เราขอแนะนาเส้ นทางท่องเที่ยวใหม่ในยุโรป สาหรั บท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ แ ละวัฒนธรรมและมี
แหล่งมรดกโลกอยู่อย่างมากมาย สายการบินไทยนาท่านบินตรงสู่นครมิวนิ ก จากนั น้ เริ่ มโปรแกรมทัวร์ โดยรถโค้ ชมาตรฐานยุโรป
ที่จะให้ ความสะดวกสบายตลอดการเดิน ทางและไม่ยุ่งยากเรื่ องสัมภาระ พร้ อมนาท่านไปเยือนสโลเวเนี ย ประเทศเล็กๆที่ซ่อนตัว
ในทวีปยุโรปแต่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมอันเก่าแก่ บ้ านเมืองมีภูมิทัศน์ ที่งดงาม จุดหมายปลายทางที่โครเอเชีย “อัญมณี
แห่งทะเลอาเดรี ยติก” เดิมเป็ นหนึ่ งในหกสาธารณรั ฐ ซึ่งประกอบขึ น้ เป็ นสหพันธ์สาธารณรั ฐสังคมนิ ยมยูโกสลาเวีย หลังจากมี
การแยกตัวและได้ รับการรั บรองจากนานาประเทศให้ เป็ นอิสระในปี ค.ศ.1992 ได้ เริ่ มมีการโปรโมทด้ านการท่องเที่ยวเมื่อไม่นาน
มานี ้ นครซาเกรบเมืองหลวงของโครเอเชีย แม้ จะผ่านสงครามมาพอสมควร แต่บ้านเรื อนล้ วนสวยงามไม่ได้ รับผลกระทบจาก
สงคราม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ อุทยานฯที่ใหญ่ที่สุดในโครเอเชีย ความงดงามอยู่ที่
ทะเลสาบที่นา้ เป็ นสีมรกต ใสสะอาด รวมทัง้ มีนา้ ตกมากมาย มีความสูงลดหลั่นกันทัง้ สิน้ 16 แห่ง องค์การยูเนสโก้ ได้ ขึ น้ ทะเบียน
เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 เมืองประวัติศาสตร์ ดูบรอฟนิ ค เคยเกิดแผ่นดินไหวและการเข้ าโจมตีของทหารยูโกสลาเวีย แต่ใน
ปั จจุบันได้ รับการปรั บปรุ งและอนุรักษ์ เป็ นหนึ่ งในเมืองเก่าที่สวยทีส่ ุดในยุโรป มีฉายาว่าเป็ นไข่ มุกแห่งทะเลเอเดรี ยติค เสน่ ห์ของ
การท่องเที่ยวในเส้ นทางนี ไ้ ม่เน้ นเรื่ องการช้ อปปิ ้ง แต่แฝงไว้ ด้วยการท่องเที่ยวและการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ ด้ วยที่พักโรงแรม
ระดับ 4-5 ดาว และนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ที่ชานาญเส้ นทาง
วันที่ 1
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินมิวนิ ค
ศุกร์
21.00 น. พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์ เตอร์ D16-19 สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกด้ านกระเป๋ าและการเช็คอิน จากนั น้ เชิญรอ
ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
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หมายเหตุ

วันที่ 2
00.50 น.
06.45 น.

12.00 น.
13.00 น.

18.00 น.

19.00 น.
วันที่ 3
07.30 น.
08.30 น.

ทางบริ ษัทฯ ได้ จัดเตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่ อนการเดินทาง โดยซื ้อตั๋ว
เครื่ องบิน,เช่ารถโค้ ช,จองโรงแรมที่พัก,ร้ านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้ าชมต่างๆ เพื่อ
เป็ นการเตรี ยมพร้ อมให้ กับกรุ๊ ปทัวร์ ในกรณี ที่เกิ ดเหตุการณ์ อันสุดวิสัย อาทิ การ
ยกเลิกเที่ยวบิน,การล่าช้ าของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทัน),การ
นัดหยุดงาน,การก่ อการจลาจล,ภัยธรรมชาติ รวมถึ งการถูกปฏิเสธการเข้ า เมือง อัน
เป็ นผลทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้
ตามโปรแกรม หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่ท่านได้ ชาระมาแล้ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ มีการตกลงชาระค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ ไว้ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิ ดขึ ้นนอกเหนือจากในรายการทัวร์
หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริ ษัทฯ มิอาจรั บผิดชอบได้

