เยอรมนี - สโลเวเนีย - โครเอเชีย - มอนเตรเนโกร 10 วัน 7 คืน

กาหนดการเดินทาง วันที่ 8-17 ก.ย. / 22ก.ย.-1ต.ค. // 14-23 ต.ค. 60

ราคา 114,000.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

สนามบินนครมิวนิก, เยอรมนี - เมืองเบลด - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ถ้าโพสทอยน่า - กรุงลูบลิยานา

วันที่3

นครซาเกรบ - จัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ตลาดโดแลค

วันที่4

เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ - เมืองซาดาร์

วันที่5

เมืองซีบีนิก - ถ่ายรูปหมู่บา้ นพรีโมสทีน - ชมเมืองโบราณ สปริต - พระราชวังดิโอคลีเธียน - เดินเล่นย่านถนนพร
อมมินาด

วันที่6

เมืองดูบรอฟนิก - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวบนยอดเขา - เมืองเก่าดูบรอฟนิก - ชมเรคเตอร์พาเลซ

วันที่7

เมืองโคทอร์ - ถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน - เมืองบุดวา - ชมความงามภายในตัวเมืองเก่า - เข้าชมโบสถ์เซ็นต์
จอหน์ - เมืองพอดกอร์ริซ่า

วันที่8

สนามบินนานาชาติพอดกอร์ริซ่า - บินภายในสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต - ช้อปปิ้งบนถนนไซล์ ว็อลคกิ้งสตรีท

วันที่9

เมืองรูเดสไฮม์ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวเมืองรูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้าไรน์ - สนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต เดินทางกลับ

วันที่10

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันแรก
21.00 น.

หมายเหตุ

วันที่สอง
00.50 น.
07.05 น.

13.00 น.
14.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินมิวนิค
พร๎อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบิน
ไทย เจ๎าหน๎าที่คอยอํานวยความสะดวกด๎านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนั้น
เชิญรอ ณ ห๎องพักผู๎โดยสารขาออก
ทางบริษัทฯ ได๎จัดเตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันกํอนการเดินทาง
โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน,เชํารถโค๎ช,จองโรงแรมที่พัก,ร๎านอาหาร
ตลอดจน
สถานที่เข๎าชมตํางๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร๎อมให๎กับกรุ๏ปทัวร์ ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์อันสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน,การลําช๎าของสายการบิน,
การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมํทัน),การนัดหยุดงาน,การกํอการจลาจล,ภัย
ธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อันเป็นผลทําให๎การเดินทาง
ลําช๎า หรือ ไมํสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได๎ตามโปรแกรม
หัวหน๎าทัวร์ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม และไมํสามารถคืนเงิน
คําใช๎จํายตํางๆ ที่ทํานได๎ชําระมาแล๎ว เพราะทางบริษัทฯ ได๎มีการตกลง
ชําระคําใช๎จํายตํางๆ ไว๎ลํวงหน๎าแล๎ว และหากมีคําใช๎จํายใดๆ ที่เกิดขึ้น
นอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน๎าทัวร์จะแจ๎งให๎ทํานทราบ เพราะเป็น
สิ่งที่ทางบริษัทฯ มิอาจรับผิดชอบได๎
มิวนิค - เบลด - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ถ้าโพสทอยน่า - ลูบลิยานา เมืองหลวงสโลเวเนีย
ออกเดินทางสูํ นครมิวนิค โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG924
ถึง สนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมัน ผํานการตรวจคนเข๎าเมืองแล๎ว
จากนั้น นําคณะออกเดินทางสูํเมืองเบลด (Bled) เมืองตากอากาศตั้งอยูํริม
ทะเลสาบและริมเทือกเขาแอลป์จูเลียน เป็นทะเลสาบที่มชี ื่อเสียงมากที่สุด
ในประเทศสโลเวเนีย และได๎รับการขนานนามวําเป็นไขํมุกแหํงเทือกเขา
แอลป์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําลํองเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัด
เซาะของธารน้ําแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน้ําแข็ง แตํที่นําสนใจ
ยิ่งกวํานั้นคือน้ําในทะเลสาบ ไมํได๎มาจากการละลายของธารน้ําแข็ง แตํมา
จากบํอน้ําร๎อนใต๎ดินหลายแหํง น้ําในทะเลสาบนี้จึงใสบริสุทธิ์ และไมํ
กลายเป็นน้ําแข็งในฤดูหนาว เรือลํองผํานปราสาทเบลด (Bled Castle)
ที่ตั้งอยูํบนริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทที่เกําแกํที่สุด จักรพรรดิ์เฮนริคที่
2 แหํงเยอรมัน ยกให๎เป็นสถานที่พักของ บิชอป อัล เบี่ยม แหํงบริเซน
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17.00 น.

19.00 น.

