
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การันตีครบ �� ท่าน ออกเดนิทาง 
บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ ��% เที�ยวครบ มีเวลาในแต่ละสถานที�เต็มอิ�ม กระเป๋าล้อลาก & ล้อ หมุน )*�๐ 

พกัโรงแรมดีระดับ & ดาวเต็ม**** อาหารดี มีไฮไลท์ อาหารเต็มคอร์ส หมอนรองคอ นอนบนเครื�อง+รถ 

รวมค่ายกกระเป๋าใน โรงแรมทุกแห่ง อาหารขึ4นชื�อตามเมืองต่างๆ ADAPTER สําหรับยุโรป 

รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์แล้ว มีนํ4าดื�มบริการทุกวัน วันละ � ขวด คู่มือท่องเที�ยวประเทศแถบยุโรป 

นั�งเครื�องจากมอนเตเนโกสู่แฟรงค์เฟิร์ต  

 

รวมค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว กระเป๋าเล็กใส่อุปกรณ์ใช้บนเครื�อง 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
กาํหนดการเดนิทาง  ���  
กรกฎาคม  12-21  /  20-29   
สิงหาคม  10-19  /   23 – 1 ก.ย. 
กนัยายน   6-15  /  19-28   /   28 ก.ย. – 7 ต.ค. 
ตุลาคม  11-20  /   20-29  /  26 ต.ค. – 4 พ.ย.    
พฤศจกิายน  9-18  /   23 พ.ย. – 2 ธ.ค.   
ธันวาคม  4-13  /   17-26 

 

�.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั;น <  ประตู    เคาน์เตอร์ D  สายการบิน
ไทย (TG)  เจา้หนา้ที�รอตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสาร 

 

DD.�D น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค  ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 924 
07.05 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี   หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้รถโคช้

รอรับ  
  นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพรีม อมั คีมซี (Prien am Chiemsee) 
  (ระยะทางประมาณ 94 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 

 เมืองท่องเที�ยวที�สาํคญัในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นั�งเรือขา้มสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ อนัเป็นที�ตั2ง
ของพระราชวงัหลวงที�มีชื�อเรียกเดียวกนั และถูกสร้างขึ2นเพื�อให้เป็นพระราชวงัที�งดงามที�สุด
ในโลกโดยมีตน้แบบมาจากพระราชวงัแวร์ซายน์ในประเทศฝรั�งเศส 

  
นาํท่านเขา้ชม พระราชวัง แฮร์เรนคิมเซ (Royal palace of Herrenchiemsee) ตั2งอยูที่�เกาะแฮร์
เรนกลางทะเลสาบคิมเซ ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องแควน้บาวาเรีย สร้างโดยพระเจา้ลุดวิกที� 2 
แห่งบาวาเรีย 

 
�.DD น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ ) - - - 

วนัทีส̀อง () เมืองมิวนิค – หมู่บ้านพรีม อัม คีมซี – พระราชวงัแฮร์เรนคิมเซ –  
เมืองกราซ (ออสเตรีย) – เทีย̀วชมเขตเมืองเก่า 

- เทีย̀ง คํ`า 



  

 

 

 

 

 

 

�a.DD น.    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz)(ระยะทางประมาณ 340 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) 
 เมืองหลวงของรัฐสติเรีย (STYRIA) และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศออสเตรีย ไดรั้บ

เลือกจากองคก์ารยูเนสโกขึ้2นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1999 และไดรั้บเลือกจาก
สหภาพยุโรปให้เป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2003 ที�เป็นศูนยก์ลางของ
สถาปัตยกรรมต่างๆทั2ง โกธิก เรอเนสซองส์ และบาร็อก 
นาํท่านชม เขตเมืองเก่ากราซ (Old Town) ที�มีอาคารเก่าแก่มากมายกวา่ 1,000 หลงั ให้ท่านได้
ชมความสวยงามของเมืองและเก็บภาพเป้นที�ระลึก 

�f.DD น.    รับประทานอาหารคํ`า ณ ภัตตาคารจีน 
   พกัค้างคืน ณ AUSTRIATREND HOTEL EUROPA GRAZ หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
Do.DD น. นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบลด (Bled) 