มิวนิ ค - เบลด - ล่ องเรือทะเลสาบเบลด - ถา้ โพสทอยน่ า - โอบาเทีย
ริเวียร่ าแห่ งโครเอเชีย
ออกเดินทางสู่นครมิวนิ ค โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG924
ถึงสนามบินนครมิวนิ ค ประเทศเยอรมัน ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว จากนั น้
นาคณะออกเดินทางสู่เมืองเบลด (Bled) เมืองตากอากาศตัง้ อยู่ริมทะเลสาบ
และริ มเทือกเขาแอลป์จูเลียน เป็ นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศ
สโลเวเนี ย และได้ รับการขนานนามว่าเป็ นไข่ มุกแห่งเทือกเขาแอลป์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาล่องเรื อชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะ
ของธารนา้ แข็ งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคนา้ แข็ ง แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั น้
คือนา้ ในทะเลสาบ ไม่ได้ มาจากการละลายของธารนา้ แข็ ง แต่มาจากบ่อนา้ ร้ อน
ใต้ ดินหลายแห่ง นา้ ในทะเลสาบนี จ้ ึงใสบริ สุทธิ์ และไม่กลายเป็ นนา้ แข็ งในฤดู
หนาว เรื อล่องผ่านปราสาทเบลด (Bled Castle) ที่ตงั ้ อยู่บนริ มผาติดทะเลสาบ
เป็ นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด จักรพรรดิ์เฮนริ คที่ 2 แห่งเยอรมัน ยกให้ เป็ นสถานที่
พักของ บิชอป อัล เบี่ยม แห่งบริ เซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.
1004 แล้ วนาคณะเดินทางไปเที่ยวชม ถา้ โพสทอยน่ า เปิ ดให้ บริ การมากว่า 188
ปี และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 31 ล้ านคน เป็ นถา้ ที่สวยที่สุดในยุโรป ภายใน
ถา้ เชื่อมต่อถึงกันเป็ นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เข้ าชมภายในถา้ โดยขบวน
รถรางไฟฟ้าที่เปิ ดให้ บริ การในปี 1884 อุณหภูมิภายในถา้ โดยเฉลี่ย 8-10 องศา
เซลเซียส ชมส่วนที่ใหญ่ที่สุดภายในถา้ ที่เรี ยกว่า Classic Karst ภายในถา้ มีหิน
งอกหินย้ อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่างๆ ภายใน
ถา้ มากมายลดหลั่นเป็ นชัน้ ๆ ราวกับเนรมิต
ออกเดินทางสู่เมืองโอบาเทีย เมืองตากอากาศแบบริ เวียร่ าที่มีอากาศดีตลอดทัง้
ปี ตัวเมืองลดหลั่นไปตามไหล่เขาเป็ นทัง้ วิลล่าตากอากาศ, โรงแรมชัน้ นา, แหล่ง
บันเทิงและร้ านอาหาร จัตุรัสกลางเมืองมีรูปปั น้ สตรี และนกนางนวล อันเป็ น
สัญลักษณ์ของเมือง อิสระให้ ท่านพักผ่อนกับบรรยากาศชัน้ เลิศ

รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านเข้ าสู่ที่พัก MILENIJ HOTEL OPATIJA 4**** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
โอบาเทีย - อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่ - สปริต
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองพลิตวิเซ่ (Plitvice) แห่งแคว้ น Istria & Kvarner ระหว่างทางเต็ม
ไปด้ วยธรรมชาติ และความงามของทิวทัศน์ สองข้ างทางที่รายล้ อมด้ วยป่ าเขา
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เสาร์
(360 ก.ม.)

Local
(104 ก.ม.)

(61 ก.ม.)

Local
www.milenijhoteli.hr/eng/
อาทิตย์
Buffet
(205 ก.ม.)
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11.30 น.
13.00 น.

19.30 น.
วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

19.00 น.