วันที่สาม
08.00 น.
09.00 น.
12.00 น.
บําย

(Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ. 1004
แล๎วนําคณะเดินทางไปเที่ยวชม ถ้ําโพสทอยนํา เปิดให๎บริการมากวํา 188 ปี
และมีนักทํองเที่ยวมาเยือนกวํา 31 ล๎านคน เป็นถ้ําที่สวยที่สุดในยุโรป
ภายในถ้ําเชื่อมตํอถึงกันเป็นระยะทางกวํา 20 กิโลเมตร เข๎าชมภายในถ้ํา
โดยขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิดให๎บริการในปี 1884 อุณหภูมิภายในถ้ําโดย
เฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส ชมสํวนที่ใหญํที่สุดภายในถ้ําที่เรียกวํา Classic
Karst
ภายในถ้ํามีหินงอกหินย๎อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุด
พรรณนา มีห๎องตํางๆ ภายในถ้ํามากมายลดหลั่นเป็นชั้นๆ ราวกับเนรมิต
เดินทางสูํ กรุงลูบลิยานา (Ljubljana) เมืองหลวงที่สวยงามของสโลเวเนีย
เข๎าสูํจัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน เป็นจัตุรัสที่มีความสําคัญเชํนเดียวกับจัตุรัส
บันไดสเปนในกรุงโรม มีรูปปั้นของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของ
สโลวีเนีย เป็นสัญลักษณ์ความรักชาติและเสรีภาพ ใกล๎จัตุรัสเป็นโบสถ์ใน
นิกายฟรานเซสกัน ศิลปะในแบบอาร์ตนูโว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก RADISSON BLU PLAZA HOTEL, LJUBLJANA
หรือเทียบเทํา
ลูบลิยานา - ซาเกรบ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําคณะออกเดินทางสูํ นครซาเกรบ ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของประเทศโครเอเชีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเที่ยวชมเมืองเกําเริ่มต๎นเดินทัวร์จาก จัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน
โบสถ์เกําแกํที่มีอายุเกือบ 1,000 ปี เห็นได๎จากทุกมุมของเมือง หลังจากถูก
กองทัพมองโกลทําลายในคริสต์ศตวรรษที่ 13 และแผํนดินไหวครั้งใหญํในปี
ค.ศ.1880 ก็ได๎รับการซํอมแซมใหมํให๎เป็นรูปแบบนิโอกอธิคดังที่เห็นใน
ปัจจุบัน ชมตลาดโดแลค ตลาดกลางแจ๎งที่กลําวกันวําเกําแกํที่สุดแหํงหนึ่ง
ของยุโรป, ประตูเมืองเกําสโตนเกท ประตูเมืองที่ยังหลงเหลืออยูํมีรูปพระ
แมํ ม ารี ร อดพ๎ น จากไฟไหม๎ ค รั้ ง ใหญํ ใ นปี ค.ศ. 1731 เชื่ อ กั น วํ า เกิ ด จาก
ปาฏิหาริย์อันศักดิ์สิทธิ์ เข๎าสูํจัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค ซึ่งตั้งอยูํใจกลาง
เมืองเกําซาเกรบ สร๎างขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงด๎วยกระเบื้องสี
ตํางๆ ซึ่งเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของซาเกรบ โครเอเชีย สลาโวเนีย และดาล
มาเชี ย รอบจั ตุ รั ส เรี ย งรายไปด๎ ว ยทํ า เนี ย บประธานาธิ บ ดี แ ละรั ฐ สภา
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19.00 น.
วันที่สี่
07.00 น.
08.00 น.

11.30 น.
บําย

19.30 น.

บันทึกภาพแบบพาโนรามาที่จุดชมวิวตัวเมืองเกําเขตอัพเพอร์ทาวน์ ติดกัน
เป็นโบสถ์เซนต์แคทเทอรีน ที่ชาวเมืองนิยมมาประกอบพิธีสมรส แล๎วนั่ง
รถรางสูํโลเวอร์ทาวน์ เขตชุมชนยํานใจกลางเมือง มีจัตุรัสเยลาซิค เป็นยําน
การค๎าและศูนย์กลางของเมือง อีกทั้งยังเป็นแหลํงช๎อปปิ้งอันทันสมัยของ
คนเมือง ร๎านค๎า และร๎านขายของที่ระลึกเรียงราย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํที่พัก SHERATON HOTEL ZAGREB หรือเทียบเทํา
ซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ซาดาร์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสูํ เมืองพลิตวิเซํ (Plitvice) แหํงแคว๎น Istria & Kvarner ระหวําง
ทางเต็มไปด๎วยธรรมชาติ และความงามของทิวทัศน์สองข๎างทางที่รายล๎อม
ด๎วยป่าเขาสลับทุํงหญ๎า ฟาร์มการเกษตรทีอ่ ุดมสมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูํ อุทยานแหํงชาติพลิทวิเซํ (Plitvice Lakes National Park)
ตั้งอยูํในกลางของประเทศถูกค๎นพบขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติ
ไปตามทางเท๎าในสํวน Lower lake ที่จัดไว๎เป็นสัดสํวน ลัดเลาะไปตาม
ทะเลสาบและน้ําตกที่สูงตระหงําน เป็นอุทยานธารสวรรค์ตามธรรมชาติ
แหํงยุโรป พื้นที่สํวนใหญํปกคลุมด๎วยน้ํา มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า
รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมตํอกันด๎วยทางเดินสะพานไม๎ลัดเลาะระหวําง
ทะเลสาบและเนินเขา บางชํวงเป็นน้ําตกแบํงเป็น 2 ระดับ น้ําตกที่สูงที่สุดมี
ความสูง 639 เมตร ที่ต่ําสุดมีความสูง 503 เมตร
**หมายเหตุ ในชํวงฤดูหนาว ตั้งแตํวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 มีนาคมของ
ทุกปี ทางอุทยานแหํงชาติพลิทวิเซํจะงดให๎บริการเรือลํองทะเลสาบและ
รถไฟ Panoramic Train**
ได๎เวลาอันสมควร นําคณะออกเดินทางสูํ เมืองซาดาร์ (Zadar) อดีตเมือง
หลวงเกําของภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) ที่นี่ปัจจุบันได๎กลายเป็นเมือง
ทํองเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเกําแกํมาตั้งแตํสมัยโรมันอีก
ด๎วย นอกจากนี้แล๎วเมืองหลวงเกําแหํงนี้ยังเป็นที่รู๎จักกันในหมูํชาวเรือที่มา
ค๎าขายในแถบนี้ เนื่องจากเคยเป็นศูนย์กลางทางค๎าขายมาตั้งแตํสมัยอดีต
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําทํานเข๎าสูํที่พัก FALKENSTEINER HOTEL & SPA IADERA หรือ
เทียบเทํา
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วันที่ห้า
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บําย

19.00 น.

