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Code: IU02-HRV-GrandA-10OS-Oct-Nov-132-135-A220920 

 

แกรนดโ์ครเอเชยี A (OS_2022) 

โครเอเชยี - สโลวเีนยี - ออสเตรยี - มอนเตเนโกร 10 วนั 

 

สายการบนิ ออสเตรยีน แอรไ์ลน ์กลุม่สตารอ์ลัไลแอนซ ์บนิตรงไป-กลับ เวยีนนา (มบีนิภายใน) 

โรงแรม มาตรฐานยโุรปทกุเมอืงรับประกนั 

อาหาร  เชา้แบบอเมรกินั กลางวัน-ค า่ แบบยโุรปและเอเชยี เมนเูดอลกัซ ์ 

 (อาหารพืน้เมอืงสว่นใหญใ่นโครเอเชยีเป็นอาหารทะเลสไตลอ์ติาเลีย่น ด ีอรอ่ย รับประกนัคณุภาพ) 

รถโคช้  มาตรฐานยโุรป 40-48 ทีน่ั่ง / คา่ทัวรร์วมทปิพนักงานขบัรถแลว้ (3 ยโูร/คน/วัน)   

มคัคเุทศก ์ ช านาญเสน้ทางแน่นอน 

หมายเหต ุ - โปรแกรมเขยีนจากประสบการณ์ รับประกนัความเนยีน และไมเ่หนือ่ย / ตน้ฉบบั 

  - สโลวเีนยี - โครเอเชยี - มอนเตเนโกร มแีตข่องทีร่ะลกึ / เวยีนนา ออสเตรยี มขีองซือ้ทกุอยา่ง 

  - โปรดจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45-60 วัน 
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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. ถงึสนามบนิกรงุเวยีนนา (VIENNA) นครหลวงแสนสวยของออสเตรยี หลังพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรแลว้ เดนิทางสูโ่รงแรม NH AIRPORT เพือ่รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ต ์ 

  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกราซ  (GRAZ / 2 ชม. 20 นาท)ี เมอืงสวยของออสเตรยี ทีไ่ดร้ับการ

คัดเลอืกใหเ้ป็นเมอืงหลวงแหง่ศลิปวัฒนธรรมแหง่ยโุรป และเป็นเมอืงใหญอ่ันดับ 2 ของประเทศ ในอดตี

เมอืงกราซเป็นเมอืงหนา้ดา่นทีม่ป้ีอมปราการอนัแข็งแกรง่ไวป้้องกนัการรกุรานจากพวกเตริก์ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

บา่ย น า ท่ า น ช ม เ มื อ ง ก ร า ซ  เ มื อ ง

ศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (CULTURA 

CITY OF EUROPE) ทีม่กีารผสมผสาน

ระหว่างความคลาสสกิของเมอืงเกา่และ

ทันสมัยของเมืองในศตวรรษที่ 20 ได ้

อยา่งลงตัวทีส่ดุ  

 ผา่นชมโบสถป์ระจ าเมอืง แตเ่ดมิเคยเป็น

คฤหาสน์ทีใ่หญ่โตหรูหรา สรา้งขึน้ใน

ระหวา่งปี ค.ศ. 1438-1464 โดยพระเจา้

ฟรดีชิ ที ่3 และตอ่มาในปี ค.ศ. 1786 

ไดถ้วายใหเ้ป็นโบสถส์ าหรับราชส านัก  

 ใหท้า่นไดม้เีวลาเดนิเลน่ในตัวเมอืงน่ารัก ทา่มกลางบรรยากาศอนัสวยงามกลางหบุเขา  

 

 จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงคลาเกน้เฟิรท์ (KLAGENFURT / 2 ชม.) เมืองหลวงแห่งรัฐคารนิเทยีร ์

(CARINTHIA) ศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมขนาดกลางทางตอนใตข้องประเทศออสเตรยี  

 ชมเมืองที่ตัง้อยู่บนฝ่ังทะเลสาบวูร์ธเฮอซ ี(WORTHERSEE) ที่แวดลอ้มไปดว้ยทวิทัศน์ที่สวยงามของ

เทอืกเขาแอลป์ทีช่ ือ่วา่ KARAVANKE ไดรั้บฉายานามวา่กหุลาบแหง่ทะเลสาบวรูธ์เฮอซ ีเมอืงนี้เคยถกูไฟ
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ไหมค้รัง้ใหญเ่มือ่ปี 1544 และถกูสรา้งขึน้ใหมโ่ดยสถาปนกิชาวอติาล ีดังนัน้ลักษณะของเมอืงจงึเป็นสไตล์

