกันเป็นระยะทางกว่า 20 กโิลเมตร เขา้ชมภายใน

ถ ้าโดยขบวนรถรางไฟฟ้าทีเ่ปิดใหบ้รกิารในปี 1884 อุณหภมูภิายในถ ้า

โดยเฉลีย่ 8-10 องศาเซลเซยีส ชมสว่นทีใ่หญ่ทีส่ดุภายในถ ้าทีเ่รยีกว่า 

Classic Karst ภายในถ ้ามหีนิงอกหนิยอ้ยหลากหลายแบบและสสีัน

สวยงามสดุพรรณนา ภายในถ ้ายงัมหีอ้งตา่งๆ มากมาย ลดหลั่นเป็นชัน้ๆ 

ราวกบัเนรมติ  

(48 ก.ม.) 

 

17.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโอบาเทยี เมอืงตากอากาศแบบรเิวยีร่าทีม่อีากาศดี

ตลอดทัง้ปี ตัวเมอืงลดหลั่นไปตามไหล่เขา เป็นทัง้วลิล่าตากอากาศ, 

โรงแรมชัน้น า, แหลง่บนัเทงิและรา้นอาหาร จัตรัุสกลางเมอืงมรีปูปัน้สตรี

และนกนางนวล อันเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง อสิระใหท้่านพักผ่อนกับ

บรรยากาศชัน้เลศิ 

(62 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL AMADRIA PARK MILENIJ OPATIJA 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

https://www.amadriapark.co

m  

https://www.amadriapark.com/
https://www.amadriapark.com/
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วนัที ่4 โอบาเทยี - ซาเกรบ เทีย่วชมเมอืงหลวงอนัเกา่แก ่  

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครซาเกรบ เมอืงหลวงอนัเกา่แก ่ศนูยก์ลางการปกครอง 

เศรษฐกจิและวัฒนธรรมของประเทศโครเอเชยี 

(170 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Chinese 

บา่ย น าคณะเทีย่วชมเมอืง เริม่ตน้เดนิทัวรจ์ากจัตุรัสมหาวหิารเซนตส์ตเีฟน 

โบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุเกือบ 1,000 ปี เห็นไดจ้ากทุกมุมของเมือง 

หลังจากถูกกองทัพมองโกลท าลาย ในคริสต์ศตวรรษที่ 13 และ

แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ในปี ค.ศ.1880 ก็ไดรั้บการซอ่มแซมใหม่ใหเ้ป็น

รูปแบบนโิอโกธคิดังทีเ่ห็นในปัจจุบัน ชมตลาดโดแลค ตลาดกลางแจง้

ทีก่ล่าวกันว่า เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึง่ของยุโรป ชมประตูเมอืงเก่าสโตน

เกท ประตูเมอืงทีย่ังหลงเหลอืมรีูปพระแม่มารอียู่ รอดพน้จากไฟไหม ้

ครัง้ใหญใ่นปี ค.ศ.1731 เชือ่กนัวา่เกดิจากปาฏหิารยิอ์ันศักดิส์ทิธิ ์เขา้สู่

จัตุรัสมหาวหิารเซนตม์ารค์ ซึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเกา่ซาเกรบ สรา้งขึน้

ในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงดว้ยกระเบื้องสีต่างๆ ซึง่เป็นรูปตรา

สัญลักษณ์ของ ซาเกรบ โครเอเชยี สลาโวเนีย และดาลมาเชยี รอบๆ 

จัตุรัสเรียงรายไปดว้ย ท าเนียบประธานาธบิดีและรัฐสภา บันทกึภาพ

แบบพาโนรามา ทีจ่ดุชมววิตัวเมอืงเกา่เขตอัพเพอรท์าวน์ แลว้น่ังรถราง

สู่โลเวอร์ทาวน์ เขตชุมชนย่านใจกลางเมือง ณ จัตุรัสเยลาซคิ ย่าน

การคา้และศูนยก์ลางของเมอืง อกีทัง้ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอันทันสมัย

ของคนเมือง รา้นคา้และรา้นขายของที่ระลึกเรียงรายใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิตามอธัยาศัย 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก WESTIN HOTEL ZAGREB หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

www.marriott.com 

 

วนัที ่5 นครซาเกรบ - อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่- เดนิเทีย่วชมอทุยานฯ -  