ซาดาร์ - ซีบีนิก - พรีโมสทีน - โบสถ์เซนต์เจมส์ - สปริต - วังดิโอคลี
เธียน
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําคณะเดินทางสูํ เมืองซีบีนิก (Sibenik) ซึ่งถูกบันทึกในเอกสารตั้งแตํ ค.ศ.
1066 ในชื่อแคสทรัม ซีบีนซิ ี (Castrum Sebenici) เติบโตจากอิทธิพล
ภายใต๎การปกครองของ ฮังกาเรียน-โครแอตรวมถึงเวเนเชียน
ให๎ทํานได๎ถํายรูปของหมูํบ๎าน พรีโมสทีน (Premosten) ที่ตั้งอยูํบนปลาย
แหลมยื่นออกไปในทะเลอาเดรียติก ถึงซีบีนกิ นําชมสถานที่สําคัญที่สุดของ
เมืองคือ มหาวิหารเซนต์เจมส์ สร๎างขึ้นในระหวํางปี ค.ศ.1431-1535 เป็น
สถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหวําง 3 ศิลปกรรม คือ ดัลเมเชียน
(ท๎องถิ่น), ศิลปะทางเหนือของอิตาลีและทัสคานี สถาปนิคทั้ง 3 ทํานได๎ใช๎
เทคนิคชัน้ สูงในการสร๎างห๎องโถงสูงใหญํ และโดมครึ่งวงกลม ทั้งวิหารล๎วน
สร๎างด๎วยหินทั้งหมด สะท๎อนให๎เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะโกธิคและเรอเนส
ซองค์ผสมผสานกันอยํางกลมกลืน โดยยูเนสโก๎ยกให๎มหาวิหารแหํงนี้ให๎เป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ. 2000
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางตํอสูํ เมืองสปริต (Split) เมืองใหญํเป็นอันดับสองของ
โครเอเชีย รองลงมาจากเมืองซาเกรบ ในแคว๎นดัลเมเชียนซึ่งเป็นต๎นกําเนิด
ของสุนัขพันธ์ดัลเมเชียน ที่นเี่ ป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการ
คมนาคมที่สําคัญที่สุดของเขตชายทะเล ด๎วยมีสนามบินนานาชาติที่สามารถ
รองรับการเดินทางทางภาคใต๎ของโครเอเชียกับหลายเมืองในยุโรป
เที่ยวชม
เมืองโบราณสปลิต
เป็นที่ตั้งของพระราชวังดิโอคลีเธียน
(Diocletian’s Palace) สร๎างในราวศตวรรษที่ 3 บนอําวอัสพาลาโธส
โดยดิโอคลีเธียนจักรพรรดิแหํงโรม ซึ่งพระองค์ทรงพํานักที่พระราชวังแหํงนี้
จนสิ้นชีพในปี ค.ศ.305 ชมรํองรอยของพระราชวังที่มีอายุกวํา 1,700 ปี
ด๎านในเป็นมหาวิหารสร๎างในยุคกลาง ป้อมปราการเดิมเพื่อป้องกันข๎าศึก
UNESCO ได๎ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
อิสระให๎ทํานพักผํอนหยํอนใจบนพรอมมินาด ถนนเลียบทะเลที่งดงามของ
เมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําทํานเข๎าสูทํ ี่พัก RADISSON BLU RESORT SPLIT หรือเทียบเทํา
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อังคาร
Buffet
(90 ก.ม.)

Local
(88.3 ก.ม.)

Local
www.radissonblu.com
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วันที่หก
07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.
14.00 น.