วันที่ 5

สลับทุ่งหญ้ า ฟาร์ มการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ตัง้ อยู่ใน
กลางของประเทศถูกค้ นพบขึ น้ เมื่อปี ค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติไปตามทางเท้ า
ที่จัดไว้ เป็ นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบและนา้ ตกที่สูงตระหง่าน เป็ น
อุทยานธารสวรรค์ตามธรรมชาติแห่งยุโรป พืน้ ที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้ วยนา้ มี
ทะเลสาบสีเขี ยวมรกตและสีฟ้ารวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้ วยทางเดิน
สะพานไม้ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนิ นเขา บางช่วงเป็ นนา้ ตกแบ่งเป็ น 2
ระดับ นา้ ตกที่สูงที่สุดมีความสูง 639 เมตร ที่ต่าสุดมีความสูง 503 เมตร ล่องเรื อ
ข้ ามทะเลสาบ Kozjak เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน องค์การยูเนสโก้ จึง
ได้ รับเอาไว้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางต่อสู่
เมืองสปริ ต เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองของโครเอเชีย รองลงมาจากเมืองซาเกรบ
ในแคว้ นดัลเมเชียนซึ่งเป็ นต้ นกาเนิ ดของสุนัขพันธ์ดัลเมเชียน ที่นี่เป็ นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการคมนาคมที่สาคัญที่สุดของเขตชายทะเล ด้ วยมี
สนามบินนานาชาติ ที่สามารถรองรั บการเดินทางทางภาคใต้ ของโครเอเชียกับ
หลายเมืองในยุโรป
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านเข้ าสู่ที่พัก RASISSON BLU RESORT SPLIT 4**** หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
สปริต - พรีโมสทีน - ซีบีนิก - โบสถ์ เซนต์ เจมส์ - สปริต - วังดิโอคลีเธียน
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสู่เมืองซีบีนิก (Sibenik) ซึ่งถูกบันทึกในเอกสารตัง้ แต่ ค.ศ. 1066
ในชื่อแคสทรั ม ซีบีนิซี (Castrum Sebenici) เติบโตจากอิทธิพลภายใต้ การ
ปกครองของ ฮังกาเรี ยน-โครแอตรวมถึงเวเนเชียน ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปของหมู่บ้าน
พรี โมสทีน (Premosten) ที่ตงั ้ อยู่บนปลายแหลมยื่นออกไปในทะเลอาเดรี ยติก
ถึงซีบีนิก นาชมสถานที่สาคัญที่สุดของเมืองคือ มหาวิหารเซนต์เจมส์ สร้ างขึน้ ใน
ระหว่างปี ค.ศ.1431-1535 เป็ นสถาปั ตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3
ศิลปกรรม คือ ดัลเมเชียน (ท้ องถิ่น), ศิลปะทางเหนื อของอิตาลีและทัสคานี
สถาปนิ คทัง้ 3 ท่านได้ ใช้ เทคนิ คชัน้ สูงในการสร้ างห้ องโถงสูงใหญ่ และโดมครึ่ ง
วงกลม ทัง้ วิหารล้ วนสร้ างด้ วยหินทัง้ หมด สะท้ อนให้ เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะ
โกธิคและเรอเนสซองค์ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน โดยยูเนสโก้ ยกให้ มหาวิหาร
แห่งนี ใ้ ห้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู่เมืองสปลิต นาท่านเที่ยวชมเมืองโบราณสปลิต เป็ นที่ตงั ้ ของ
พระราชวังดิโอคลีเธียน (Diocletian’s Palace) สร้ างในราวศตวรรษที่ 3 บน
อ่าวอัสพาลาโธส โดยดิโอคลีเธียนจักรพรรดิแห่งโรม ซึ่งพระองค์ทรงพานั กที่
พระราชวังแห่งนี จ้ นสิน้ ชีพในปี ค.ศ.305 ชมร่ องรอยของพระราชวั งที่มีอายุกว่า
1,700 ปี ด้ านในเป็ นมหาวิหารสร้ างในยุคกลาง ป้อมปราการเดิมเพื่อป้องกัน
ข้ าศึก UNESCO ได้ ขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก อิสระให้ ท่านพักผ่อนหย่อนใจบน
พรอมมินาด ถนนเลียบทะเลที่งดงามของเมือง
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พัก RASISSON BLU RESORT SPLIT 4**** หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
สปริต - เนอุม (บอสเนี ย - เฮอเซโกบีนา) - ดูบรอฟนิ ก - เมืองโบราณ ขึน้ กาแพงเมืองเก่ า
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Local

(257 ก.ม.)
Local
www.radissonblu.com
จันทร์
Buffet
(87 ก.ม.)

Local

Local
www.radissonblu.com
อังคาร
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08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

15.00 น.

19.00 น.
วันที่ 6
08.00 น.
09.00 น.