อติาลโีดยทั่วไป  

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม SANDWIRTH หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม   คลาเกน้เฟิรท์ - เบลด (สโลวเีนยี) - ลบุเบลยีนา  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงเบลด (BLED / 1 ชม.) ประเทศสโลวเีนีย (SLOVENIA) เมอืงเล็ก ๆ ซึง่เคยไดรั้บรางวัล

ชนะเลศิรสีอรท์ของโลก ตัง้อยูร่มิทะเลสาบเบลดทีง่ดงาม แวดลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองขนุเขาแอลป์ทีเ่รยีกวา่ 

JULIAN ALPS MOUNTAIN ถกูขนานนามวา่ไขม่กุแหง่เทอืกเขาแอลป์  

 

 น าท่านล่องเรอืชมความงามของทะเลสาบเบ

ลด ซึง่โดดเดน่ดว้ยเกาะกลางทะเลสาบทีล่อ้มรอบ

ดว้ยน ้าทะเลสเีขยีวมรกต  

 บนเกาะ เ ป็นที่ตั ้งของโบสถ์ประจ า เมืองอัน

ศักดิส์ทิธิ ์สรา้งในศตวรรษที ่11 เล่ากันว่า หากคู่

สมรสคู่ใดไดม้าโยกระฆังในโบสถ์จะมีชีวติคู่ยืน

ยาว โดยเจา้บา่วจะตอ้งอุม้เจา้สาวขึน้บันไดมาจาก

ทา่เรอื จนถงึประตโูบสถ ์ 

 เบลดเริ่มมีชื่อเสียงส าหรับนักท่องเที่ยวตัง้แต่ปี 

ค.ศ.1885 เมือ่แพทยช์าวสวสิชือ่ DR. ARNOLD 

RIVLI เห็นคณุคา่ของอากาศทีแ่สนบรสิทุธิข์องเมอืงนี ้ไดย้า้ยมารักษาคนไขท้ีเ่มอืงนี้และใชช้วีติอยูท่ีเ่มอืงนี ้

เป็นเวลาถงึ 50 ปี นอกจากนัน้จักรพรรดนิโปเลยีนแหง่ฝร่ังเศสยังเคยใชเ้ป็นสถานทีพั่กผอ่น รมิทะเลสาบยัง

มคีฤหาสนข์องนายพลตโิต อดตีผูน้ าและผูร้วมชาตยิโูกสลาเวยี ซึง่ใชเ้ป็นทีรั่บแขกบา้นแขกเมอืง  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

บา่ย น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง เ ข ้า ช มถ ้า โ พ สทอยน่ า 

(POSTOJNA CAVERNS) ถ ้าทีส่วยทีส่ดุในยโุรป 

มอีายเุกา่แกก่วา่ 2 ลา้นปี มคีวามยาวภายในถ ้าถงึ 

27 กโิลเมตร  
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 น าท่านเขา้ชมภายในถ ้าโดยขบวนรถรางไฟฟ้า ผ่านล าธาร เขือ่นเก็บน ้าใตด้นิ ภายในถ ้ามหีนิงอกหนิยอ้ย

หลากหลายแบบและสสีันสวยงามสุดพรรณนา มหีอ้งต่าง ๆ ภายในถ ้ามากมายลดหลั่นเป็นชัน้ ๆ ราวกับ

เนรมติ  

 ชมความแปลกของปลามนุษย ์(HUMAN FISH) ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทกุมมุโลกมากกวา่ 10 ลา้น

คนมาเยอืนถ ้าแหง่นี้ นอกจากนัน้ ยังมสี ิง่มชีวีติแปลก ๆ อกีหลายชนดิ ทีพ่บไดเ้ฉพาะในถ ้าแหง่นี้ มงีานวจัิย

ทีพ่บวา่มสีตัวท์ีอ่าศัยอยูใ่ตด้นิภายในถ ้าถงึกวา่ 84 สายพันธุ ์ 

 

 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงลบุเบลยีนา (LJUBLJANA / 40 นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศสโลวเีนยี  

หมายเหต ุ ภายในถ ้าอากาศเย็นมาก ๆ โปรดเตรยีมเสือ้กนัหนาว 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม RADISSON BLU PLAZA หรอื GRAND UNION หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่  ลบุเบลยีนา - ซาเกรบ (โครเอเชยี) - พลทิวเิซ ่ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 ชมเมอืงลุบเบลยีนา เมืองเล็ก ๆ แต่เป่ียมไป