สปริต - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) - ดูบรอฟนิก - เมืองโบราณ ขึ้นกาแพงเมืองเก่า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสูํ เมืองดูบรอฟนิก ผํานอาณาเขตดินแดนของประเทศบอสเนียและ
เฮอร์เซโกวีนา ผํานเมืองสตอน ที่มีฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมอยูํมากมาย ที่มี
กําแพงเมืองล๎อมรอบตัวเมืองเกําบนยอดเขาโดยกําแพงเมืองนี้มีความยาว
5.5 กม. โดยมีความยาวเป็นอันดับหนึ่งของยุโรป และเป็นอันดับสองรอง
จากกําแพงเมืองจีน จนเข๎าสูํเมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik) เมืองดูบรอฟนิก
เป็นหนึ่งในเมืองเกําที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานามไขํมุกแหํงทะเลเอเดรี
ยติก เป็นเมืองที่มีอํานาจทางทะเลตั้งแตํศตวรรษที่ 13 และมีความ
เจริญรุํงเรืองทางการค๎า จึงได๎สร๎างความยิ่งใหญํให๎โดดเดํน ด๎วยการตกแตํง
พระราชวัง, สร๎างโบสถ์, วิหาร สร๎างจัตุรัสและน้ําพุ บ๎านเรือนตํางๆ ได๎รับ
การปรับเปลี่ยนอยํางงดงามตามยุคสมัย เสนํห์ของเมืองอยูํที่เขตเมืองเกํา
(Old Town) ซึ่งตั้งอยูํในโอบล๎อมกําแพงโบราณสูงตระหงําน ตรงบริเวณ
พื้นที่ริมทะเลอาเดรียติก เป็นเขตชุมชนเริ่มแรกที่บรรพบุรษุ ชาว ดูบรอฟนิก
มาสร๎างบ๎านแปงเมืองไว๎ตั้งแตํศตวรรษที่ 7 และสร๎างกําแพงเมืองแข็งแรง
ขึ้นล๎อมเมืองไว๎ในศตวรรษที่ 13 เพื่อป้องกันภัยจากศัตรู เชํน พวกอาหรับ
เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิร์บ ภายในเขตเมืองเกํามากมายด๎วย
สิ่งกํอสร๎างโบราณ ได๎รับการขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก๎
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สูํจุดชมวิวบนยอดเขา เสนํห์ของดูบรอฟนิก อยูํที่จุด
ชมวิวของแตํละแหํงไมํซ้ําแบบ ขึ้นสูํยอดเขาบนความสูง 405 เมตร เพื่อชม
ทัศนียภาพของเมืองแบบพาโนรามา กลําวกันวําเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด
ของเมือง
จากนั้นนําเที่ยวชมเมืองเกําดูบรอฟนิก (Grad) โดยเริ่มต๎นจากประตูหลัก
(Pile Gate), น้ําพุโบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), โบสถ์ฟรานซิสกัน
ในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร๎านขายยาที่เกําแกํที่สุดของยุโรป ดําเนิน
กิจการมาตั้งแตํปี ค.ศ. 1391 ชมสปอนซําพาเลซ (The Sponza Palace)
พระราชวังเดิม งดงามในสถาปัตยกรรมโกธิกผสมเรอเนซองส์ เป็นหอ
จดหมายเหตุที่บอกเลําเรื่องราวความเป็นเมืองทําการค๎าขายทางทะเลใน
อดีต จัตุรัสกลางเมือง (Loggia) ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบของชาวเมืองในอดีต
โบสถ์เซนต์เบลซ (St.Blaise) นักบุญประจําเมือง สไตล์โรมาเนสก์แหํงแรก
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19.00 น.

วันที่เจ็ด
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
14.00 น.

ของเมืองเป็นฉากหลัง เข๎าชมเรคเตอร์พาเลซ (Rector’s Palace) อดีตเคย
เป็นที่ทําการรัฐบาล ปัจจุบนั เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเลําเรื่องราวตํางของเมือง
โบราณแหํงนี้ นําทํานชมเมืองแบบพาโนรามาวิวบนกําแพงเมืองโบราณ ที่
โอบล๎อมรอบเมืองเกํายาวถึง 1,940 เมตร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นําทํานเข๎าสูํที่พัก SHERATON DUBROVNIK RIVIERA HOTEL หรือ www.sheratondubrovnikri
เทียบเทํา
viera.com
ดูบรอฟนิก - มอนเตเนโกร - THE BEST OF MONTENEGRO
พฤหัสบดี
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
นําทํานเดินทางสูํ เมืองโคทอร์ (Kotor) ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทะเลอาเดรียติก
(92 กม.)
ตอนใต๎ของประเทศมอนเตเนโกร
ระหวํางทางทํานจะได๎ชื่นชมกับ
ทัศนียภาพของภูเขาที่โอบล๎อมผืนนํ้าเอาไว๎เหมือนเชํนฟยอร์ด ในนอร์เวย์
นําทํานชมเมืองโคทอร์ ซึ่งได๎รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดก
โลกด๎านธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นเมืองที่สร๎างภายในกําแพงสูง (City
Wall) ซึ่งแบํงตัวเมืองเป็น 2 สํวนคือ เมืองเกํา (Old town) และเมืองใหมํ
(New Town) โดยกําแพงเมืองแหํงนี้สร๎างโดยชาวเวนิส อีกทั้ง
สถาปัตยกรรมในเมืองสํวนใหญํยังได๎รับอิทธิพลจากชาวเวนิสเชํนกัน
นําทํานแวะถํายรูปกับ โบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint
Tryphon) ซึ่งสร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 1166 ภายในตัวเมืองเกํา อิสระให๎ทํานเดิน
เลํนและชมความงามภายในตัวเมืองเกํา หรือเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองบุดวา เมืองบุดวาเป็นเมืองทํองเที่ยวตาก
(23 กม.)
อากาศที่มีชื่อเสียงอีกแหํงของมอนเตเนโกรและเป็นที่ตั้งของโรงแรมและรี
สอร์ทมากมาย เมืองบุดวา สร๎างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5 เคยเป็นเมืองขึ้น
ของชาวเวนิส กวํา 400 ปีเชํนเดียวกับเมืองกอเตอร์ จึงได๎รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมของชาวเวนิสแตํในสมัยศตวรรษที่ 18 มอนเตเนโกรเคยตกเป็น
เมืองขึ้นของอาณาจักรออตโตมัน นอกจากนี้เมืองบุดวาเป็นอีกเมืองที่เป็นที่
จับจ๎องของประเทศลําอาณานิคมทั้ง ฝรั่งเศส, ออสเตรีย และ รัสเซีย และ
ในปี 1918 ตกเป็นของประเทศยูโกสลาเวีย นําทํานชมความงามภายในตัว
เมืองเกํา หรือ Stari Grad (Old Town)
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19.00 น.
วันที่แปด
06.30 น.
07.30 น.
10.40 น.
12.50 น.
14.30 น.
บําย

19.00 น.
วันที่เก้า
08.00 น.
09.00 น.