สปลติ 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. เดนิทางสู่เมอืงพลติวเิซ ่(Plitvice) แห่งแควน้ Istria & Kvarner 

ระหว่างทางเต็มไปดว้ยธรรมชาต ิและความงามของทวิทัศน์สองขา้ง

ทางทีร่ายลอ้มดว้ยป่าเขาสลับทุง่หญา้ ฟารม์การเกษตรทีอ่ดุมสมบรูณ์ 

(188 ก.ม.) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Local 

http://www.marriott.com/
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บา่ย น าท่านเขา้สู่ อุทยานแหง่ชาตพิลทิวเิซ่ (Plitvice Lakes National 

Park) ตัง้อยูใ่นกลางของประเทศ ถกูคน้พบขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1949 เดนิชม

ธรรมชาตไิปตามทางเทา้ทีจั่ดไวเ้ป็นสัดสว่น ลัดเลาะไปตามทะเลสาบ

และน ้าตกทีส่งูตระหง่าน เป็นอทุยานธารสวรรคต์ามธรรมชาตแิห่งยโุรป 

พืน้ทีส่่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยน ้า มทีะเลสาบสเีขยีวมรกตและสฟ้ีารวมกัน

ถงึ 16 ทะเลสาบ เชือ่มต่อกันดว้ยทางเดนิสะพานไม ้ลัดเลาะระหว่าง

ทะเลสาบและเนนิเขา บางชว่งเป็นน ้าตกแบ่งเป็น 2 ระดับ น ้าตกทีสู่ง

ทีส่ดุมคีวามสงู 639 เมตร ทีต่ ่าสดุมคีวามสงู 503 เมตร น าท่านล่องเรอื

ขา้มทะเลสาบ Kozjak เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในอทุยานฯ องคก์าร

ยเูนสโกจ้งึไดรั้บเอาไวเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สมควรแกเ่วลาน า

คณะเดนิทางสู่เมืองสปลิต (Split) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของ

โครเอเชยี รองลงมาจากเมอืงซาเกรบ ในแควน้ดัลเมเชยีนซึง่เป็นตน้

ก าเนดิของสนัุขพันธด์ัลเมเชยีน ทีน่ีเ่ป็นศนูยก์ลางเศรษฐกจิ, วัฒนธรรม

และการคมนาคมที่ส าคัญที่สุดของเขตชายทะเล ดว้ยมีสนามบิน

นานาชาตทิี่สามารถรองรับการเดนิทางทางภาคใตข้องโครเอเชยีกับ

หลายเมอืงในยโุรป 

 

 

(257 ก.ม.) 

20.00 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก RADISSON BLU RESORT SPLIT (พัก 2 คนื) 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.radissonblu.com 

 

วนัที ่6 สปลติ - ซบีนีกิ - มหาวหิารเซนตเ์จมส ์- พระราชวงัดโิอคลเีธยีน  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงซบีนีกิ (Sibenik) ซึง่ถูกบันทกึในเอกสารตัง้แต่ปี 

ค.ศ.1066 ในชือ่ แคสทรัม ซบีนีซิ ี(Castrum Sebenici) เตบิโตจาก

อทิธพิลภายใตก้ารปกครองของ ฮังกาเรยีน-โครแอต รวมถงึเวเนเชยีน 

ขึน้ชมววิทวิทัศน์แบบพาโนรามาบนป้อมปราการ ANNE ทีส่รา้งขึน้เพือ่

ป้องกันการรุกรานจากขา้ศกึในยุคกลาง แลว้น าชมสถานทีส่ าคัญทีสุ่ด

ของเมอืงคือ มหาวหิารเซนตเ์จมส ์สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1431-

ค.ศ.1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศลิปกรรมคอื ดัล

เมเชยีน (ทอ้งถิน่), ศลิปะทางเหนอืของอติาล ีและทัสคาน ีสถาปนคิทัง้ 

3 ท่าน ไดใ้ชเ้ทคนิคชัน้สูงในการสรา้งหอ้งโถงสูงใหญ่และโดมครึง่

วงกลม ทัง้วหิารลว้นสรา้งดว้ยหนิทัง้หมด สะทอ้นใหเ้ห็นถงึอทิธพิลของ

ศลิปะโกธคิ และเรอเนสซองคผ์สมผสานกนัอยา่งกลมกลนื โดยยเูนสโก ้

(87 ก.ม.) 
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ยกใหม้หาวหิารแหง่นีเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย เดนิทางกลับสู่เมอืงสปลติ (Split) เขตเมอืงโบราณสปลติ เป็นทีต่ัง้