ดว้ยบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบรอ้ยและเป็น

ระเบยีบ ชมอาคารบา้นเรอืนในแบบสถาปัตยกรรม

เก่าแก่ โรงละครโอเปร่า, โบสถ์ประจ าเมือง, 

พพิธิภัณฑแ์หง่ชาต ิจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รงุ

ซาเกรบ (ZAGREB / 2 ชม.) เมืองหลวงของ

ประเทศโครเอเชีย ศูนย์กลางการปกครอง 

เศรษฐกจิ และวัฒนธรรมของประเทศ ตัวเมือง

ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าซาวา และไหลเ่ขา MEDVEDNICA   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

บา่ย น าทา่นชมกรงุซาเกรบ ชมยา่นเมอืงเกา่ซึง่จัดแบง่ออกเป็น 2 เขต คอื LOWER & UPPER TOWN ไดอ้ยา่ง

ลงตัว ผ่านชมโรงละครแห่งชาตทิีส่รา้งขึน้ในสไตลน์ีโอบารอค มลีักษณะเป็นรูปตัว U และรายรอบไปดว้ย

สวนสาธารณะจนไดร้ับสมญานามวา่ “THE GREEN HOUSE SHOE”   
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 ผา่นชมอาคารรัฐสภา (SABOR) ทีบ่อกเลา่ถงึความเป็นมาของคนชาตโิครแอตทีแ่ยกตัวเองจากยโูกสลาเวยี

ในอดตี  

 

 ชมมหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น (CATHEDRAL OF 

ST.STEPHEN) สถาปัตยกรรมทีม่อีายุเกา่แกก่ว่า 

800 ปี และปัจจุบันไดบ้รูณปฏสิังขรณ์ในสไตล์

นีโอ-โกธคิ งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสี

ทองอร่าม ภายในประดษิฐานรูปนักบญุองคส์ าคัญ

ตา่ง ๆ เชน่ นักบญุเซนต ์ปีเตอร,์ เซนตป์อลล ์ 

 

  

 น าชมก าแพงหนิโบราณ ยคุครสิตศ์ตวรรษที ่13 ทีส่รา้งรายลอ้มเมอืงเกา่ทีค่งความอัศจรรยข์องภาพพระ

แมม่ารทีีไ่มถ่กูเผาท าลายเมือ่ไฟไหมค้รัง้ใหญใ่นปี ค.ศ. 1731  

 

 ผา่นชมโบสถเ์ซนตม์ารค์ (CHURCH OF ST. MARK) ทีโ่ดดเดน่ดว้ยหลงัคาทีม่กีารปกูระเบือ้งเป็นสแีดง

ขาวลวดลายตารางหมากรกุซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของโครเอเชยี แลว้อสิระเดนิเลน่ชมเมอืง หรอืเลอืกซือ้

สนิคา้และของทีร่ะลกึในยา่นการคา้  

 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงพลทิวเิซ ่(PLITVICE)  

 

 น าท่านเข า้สู่อุทยานแห่งชาติพลิทว ิเซ ่

(PLITVICE LAKE NATIONAL PARK / 2 ชม.) 

หนึ่งในอุทยานแห่งชาตทิีง่ดงามแห่งหนึ่งของ

ยโุรป และยังไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก

ทางธรรมชาตจิากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) 

ในปี ค.ศ. 1979  

 ระหว่างทางหากมเีวลาเพยีงพอแวะชมหมู่บา้น

ราสโตเก ้ (RASTOKE) หมูบ่า้นเกา่แกแ่ตแ่สน

สวยทีม่นี ้าตกและล าธารรายลอ้ม  

  

 น าทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม JEZERO ในอทุยาน หรอืระดับเดยีวกนั  

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

หมายเหต ุ หากโรงแรมในอทุยานเต็ม หรอืไดโ้รงแรมเกา่ จะน าคณะไปพักนอกอทุยานซึง่โรงแรมใหมก่วา่ 
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วนัทีห่า้   พลทิวเิซ ่- โทรเจยีร ์- สปลทิ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  

 ชมความงามของอุทยานแหง่ชาตพิลทิวเิซ ่ซ ึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 29,482 เฮคเตอร ์หรอืประมาณ 295 

ตารางกโิลเมตร โดย 223 ตารางกโิลเมตรเป็นพืน้ทีป่่า และพืน้น ้าครอบคลมุประมาณ 2.17 ตารางกโิลเมตร 

ประกอบไปดว้ยทะเลสาบสเีทอรค์วอยซถ์งึ 16 แห่งทีม่คีวามงดงามแตกต่างกันไป ชมความงดงามของ

