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Code: IU01-HRV-GrandA-10OS-May-Nov-132-135-A220518 

 

แกรนด ์A (OS_2022) 

โครเอเชยี - สโลวเีนยี - ออสเตรยี - มอนเตเนโกร 10 วนั  

 

สายการบนิ ออสเตรยีน แอรไ์ลน ์กลุม่สตารอ์ลัไลแอนซ ์บนิตรงไป-กลับ เวยีนนา (มบีนิภายใน) 

โรงแรม มาตรฐานยโุรปทกุเมอืงรับประกนั 

อาหาร  เชา้แบบอเมรกินั กลางวัน-ค ่า แบบยโุรปและเอเชยี เมนเูดอลกัซ ์ 

 (อาหารพืน้เมอืงสว่นใหญใ่นโครเอเชยีเป็นอาหารทะเลสไตลอ์ติาเลีย่น ด ีอรอ่ย รับประกนัคณุภาพ) 

รถโคช้  มาตรฐานยโุรป 40-48 ทีน่ั่ง / คา่ทวัรร์วมทปิพนกังานขบัรถแลว้ (2 ยโูร/คน/วนั)   

มคัคเุทศก ์ ช านาญเสน้ทางแน่นอน 

หมายเหต ุ - โปรแกรมเขยีนจากประสบการณ์ รับประกนัความเนยีน และไมเ่หนือ่ย / ตน้ฉบบั 

  - สโลวเีนยี - โครเอเชยี - มอนเตเนโกร มแีตข่องทีร่ะลกึ / เวยีนนา ออสเตรยี มขีองซือ้ทกุอยา่ง 

  - โปรดจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45-60 วัน 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - เวยีนนา (ออสเตรยี) 

 

20.30 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(ทางเขา้ประต ู4) เคานเ์ตอร ์G สายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน ์  

23.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยเทีย่วบนิที ่OS 026 (บนิตรงประมาณ 10 ชม. เศษ) 

 

วนัทีส่อง เวยีนนา - กราซ - คลาเกน้เฟิรท์  

 

05.35 น. ถงึสนามบนิกรุงเวยีนนา (VIENNA) นครหลวงแสนสวยของออสเตรยี หลังพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรแลว้  

เดนิทางสูโ่รงแรม NH AIRPORT เพือ่รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ต ์ 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกราซ  (GRAZ / 2 ชม. 20 นาท)ี  

- เมอืงสวยของออสเตรยี ทีไ่ดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็นเมอืงหลวงแหง่ศลิปวัฒนธรรมแหง่ยโุรป และเป็น

เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ ในอดตีเมอืงกราซเป็นเมอืง

หนา้ด่านที่มีป้อมปราการอันแข็งแกร่งไวป้้องกันการรุกราน

จากพวกเตริก์ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นชมเมอืงกราซ  

- เมืองศลิปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (CULTURA CITY OF 
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EUROPE) ทีม่กีารผสมผสานระหวา่งความคลาสสกิของเมอืงเกา่และทันสมัยของเมอืงในศตวรรษ

ที ่20 ไดอ้ยา่งลงตัวทีส่ดุ ผา่นชมโบสถป์ระจ าเมอืง แตเ่ดมิเคยเป็นคฤหาสนท์ีใ่หญโ่ตหรหูรา สรา้ง

ขึน้ในระหว่างปี 1438-1464 โดยพระเจา้ฟรดีชิที ่3 และต่อมาในปี 1786 ไดถ้วายใหเ้ป็นโบสถ์

ส าหรับราชส านัก ใหท้า่นไดม้เีวลาเดนิเลน่ในตัวเมอืงน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามกลาง

หบุเขา  

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงคลาเกน้เฟิรท์ (KLAGENFURT/2 ชม.)  

- เมอืงหลวงแหง่รัฐคารนิเทยีร ์(CARINTHIA) ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่ว และอตุสาหกรรมขนาดกลาง

ทางตอนใตข้องประเทศออสเตรยี ชมเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นฝ่ังทะเลสาบวูรธ์เฮอซ ี(WORTHERSEE) ที่

แวดลอ้มไปดว้ยทวิทัศน์ทีส่วยงามของเทอืกเขาแอลป์ทีช่ ือ่ว่า KARAVANKE ไดรั้บฉายานามว่า

กหุลาบแห่งทะเลสาบวูรธ์เฮอซ ีเมอืงนี้เคยถูกไฟไหมค้รัง้ใหญ่เมือ่ปี 1544 และถูกสรา้งขึน้ใหม่