ของพระราชวังดโิอคลเีธยีน (Diocletian’s Palace) สรา้งในราวศตวรรษ

ที่ 3 บนอ่าวอัสพาลาโธส โดยดโิอคลีเธียน จักรพรรดแิห่งโรม ซึง่

พระองค์ทรงพ านักที่พระราชวังแห่งนี้จนสิน้ชีพ ในปี ค.ศ. 305 ชม

รอ่งรอยของพระราชวังทีม่อีายกุว่า 1,700 ปี ดา้นในเป็นมหาวหิารสรา้ง

ในยุคกลางและป้อมปราการ เดมิเพือ่ป้องกันขา้ศกึ UNESCO ไดข้ึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย อสิระใหท้่านพักผ่อนหย่อนใจบน พรอมมิ

นาด ถนนเลยีบทะเลทีง่ดงามของเมอืง 

(82 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก RADISSON BLU RESORT SPLIT หรือ

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.radissonblu.com 

วนัที ่7 สปรติ - เนอุม (บอสเนยี - เฮอเซโกบนีา) ดูบรอฟนกิ - เมอืง

โบราณ - ขึน้ก าแพงเมอืงเกา่ 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. เดนิทางสูเ่มอืงดูบรอฟนกิ ผ่านอาณาเขตดนิแดนของประเทศบอสเนีย

และเฮอร์เซโกวีนา ผ่านเมืองสตอน ที่มีฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมอยู่

มากมาย ที่มกี าแพงเมอืงลอ้มรอบตัวเมอืงเก่าบนยอดเขาโดยก าแพง

เมอืงนี้มีความยาว 5.5 กม. โดยมคีวามยาวเป็นอันดับหนึ่งของยุโรป 

และ เ ป็นอันดับสองรองจากก าแพงเมืองจีน  เมืองดูบรอฟนิก 

(Dubrovnik) เป็นหนึง่ในเมอืงเกา่ทีส่วยทีส่ดุในยโุรป สมญานามไขม่กุ

แห่งทะเลเอเดรยีตกิ เป็นเมอืงทีม่อี านาจทางทะเลตัง้แต่ศตวรรษที ่13 

และมคีวามสู่เจรญิรุ่งเรอืงทางการคา้ จงึไดส้รา้งความยิง่ใหญ่ใหโ้ดด

เด่นดว้ยการตกแต่งพระราชวัง, สรา้งโบสถ,์ วหิาร สรา้งจัตุรัสและน ้าพ ุ

บา้นเรอืนตา่งๆ ไดรั้บการปรับเปลีย่นอยา่งงดงามตามยคุสมัย เสน่หข์อง

เมอืงอยู่ที่เขตเมอืงเก่า (Old Town) ซึง่ตัง้อยู่ในโอบลอ้มก าแพง

โบราณสงูตระหง่าน ตรงบรเิวณพืน้ทีร่มิทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเขตชมุชน

เริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสรา้งบา้นแปงเมืองไวต้ั ้งแต่

ศตวรรษที ่7 และสรา้งก าแพงเมอืงแข็งแรงขึน้ลอ้มเมอืงไวใ้นศตวรรษที ่

13 เพือ่ป้องกันภัยจากศัตรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชยีน มาชโีดเนียน

และเซริบ์ ภายในเขตเมอืงเกา่มากมายดว้ยสิง่กอ่สรา้งโบราณไดรั้บการ

(229 ก.ม.) 
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ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าเทีย่วชมเมอืงเกา่ดูบรอฟนกิ (Grad) โดยเริม่ตน้จากประตูหลัก (Pile 

Gate), น ้าพุโบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), โบสถฟ์รานซสิกัน ใน

สถาปัตยกรรมโกธกิ ภายในมรีา้นขายยาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของยโุรป ด าเนนิ