ธรรมชาตภิายในอทุยานแหง่ชาต ิชมน ้าตกและทะเลสาบหลายแหง่และยังอดุมไปดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิถงึ

ประมาณ 1,146 สายพันธุ ์

 

 จากนัน้น าทา่นสู ่LOWER LAKE โดยลอ่งเรอืขา้มทะเลสาบ JEZERO KOZJAK ซึง่เป็นทะเลสาบที่

ใหญท่ีส่ดุในอทุยานแหง่นี้ อกีทัง้ยังเป็นทะเลสาบทีเ่ชือ่มระหวา่งอทุยานตอนลา่งขึน้สูท่ะเลสาบชัน้บนของ

อทุยาน เพลดิเพลนิกับธรรมชาตอิันงดงามและ

อลังการของ LOWER LAKE ทีป่ระกอบดว้ย

ทะเลสาบ MILANOVAC, GAVANOVAC และ 

KALUDEROVAC เป็นตน้  

 น าท่านเดนิชมทะเลสาบต่าง ๆ ตามทางเดนิ

สะพานไมท้ีเ่ชือ่มแตล่ะทะเลสาบเขา้ดว้ยกนั แลว้

เดนิสู ่VELIKI SLIP ชมน ้าตกทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

อทุยานฯ มคีวามสงูถงึ 70 เมตร   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงโทรเจยีร ์ (TROGIR / 3 ชม.) เกาะเล็ก ๆ ทีเ่ป็นอูอ่ารยธรรมกรกีโบราณมาตัง้แต ่380 ปี  

กอ่นครสิตกาล ตอ่มาถกูปกครองโดย TRAGURIUM และโรมัน มกีารอนุรักษ์ความเป็นเมอืงเกา่ ไมว่า่จะเป็น

จัตรุัสก าแพงเมอืง และป้อมปราการไวเ้ป็นอยา่ง

ดีจนไดร้ับการยกย่อง จากองค์การยูเนสโก 

(UNESCO) ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997  

 น า เ ดิ น ช ม ภ า ย ใ น เ ข ต เ มื อ ง เ ก่ า ที่ เ ป็ น

สถาปัตยกรรมสไตล์กรีก-โรมันโบราณ เช่น 

ประตเูมอืง (KOPNENA VRATA) ทีม่กีารบรูณะ

ขึน้ใหมใ่นครสิตศ์ตวรรษที ่16 หอนาฬกิา สมัย

ครสิตศ์ตวรรษที ่14  
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 ชมมหาวหิารเซนตล์อวเ์รนซ ์(CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ทีส่รา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่12 ใน

รปูแบบของศลิปะแบบโรมาเนสก ์โดยมสีงิโต, อดัม & อฟี และรปูสลักนักบญุองคส์ าคัญตา่งๆ  

 

 แลว้ออกเดนิทางสูเ่มอืงสปลทิ  (SPLIT / 20 นาท)ี เมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึง่อยูใ่นแควน้ 

DALMATIA ซึง่เป็นตน้ก าเนดิของสนัุขพันธุด์ัลมาเชีย่นทีโ่ดง่ดัง  

  

 น าทา่นเทีย่วชมตวัเมอืงสปลทิทีส่รา้งรายลอ้มพระราชวังดโิอคลเีธีย่น (DIOCLETIAN PALACE) ศาลาวา่

การเมอืงสไตลเ์รเนซองส ์สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่15 อาคารบา้นเรอืนเกา่แกต่า่ง ๆ  

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม LE MERIDIEN หรอื RADISSON BLU RESORT หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีห่ก    สปลทิ - ดบูรอฟนกิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าเขา้ชมพระราชวงัดโิอคลเีธีย่น (DIOCLETIAN 

PALACE) ทีป่ระทับของจักรพรรดดิโิอคลเีธีย่น แหง่ 

เมอืงเวนิสทีแ่ผ่ขยายอาณาเขตจากเวนิสสูเ่มอืงสป

ลทิในยคุโรมันโบราณ  

 ท่านจะไดพ้บเห็นสถาปัตยกรรม หรือลานกวา้งที่มี

เสาสไตลโ์รมันเรียงราย ภายในพระราชวังประกอบ

ไปดว้ยทางเขา้หลัก หรอื GOLDEN GATE, มหา

วหิารเทพเจา้จูปิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนัส, วหิาร

ดอมนอิสุ (CATHEDRAL OF ST.DOMNIUS) ทีจั่ดเรยีงรายกนัอยา่งลงตัว  

 