โดยสถาปนกิชาวอติาล ีดังนัน้ลักษณะของเมอืงจงึเป็นสไตลอ์ติาลโีดยทั่วไป  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม SANDWIRTH หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม  คลาเกน้เฟิรท์ - เบลด (สโลวเีนยี) - ลบุเบลยีนา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงเบลด (BLED / 40 นาท)ี ประเทศสโลวเีนยี (SLOVENIA)  

- เมอืงเล็กๆ ซึง่เคยไดรั้บรางวลัชนะเลศิรสีอรท์ของโลก ตัง้อยูร่มิทะเลสาบเบลดทีง่ดงาม แวดลอ้ม

ดว้ยธรรมชาตขิองขนุเขาแอลป์ทีเ่รยีกวา่ JULIAN ALPS  MOUNTAIN ถกูขนานนามวา่ไขม่กุแหง่

เทอืกเขาแอลป์  

น าทา่นลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบเบลด  

- โดดเดน่ดว้ยเกาะกลางทะเลสาบทีล่อ้มรอบดว้ยน ้าทะเลสี

เขยีวมรกต บนเกาะเป็นทีต่ัง้ของโบสถป์ระจ าเมอืงอนั

ศักดิส์ทิธิ ์สรา้งในศตวรรษที ่11 เลา่กนัวา่ หากคูส่มรสคูใ่ด

ไดม้าโยกระฆงัในโบสถจ์ะมชีวีติคูย่นืยาว  

โดยเจา้บา่วจะตอ้งอุม้เจา้สาวขึน้บนัไดมาจากทา่เรอื จนถงึ

ประตโูบสถ ์เบลดเริม่มชี ือ่เสยีงส าหรับนักทอ่งเทีย่วตัง้แต ่

ปี 1885 เมือ่แพทยช์าวสวสิชือ่ DR. ARNOLD RIVLI เห็นคณุคา่ของอากาศทีแ่สนบรสิทุธิข์องเมอืงนี ้

ไดย้า้ยมารักษาคนไขท้ีเ่มอืงนีแ้ละใชช้วีติอยูท่ีเ่มอืงนี ้เป็นเวลาถงึ 50 ปี นอกจากนัน้จักรพรรดนิโปเลยีน

แหง่ฝร่ังเศสยงัเคยใชเ้ป็นสถานทีพั่กผอ่น รมิทะเลสาบยงัมคีฤหาสนข์องนายพลตโิต อดตีผูน้ าและผูร้วม

ชาตยิโูกสลาเวยี ซึง่ใชเ้ป็นทีรั่บแขกบา้นแขกเมอืง  

เ เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูถ่ า้โพสทอยนา่ (POSTOJNA CAVERNS)  
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- ถ ้าทีส่วยทีส่ดุในยโุรป มอีายเุกา่แกก่ว่า 2 ลา้นปี มคีวาม

ยาวภายในถ ้าถงึ 27 กโิลเมตร น าท่านเขา้ชมภายในถ ้า

โดยขบวนรถรางไฟฟ้า ผ่านล าธาร เขือ่นเก็บน ้าใตด้นิ 

ภายในถ ้ามีหินงอกหินยอ้ยหลากหลายแบบและสีสัน

สวยงามสุดพรรณนา มีหอ้งต่างๆ ภายในถ ้ามากมาย

ลดหลั่นเป็นชัน้ๆ ราวกบัเนรมติ  

- ชมความแปลกของปลามนุษย ์(HUMAN FISH) ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วจากทุกมมุโลกมากกว่า 

10 ลา้นคนมาเยอืนถ ้าแห่งนี้ นอกจากนัน้ ยังมสี ิง่มชีวีติแปลกๆ อกีหลายชนดิ ทีพ่บไดเ้ฉพาะในถ ้า 

แหง่นี ้มงีานวจัิยทีพ่บวา่มสีตัวท์ีอ่าศัยอยูใ่ตด้นิภายในถ ้าถงึกวา่ 84 สายพันธุ ์ 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงลบุเบลยีนา (LJUBLJANA / 40 นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศสโลวเีนยี  

 **ภายในถ า้อากาศเย็นมากๆ โปรดเตรยีมเสือ้กนัหนาว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม RADISSON BLU PLAZA หรอื GRAND UNION หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ ลบุเบลยีนา - ซาเกรบ (โครเอเชยี) - พลทิวเิซ ่ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

ชมเมอืงลบุเบลยีนา เมอืงเล็กๆ แตเ่ป่ียมไปดว้ยบรรยากาศเรยีบงา่ย สงบเรยีบรอ้ยและเป็นระเบยีบ  