(ระยะทางประมาณ 221 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) 
เมืองที�เคยไดรั้บรางวลัชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั2งอยูริ่ม ทะเลสาบเบลด (Lake Bled) ที�งดงาม
และแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติของเทือกเขาแอลป์ ที�เรียกวา่ Julian Alps Mountain ทาํใหเ้มืองนี2
ไดรั้บการขนานนามวา่ “ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์”  
นาํท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบเบลด     ทะเลสาบที�เกิดจาการกดัเซาะของธารนํ2าแขง็โบ
ฮินจ ์ (Bohinj Glacier) ในยคุนํ2าแขง็ เรือล่องผา่นปราสาทเบลด (Bled Cadtle) ที�ตั2งอยูริ่มผาติด
ทะเลสาบ เป็นปราสาทที�เก่าแก่ที�สุดในสโลเวเนีย  

�.aD น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื;นเมือง 
�a.aD น. นาํท่านเดินทางสู่ ถํ;าโพสทอยน่า (Postojna Caverns) 

(ระยะทางประมาณ 105 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.) 
เปิดให้เขา้ชมมากกวา่ abb ปี และมีนกัท่องเที�ยวมาเยือนกวา่ ca ลา้นคน เป็นถํ2าที�สวยที�สุดใน
ยโุรป ภายในถํ2าเชื�อมต่อถึงกนัเป็นระยะทางกวา่ de กิโลเมตร เขา้ชมภายในถํ2าโดยขบวนรถราง
ไฟฟ้า อุณหภูมิโดยเฉลี�ย b-ae องศาเซลเซี�ยส ภายในถํ2ามีหินงอกหินยอ้ยหลากหลายแบบและ
สีสันสวยงามสุดพรรณนา 

 
�u.DD น.   นาํท่านเดินทางสู่ กรุงลูบลยิานา (Ljubljana) (ระยะทางประมาณ 54 กม. / ใช้เวลาประมาณ 50 
นาท)ี 
�f.DD น.    รับประทานอาหารคํ`า ณ ภัตตาคารจีน 

วนัทีส̀าม (a) เมืองกราซ – เมืองเบลด (สโลเวเนีย) – ล่องเรือทะเลสาบเบลด –  
ถํ;าโพสทอยน่า – กรุงลูบลยิานา 

เช้า เทีย̀ง คํ`า 



  

 

 

 

 

 

 

    พกัค้างคืน ณ  RADISSON BLU PLAZA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
Do.DD น. นาํท่านเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb)   

(ระยะทางประมาณ 143 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 
 เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เมืองแห่งนี2 มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานนบัพนัปี ซึ� งซาเกรป

เป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม   
�.DD น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
13.30 น. นาํท่านเที�ยวชมย่านเมืองเก่ากรุงซาเกรป ที�ถูกจดัเป็น 2 ส่วนอย่างลงตวั คือ Lower Town & 

Upper Town ชมโรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre)  ที�สร้างขึ2นในปี 
ค.ศ. 1895 สถาปัตยกรรมสไตล์นีโอบาร็อก มีลกัษณะเป็นรูปตวัรูปตวัยูและรายรอบไปดว้ย
สวนสวยสาธารณะจนได้รับสมญานามว่า The Green House Shoe    นําท่านถ่ายรูปคู่กับ 
อาคารรัฐสภา (Sabor) ที�บอกเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของชนชาติโครแอตที�ได้รับเอกราช
จากยูโกสลาเวียเมื�อปี ค.ศ. 1991 นําท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์สเตฟาน (St.Stephen’s 
Cathedral) สถาปัตยกรรมที�มีอายเุก่าแก่กวา่ 800 ปี ในสไตลนี์โอโกธิก  
นาํท่านชม กําแพงหินโบราณ ยุคคริสต์ศตวรรษที� 13 ที�สร้างรายล้อมเมืองเก่าที�คงความงาม
อศัจรรยข์องภาพพระแม่มาเรียที�ไม่ถูกเผาทาํลายเมื�อไฟไหมค้รั2 งใหญ่ในปี ค.ศ.1731 ผ่านชม 
โบสถ์เซนต์มาร์ค ที�โดดเด่นดว้ยหลงัคาที�มีการปูกระเบื2องเป็นสีสันลวดลายตราหมากรุกแดง
ขาวซึ�งเป็นสัญลกัษณ์ของโครเอเชีย 
นาํท่านสู่ จุตุรัสเยลาซิค เป็นยา่นการคา้และศูนยก์ลางของเมือง และยงัเป็นแหล่งช้อปปิ2 งของ
เมือง ร้านคา้และร้านขายของที�ระลึก 