 ชมยา่น PEOPLE SQUARE ศนูยก์ลางทางธรุกจิ และการบรหิาร จากเมือ่สมัยศตวรรษที ่15 และสิง่กอ่สรา้ง

ทีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE 

TOWN HALL ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษ 15 เดนิเลน่ชมเมอืง และชอ้ปป้ิง 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกดบูรอฟนกิ (DUBROVNIK / 3 ชม. 20 นาท)ี ตืน่ตาตืน่ใจกบับรรยากาศ

รมิชายฝ่ังทะเลทีม่บีา้นเรอืนหลังคากระเบือ้งสแีสด สลับตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ ถงึเมอืงดบูรอฟนกิ  
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 น าท่านน ั่งกระเช้าไฟฟ้าที่ได้เปิดให้บร ิการ

หล ัง จากที่โ ดนท าลายลงไปในสงคราม

ยูโกสลาเวยี (YUGOSLAVIA WAR) ในปี ค.ศ. 

1991 ซึง่ทา่นจะไดบ้ันทกึภาพตัวเมอืงเกา่จากจดุพา

โนรามาไดใ้นแบบ POSTCARD VIEW อย่างทีท่่าน

ใฝ่ฝันจะไดเ้ห็น 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม PALACE หรอืระดับเดยีวกนั 

 

วนัทีเ่จ็ด    ดบูรอฟนกิ - แคฟททั - โคทอร ์(มอนเตเนโกร) - บดุวา    

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าชมเมอืงดูบรอฟนกิ ซึง่ตัง้อยู่ตอนใตข้องประเทศ 

พรมแดนตดิต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า 

เมอืงทีส่วยงามอนัดับตน้ ๆ ของโลก แตถ่กูท าลายเสยี

หายไปมากจากทหารยโูกสลาฟปี ค.ศ. 1995 ยเูนสโก

และสหภาพยโุรป ไดร้่วมบรูณะซอ่มแซมเมอืงขึน้ใหม่

ในระยะเวลาอันสัน้ ปัจจุบันกลับมาสวยงามอีกครัง้ 

และมกีารสง่เสรมิใหเ้ป็นมรดกโลกอกีเมอืงหนึง่  

 

 เขา้ชม THE CATHEDRAL TREASURY หนึง่ในโบสถเ์กา่แกท่ีเ่ก็บสะสมโบราณวัตถขุองพ่อคา้ทีล่อ่งเรือ

ไปคา้ขายกบัเมอืงตา่ง ๆ ในอดตี  

 

 เขา้ชม RECTOR’S PALACE ศูนยก์ลางการบรหิารเมอืงดูบรอฟนกิ ในอดตีทีไ่ดร้ับอทิธพิลจาก

สถาปัตยกรรมกรกี- โรมัน และตอ่เนือ่งมาถงึยคุสมัยของเวนสิ มเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่บนก าแพงเมอืง จากนัน้

ใหท้่านเลือกซือ้ของที่ระลกึ อาท ิเสือ้ยืด ผา้ลูกไมปั้ก 

จากตลาดนัดกลางเมอืง 

 

11.00 น. น า ท่ า น สู่ เ ม ื อ ง แ คฟท ัท  (CAVTAT /  1  ช ม . ) 

เพลิดเพลินกับความงดงามของทอ้งทะเลสีคราม 

ทัศนียภาพแสนงดงามของก าแพงเมอืงและป้อมปราการ

รมิทะเล เมืองนอ้ยน่ารักรมิฝ่ังทะเลที่มีประชากรเพียง 
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2,000 คน ซึง่ในอดตีเคยถกูปกครองโดยพวกโรมัน EPIDAURUM กอ่นทีจ่ะถกูรกุรานและท าลายโดยพวก 

AVARS ในครสิตศ์ตวรรษที ่7  

 ใหท้า่นเดนิเลน่ตามอธัยาศัยหรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ อาท ิเสือ้ยดื ผา้ลกูไมปั้ก 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางเลยีบชายฝ่ังทะเลของอา่วโคทอร ์

ประเทศมอนเตเนโกร  

 ระหวา่งทางทา่นจะชืน่ชมกับทัศนียภาพของภเูขา

ที่โอบลอ้มผืนน ้ าเอาไวเ้หมือนเช่นฟยอร์ดใน

นอรเ์วย ์ 

  

 ผ่านชมเมืองโคทอร ์(KOTOR) เมืองส าคัญทาง

การคา้ทางทะเลของพวกเวเนเชยีนสมัยก่อน ตัว

เมืองล อ้มรอบด ว้ยก าแพงที่มีค วามยาว  5 

กโิลเมตร  

 