- ชมอาคารบา้นเรอืนในแบบสถาปัตยกรรมเก่าแก่ โรงละครโอเปร่า, โบสถป์ระจ าเมอืง, พพิธิภัณฑ์

แหง่ชาต ิ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รงุซาเกรบ (ZAGREB / 2 ชม.) เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ศนูยก์ลาง

การปกครอง เศรษฐกจิ และวัฒนธรรมของประเทศ ตัวเมอืงตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าซาวา (SAVA) และไหล่เขา 

MEDVEDNICA   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นชมกรงุซาเกรบ  

- ชมยา่นเมอืงเกา่ซึง่จัดแบง่ออกเป็น 2 เขต คอื LOWER 

& UPPER TOWN อยา่งลงตัว  

- ผา่นชมโรงละครแหง่ชาตทิีส่รา้งขึน้ในสไตลน์โีอบา

รอค มลีักษณะเป็นรปูตัว U และรายรอบไปดว้ย

สวนสาธารณะจนไดรั้บสมญานามวา่ “THE GREEN 

HOUSE SHOE”   

- ผา่นชมอาคารรฐัสภา (SABOR) ทีบ่อกเลา่ถงึความเป็นมาของคนชาตโิครแอตทีแ่ยกตัวเองจาก

ยโูกสลาเวยีในอดตี  
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- ชมมหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น (CATHEDRAL OF ST.STEPHEN) สถาปัตยกรรมทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 

800 ปี และปัจจบุนัไดบ้รูณปฏสิงัขรณ์ในสไตลน์โีอ-โกธคิ งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสทีอง

อรา่ม ภายในประดษิฐานรปูนักบญุองคส์ าคัญตา่งๆ เชน่ นักบญุเซนต ์ปีเตอร,์ เซนตป์อลล ์ 

- น าชมก าแพงหนิโบราณ ยคุครสิตศ์ตวรรษที ่13 ทีส่รา้งรายลอ้มเมอืงเกา่ทีค่งความอศัจรรยข์อง

ภาพพระแมม่ารทีีไ่มถ่กูเผาท าลายเมือ่ไฟไหมค้รัง้ใหญใ่นปี 1731  

- ผา่นชมโบสถเ์ซนตม์ารค์ (CHURCH OF ST. MARK) ทีโ่ดดเดน่ดว้ยหลงัคาทีม่กีารปกูระเบือ้ง

เป็นสแีดงขาวลวดลายตารางหมากรกุซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของโครเอเชยี  

- อสิระเดนิเลน่ชมเมอืง หรอืเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึในยา่นการคา้  

ออกเดนิทางสูเ่มอืงพลทิวเิซ ่(PLITVICE) แหง่แควน้ ISTRIA & KVARNER น าทา่นเขา้สูอ่ทุยาน

แหง่ชาตพิลทิวเิซ ่(PLITVICE LAKE NATIONAL PARK / 2 ชม.)  

- หนึง่ในอทุยานแหง่ชาตทิีง่ดงามแหง่หนึง่ของยโุรป และยงัไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตจิากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ในปี 1979  

- ระหวา่งทางหากมเีวลาเพยีงพอแวะชมหมูบ่า้นเกา่แกแ่ตแ่สนสวย หมูบ่า้นราสโตเก ้(RASTOKE) 

ทีม่นี ้าตกและล าธารรายลอ้ม (กลางเดอืนตลุาคม-มนีาคม อาจจะมดืกอ่น คงจะตอ้งผา่นไป)  

น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม JEZERO ในอทุยาน หรอืระดับเดยีวกนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 **หากโรงแรมในอทุยานเต็ม หรอืไดโ้รงแรมเกา่ จะน าคณะไปพักนอกอทุยานซึง่โรงแรมใหมก่วา่ 

 

วนัทีห่า้  พลทิวเิซ ่- โทรเจยีร ์- สปลทิ  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 ชมความงามของอทุยานแหง่ชาตพิลทิวเิซ ่ 

- มพีืน้ทีป่ระมาณ 29,482 เฮคเตอร ์หรอืประมาณ 295 ตารางกโิลเมตร โดย 223 ตารางกโิลเมตรเป็น

พืน้ที่ป่า และพื้นน ้าครอบคลุมประมาณ 2.17 ตาราง

กโิลเมตร ประกอบไปดว้ยทะเลสาบสเีทอรค์วอยซถ์งึ 16 

แหง่ทีม่คีวามงดงามแตกตา่งกนัไป  

- ชมความงดงามของธรรมชาตภิายในอุทยานแห่งชาต ิ

ชมน ้าตก และทะเลสาบมากมายหลายแห่งและยังอุดม

ไปดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิถงึประมาณ 1,146 สายพันธุ ์ 