11.00 น.
12.00 น.
13.45 น.
14.50 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองดูบรอฟนิ ก ผ่านอาณาเขตดินแดนของประเทศบอสเนี ยและเฮอร์
เซโกวีนา เข้ าสู่เมืองสตอน ที่มีฟาร์ มเลีย้ งหอยนางรมอยู่มากมาย เดินเล่นชม
เมืองสตอน ที่มีกาแพงเมืองล้ อมรอบตัวเมืองเก่าบนยอดเขาโดยกาแพงเมืองนี ม้ ี
ความยาว 5.5 กม. โดยมีความยาวเป็ นอันดับหนึ่ งของยุโรป และเป็ นอันดับสอง
รองจากกาแพงเมืองจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสู่ดูบรอฟนิ ก (Dubrovnik) เป็ นหนึ่ งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป
สมญานามไข่ มุกแห่งทะเลเอเดรี ยติก
เป็ นเมืองที่มีอานาจทางทะเลตัง้ แต่
ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางการค้ า จึงได้ สร้ างความยิ่งใหญ่ให้
โดดเด่น ด้ วยการตกแต่งพระราชวัง, สร้ างโบสถ์, วิหาร สร้ างจัตุรัสและนา้ พุ
บ้ านเรื อนต่างๆ ได้ รับการปรั บเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย เสน่ ห์ของเมืองอยู่
ที่ เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งตัง้ อยู่ในโอบล้ อมกาแพงโบราณสูงตระหง่าน ตรง
บริ เวณพืน้ ที่ริมทะเลอาเดรี ยติก
เป็ น เขตชุมชนเริ่ มแรกที่บรรพบุรุษชาว
ดูบรอฟนิ กมาสร้ างบ้ านแปงเมืองไว้ ตงั ้ แต่ศตวรรษที่ 7 และสร้ างกาแพงเมือง
แข็ งแรงขึ น้ ล้ อมเมืองไว้ ในศตวรรษที่ 13 เพื่อป้องกันภัยจากศัตรู เช่น พวก
อาหรั บ เวเนเชียน มาชีโดเนี ยนและเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่ามากมายด้ วย
สิ่งก่อสร้ างโบราณ ได้ รับการขึ น้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้
นาเที่ยวชมเมืองเก่าดูบรอฟนิ ก (Grad) โดยเริ่ มต้ นจากประตูหลัก (Pile Gate),
นา้ พุโบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), โบสถ์ฟรานซิสกัน ในสถาปั ตยกรรม
โกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป ดาเนิ นกิจการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1391 ชมสปอนซ่าพาเลซ (The Sponza Palace) พระราชวังเดิม งดงามใน
สถาปั ตยกรรมโกธิกผสมเรอเนซองส์ เป็ นหอจดหมายเหตุที่บอกเล่าเรื่ องราว
ความเป็ นเมืองท่าการค้ าขายทางทะเลในอดีต จัตุรัสกลางเมือง (Loggia) ซึ่ง
เป็ นสถานที่นัดพบของชาวเมืองในอดีต โบสถ์เซนต์เบลซ (St.Blaise) นั กบุญ
ประจาเมือง สไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็ นฉากหลัง ชมเรคเตอร์ พาเลซ
(Rector’s Palace) อดีตเคยเป็ นที่ทาการรั ฐบาล ปั จจุบันเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่บอก
เล่าเรื่ องราวต่างของเมืองโบราณแห่งนี ้ นาท่านชมเมืองแบบพาโนรามาวิวบน
กาแพงเมืองโบราณ ที่โอบล้ อมรอบเมืองเก่ายาวถึง 1,940 เมตร
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พัก HOTEL MORE DUBROVNIK 5***** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ดูบรอฟนิ ก - ขึน้ กระเช้ าชมวิว - สนามบิน - บินสู่นครซาเกรบ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านขึ น้ เคเบิล้ คาร์ สู่จุดชมวิวบนยอดเขา เสน่ ห์ของดูบรอฟนิ ก อยู่ที่จุดชมวิว
ของแต่ละแห่งไม่ซา้ แบบ ขึ น้ สู่ยอดเขาบนความสูง 405 เมตร เพื่อชมทัศนี ยภาพ
ของเมืองแบบพาโนรามา กล่าวกันว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง จากนั น้
นาท่านเดินทางสู่เมืองแชฟทัต
เมืองชายทะเลขนาดเล็กที่มีประชากรเพียง
2,000 คน เป็ นเมืองที่มีการพบมาตัง้ แต่คริ สต์ศตวรรษที่ 6
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่สนามบินดูบรอฟนิ ก เพื่อออกเดินทางสู่นครซาเกรบ
ออกเดินทางโดยสายการบิน โครเอเชีย แอร์ ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ OU669
ถึงนครซาเกรบ ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ
โครเอเชีย
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Buffet
(170 ก.ม.)

Local

Local
www.hotel-more.hr
พุธ
Buffet

Local
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16.00 น.