�f.DD น.    รับประทานอาหารคํ`า ณ ภัตตาคารพื;นเมือง 
    พกัค้างคืน ณ ARISTOS ZAGREB หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
Do.DD น.    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองพลติวิเซ่ (Plitvice)   
    (ระยะทางประมาณ �aD กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 

 ระหวา่งทางเตม็ไปดว้ยธรรมชาติ และความงามของทิวทศัน์สองขา้งทางที�รายลอ้มดว้ยป่าเขา
สลบัทุ่งหญา้ ฟาร์มการเกษตรที�อุดมสมบูรณ์ 

วนัทีส̀ี̀ (<) เมืองลูบลยิานา – กรุงซาเกรบ(โครเอเชีย) – เทีย̀วชมเขตเมืองเก่า เช้า เทีย̀ง คํ`า 

วนัที`ห้า (�) กรุงซาเกรบ – เมืองพลติวเิซ่ - อุทยานแห่งชาติพลติวเิซ่  – เมืองซาดาร์ เช้า เทีย̀ง คํ`า 



  

 

 

 

 

 

 

��.aD น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื;นเมือง 
13.00 น. นาํท่านเดินเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) เดินชมธรรมชาติ

ไปตามทางเทา้ในส่วน Lower lake ที�จดัไวเ้ป็นสัดส่วน ลดัเลาะไปตามทะเลสาบและนํ2 าตกที�
สูงตระหง่าน เป็นอุทยานธารสวรรคต์ามธรรมชาติแหง่ยุโรป พื2นที�ส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยนํ2 า มี
ทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกนัถึง 16 ทะเลสาบ เชื�อมต่อกนัดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดั
เลาะระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา บางช่วงเป็นนํ2 าตกแบ่งเป็น 2 ระดบั นํ2 าตกที�สูงที�สุดมีความ
สูง 639 เมตร ที�ต่าสุดมีความสูง 503 เมตร 
**หมายเหตุ ในช่วงฤดูหนาว ตั; งแต่วันที` 1 พฤศจิกายน 31 มีนาคมของทุกปี ทางอุทยาน
แห่งชาติพลทิวเิซ่จะงดให้บริการเรือล่องทะเลสาบและรถไฟ Panoramic Train** 
 

�u.DD น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar)   
(ระยะทางประมาณ 118 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 

 เมืองแห่งนี2 มีอายุประมาณ d,bee ปี ในอดีตเป็นเมืองท่าที�สําคัญของย่านทะเลเอเดรียติก 
ปัจจุบนัได้กลายเป็นเมืองท่องเที�ยวที�มีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่มาตั2งแต่สมยั
โรมนัอีกดว้ย 

 
�f.DD น.    รับประทานอาหารคํ`า ณ ภัตตาคารพื;นเมือง 
    พกัค้างคืน ณ FALKENSTEINER HOTEL&SPA IADERA หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่  เมืองซีบีนิก (Sibenik) 
 (ระยะทางประมาณ 89 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 
  เป็นเมืองที�ตั2งอยูใ่นส่วนกลางของประเทศโครเอเชีย ที�อยูท่างฝั�งทะเลแอนเดรียติค ที�มีพื2นที�เวา้

เขา้มาและมีแม่นํ2าครึกค่า (Krka) ซึ� งถือวา่เป็นแม่นํ2าที�สวยที�สุดในโครเอเชียไหลผา่น 
 ให้ท่านไดถ่้ายรูปของหมู่บ้านพรีโมสทีน (Premosten) ที�ตั2งอยู่บนปลายแหลมยื�นออกไปใน

ทะเลอาเดรียติก 
นําท่านชมสถานที�สาคญัที�สุดของเมืองคือ มหาวิหารเซนต์เจมส์ (Cathredral of St.James) 
สร้างขึ2นในระหวา่งปี ค.ศ.atca-aucu เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกนัระหว่าง c ศิลปกรรม 
คือ ดลัเมเชียน (ท้องถิ�น), ศิลปะทางเหนือของอิตาลีและทสัคานี สถาปนิคทั2ง c ท่านได้ใช้

วนัที`หก (�) เมืองซาดาร์ – เมืองซีบีนิก – พรีโมสทีน - เมืองสปริต – วงัดิโอคลเีธียน เช้า เทีย̀ง คํ`า 



  

 

 

 

 

 

 

เทคนิคชั2นสูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่ และโดมครึ� งวงกลม ทั2งวิหารสร้างดว้ยหินทั2งหมด
โดยยเูนสโกย้กใหม้หาวหิารแห่งนี2 ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. deee 

�.DD น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื;นเมือง 
�a.DD น.   นาํท่านเดินทางสู่ เมืองสปริต (Split) 
    (ระยะทางประมาณ of กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.)  

 เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองของโครเอเชีย รองลงมาจากเมืองซาเกรบ ในแควน้ดลัเมเชียนซึ� งเป็น
ตน้กาํเนิดของสุนขัพนัธ์ดลัเมเชียน เมืองแห่งนี2 มีความเก่าแก่มาก เรียกว่าเป็นเมืองสําคญัทาง
ประวติัศาสตร์ อีกทั2งยงัเป็นเมืองท่าที�สาํคญัทางการคา้ การท่องเที�ยว ของโครเอเชีย 
นาํท่านเขา้ชม พระราชวังดิโอเคลเธียน (Diocletian Palace) ที�สร้างขึ2นตามพระประสงค์ของ
จกัรพรรดิv ดิโอเคลเธี�ยนแห่งโรมนั เมื�อราวตน้คริสตศ์ตวรรษที� 14  ใชเ้วลาในการก่อสร้างถึง 10 
ปี UNESCO ได้ขึ2 นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 นําท่านชม ห้องโถงกลาง ซึ� งมี
ทางเดินที�เชื�อมต่อสู่ห้องอื�นๆ ถ่ายรูปกบั วิหารจูปิเตอร์ (Catacombes) ถดัไปเป็น Peristyle 
ลานกวา้งซึ� งลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเชื�อมต่อดว้ยโคง้เสาที�ตกแต่งดว้ยช่อดอกไม้
สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ยอดระฆังแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) และ แท่นบูชาของ
เซนต์โดมินัสและเซนต์สตาซิอุส ซึ� งอยู่ภายในวิหาร นอกจากนั2 นยงัมีสิ� งก่อสร้างอื�นๆที�
น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น โบสถ์แห่งเทพวีนสั วิหารดอมนิอุส มหาวิหารเซนตดู์ช ซึ� งมีหอ
ระฆงัที�สวยงามและเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองสปริตแห่งนี2 อีกดว้ย 

       
�f.DD น.    รับประทานอาหารคํ`า ณ ภัตตาคารพื;นเมือง 
    พกัค้างคืน ณ RADISSON BLU RESORT SPLIT หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน     
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
Do.DD น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik) 
    (ระยะทางประมาณ 229 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) 

 มีสมญานามวา่ “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” ซึ� งท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมความสวยงาม
สดใสของบา้นเรือนที�มุงดว้ยหลงัคากระเบื2องสีแสดตามแนวชายฝั�ง 

�.DD น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื;นเมือง 
�a.DD น. นาํท่านขึ;นกระเช้า (Cable Car) เขา้ชม วิหารฟรานซิส (Franciscan Monastery) วิหารเก่าแก่

ของเมืองที�สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิกผสมโรมาเนสก์ที�สวยงาม ภายในมีพิพิธภณัฑ์
ที�เก็บรวบรวมสมบติัลํ2 าค่าทางศาสนาไวม้ากมาย และมีร้านขายยาที�เก่าแก่ที�มีมาตั2งแต่ปี ค.ศ. 

วนัทีเ̀จ็ด (u) เมืองสปริต – เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโบราณ – กาํแพงเมืองเก่า เช้า เทีย̀ง คํ`า 



  

 

 

 

 

 

 