 จากนัน้ออกเดนิทางเลยีบชายหาดบดุวารเิวยีร่าสูเ่มอืงบุดวา (BUDVA) เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ

บนเขตชายฝ่ังทะเลอาเดรียตคิ มีการสรา้งก าแพงเมืองลอ้มรอบ ตัง้แต่สมัยที่ชาวเวนิส มาปกครองเพื่อ

ป้องกนัการรกุรานจากจักรวรรดอิอตโตมัน  

 น าชมยา่นเมอืงเกา่ (OLD TOWN) ซึง่มคีวามสวยงาม เพราะสรา้งโดยชาวเวนสิ (VENETIANS) ซึง่มา

ปกครองดนิแดนแถบนี้ถงึเกอืบ 400 ปี เมอืงนี้ไดก้ลายเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดังมาตัง้แตย่คุยโูกสลาเวยี

จนกระท่ังปัจจบุนั มชีือ่เสยีงในเรือ่งชายหาดทีส่วยงามเหมาะแกก่ารวา่ยน ้าและอาบแดด   

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 น าทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม SPLENDID หรอืระดับเดยีวกนั 

หมายเหต ุ เนือ่งจากบดุวามโีรงแรมด ีๆ แค ่SPLENDID หากโรงแรมเต็มจะไปนอนที ่HILTON พอดโกรกิา 

 

วนัทีแ่ปด     บดุวา - เวอรป์าซาร ์- พอดโกรกิา - เวยีนนา (ออสเตรยี) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 ออกเดนิทางผา่นเมอืงเวอรป์าซาร ์(VIRPAZAR) ซึง่เป็นอทุยานแหง่ชาตขิองมอนเตเนโกร  
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 แวะบันทกึภาพความงามของทะเลสาบสกาดา (LAKE SKADA) ซึง่เป็นทะเลสาบใหญท่ีส่ดุบนคาบสมทุร

บอลขา่นและยังเป็นทะเลสาบกัน้พรมแดนระหวา่งประเทศมอนเตเนโกรและประเทศแอลเบเนียอกีดว้ย ซึง่

ชือ่ทะเลสาบสกาดา (LAKE  SKADA) ก็มาจากชือ่เมอืง SHKODRA ทางตอนเหนือของประเทศแอล

แบเนยีน่ันเอง  

 

 จากนัน้พาทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงพอดโกรกิา (PODGORICA) เมอืงหลวงของประเทศมอนเตเนโกร 

น าท่านชมเมอืงพอดโกรกิา เมอืงหลวงและ

ตั ้งอยู่ตรงกลางของประเทศมอนเตเนโกร 

เมอืงนี้ตัง้อยูบ่นทีอ่ดุมสมบรูณ์ เป็นทีบ่รรจบกนั

ของแมน่ ้า RIBNICA และ แมน่ ้า MORACA อกี

ทัง้ยังเป็นที่บรรจบกันของที่ราบอุดมสมบูรณ์ 

ZETA และทีร่าบ BJELOPAVLICI VALLEY 

เมอืงนี้เคยตกอยู่ในอ านาจของอาณาจักรออต

โตมาน (ตุรกี)  ซึ่ง น่ันท าใหส้ามารถเห็น

สถาปัตยกรรมทีถ่อืก าเนดิในยคุออตโตมานได ้

โดยทั่วไป 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / จากนัน้น าทา่นสูส่นามบนิ 

 

15.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยสายการบนิออสเตรยีน เทีย่วบนิที ่OS 728 

16.20 น. ถงึสนามบนิกรงุเวยีนนา (VIENNA) หลังพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้เดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงเวยีนนา  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร / น าทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม HILTON หรอืระดับเดยีวกนั 

หมายเหต ุ เทีย่วบนิเขา้เวยีนนามวีันละเทีย่วเดยีวเทา่นัน้/ตลอดทางไมม่อีะไรชอ้ป การมาพักคา้งคนืทีเ่วยีนนาจงึน่าจะ

ดกีวา่ 

 

วนัทีเ่กา้     เวยีนนา - กรงุเทพฯ  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าท่านชมความงามของสถาปัตยกรรมของอาคารต่าง ๆ รอบถนนวงแหวนอดตีก าแพงเมอืงชัน้ในของ

เวยีนนาทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารส าคัญ ๆ อาท ิโรงละครโอเปรา่, พระราชวังหลวง, รัฐสภา, ศาลาวา่

การเมอืง ฯลฯ น าทา่นเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกับอนุสาวรยีข์องทา่นโยฮนั สเตราส ์จูเนยีร ์ บดิาแหง่