19.00 น.
วันที่ 7
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.
19.00 น.
วันที่ 8
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

นาคณะเที่ยวชมเมืองเก่าเริ่ มต้ นเดินทัวร์ จาก จัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน โบสถ์
เก่าแก่ที่ มีอายุเกื อบ 1,000 ปี เห็นได้ จากทุก มุม ของเมือ ง หลังจากถู กกองทั พ
มองโกลทาลายในคริ สต์ศตวรรษที่ 13 และแผ่นดินไหวครั ง้ ใหญ่ในปี ค.ศ.1880 ก็
ได้ รับการซ่อมแซมใหม่ให้ เป็ นรู ปแบบนิ โอกอธิคดังที่เห็นในปั จจุบัน ชมตลาดโด
แลค ตลาดกลางแจ้ งที่ กล่ าวกั นว่ าเก่ าแก่ ที่สุ ดแห่งหนึ่ ง ของยุโ รป, ประตูเ มือ ง
เก่าสโตนเกท ประตู เมือ งที่ยัง หลงเหลือ อยู่มี รูปพระแม่มารี รอดพ้ นจากไฟไหม้
ครั ง้ ใหญ่ในปี ค.ศ. 1731 เชื่อกันว่าเกิดจากปาฏิหาริ ย์อันศักดิ์สิทธิ์ เข้ าสู่จัตุรั ส
มหาวิหารเซนต์มาร์ ค ซึ่งตั ง้ อยู่ใจกลางเมืองเก่าซาเกรบ สร้ างขึ น้ ในราวศตวรรษ
ที่ 13 หลั งคามุ ง ด้ วยกระเบื อ้ งสี ต่ างๆ ซึ่ งเป็ นรู ปตราสั ญ ลั ก ษณ์ ของซาเกรบ
โครเอเชี ย สลาโวเนี ย และดาลมาเชี ย รอบจั ตุ รั สเรี ยงรายไปด้ ว ยท าเนี ย บ
ประธานาธิบดีและรั ฐสภา บันทึกภาพแบบพาโนรามาที่จุดชมวิวตัวเมืองเก่าเขต
อัพเพอร์ ทาวน์ ติดกันเป็ นโบสถ์เซนต์แคทเทอรี น ที่ชาวเมืองนิ ยมมาประกอบพิ ธี
สมรส แล้ วนั่ งรถรางสู่โลเวอร์ ทาวน์ เขตชุมชนย่านใจกลางเมือง มีจัตุรัสเยลาซิ ค
เป็ นย่า นการค้ าและศูนย์ กลางของเมื อง อี กทัง้ ยั งเป็ น แหล่ง ช้ อปปิ ้ งอันทั นสมั ย
ของคนเมือง ร้ านค้ า และร้ านขายของที่ระลึกเรี ยงราย
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พัก WESTIN HOTEL ZAGREB 5***** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ซาเกรบ - ลูบลิยานา เมืองหลวงสโลเวเนี ย - เบิร์ชเทสกาเด้ น (เยอรมนี )
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่กรุ งลูบลิยานา (Ljubljana) เมืองหลวงที่สวยงามของสโลเวเนีย เข้ าสู่จัตุรัส
กลางเมืองเพรเซเรน เป็ นจัตุรัสที่มีความสาคัญเช่นเดียวกั บจัตุรัสบันไดสเปนในกรุ ง
โรม มีรูปปั น้ ของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย เป็ นสัญลักษณ์ ความ
รั กชาติและเสรี ภาพ ใกล้ จัตุรัสเป็ นโบสถ์ ในนิกายฟรานเซสกั น ศิลปะในแบบอาร์ ตนู
โว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเด้ น เมืองท่องเที่ยวที่สาคัญ 1 ใน 6 เส้ นทางของ
เยอรมนี ที่เรี ยกขานกันว่าเส้ นทางดิอัลไพน์ โร้ ด ในอดีตเมืองนี ย้ ังเป็ นที่ตงั ้ ของ
ฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พัก HOTEL WITTELSBACH 3*** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
เบิร์ชเทสกาเด้ น - เที่ยวนครมิวนิ ค - ช้ อปปิ ้ ง
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาชมนครมิวนิ คเมืองหลวงแห่งเบียร์ ผ่านชมโอลิมปิ คปาร์ ค สนามกีฬาระดับ
โลกที่ใช้ ในการแข่ งขั นโอลิมปิ กเกมส์ในปี ค.ศ. 1972 ได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่ งของ
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ใกล้ กันเป็ นพิพิธภัณฑ์ BMW World รถยนต์หรู ที่มี
ฐานการผลิตในแคว้ นนี ้ นาท่านไปชมพระราชวังนิ ม เฟนบวร์ ก สร้ างด้ วย
สถาปั ตยกรรมแบบบาร็ อก เพื่อเป็ นที่ประทับตากอากาศฤดูร้อน อีกทัง้ เป็ นที่
ประสูติของพระเจ้ าลุควิกที่ 2 ผ่านเข้ าสู่เขตเมืองเก่าจตุรัสโคนิ ก ที่ตงั ้ ของอาคาร
ทรงกรี กโบราณที่ปัจจุบันเป็ นพิพิธภัณฑ์, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่,
หอสมุดแห่งชาติ,โรงละครโอเปร่ า, เรสซิเด้ นซ์ และภาพของโบสถ์เฟราเอนเคียร์
เช หลังคาทรงหัวหอมในสถาปั ตยกรรมแบบกอธิค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ้ง เริ่ มจากโรงละครแห่งชาติ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของถนนสาย
สาคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้ างขึ น้ ในศตวรรษที่ 19 ได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวย
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Local
hotelwestinzagreb.com
พฤหัสบดี
Buffet
(139 ก.ม.)