1391  มีเวลาให้ท่านไดช้มความสวยงามของสถาปัตยกรรมในเมือง รวมถึงให้ท่านไดถ่้ายรูปที�
ระลึกกบั เสาหินอัศวิน (Orlando Column) และเดินชม หอนาฬิกา (Bell Tower) ที�มีหน้าปัด
ทาํดว้ยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆใตห้น้าปัดจะแทนพระจนัทร์บอกขา้งขึ2นขา้งแรมใน
สมยัก่อน 
นาํท่านชม เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ� งองค์การยูเนสโกไ้ด้ขึ2นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื�อปี 
ค.ศ. 1979 ท่านจะได้ชมทศันียภาพของตวัเมืองที�มี กาํแพงเมืองโบราณ ความยาวกว่า 1,940 
เมตรลอ้มรอบอยู่ บนกาํแพงมีหอคอยและป้อมปราการที�ใช้ป้องกนัการรุกรานจากพวกเซิร์บ 
และอาหรับ จากนั2นนาํท่านเดินลอด ประตูเมือง (Pile Gate) ที�สร้างมาตั2งแต่ยุคศตวรรษที� 7 มี
รูปปั2 นของนักบุญเซนต์เบลส นักบุญประจาํเมือง เพื�อเข้าสู่ใจกลางเขตเมืองเก่า นําท่านชม  
นํ;าพุออนฟริโอ (Onfrio fountain) 

   
�f.DD น.     รับประทานอาหารคํ`า ณ ภัตตาคารพื;นเมือง 
    พกัค้างคืน ณ NH SHERATON DUBROVNIK RIVIERA หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั     
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
Do.DD น.    นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโคทอร์ (Kotor) 
    (ระยะทางประมาณ 93 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 

เป็นเมืองชายฝั�งทะเลอาเดรียติก ระหว่างทางท่านจะได้สัมผสักบัทศันียภาพของภูเขาที�โอบ
ลอ้มผนืนํ2าเอาไวเ้หมืองเช่นฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย ์
นาํท่านชมเมืองโคทอร์ ซึ� งไดรั้บการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกดา้นธรรมชาติ
และวฒันธรรม เมืองที�สร้างภายในกาํแพงสูง แบ่งตวัเมืองเป็น d ส่วนคือ เมืองเก่า (Old Town) 
และเมืองใหม่ (New Town) นําท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint 
Tryphon) อิสระให้ท่านเดินเล่นและชมความงามภายในตวัเมืองเก่า หรือเลือกซื2อของฝากที�
ระลึกตามอธัยาศยั 

�a.DD น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพื;นเมือง 
�<.DD น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองบุควา (Budva) 
    (ระยะทางประมาณ 23 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 
  เมืองท่องเที�ยวตากอากาศที�มีชื�อเสียงของมอนเตเนโกร สร้างขึ2นในสมยัศตวรรษที� u  
  นาํท่านชมความงามภายในตวัเมืองเก่า Stari Grad (Old Town)  

วนัทีแ̀ปด (o) เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโคทอร์ (มอนเตเนโกร) – เมืองบุดวา –  
เมืองพอดกอร์ริซ่า 

เช้า เทีย̀ง - 



  

 

 

 

 

 

 

  นาํท่านเขา้ชมโบสถ์เซนต์จอหน์ (Church of Saint John) ใหท้่านอิสระเดินเล่นถ่ายรูปและ
เลือกซื2อของฝากตามอธัยาศยั 

 นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงพอดกอร์ริซ่า (Podgorica) 
    (ระยะทางประมาณ 23 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 
    เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร 
�f.DD น.    รับประทานอาหารคํ`า ณ ภัตตาคารพื;นเมือง 
    พกัค้างคืน ณ RAMADA HOTEL PODGORICA หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน     
     

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
Du.aD น.  นําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติพอดกอร์ริซ่า เพื�อนําท่านเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต 

ประเทศเยอรมนี 
�D.<D น.    ออกเดินทางสู่นครแฟรงคเ์ฟิร์ตโดยสายการบินมอนเตเนโกร แอร์ไลน์ เที�ยวบินที� YM160 
�.�D น.    เดินทางถึงสนามบินนครแฟรงคเ์ฟิร์ต จากนั2นนาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
�<.aD น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
��.aD น. นาํท่านเที�ยวชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ� งเป็นจตุัรัสที�เก่าแก่ที�สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ 

The Romer หรือ Frankfurt City Hall หรือ ศาลาวา่การเมือง ซึ� งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของจตุัรัสโรเมอร์ อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการช้อปปิ2 งบนถนนไซล์ วอ็ลคกิ2งสตรีท
หรือชอ้ปปิ2 งบนถนน Goethestrabe กบัสินคา้แบรนดเ์นมอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Prada  

 
     
�u.aD น.     นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต เพื�อทาํ Tax refund 
D.<D น.    ออกเดินทางกลบัสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 923 
 
 