กิจการมาตั ้งแต่ปี ค.ศ. 1391 ชมสปอนซ่าพาเลซ (The Sponza 

Palace) พระราชวังเดมิ งดงามในสถาปัตยกรรมโกธกิผสมเรอเนซองส ์

เป็นหอจดหมายเหตทุีบ่อกเลา่เรือ่งราวความเป็นเมอืงทา่การคา้ขายทาง

ทะเลในอดีตจัตุรัสกลางเมอืง (Loggia) ซึง่เป็นสถานที่นัดพบของ

ชาวเมืองในอดีตโบสถ์เซนต์เบลซ (St.Blaise) นักบุญประจ าเมอืง 

สไตลโ์รมาเนสกแ์หง่แรกของเมอืงเป็นฉากหลัง เขา้ชมเรคเตอรพ์าเลซ 

(Rector’s Palace)อดตีเคยเป็นทีท่ าการรัฐบาล ปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑ์

ทีบ่อกเล่าเรือ่งราวต่างของเมอืงโบราณแห่งนี้ น าท่านชมเมอืงแบบพา

โนรามาววิบนก าแพงเมอืงโบราณ ทีโ่อบลอ้มรอบเมอืงเกา่ยาวถงึ 1,940 

เมตร 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SUN GARDENS DUBROVNIK หรอืเทยีบเท่าใน

ระดับเดยีวกนั 

https://www.dubrovniksungar

dens.com  

วนัที ่8 ดบูรอฟนกิ-เคเบิล้คาร-์เคฟททั -บนิสูเ่วยีนนา   

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

 น าท่านขึน้เคเบิล้คาร ์สู่จุดชมววิบนยอดเขา เสน่หข์องดูบรอฟนกิ อยู่ที่

จุดชมววิของแต่ละแห่งไมซ่ ้าแบบ ขึน้สู่ยอดเขาบนความสงู 405 เมตร 

เพือ่ชมทัศนียภาพของเมอืงแบบพาโนรามา กล่าวกันว่าเป็นจุดชมววิที่

สวยทีส่ดุของเมอืง หลังจากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงเคฟทัท (Cavtat) เป็น

เมอืงเล็กๆน่ารักรมิชายฝ่ังทะเลมชีายหาดทีง่ดงามยาวถงึ 15 กโิลเมตร 

เคยเป็นอาณานิคม ของกรีกในอดีตและต่อมาถูกปกครองโดยโรมัน

ก่อนที่จะถูกชนชาติสลาฟรุกรานจนในที่สุดตกอยู่ภายใตอ้านัติการ

ปกครองของสาธารณรัฐกซูาทีไ่ดซ้ือ้เคฟทัท นีจ้ากดยกุพาฟโลวกิ   

( 20 กม.) 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

14.55 น. ออกเดนิสูก่รงุเวยีนนา โดยสายการบนิภายในประเทศ  

16.25 น. เดนิทางสูก่รงุเวยีนนา ( 20.5 กม.) 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai  

https://www.dubrovniksungardens.com/
https://www.dubrovniksungardens.com/
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 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก RENAISSANCE WIEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดับเดยีวกนั 

www.marriott.com/  

 

วนัที ่9 เวยีนนา - กรงุเทพฯ  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ  

09.30 น. ถงึกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย มเีวลาใหท้่านไดท้ า TAX REFUND 

คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ 

 

13.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG937  

วนัที ่10 คณะเดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ  

05.20 น. สายการบนิไทย น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ   

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจัด

โปรแกรมของแต่ละวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกัน โปรแกรมท่องเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้นจะสง่ใหท้่าน 7 วันกอ่นการเดนิทาง

เทา่นัน้) 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL 

SGL USED 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

6 – 15 เม.ย. 2563 111188,,000000..--  110077,,000000..--  9955,,000000..--  1155,,000000..-- 1133,,550000..--  
--3300,,000000..--  

--2255,,000000..--  

คา่ทัวรร์วม :   

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่14 กนัยายน 2561 

 คา่พาหนะทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุมาตรฐานรถโคช้ของยโุรป 

 คา่ลอ่งเรอืทะเลสาบเบลด / อทุยานพลติวเิซ ่/ วังดโิอคลเีธยีน / โบสถฟ์รานซสิกัน / ก าแพงเมอืง

โบราณดบูรอฟนกิ / เคเบิล้คารด์บูรอฟนกิ 

 โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการ หรอื เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ  

ในกรณีทีท่า่นมขีอ้จ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหนา้เพือ่

ความเหมาะสม 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่โครเอเชยี และวซีา่ออสเตรยี (กลุม่ประเทศเชงเกน้)  