Chinese
(274 ก.ม.)
Thai
hotel-wittelsbach.com
ศุกร์
Buffet

Chinese
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อีกแห่งหนึ่ งของเมืองนี ้ เป็ นที่ตงั ้ ร้ านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็ นที่ตงั ้
ของโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาว นั กท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี อ้ าจได้ กระทบ
ไหล่ดาราหรื อมหาเศรษฐี ระดับโลก จัตุรัสมาเรี ยนใจกลางเมืองเก่า นั กท่องเที่ยว
พลาดไม่ได้ ที่จะชมตุ๊กตาเต้ นรา ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา
11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้ รับความสนใจจากนั กท่องเที่ยวที่มาเยือน
18.00 น.

รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้ นตารับแท้
Local
นาท่านเข้ าสู่ที่พัก FOURPOINT BY SHERATON HOTEL 4**** หรื อ www.starwoodhotels.com
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9
มิวนิ ค - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เสาร์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
10.00 น. หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิ ค สนามบินที่ทันสมัยและ
ใหม่ที่สุดในประเทศเยอรมนี
14.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
วันที่ 10 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
อาทิตย์
06.45 น. สายการบินไทย นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ ยนแปลง เนื่ องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วนจะส่งให้ ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั น้ )
กาหนดวันเดินทาง
เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2559 (ยกเว้ นสงกรานต์)
18-27 มี.ค. 59
25 มี.ค.-3 เม.ย. 59
1-10 เม.ย. 59
22 เม.ย.-1 พ.ค. 59
ค่าทัวร์ ต่อท่าน : เดินทางเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2559
 ผู้ใหญ่พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
114,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
103,000. เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
92,000. พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single bed room)
13,000. พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Double Single use)
14,000. ไม่ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ
-39,000. ไม่ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน เด็กหักท่านละ
-32,500.กาหนดวันเดินทาง / สงกรานต์
9-18 เมษายน 2559
11-20 เมษายน 2559
12-21 เมษายน 2559
13-22 เมษายน 2559
ค่าทัวร์ ต่อท่าน : เดินทาง 9-18 เม.ย. 59 / 11-20 เม.ย. 59 / 12-21 เม.ย. 59 / 13-22 เม.ย. 59
 ผู้ใหญ่พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
119,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตี ยง ท่านละ
108,000. เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
96,000. พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single bed room)
13,000. พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Double Single use)
14,000. ไม่ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ
-43,000. ไม่ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน เด็กหักท่านละ
-35,500.กาหนดวันเดินทาง
เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2559
29 เม.ย.-8 พ.ค. 59
6-15 พ.ค. 59
13-22 พ.ค. 59
20-29 พ.ค. 59
27 พ.ค.-5 มิ.ย. 59
3-12 มิ.ย. 59
10-19 มิ.ย. 59
17-26 มิ.ย. 59
24 มิ.ย.-3 ก.ค. 59
1-10 ก.ค. 59
8-17 ก.ค. 59
15-24 ก.ค. 59
22-31 ก.ค. 59
29 ก.ค.-7 ส.ค. 59
5-14 ส.ค. 59
12-21 ส.ค. 59
19-28 ส.ค. 59
26 ส.ค.-4 ก.ย. 59
2-11 ก.ย. 59
9-18 ก.ย. 59
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16-25 ก.ย. 59
23 ก.ย.-2 ต.ค. 59
ค่าทัวร์ ต่อท่าน : เดินทางเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2559
 ผู้ใหญ่พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
117,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
106,000. เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
94,000. พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single bed room)
13,000. พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Double Single use)
14,000. ไม่ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ
-39,000. ไม่ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน เด็กหักท่านละ
-32,500.กาหนดวันเดินทาง
เดือนตุลาคม 2559
30 ก.ย.-9 ต.ค. 59
7-16 ต.ค. 59
14-23 ต.ค. 59
21-30 ต.ค. 59
28 ต.ค.-6 พ.ย. 59
ค่าทัวร์ ต่อท่าน : เดินทางเดือนตุลาคม 2559
 ผู้ใหญ่พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
114,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
103,000. เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
92,000. พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Single bed room)
13,000. พักห้ องเดี่ยวเพิ่มท่านละ (Double Single use)
14,000. ไม่ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ
-39,000. ไม่ใช้ ตั๋วเครื่ องบิน เด็กหักท่านละ
-32,500.ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตั๋วเครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชือ้ เพลิง ณ วั นที่ 30 พฤศจิกายน 2558
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานรถโค้ ชของยุโรป
 ค่าล่องเรื อทะเลสาบเบลด / ค่าเข้ าถา้ โพสทอยน่ า / อุทยานพลิตวิเซ่ / วังดิโอคลีเธียน / โบสถ์ฟรานซิส
กัน / กาแพงเมืองโบราณดูบรอฟนิ ก / เคเบิล้ คาร์
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ ใน
กรณีที่ท่านมี ข้อจากัดในการรับประทานอาหารบางชนิ ด กรุณาสอบถามรายละเอี ยดล่วงหน้าเพือ่
ความเหมาะสม
 ค่าทิปพนั กงานขั บรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าโครเอเชีย และวีซ่าเยอรมัน (กลุ่มประเทศเชงเก้ น)
 ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ
OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สาหรั บผู้เอาประกันภัยอายุ
มากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารั กษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน
2,000,000 บาท ทัง้ นี ค้ รอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความ
ล่าช้ าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ นา้ หนั กไม่เกิน 30 กิโลกรั ม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่
ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรั ม
 สาหรั บสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื่ อง นา้ หนั กไม่เกิน 30 กิโลกรั ม และสามารถถือ
สัมภาระขึ น้ เครื่ องได้ นา้ หนั กไม่เกิน 7 กิโลกรั ม / สาหรั บสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลด
สัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรั ม/ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั น้ และนาสัมภาระถือขึ น้ เครื่ อง
นา้ หนั กไม่เกิน 7 กิโลกรั ม การเรี ยกค่าระวางนา้ หนั กเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้
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ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทาหนั งสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้ องพัก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้ านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกัน
เป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุ ณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้าน
หรื อที่ท่านรู้ จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้ วยขั น้ ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการ
ยืนยันการเดินทางของท่าน กรุ ณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่ ง
ท่ ำน ภำยใน 3 วันนั บจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณา
ชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด
ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษั ทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่ องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้ อานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรั บลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายุที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ วีลแชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง
พูดจาหยาบคาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่ วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรั บเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่
ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่ วมเดินทางบังคับให้ หัวหน้ าทัวร์ ต้องทาการ
นอกเหนื อโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั ง้ อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยว
ได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดย
สามารถยื่นขอวีซ่าได้ ทันตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยน
ชื่อตั๋วเท่านั น้ และต้ องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณา
อนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคล
หรื อยกเลิกพร้ อมกันทัง้ หมด ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ใน
กรณีที่ท่านไม่แน่ ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ท่าน
ยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ ป
 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ผ้ ู
เดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ ไม่
สามารถรั บผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัยดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน , การนั ดหยุดงาน,
ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ ของท่านจะได้ รับจากการซือประกั
้
น
เพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand)
Co., Ltd. ที่ระบุความรั บผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านั น้ ทัง้ นี จ้ ะคานึ งถึงผลประโยชน์ และจะรั กษา
EUR38_GERMANY-SLOVANIA-CROATIA 10 DAYS (Mar - Oct, 2016)