จากนัน้น าท่านสู่ LOWER LAKE โดยล่องเรอืขา้ม

ทะเลสาบ JEZERO KOZJAK  

- ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอทุยานแห่งนี้ อกีทัง้ยังเป็นทะเลสาบทีเ่ชือ่มระหว่างอุทยานตอนล่างขึน้สู่

ทะเลสาบชัน้บนของอทุยาน LOWER & UPPER LAKE เพลดิเพลนิกับธรรมชาตอิันงดงามและ
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อลังการของ LOWER LAKE ทีป่ระกอบดว้ยทะเลสาบ MILANOVAC, GAVANOVAC และ 

KALUDEROVAC เป็นตน้  

- น าทา่นเดนิชมทะเลสาบตา่ง ๆ ตามทางเดนิสะพานไมท้ีเ่ชือ่มแตล่ะทะเลสาบเขา้ดว้ยกนั  

- แลว้เดนิสู ่VELIKI SLIP ชมน ้าตกทีใ่หญท่ีส่ดุในอทุยานฯ มคีวามสงูถงึ 70 เมตร   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงโทรเจยีร ์(TROGIR / 3 ชม.)  

- เกาะเล็กๆ ทีเ่ป็นอูอ่ารยธรรมกรกีโบราณมาตัง้แต ่

380 ปีกอ่นครสิตกาล ตอ่มาถกูปกครองโดย 

TRAGURIUM และโรมนั มกีารอนุรักษ์ความเป็น

เมอืงเกา่ ไมว่า่จะเป็นจัตุรัสก าแพงเมอืง และป้อม

ปราการไวเ้ป็นอยา่งดจีนไดรั้บการยกยอ่ง จาก

องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ใหเ้ป็นมรดกโลกใน

ปี 1997  

- น าเดินชมภายในเขตเมืองเก่าที่เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์กรีก -โรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง 

(KOPNENA VRATA) ทีม่กีารบรูณะขึน้ใหมใ่นครสิตศ์ตวรรษที ่16 หอนาฬกิา สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่

14  

- ชมมหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์(CATHEDRAL OF ST.LAWRENCE) ทีส่รา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่

12 ในรปูแบบของศลิปะแบบโรมาเนสก ์โดยมสีงิโต, อดัม & อฟี และรปูสลักนักบญุองคส์ าคัญตา่งๆ  

แลว้ออกเดนิทางสูเ่มอืงสปลทิ  (SPLIT / 20 นาท)ี  

- เมอืงใหญอ่นัดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึง่อยูใ่นแควน้ DALMATIA ซึง่เป็นตน้ก าเนดิของสนัุขพันธุด์ลั

มาเชีย่นทีโ่ดง่ดัง  

- น าทา่นเทีย่วชมตัวเมอืงสปลทิทีส่รา้งรายลอ้มพระราชวงัดโิอคลเีธีย่น (DIOCLETIAN PALACE) 

ศาลาวา่การเมอืงสไตลเ์รเนซองส ์สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่15 อาคารบา้นเรอืนเกา่แกต่า่งๆ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม LE MERIDIEN หรอื RADISSON BLU RESORT หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีห่ก  สปลทิ - ดบูรอฟนกิ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าเขา้ชมพระราชวงัดโิอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN 

PALACE)  

- ที่ ป ร ะ ทั บ ข อ ง จั ก ร พ ร ร ดิ ดิ ค ลี โ อ เ ธี่ ย น 

แห่งเมืองเวนิส ที่แผ่ขยายอาณาเขตจากเวนิสสู่

เมอืงสปลทิในยคุโรมนัโบราณ  
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- ทา่นจะไดพ้บเห็นสถาปัตยกรรม หรอืลานกวา้งทีม่เีสาสไตลโ์รมนัเรยีงราย ภายในพระราชวังประกอบ

ไปดว้ยทางเขา้หลัก หรอื GOLDEN GATE, มหาวหิารเทพเจา้จูปิเตอร,์ โบสถแ์ห่งเทพวนัีส, วหิาร

ดอมนอิสุ (CATHEDRAL OF ST.DOMNIUS) ทีจ่ัดเรยีงรายกนัอยา่งลงตัว  

- ชมยา่น PEOPLE SQUARE ศูนยก์ลางทางธุรกจิ และการบรหิาร จากเมือ่สมัยศตวรรษที ่15 และ

สิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ 

RENAISSANCE TOWN HALL ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษ 15 เดนิเลน่ชมเมอืง และชอ้ปป้ิง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกดบูรอฟนกิ (DUBROVNIK 

/ 3 ชม. 20 นาท)ี  

- ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศรมิชายฝ่ังทะเลที่มีบา้นเรือน

หลงัคากระเบือ้งสแีสด สลับตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ ถงึ

เมอืงดบูรอฟนกิ  

- น าท่านน ัง่กระเชา้ไฟฟ้าทีไ่ดร้บัการเปิดใหบ้รกิาร

หลงัจากทีโ่ดนท าลายลงไปในสงครามยูโกสลาเวยี (YUGOSLAVIA WAR) ในปี 1991 ซึง่

ทา่นจะไดบ้นัทกึภาพตัวเมอืงเกา่จากจดุพาโนรามาไดใ้นแบบ POSTCARD VIEW อยา่งทีท่า่นใฝ่ฝัน

จะไดเ้ห็น 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม PALACE หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีเ่จ็ด  ดบูรอฟนกิ - แคฟททั - โคทอร ์(มอนเตเนโกร) - บดุวา    

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าชมเมอืงดบูรอฟนกิ  

- ตัง้อยู่ตอนใตข้องประเทศ พรมแดนตดิต่อกับประเทศ

บอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า เมอืงที่สวยงามอันดับตน้ๆ ของ

โลก แต่ถูกท าลายเสยีหายไปมากจากทหารยูโกสลาฟ ปี 

1995 ยูเนสโกและสหภาพยุโรป ไดร้่วมบูรณะซอ่มแซม

เมอืงขึน้ใหมใ่นระยะเวลาอันสัน้ ปัจจุบันกลับมาสวยงามอกี

ครัง้ และมกีารสง่เสรมิใหเ้ป็นมรดกโลกอกีเมอืงหนึง่  

- เขา้ชม THE CATHEDRAL TREASURY หนึง่ในโบสถเ์กา่แกท่ีเ่ก็บสะสมโบราณวัตถุของพ่อคา้ที่

ลอ่งเรอืไปคา้ขายกบัเมอืงตา่งๆ ในอดตี  

- เขา้ชม RECTOR’S PALACE ศูนยก์ลางการบรหิารเมอืงดูบรอฟนกิ ในอดตีทีไ่ดรั้บอทิธพิลจาก

สถาปัตยกรรมกรกี - โรมนั และตอ่เนือ่งมาถงึยคุสมยัของเวนสิ มเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่บนก าแพงเมอืง  

จากนัน้ใหท้า่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ อาท ิเสือ้ยดื ผา้ลกูไมปั้ก จากตลาดนัดกลางเมอืง 
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11.00 น. น าทา่นสูเ่มอืงแคฟททั (CAVTAT / 1 ชม.)  

- เพลดิเพลนิกับความงดงามของทอ้งทะเลสคีราม 

ทัศนียภาพแสนงดงามของก าแพงเมืองและ 

ป้อมปราการรมิทะเล เมอืงนอ้ยน่ารักรมิฝ่ังทะเลที่มี

ประชากรเพยีง 2,000 คน ซึง่ในอดตีเคยถูกปกครอง

โดยพวกโรมนั EPIDAURUM กอ่นทีจ่ะถูกรุกรานและ

ท าลายโดยพวก AVARS ในครสิตศ์ตวรรษที ่7  

- ตามอัธยาศัยกับการเดนิเล่นรมิหาด หรอืเลอืกซือ้

ของทีร่ะลกึ อาท ิเสือ้ยดื ผา้ลกูไมปั้ก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางเลยีบชายฝ่ังทะเลของอา่วโคทอร ์ประเทศมอนเตเนโกร  

- ระหวา่งทางทา่นจะชืน่ชมกบัทัศนยีภาพของภเูขาทีโ่อบลอ้มผนืน ้าเอาไวเ้หมอืนเชน่ฟยอรด์ใน

นอรเ์วย ์ผา่นชมเมอืงโคทอร ์(KOTOR) เมอืงส าคัญทางการคา้ทางทะเลของพวกเวเนเชยีน

สมยักอ่น ตวัเมอืงลอ้มรอบดว้ยก าแพงทีม่คีวามยาว 5 กโิลเมตร 

จากนัน้ออกเดนิทางเลยีบชายหาดบดุวารเิวยีรา่ สู่

เมอืงบดุวา (BUDVA)  

- เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุบนเขตชายฝ่ัง

ทะเลอาเดรยีตคิทีม่กีารสรา้งก าแพงเมอืง

ลอ้มรอบอยา่งด ีตัง้แตส่มยัทีช่าวเวนสิ มา

ปกครองเพือ่ป้องกนัการรกุรานจากจกัรวรรดอิอต

โตมนั  

- น าชมยา่นเมอืงเกา่ (OLD TOWN) ซึง่มคีวามสวยงาม เพราะสรา้งโดยชาวเวนสิ (VENETIANS) ซึง่

มาปกครองดนิแดนแถบนีถ้งึเกอืบ 400 ปี เมอืงนีไ้ดก้ลายเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดงัมาตัง้แตย่คุ

ยโูกสลาเวยีจนกระทั่งปัจจบุนั มชีือ่เสยีงในเรือ่งชายหาดทีส่วยงามเหมาะแกก่ารวา่ยน ้าและอาบแดด  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าทา่นเขา้ทีพ่กัโรงแรม SPLENDID หรอืระดับเดยีวกนั 

 ** เนือ่งจากบดุวามโีรงแรมดีๆ  แค ่SPLENDID หากโรงแรมเต็มจะไปนอนที ่HILTON พอดโก

รกิา 

 

วนัทีแ่ปด   บดุวา - เวอรป์าซาร ์- พอดโกรกิา - เวยีนนา (ออสเตรยี) 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

ออกเดนิทางผา่นเมอืงเวอรป์าซาร ์(VIRPAZAR) ซึง่เป็นอทุยานแหง่ชาตขิองมอนเตเนโกร แวะ

บนัทกึภาพความงามของทะเลสาบสกาดา (LAKE SKADA)  
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- ทะเลสาบใหญท่ีส่ดุบนคาบสมทุรบอลขา่นและยงัเป็น

ทะเลสาบกัน้พรมแดนระหวา่งประเทศมอนเตเนโกรและ

ประเทศแอลเบเนยีอกีดว้ย ซึง่ชือ่ทะเลสาบ สกาดา 

(LAKE  SKADA) ก็มาจากชือ่เมอืง SHKODRA ทาง

ตอนเหนอืของประเทศแอลแบเนยีน่ันเอง  

จากนัน้พาทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงพอดโกรกิา  

(PODGORICA) เมอืงหลวงของประเทศมอนเตเนโกร 

น าทา่นชมเมอืงพอดโกรกิา  

- เมอืงหลวงและตัง้อยูต่รงกลางของประเทศมอนเตเนโกร เมอืงนีต้ัง้อยูบ่นทีอ่ดุมสมบรูณ์ เป็นที่

บรรจบกนัของแมน่ ้า RIBNICA และ แมน่ ้า MORACA อกีทัง้ยงัเป็นทีบ่รรจบกนัของทีร่าบอดุม

สมบรูณ์ ZETA และทีร่าบ BJELOPAVLICI VALLEY เมอืงนีเ้คยตกอยูใ่นอ านาจของอาณาจกัรออต

โตมาน (ตรุก)ี ซึง่น่ันท าใหส้ามารถเห็นสถาปัตยกรรมทีถ่อืก าเนดิในยคุออตโตมานไดโ้ดยทัว่ไป 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร / จากนัน้น าทา่นสูส่นามบนิ 

15.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยสายการบนิออสเตรยีน เทีย่วบนิที ่OS 728 

16.20 น. ถงึสนามบนิกรงุเวยีนนา (VIENNA)          หลังพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้เดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืง

เวยีนนา  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม HILTON หรอืระดับเดยีวกนั 

* หมายเหต ุ เทีย่วบนิเขา้เวยีนนามวีันละเทีย่วเดยีวเท่านัน้/ตลอดทางไม่มอีะไรชอ้ป การมาพักคา้งคนืทีเ่วยีนนาจงึ

น่าจะดกีวา่ 

 

วนัทีเ่กา้   เวยีนนา - กรงุเทพฯ  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชมความงามของสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ รอบถนนวงแหวนอดตีก าแพงเมอืงชัน้ในของ

เวยีนนา ทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารส าคัญๆ อาท ิโรงละครโอเปร่า, พระราชวังหลวง, รัฐสภา, ศาลาว่า

การเมอืง ฯลฯ     น าทา่นเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกบัอนสุาวรยีข์องทา่นโยฮนั สเตราส ์จูเนยีร ์บดิาแห่ง