และนําทํานเข๎าชมโบสถ์เซ็นต์จอหน์ (Church of Saint John) ซึ่งภายใน
โบสถ์มีภาพไอคอนพระแมํมารี “Madonna in Punta” ประดิษฐานใน
โบสถ์แหํงนี้ อิสระให๎ทํานเดินเลํนถํายรูปและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํ เมืองพอดกอร์ริซํา (Podgorica)เมืองหลวง
ของประเทศมอนเตเนโกรเพื่อนําทํานเข๎าสูํที่พักและพักผํอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
www.ramadapodgorica.me
นําทํานเข๎าสูํที่พัก RAMADA HOTEL PODGORICA หรือเทียบเทํา
พอดกอร์ริซ่า - บินสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) - ช้อปปิ้งถนนเกอเธ่
ศุกร์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
นําทํานเดินทางสูํสนามบินนานาชาติพอดกอร์ริซํา เพื่อนําทํานสูํนครแฟรงค์
เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี
ออกเดินสูํนครแฟรงค์เฟิร์ตโดยสายการบินมอนเตเนโกร แอร์ไลน์ เที่ยวบิน
ที่ YM160
คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
อิสระให๎ทํานได๎เพลิดเพลินไปกับการช๎อปปิ้งบนถนนไซล์ ว็อลคกิ้งสตรีทที่
(89 กม.)
คราคร่ําไปด๎วยผู๎คน หรือ สินค๎าแบรนด์เนมอาทิ Louis Vuitton, Chanel,
Prada บนถนน Goethestraße
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Local
นําทํานเข๎าสูํที่พัก FRANKFURT MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเทํา
www.marriott.com
แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - เคเบิ้ล คาร์ - แอสมันเชาเซ่น - ล่องเรือแม่น้า
เสาร์
ไรน์ - เซนต์กอร์ - สนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
ออกเดินทางสูํเมืองรูเดสไฮม์ เมืองโรแมนติกแหํงแมํน้ําไรน์ รูเดสไฮม์เต็มไป
ด๎วยเสนํห์ของความเป็นเมืองเกํา เรียงรายด๎วยร๎านขายของที่ระลึก ร๎านไวน์
และภัตตาคารที่ตกแตํงประดับประดาอยํางสวยงาม ดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎
มาเยือนไมํขาดสาย มีอาคารกึ่งไม๎ซุงไม๎ที่เกําแกํและสวยงามของเมืองสร๎าง
มาตั้งแตํศตวรรษที่ 16 ที่เรียกวํา “Klunkhardshof”
จากนั้นนําทํานนั่งกระเช๎าลอยฟ้า
เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองรูเดสไฮม์
ระหวํางทางได๎ชมวิวทิวทัศน์ของไรํองุํนที่เขียวขจี ณ เบื้องลําง มองเห็น
เมืองรูเดสไฮม์ริมแมํน้ําไรน์ทสี่ วยงามและให๎ทํานได๎ถํายรูปกับ อนุสาวรีย์ไน
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12.00 น.
บําย

17.00 น.
20.40 น.
วันที่สิบ
12.30 น.

เดอวาลด์ เป็นอนุสรณ์แหํงการเฉลิมฉลองการจัดตั้งจักรวรรดิเยอรมันและ
การรวมประเทศเยอรมันเป็นหนึ่งเดียว สมควรแกํเวลานําทํานนั่งกระเช๎า
กลับลงเส๎นทางเดิมเพื่อเดินทางตํอไปยังเมืองแอสมันเชาเซํน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานชมเมืองแอสมันมันเชาเซํน เมืองเล็กๆนํารักริมแมํน้ําไรน์ที่มีชื่อเสียง
ในเรื่องไวน์แดง มีอาคารบ๎านเรือน โรงแรมและภัตตาคารที่สวยงามจํานวน
มาก ทั้งภายในตัวเมือง และบริเวณหน๎าทําเรือริมแมํน้ําไรน์
จากนั้นนําทํานลํองเรือแมํน้ําไรน์ ณ จุดที่ได๎ชื่อวํา “ประตูสูํการทํองเที่ยว
ภูมิภาคไรน์” (World Heritage Site) สองฝั่งแมํน้ํามีปราสาท, หอคอย,
หมูํบ๎านริมแมํน้ํา และไหลํเขาที่ปลูกไรํองุํนเขียวขจีตลอดลําน้ํา เส๎นทางนี้ยัง
ได๎ชื่อวําเป็น Castle Rhine จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผําตําง ๆ ยังคงมี
มนต์เสนํห์อยํางไมํเสื่อมคลาย
วิถีของชาวเมืองยังคงรักษาความเป็น
เอกลักษณ์ทั้งทางด๎านประวัติศาสตร์ และทางด๎านจิตใจของชาวเยอรมัน
จนเรือเทียบทําที่เมืองเซนต์กอร์
นําคณะออกเดินทางสูํ สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต เพื่อทํา Tax refund
แล๎วเตรียมตัวบินสูํกรุงเทพ
ออกเดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923
คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
สายการบินไทย นําทํานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