8 / 11

ผลประโยชน์ ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สุด และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ น้ หากท่ านถูก
ปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้ าเมือง ฯลฯ
และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่
เสียค่าใช้ จ่าย
ตั๋วเครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ
ได้ ดาเนิ นการออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั น้ และ
หากท่านไม่แน่ ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยั นในกรณีที่ตั๋วเครื่ องบิน
สามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ ป สามารถสะสมไมล์กับเครื อ Star Alliance ได้
50%, ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์ , สิงคโปร์
แอร์ ไลน์ ขึ น้ อยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั น้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อ
ทัง้ หมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านั น้
ค่าธรรมเนี ยมประกันภัยและค่าธรรมเนี ยมนา้ มันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรั บค่าธรรมเนี ยม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 การเปลี่ยนแปลงของสาย
การบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ ส่วนเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ
วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึ น้ อยู่กับข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ ท่านไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรั บอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
เครื่ องปรั บอากาศที่มีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั น้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ น้ 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรั บเปลี่ยน หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาด
กะทัดรั ด และไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึ น้ อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ อ งอาจ
มีลักษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่าย
เพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทัง้ ปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่
เข้ าชมนั น้ ๆ ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรั บจองผ่านทาง Online โดยในวันที่
คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้
ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรมเพื่ อให้ ท่านได้ เข้ าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการ
ล่าช้ า หรื อเหตุหนึ่ งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดังกล่าว
ได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ท่าน เนื่ องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุ ณา
สอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนั กงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรั บเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี
กระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่
สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ น้ ลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั ง้
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 สาหรั บนา้ หนั กของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรั ม
(สาหรั บผู้โดยสารชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนา้ หนั กเพิ่มเป็ นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรั บสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื่ องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรั ม/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านั น้ และนาสัมภาระถือขึ น้ เครื่ องนา้ หนั กไม่เกิน 7 กิโลกรั ม การเรี ยกค่าระวางนา้ หนั ก
เพิ่มเป็ นสิทธิข องสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรั บกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ น้ เครื่ องได้ ต้ องมีนา้ หนั กไม่เกิน 7 กิโลกรั ม
และมีความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ว้ ) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ ว้ ) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ว้ )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นา้ หนั กของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้
ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี ข้ ึ น้ อยู่กับข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ
ความรั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายในนา้ หนั กส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ น้ บนพาหนะ
การเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรั บผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการ
บินพาณิชย์ ซึ่งจะรั บผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน
10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมี
ข้ อกาหนดที่ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรั บผู้สูบบุหรี่ ทัง้ นี เ้ นื่ องจากสุขภาพของ
คนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครั ว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครั วใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครั ว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครั วของท่านเอง เนื่ องจากการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงั ้ หมด

ยื่นวีซ่า 2 ประเทศ โครเอเชียและเยอรมัน
กรุ ณาเตรี ยมเอกสารสาหรั บยื่นวีซ่ า 2 ชุด ใช้ เวลายื่นวีซ่าประมาณ 30 วันทาการ
(การขอวีซ่าประเทศเยอรมันผู้ เดิ นทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ สถานฑู ตประเทศเยอรมัน)

 พาสปอร์ ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่ าในกลุ่ม
ประเทศเชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ว้ จานวน 2 ใบ พืน้ หลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกัน
ทัง้ 2 รู ป**กรุ ณาติดต่อพนั กงานขายเพื่อขอตัวอย่างรู ปถ่าย**
 สาเนาทะเบียนบ้ าน,สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาบัตรข้ าราชการ,สาเนาใบเปลี่ยนชือ่ -สกุล,สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาใบ
หย่า,สาเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บูรณ์
 หนั งสือรั บรองการทางานจากบริ ษัท สังกัดหรื อหน่ วยงานที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ น ภาษาอังกฤษเท่านั น้ โดยระบุตาแหน่ ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบัน , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี แ้ ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั น้
จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนั งสือรั บรองบริ ษัทที่คัดไว้ ไม่เกิน 6 เดือน
พร้ อมวัตถุประสงค์
 หนั งสือรั บรองจากทางธนาคารและสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบัน ควรเลือกเล่ม
ที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกั บ
ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสู่ภูมิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครั วหากใช้ บัญชีใดบัญชีหนึ่ งในการยื่นขอวี
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ซ่า ต้ องออกหนั งสือรั บรองจากทางธนาคารว่าเป็ น sponsor พร้ อมระบุชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายให้ ***สถานทูตไม่รับบัญชี
กระแสรายวัน***
กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กับผู้เดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว
ทางบริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่อแสดงความรั บผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดย
ระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี ใ้ นจดหมายด้ วย
กรณีที่เป็ นนั กเรี ยน นั กศึกษาจะต้ องมี หนั งสือรั บรองจากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษฉบับจริ ง
กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา,
มารดา จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรื อเขต
โดยมีนายอาเภอ หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารั บรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่
ทุกครั ง้
หากสถานทูตมีการสุ่มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนั ดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี บ้ ริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยมวีซ่าให้ กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงิ นมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่ อนไขที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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