เวยีนนาวอลทซ ์

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่านสู่ย่านการคา้ใหญ่ของเวยีนนาบนถนนคารท์เนอร ์

(KÄRNTNER STRASSE) ยา่นชอ้ปป้ิงหลักของเวยีนนา 

ซึง่ท่านสามารถใชเ้วลาเดนิชมสนิคา้นานาชนิด รวมทัง้

สนิคา้แบรนด์เนม แบบกระเป๋า LOUIS VUITTON, 

PRADA, CHANEL นาฬกิา ROLEX, PATEK PHILIPPE 

ฯลฯ หรอืชมความงามของโบสถ์เซนต์ สตีเฟ่นในศลิปะ
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แบบโกธคิ ใจกลางเมอืงหรอือาจใชเ้วลาวา่งทดลองชมิเวยีนนาคอฟฟ่ีทีข่ ึน้ชือ่        

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าทา่นเดนิทางไปสนามบนิ 

23.20 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่OS 025 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพฯ 

 

14.20 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้)  

ก าหนดการเดนิทาง  27 พ.ค. - 5 ม.ิย.  

 16-25 ก.ย., 23 ก.ย. - 2 ต.ค., 7-16, 14-23, 21-30 ต.ค., 4-13, 11-20 พ.ย. 

หมายเหต ุ -  กลางมถินุายน-สงิหาคม อากาศรอ้นมาก งดจดั 

 -  ธันวาคม-กมุภาพันธ ์อากาศหนาว ลมแรงมาก และพลทิวเิซปิ่ด งดจัด 

 - บรษัิทตอ้งกราบขออภยัทา่นทีจ่ะตอ้งแจง้ขอ้มลูอยา่งตรงไป - ตรงมาแกท่า่น เพือ่ความชดัเจนและถกูตอ้ง 

 -  ลกูคา้ควรฉีดวัคซนีแลว้ 3 เข็ม (ไมนั่บวัคซนีจนีและรัสเซยี) 

อตัราคา่บรกิาร   **กรณุารบีจอง และสง่ส าเนาพาสปอรต์ เพือ่จองควิวซีา่เพราะควิแนน่มาก**    

รายการ พ.ค. - ม.ิย. ก.ย. - พ.ย. 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่ราคาทา่นละ 132,000 135,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี  พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) ราคาทา่น

ละ    

108,000 110,000 

เด็กอาย ุ2-5 ปี  พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) ราคาทา่น

ละ   

99,000 101,000 

พักหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 20,000 21,000 

หมายเหต ุ  

* บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น เรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ทา่นทีจ่ะไมใ่ชต้ั๋วกรุ๊ป กรุณาแจง้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้อาจมคีา่ใชจ้่ายทา่นละ 5,000-10,000 บาท  

*** ตัว๋กรุ๊ปเมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี และคนืเงนิไม่ไดท้กุกรณี (NON REFUND)  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

-  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัแบบหมูค่ณะ  

-  คา่ทีพั่กโรงแรมตามรายการ และคา่ขนกระเป๋าขึน้ - ลงทา่นละ 1 ใบ 

-  คา่น ้าหนักกระเป๋าใบใหญ ่1 ใบ ไมเ่กนิ 23 กก.  

 ชัน้ทศันาจร กระเป๋าขึน้เครือ่งได ้1 ใบ 23 กก.  

 ชัน้ธรุกจิ กระเป๋าขึน้เครือ่งได ้2 ใบ ๆ ละ 32 กก. 

-  คา่อาหารตามรายการ     - คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ   

-  คา่ธรรมเนยีมวซีา่      - คา่ภาษีสนามบนิตามรายการ   

-  คา่รถรับ - สง่และน าเทีย่วตามรายการ    -  คา่ทปิขนกระเป๋าทีโ่รงแรม, บรกิรรา้นอาหาร  

-  คา่ทปิคนขบัรถ 2 ยโูร/คน/วนั    - คา่มัคคเุทศกช์ านาญงานจากบรษัิท   

-  น ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวด/วนั (ยกเวน้วนัสดุทา้ยจากโรงแรม -ไปสนามบนิ) 

-  คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000 บาท 

** ปกตแิลว้ทวัรท์ ัว่ไปจะใชป้ระกนัของตวัแทนทียุ่โรป ซึง่คุม้ครองแตอุ่บตัเิหตุ เป็นประกนักลุม่แบบเหมาเป็นหมืน่หวั  

และเบีย้ประกนัประมาณคนละ 50 - 60 บาท แตข่องเรามซีือ้ประกนั ALLIANZ เพิม่ใหลู้กคา้ทุกทา่นอกี 1 ฉบบั 
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เจ็บป่วยจากการเดนิทางหรอืจากอุบตัเิหตุ ถา้เขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลจะคุม้ครองไดม้ากกวา่ทวัรท์ ัว่ไป ยกเวน้