เวยีนนาวอลทซ ์
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

บา่ย น าท่านสู่ย่านการคา้ใหญ่ของเวยีนนาบนถนน

คารท์เนอร ์(KÄRNTNER STRASSE) ยา่นช ้

อปป้ิงหลักของเวยีนนา  

 ท่านสามารถใชเ้วลาเดนิชมสนิคา้นานาชนิด 

รวมทัง้สนิคา้แบรนด์เนม แบบกระเป๋า LOUIS 

VUITTON, PRADA, CHANEL นาฬกิา 

ROLEX, PATEK PHILIPPE ฯลฯ หรอืชมความ

งามของโบสถเ์ซนต ์สตเีฟ่นในศลิปะแบบโกธคิ 

ใจกลางเมืองหรืออาจใชเ้วลาว่างทดลองชมิ

เวยีนนาคอฟฟ่ีทีข่ ึน้ชือ่        

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร / น าทา่นเดนิทางไปสนามบนิ 

23.20 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่OS 025 

หมายเหต ุ ถา้ตรงกบัวันศกุรเ์ทีย่วบนิขากลับจะเป็น OS 015 (20.15 น. - 11.15 น.) 

 

วนัทีส่บิ   กรงุเทพ 

 

14.20 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้)  

 

****************************************** 

 

ก าหนดการเดนิทาง  06-15, 21-30 ต.ค. // 04-13, 11-20 พ.ย. 

หมายเหต ุ -  กลางมถินุายน-สงิหาคม อากาศรอ้นมาก งดจัด 

  - ธันวาคม-กมุภาพันธ ์อากาศหนาว ลมแรงมาก และพลทิวเิซปิ่ด งดจัด 

  - บรษัิทตอ้งกราบขออภัยท่านทีจ่ะตอ้งแจง้ขอ้มูลอย่างตรงไป - ตรงมาแก่ท่าน เพื่อความชัดเจนและ

 ถกูตอ้ง 

  - ลกูคา้ควรฉีดวัคซนีแลว้ 3 เข็ม (ไมนั่บวัคซนีจนีและรัสเซยี) 

 

 

 

 

 



Page 12 of 15 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร   **กรณุารบีจอง และสง่ส าเนาพาสปอรต์ เพือ่จองควิวซีา่เพราะควิแนน่มาก**    

รายการ ต.ค. พ.ย. 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่ราคาทา่นละ 135,000 132,000 

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

ทา่นละ    

111,000 108,000 

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

ทา่นละ   

102,000 109,000 

พักหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 26,000 21,000 

 

หมายเหต ุ  

* บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีง หากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น เรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ทา่นทีจ่ะไมใ่ชต้ั๋วกรุ๊ป กรณุาแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้อาจมคีา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000-10,000 

บาท  

*** ตั๋วกรุ๊ปเมือ่ออกตั๋วแลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี และคนืเงนิไมไ่ดท้กุกรณี (NON REFUND)  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

-  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับแบบหมูค่ณะ     - คา่ภาษีสนามบนิตามรายการ 

-  คา่ทีพั่กโรงแรมตามรายการ และคา่ขนกระเป๋าขึน้ - ลงทา่นละ 1 ใบ  - คา่รถรับ - สง่และน าเทีย่วตาม

รายการ 

-  คา่น ้าหนักกระเป๋าใบใหญ ่1 ใบ ไมเ่กนิ 23 กก.     - คา่ธรรมเนยีมวซีา่  

-  คา่อาหารตามรายการ       - คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ   

- คา่ทปิขนกระเป๋าทีโ่รงแรม, บรกิรรา้นอาหาร     - คา่มัคคเุทศกช์ านาญงานจากบรษัิท 

-  น ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวด/วัน (ยกเวน้วันสดุทา้ยจากโรงแรม -ไปสนามบนิ) - คา่ทปิคนขบัรถ 3 ยโูร/คน/วนั 

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

** ปกตแิลว้ทัวรท่ั์วไปจะใชป้ระกนัของตัวแทนทีย่โุรป ซึง่คุม้ครองแตอ่บุตัเิหต ุเป็นประกนักลุม่แบบเหมาเป็นหมืน่

หัวและเบีย้ประกนัประมาณคนละ 50 - 60 บาท แตข่องเรามซีือ้ประกนั ALLIANZ เพิม่ใหล้กูคา้ทกุทา่นอกี 1 

ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดนิทางหรอืจากอบุตัเิหต ุถา้เขา้รักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ครองไดม้ากกวา่ทัวรท์ั่วไป 