Local

อาทิตย์

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
การจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะส่งให้ท่าน 7 วัน
ก่อนการเดินทางเท่านัน้ )
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน Tour Fare Child 4-11 Child 4-6
DBL
SGL
NO TKT
งดแถมกระเป๋า
Adults
With Bed
No Bed SGL USED
Supp
ADL / CHD
8-17 ก.ย. 60
-30,000.22ก.ย.-1ต.ค. 60
114,000.103,000.92,000.15,00 0.- 10,000.-23,000.14-23 ต.ค. 60
อัตรานี้รวม :
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคําภาษี และสํวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
 คําพาหนะทํองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานรถโค๎ชของยุโรป
 คําลํองเรือทะเลสาบเบลด / อุทยานพลิตวิเซํ / วังดิโอคลีเธียน / โบสถ์ฟรานซิสกัน / กําแพงเมือง
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โบราณดูบรอฟนิก / เคเบิ้ลคาร์ดูบรอฟนิก
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทําในระดับเดียวกัน (ห๎องละ 2 ทําน)
 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ
ในกรณีที่ทํานมีข๎อจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลํวงหน๎าเพื่อ
ความเหมาะสม
 คําทิปพนักงานขับรถทํองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 คําธรรมเนียมวีซําโครเอเชีย และวีซําเยอรมัน (กลุมํ ประเทศเชงเก๎น)
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%
 คําประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ
OASIS TRIPPER PLAN คุ๎มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผู๎เอาประกันภัยอายุ
มากกวํา 16 ปีน๎อยกวํา 75 ปี ไมํเกิน 3,000,000 บาท และคํารักษาพยาบาลในตํางประเทศไมํเกิน
2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมํได๎เกิดจากโรคประจําตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ๎มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความ
ลําช๎าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท๎ายใบจองทัวร์
 คํายกกระเป๋าใบใหญํในแตํละโรงแรมทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม สํวนกระเป๋าใบเล็ก
อยูํในความดูแลของทํานเองไมํเกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให๎โหลดกระเป๋าใต๎เครื่อง น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม และสามารถ
ถือสัมภาระขึ้นเครื่องได๎น้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให๎
โหลดสัมภาระใต๎เครื่องได๎ไมํเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได๎ทํานละ 1 ใบเทํานั้น และนําสัมภาระถือ
ขึ้นเครื่องน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทํานไมํ
อาจปฏิเสธได๎
อัตรานีไ้ มํรวม :
 คําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %
 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ และไกด์ท๎องถิ่น
 คําทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิ คําโทรศัพท์, คําซักรีด, คําเครื่องดื่มในห๎องพัก และคําอาหารที่สั่งมาใน
ห๎องพักคําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร๎านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให๎ ยกเว๎นจะ
ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เชํน หากทํานทานได๎เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยํางเดียว ทํานต๎องมี
คําใช๎จํายเพิ่ม
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
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การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําลํวงหน๎า 30,000 บาทตํอผู๎เดินทางหนึ่งทําน ภายใน 2 วันทําการนับ
จากวันจองทัวร์ เงินมัดจําดังกลําวจะเป็นการยืนยันการจองของทําน พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือ
เดินทาง(ที่ไมํหมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎
เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2748 6246-7
*คําทัวร์สํวนทีเ่ หลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 31 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการ
เดินทางไมํน๎อยกวํา 45 วันทําการ (ในชํวงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปีใหมํ, ตรุษจีน, ตลอด
เดือนเมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หากทํานไมํ
ชําระเงินสํวนที่เหลือตามวันที่กําหนดทางบริษัทฯถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยไมํมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทํองเที่ยวตําง ๆ ในโปรแกรมไมํเอื้ออํานวยตํอบุคคลดังตํอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับจองทัวร์สําหรับลูกค๎าดังตํอไปนี้
1. เด็กทีม่ ีอายุในระหวํางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู๎สูงอายุที่มีความจําเป็นต๎องใช๎วีลแชร์, ไม๎เท๎า หรือเครื่องมือตํางๆ ในการพยุงตัว
3. ผู๎เดินทางที่บํงบอกการเป็นบุคคลไร๎ความสามารถ
4. ทํานที่มีความประสงค์จะรํวมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหวํางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมํเหมาะสมระหวํางทัวร์ อาทิเชํน ผู๎ที่ดื่มสุราบนรถ, ไมํรักษาเวลา, เสียง
ดัง พูดจาหยาบคาย สร๎างความรําคาญให๎แกํผู๎รํวมคณะ, ผู๎ที่ไมํยอมรับเงื่อนไขระหวํางทัวร์ ที่มี
ระบุอยูํชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู๎ที่กํอหวอด ประท๎วง ยุยงให๎ผู๎รํวมเดินทางบังคับให๎หัวหน๎าทัวร์
ต๎องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์
ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู๎รํวมคณะทํานอื่นหรือ
โปรแกรมทํองเที่ยวได๎
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 60 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทําน
 ยกเลิกกํอนออกเดินทาง 59 - 45 วันทําการ
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทําน
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 44 - 30 วันทําการ
หัก 50% ของคําทัวร์
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 29 - 15 วันทําการกํอนการเดินทาง
หัก 90% ของคําทัวร์
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 14 - 1 วันทําการกํอนการเดินทาง
หัก 100% ของคําทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หากทํานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตํทํานสามารถหาผู๎เดินทางมาแทนได๎ โดย
สามารถยื่นขอวีซําได๎ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคําใช๎จํายเพิ่มคือคําวีซํา และคําเปลี่ยน
ชื่อตั๋วเทํานั้น และต๎องไมํอยูํในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทํานยกเลิกการเดินทาง
อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทํานไมํได๎รับการ
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พิจารณาอนุมัติวีซํา ไมํวําด๎วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิก
เฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร๎อมกันทั้งหมด ให๎ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิก
ดังกลําวข๎างต๎น ในกรณีที่ทํานไมํแนํใจวําจะได๎รับการพิจารณาอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต ทาง
บริษัทขอแนะนําให๎ทํานยื่นขอวีซําแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู๎ผลเร็วกวําการยื่นขอวีซําแบบกรุ๏ป
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู๎เดินทาง ต่ํากวํา 20 ทําน โดยที่จะแจ๎ง
ให๎ผู๎เดินทางทราบลํวงหน๎ากํอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทํองเที่ยว รวมทั้ง
ไมํสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังนี้ การลําช๎าของสายการบิน, การนัดหยุด
งาน, ภัยธรรมชาติ, การกํอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของทํานจะได๎รับจากการซื้อ
ประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service
(Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว๎ในกรมธรรม์เทํานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของทํานไว๎ให๎ได๎มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่
เกิดขึ้น หากทํานถูกปฏิเสธการเข๎าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข๎าเมือง ฯลฯ และจะไมํคืนเงินคําทัวร์ที่ทํานชําระมาแล๎ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทํานประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได๎ลํวงหน๎ากํอนการเดินทางจริง 60 วัน โดย
ไมํเสียคําใช๎จําย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเลื่อนวันเดินทาง
กลับ ทํานจะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๏ป เป็นไปโดย
สายการบินเป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และในกรณียกเลิกการเดินทาง
ถ๎าทางบริษัทฯ ได๎ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว ผู๎เดินทางต๎องรอ RUFUND ตามระบบของสาย
การบินเทํานั้น และหากทํานไมํแนํใจในวันเดินทางดังกลําว กรุณาตรวจสอบกับเจ๎าหน๎าที่ฯ เพื่อยืนยัน
ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ได๎หรือไมํกํอนที่ทํานจะชําระเงินคําทัวร์สํวนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมูํคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๏ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได๎
50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สํวนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซํา, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์,
สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึ้นอยูํกบั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
บางสํวนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเทํานั้น
คําธรรมเนียมประกันภัยและคําธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคําธรรมเนียม ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของ
สายการบินในภายหลัง ถือเป็นคําทัวร์สํวนเพิ่มที่ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความ
เป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
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โรงแรมและห๎องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักแบบ Twin คือห๎องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก 2
ทําน
 ห้องพักแบบ Double คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก
2 ทําน
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห๎องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง
3.5 ฟุต 3 เตียง / สําหรับผู๎พัก 3 ทําน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกํ ับการวางผังมาตราฐานในแตํละโรงแรมที่
แตกตํางกันในแตํละประเทศ)
 ห้องพักแบบ Single คือห๎องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห๎อง / สําหรับพัก
1 ทําน
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห๎องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1
เตียง / สําหรับพัก 1 ทําน
 ห๎องพักในโรงแรมเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin / Double) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค์จะพักแบบ 3
ทําน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพัก และการวางรูปแบบของห๎องพักของ
แตํละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตํางกัน ซึ่งอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องติดกันตามที่ต๎องการ
 โรงแรมหลายแหํงในยุโรปจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มอี ุณหภูมิต่ํา
เครื่องปรับอากาศที่มีจะให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทําตัว บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาด
กะทัดรัด และไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้น ๆ และห๎องแตํละห๎อง
อาจมีลักษณะแตกตํางกันด๎วย หากทํานต๎องการความสะดวกสบายและห๎องใหญํกวํา ทํานสามารถ
จํายเพิ่มเป็นห๎องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคําใช๎จํายเพิ่มเติมได๎
สถานที่เข๎าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี
หากวันเดินทางดังกลําวตรงกับวันที่
สถานที่เข๎าชมนั้น ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได๎แจ๎งลํวงหน๎า หรือ การเปิดรับจองผํานทาง Online
โดยในวันที่คณะจะเข๎าชมไมํสามารถจองผํานระบบดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance
Fee ตามที่ระบุไว๎ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให๎ทํานได๎เข๎าชมสถานที่
ดังกลําวได๎ แตํหากมีการลําช๎า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวํางการเดินทาง เป็นผลทําให๎ทํานไมํ
สามารถเข๎าชมสถานที่ดังกลําวได๎ ทางบริษัทฯจะไมํมีการคืนเงินใดให๎แกํทําน เนื่องจากได๎ชําระ
Reservation Fee ไปแล๎ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข๎าชมจากเจ๎าหน๎าที่ในชํวงวัน
เดินทางของทํานกํอนชําระเงิน
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สัมภาระและคําพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คําทัวร์ได๎รวมคําขนสัมภาระสําหรับเข๎าและออกจากโรงแรม ทํานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทํานมี
กระเป๋าเพิ่มเติม ทํานจะถูกเรียกเก็บโดยผู๎ให๎บริการในแตํละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลําวไมํ
สามารถให๎บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได๎ ทํานสามารถเรียกร๎องเงินคืนได๎ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎บรรทุกใต๎ท๎องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผู๎โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคําระวางน้ําหนักเพิ่มเป็น
สิทธิของสายการบินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให๎โหลดสัมภาระใต๎เครื่องได๎ไมํเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ
โหลดได๎ทํานละ 1 ใบเทํานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคํา
ระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทํานไมํอาจปฏิเสธได๎
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให๎นําขึน้ เครื่องได๎ ต๎องมีน้ําหนักไมํเกิน 7 กิโลกรัม
และมีความกว๎าง+ยาว+สูง ไมํเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56
เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องมีบินด๎วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กําหนดให๎ต่ํากวํามาตรฐานได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมํรับภาระความรับผิดชอบคําใช๎จํายในน้ําหนักสํวนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล๎อเลื่อนและมีขนาดใหญํเกิน ไมํเหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะ
การเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตํอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู๎โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู๎ให๎บริการจะเป็นผู๎รับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบตํอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญํในวงเงินสูงสุด
ไมํเกิน 10,000 บาท / ทําน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตําง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค๎ช, โรงแรม และสถานที่ตําง ๆ จะ
มีข๎อกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู๎สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนือ่ งจาก
สุขภาพของคนสํวนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
หากทํานเดินทางเป็นครอบครัวใหญํ หรือเดินทางพร๎อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต๎องได๎รับการดูแลเป็น
พิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู๎สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมํสะดวกในการเดินทํองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวํา 4 - 5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
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ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชาระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )
ยื่นวีซ่า 2 ประเทศ โครเอเชีย และเยอรมนี
กรุณาเตรียมเอกสารสาหรับยื่นวีซ่า 2 ชุด ใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 30 วันทาการ
(การขอวีซําประเทศเยอรมันผู๎เดินทางทุกทํานต๎องมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ สถานฑูตประเทศเยอรมัน)
พาสปอร์ตที่ยังไมํหมดอายุ และมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือนกํอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลํมเกําไมํวําจะเคยมีวีซําใน
กลุํมประเทศเชงเก๎นหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงด๎วยเพื่อเป็นการงํายตํอการอนุมัติวีซํา
รูปถํายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พืน้ หลังเป็นสีขาว (ไมํใชํรูปขาวดําและห๎ามสแกน) มีอายุไมํเกิน 6 เดือน และ
เหมือนกันทั้ง 2 รูป**กรุณาติดตํอพนักงานขายเพื่อขอตัวอยํางรูปถําย**
สําเนาทะเบียนบ๎าน,สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาบัตรข๎าราชการ,สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล,สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนา
ใบหยํา,สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมํถึง 20 ปีบริบูรณ์
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท สังกัดหรือหนํวยงานที่ทํานทํางานอยูํต๎องเป็นภาษาอังกฤษเทํานั้น โดยระบุตําแหนํง,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชํวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปทํองเที่ยว หลังจาก
นั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา หนังสือรับรองการทางานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30
วัน ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละประเทศ)
กรณีที่เป็นเจ๎าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค๎า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว๎ไมํเกิน 6
เดือน พร๎อมวัตถุประสงค์
หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย๎อนหลัง 6 เดือน ต๎องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือก
เลํมที่มีการเข๎าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมํต่ํากวํา 6 หลัก เพื่อให๎เห็นวํามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุม
กับคําใช๎จํายได๎อยํางไมํเดือดร๎อนเมื่อกลับสูํภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช๎บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่น
ขอวีซํา ต๎องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารวําเป็น sponsor พร๎อมระบุชื่อของผู๎ที่ออกคําใช๎จํายให๎ ***สถานทูตไมํ
รับบัญชีกระแสรายวัน*** / เอกสารการเงินต้องอัพเดทไม่เกิน 7-10 วันก่อนยื่นวีซา่ ดังนั้นต้องทาเอกสารการเงิน 2
รอบ
กรณีที่บริษัทของทําน เป็นผูร๎ ับผิดชอบคําใช๎จํายในการเดินทางให๎กับผู๎เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข๎อ 1 – 6
แล๎ว ทางบริษทั จะต๎องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตํอคําใช๎จําย และการกลับมาทํางานของทําน
โดยระบุชื่อผู๎เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด๎วย
กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต๎องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริง
กรณีที่เด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทํานใดทํานหนึ่ง จะต๎องทําจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา,
มารดา จะต๎องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให๎บุตรเดินทางไปกับอีกทํานหนึ่งได๎ ณ ที่วําการอําเภอหรือเขต
โดยมีนายอําเภอ หรือผู๎อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยํางถูกต๎อง
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 การบิดเบือนข๎อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให๎เดินทางเข๎าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม๎วําทํานจะถูก
ปฏิเสธวีซํา สถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎ว และหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํ ก็ต๎องชําระคําธรรมเนียม
ใหมํทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุํมเรียกสัมภาษณ์บางทําน ทางบริษัทฯ ขอความรํวมมือในการเชิญทํานไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแตํงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน
 กรณีที่ทํานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได๎วีซําแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งสถานทูตยกเลิกวีซําของทําน
เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศ จะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไมํมีนโยบายในการคืนคําธรรมเนียมวีซําให๎กับผู๎ร๎องขอ หากทํานไมํผํานการพิจารณาวีซําไมํวําจะเป็นเหตุผลใดก็
ตาม ทํานไมํสามารถเรียกร๎องคืนคําวีซําได๎

หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
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