โรคประจ าตวัหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉยัวา่เป็นมากอ่นเดนิทาง (ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทคิา่ซักรดี, คา่เครือ่งดืม่พเิศษ, คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 

- คา่สมัภาระทีม่นี า้หนกัเกนิ 23 กก. (ชัน้ธุรกจิไมเ่กนิ 32 กก. 2 ใบ)   

- คา่ทปิหัวหนา้ทวัรจ์ากบรษัิท  

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากการท าหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 

การจองและช าระเงนิ 

-  กรุณาช าระมัดจ าทา่นละ 41,000 บาท ภายใน 3 วนั จากวนัจองหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 

10 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 ** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารและหนงัสอืเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

การยกเลกิ  

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั คดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท    

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41-59 วนั หักคา่มัดจ า 21,000.-บาท   

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-40 วนั ไมค่นืมัดจ า (41,000.-บาท)  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทัวร ์  

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 85-100% ของราคาทัวร ์

-  ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่หักคา่ใชจ้า่ย 100% 

** นีค่อืกฎเกณฑท์ ัว่ ๆ ไป แตใ่นความเป็นจรงิ บรษิทัเราจะคนืเงนิทา่นใหม้ากทีสุ่ดเพราะเราตอ้งการก าไรจากการ

ท าธุรกจิ ไมใ่ชจ่ากความเดอืดรอ้นของลูกคา้  

หมายเหตุ   

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 12 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้

กอ่นอยา่งนอ้ย 15 วนั และยนิดทีีจ่ะจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ทดแทนใหห้ากทา่นตอ้งการ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย อาท ิการยกเลกิหรือการล่าชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงาน        

การประทว้งจลาจล ปัญญาอันเกิดจากการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติทุกชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก,             

ภเูขาไฟระเบดิ ฯลฯ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ,  

การนัดหยุดงาน, การประทว้งจลาจล, ปัญหาอันเกดิจากการเมอืง, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัตเิหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะ

รักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

-  เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้งเงนิคนื  

ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทาง 

-  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้ออกเมอืง 

อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย ฯลฯ 

-  ราคาอาจมกีารปรับขึน้ หากมกีารปรับราคาของสายการบนิตามราคาน ้ามันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสารยนืยันจากสายการบนิ 

-  สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่โดยปรยิาย (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 

-  การทีว่ซีา่จะออกหรอืไม ่เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งคา่เสยีหายใดๆ จากสถานทูตไดท้ ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิท์างการทูต

คุม้ครองตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดท าความเขา้ใจ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มข่ายแกท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ 5 เดอืน(เพราะอาจเกดิอนัตราย/เพือ่ความปลอดภัย/เวน้มใีบรับรองแพทย)์ 

-  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษัทฯ ก่อนจองทัวร์ 

เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่น เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรือไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ ก่อนซือ้ทัวร์ เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน 

สถานทีเ่ทีย่วบางแหง่มเีวลาไมม่ากนัก หากทา่นจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ทา่นจะเทีย่วแบบสบาย ๆ และไมต่อ้งเกรงใจทา่นอืน่) 

-  ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เพือ่ทอ่งเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากทา่นถูก

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

-  ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงรายเชยีงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยันว่าทัวร์นัน้ ๆ 

ยนืยันการเดนิทาง หากทา่นออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บการยนืยันแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายนัน้ได ้

กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดนิทาง ตอ้งออกตั๋วใหถู้กตอ้งตรงกับหนังสอืเดนิทาง

เทา่นัน้ แตข่อเรยีนแนะน าวา่ทา่นควรเช็คกระเป๋ามาสวุรรณภูมแิลว้เช็คไปยุโรปอกีครัง้จะดกีวา่ เพราะจากสถติลิกูคา้ทีก่ระเป๋า

หลงไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวดัมากทีส่ดุ 
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-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เช่น เร ิม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  หากโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขา้พักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสนิคา้ หรือมกีารจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการน าทา่นเขา้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีาตรฐานระดบัเดยีวกนั 

-  เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

*เฉพาะสายการบนิออสเตรยีน ต ัว๋กรุป๊หากออกต ัว๋แลว้ ไมส่ามารถคนืเงนิไดทุ้กกรณี** 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