 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสูญเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอุบัตเิหตุ ส าหรับผูเ้อาประกันภัย

อายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 

1,500,000 บาท รวมถงึค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถงึประเทศไทยไม่เกนิ 150,000 

http://www.marriott.com/
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บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตัว 

–หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดนิทางสูญหายตลอดจนความ

ล่าชา้ของสัมภาระและเทีย่วบนิกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์าม

เอกสารแนบทา้ยใบจองทัวร ์

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็ก

อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

 ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และสามารถ

ถอืสัมภาระขึน้เครือ่งไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตให ้

โหลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรัม/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถอื

ขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่

อาจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาใน

หอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบั

จากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่

เหลอืล่วงหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ

ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation)  

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง 
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พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร ์ทีม่รีะบอุยู่

ชดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท า

การนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ ึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกับผูร้่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรม

ทอ่งเทีย่วได ้ 

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั 

กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วต่อไปนี้ ให ้

น ามาหักจากเงนิค่าบรกิารที่ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสูงกว่าเงนิค่าบรกิารที่ไดช้ าระไว ้ผู ้

ประกอบธุรกจิน าเทีย่วจะเรยีกจากนักท่องเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นี้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานให ้

นักทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑ์ที่น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเที่ยวและ

มคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทาง

กลับ ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง 

ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสาย

การบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยัน

ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครอื Star Alliance ได ้

50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลุฟฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน์, 

สงิคโปรแ์อรไ์ลน์  ขึน้อยู่กับเงือ่นไขการสะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข
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บางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัที ่14 กนัยายน 2561 การเปลีย่นแปลงของ

สายการบนิในภายหลัง ถอืเป็นค่าทัวรส์่วนเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความ

เป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 

3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพ้ัก 3 ท่าน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่

แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 

1 ทา่น 

 หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง 

/ ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของ

แตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่ า 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัด และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้ง

อาจมลีักษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online 

โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee 
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ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าว

ได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้

ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation 

Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่น

ช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ท่านจะถูกเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่

สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ใบ 

โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกค่า

ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิ้ว) x 56 

เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ์

ไมรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะ

การเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระ

ของผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของ

กรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิสงูสดุ

ไมเ่กนิ 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพ

ของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
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 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็น

พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลา

เกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ยืน่วซีา่ 2 ประเทศโครเอเชยีและออสเตรยี 

กรณุาเตรยีมเอกสารส าหรบัยืน่วซีา่ 2 ชุด  ใชเ้วลายืน่วซีา่ประมาณ 30 วนัท าการ 

(การขอวซีา่ประเทศออสเตรยีผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งวซีา่ออสเตรยี) 

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไมว่่าจะเคยมวีซีา่ใน

กลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่  

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลังเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) มอีายุไม่เกนิ 6 เดือน และ

เหมอืนกนัทัง้ 2 รปู**กรณุาตดิตอ่พนักงานขายเพือ่ขอตัวอยา่งรูปถา่ย** 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น,ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาบตัรขา้ราชการ,ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ,ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนา

ใบหยา่,ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท สังกัดหรือหน่วยงานที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุ

ต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไป

ทอ่งเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา / เอกสารออกไมเ่กนิ 30 วนักอ่นการยืน่วซีา่   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 6  

เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์  

 หนังสอืรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ยอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจบุนั ควรเลอืก

เล่มที่มีการเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพียงพอที่จะ

ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ัญชใีดบัญชี

หนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พรอ้มระบชุือ่ของผูท้ีอ่อกค่าใชจ้่ายให ้ 

***สถานทตูไมรั่บบญัชกีระแสรายวัน*** / เอกสารการเงนิตอ้งอพัเดทไมเ่กนิ 7-10 วนักอ่นยืน่วซีา่ ดงัน ัน้ตอ้ง

ท าเอกสารการเงนิ 2 รอบคะ่ 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 – 

6 แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลับมาท างานของ

ทา่น โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษฉบบัจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกับ บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที ่บดิา, 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีท่านหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอื

เขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
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ใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตยกเลกิวซีา่ของ

ทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไม่ว่าจะเป็น

เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