ยกเวน้โรคประจ าตัวหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวา่เป็นมากอ่นเดนิทาง (ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัว) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาทคิา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่พเิศษ, คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 

- คา่สมัภาระทีม่นี า้หนกัเกนิ 23 กก. (ช ัน้ธุรกจิไมเ่กนิ 32 กก. 2 ใบ)   

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากบรษัิท  

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากการท าหนังสอืเดนิทางหายทกุกรณี 
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การจองและช าระเงนิ 

-  กรณุาช าระมัดจ าทา่นละ 41,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 10 วัน 

 ** กรณุาจดัเตรยีมเอกสารและหนงัสอืเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หรอืตามเจา้หนา้ที่

ก าหนด 

 

การยกเลกิ  

-  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท    

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

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

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทัวร ์  

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

-  ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้ - ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

 

หมายเหต ุ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 12 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้กอ่นอยา่งนอ้ย 15 วัน และยนิดทีีจ่ะจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ทดแทนใหห้ากทา่นตอ้งการ  

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย อาท ิการยกเลกิหรอืการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุ

งาน        การประทว้งจลาจล ปัญญาอันเกดิจากการเมอืง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาตทิกุชนดิ อาท ิแผน่ดนิไหว, ฝน

ตกหนัก,             ภเูขาไฟระเบดิ ฯลฯ  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ, การนัดหยดุงาน, การประทว้งจลาจล, ปัญหาอนัเกดิจากการเมอืง, ภัยธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ 

ทัง้นีจ้ะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

-  เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิ

คนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธ หรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีกอ่นเดนิทาง 

-  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้ออก

เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย ฯลฯ 

-  ราคาอาจมกีารปรับขึน้ หากมกีารปรับราคาของสายการบนิตามราคาน ้ามันทีข่ ึน้ โดยมเีอกสารยนืยันจากสายการบนิ 

-  สถานทตูเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่โดยปรยิาย (ไมค่นืทกุกรณี หากมกีารยืน่วซีา่แลว้) 

-  การทีว่ซี่าจะออกหรอืไม ่เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งคา่เสยีหายใดๆ จากสถานทูตไดท้ ัง้ส ิน้ เพราะมเีอกสทิธิ์

ทางการทตูคุม้ครองตามขอ้ตกลงของทกุประเทศ โปรดท าความเขา้ใจ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มข่ายแกท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ 5 เดอืน(เพราะอาจเกดิอันตราย/เพือ่ความปลอดภัย/เวน้มใีบรับรอง

แพทย)์ 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายแกท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทัวร ์

เพือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่น เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 



Page 14 of 15 

 

 

 

-  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไม่ขายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุป

รว่มกนั สถานทีเ่ทีย่วบางแหง่มเีวลาไมม่ากนัก หากทา่นจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ทา่นจะเทีย่วแบบสบาย ๆ และไมต่อ้ง

เกรงใจทา่นอืน่) 

-  ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เพือ่ทอ่งเทีย่ว บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตเิราใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สี

เลอืดหม ู

-  ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ตอ้ง

จบงานภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณี โปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น 

-  ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงรายเชยีงใหม ่หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวร์

นัน้ ๆ ยนืยันการเดนิทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดร้ับการยนืยันแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายนัน้ไดก้รณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋าเดนิทาง ตอ้งออกตั๋วใหถู้กตอ้ง

ตรงกับหนังสอืเดนิทางเทา่นัน้ แตข่อเรยีนแนะน าวา่ทา่นควรเช็คกระเป๋ามาสวุรรณภมูแิลว้เช็คไปยโุรปอกีครัง้จะดกีวา่ 

เพราะจากสถติลิกูคา้ทีก่ระเป๋าหลงไมไ่ปกบัเจา้ของจะเป็นลกูคา้ทีเ่ชค็มาจากตา่งจังหวัดมากทีส่ดุ 

-  หากโรงแรมในเมอืงทีจ่ะเขา้พักเต็มเนือ่งมาจากมงีานแสดงสนิคา้ หรอืมกีารจัดประชมุสมัมนาใหญ ่บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการน าทา่นเขา้พักเมอืงใกลเ้คยีง และโรงแรมดมีมีาตรฐานระดับเดยีวกนั 

-  เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

**เฉพาะสายการบนิออสเตรยีน ต ัว๋กรุป๊หากออกต ัว๋แลว้ ไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี** 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่วา่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
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9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 
บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