�.aD น.    เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 

                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                      

วนัทีเ̀ก้า (f) เมืองพอดกอร์ริซ่า – บินสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) – ช้อปปิ; งถนนเกอเร่ –
สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต  

เช้า เทีย̀ง - 

วนัทีสิ̀บ (�D) สนามบินสุวรรณภูมิ - - - 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
กาํหนดการเดนิทาง  ���  
กรกฎาคม  12-21  /  20-29   
สิงหาคม  10-19  /   23 – 1 ก.ย. 
กนัยายน   6-15  /  19-28  /   28 ก.ย. – 7 ต.ค. 
ตุลาคม  11-20  /   20-29  /  26 ต.ค. – 4 พ.ย.    
พฤศจกิายน  9-18  /   23 พ.ย. – 2 ธ.ค.   
ธันวาคม  4-13  /   17-26 

อตัราค่าบริการ ราคาต่อท่าน 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ  ท่าน ราคาท่านละ  110,000.- 
1 ผู้ใหญ่ � เดก็อายุตํา̀กว่า � ปี  (มีเตยีง) ราคาท่านละ  105,000.- 
2 ผู้ใหญ่ � เดก็ อายุตํา̀กว่า � ปี (มีเตยีง) ราคาท่านละ  100,000.- 
2 ผู้ใหญ่ � เดก็ อายุตํา̀กว่า � ปี (ไม่มีเตยีง) ราคาท่านละ  90,000.- 
พกัห้องเดีย̀ว จ่ายเพิม̀อกีท่านละ 20,000.- 
ไม่ใช้ตั�วเคร̀ืองบนิ (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่านละ 23,000.- 
ไม่ใช้ตั�วเคร̀ืองบนิ (การบินไทย) เดก็     หักท่านละ 16,000.- 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํา̀กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตยีงเสริม *** 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละครั;งต้องมผู้ีเดินทางจํานวน D ท่านขึ;นไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง D ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม̀เติม 
 

กรุณาส่งเอกสารที`ใช้ย̀ืนวซ่ีาให้ทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย D วนัก่อนการเดินทาง 
ในการย̀ืนวซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย̀ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 

เพ̀ือมาสแกนลายนิ;วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข̀องบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

� ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบั ชั2นนกัท่องเที�ยว สายการบินไทยเส้นทาง ตามที�ระบุ  
(ภาษีนํ2ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัที�  1 เม.ย. �e  หากในวนัออกตั�วมีการปรับเพิ�มทางบริษทัขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง) 

� ค่าที�พกัหอ้งละ d ท่าน  (Standard Room) 
� ค่าอาหารทุกมื2อตามที�กาํหนดในโปรแกรม  
� ค่ายานพาหนะ ที�ตามที�ระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถขบัเกิน 12 ชั�วโมง/วนั) 
� ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 
� ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวที�ระบุตามรายการ 

**หากสถานที`ท่องเทีย̀วใดที`ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน̀ืองจากทางบริษัทได้ทาํการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 

� ค่าวซ่ีาเชงเกน้ประเทศเยอรมนี 
� ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ�น (พูดภาษาองักฤษ) บางแห่ง และมคัคุเทศกไ์ทย คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
� ค่านํ2าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน ce กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเล็กติดตวัท่านขึ2นเครื�องไม่เกิน � กิโลกรัม  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน a ลา้นบาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
� ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ`น (เท่านั;น) 

 
 
 
 

� ค่านํ2าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้ce กิโลกรัมต่อหนึ�งท่าน 
� ค่าธรรมเนียมในการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าแจง้เขา้ออก กรณีคนต่างดา้ว 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เครื�องดื�มและอาหารนอกรายการ,ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ มินิบาร์, ทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
� ค่าทิปไกด ์และหวัหนา้ทวัร์ที�ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขบัรถ (หากท่านพอใจในการ 

บริการควรใหทิ้ปเพื�อเป็นกาํลงัใจ เพิ�มเติม) 
 � ค่าภาษีบริการ a% และค่าภาษีมูลค่าเพิม̀ u%  ซ̀ึงท่านต้องจ่ายเพิม̀จากราคาค่าทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

เมื�อท่านทาํการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจาํค่าทวัร์ท่านละ  aD,DDD  บาท 
กรณีช่วงเทศกาล ขอเรียกเก็บค่ามดัจาํค่าทวัร์ ท่านละ <D,DDD บาท   
ส่วนที�เหลือตอ้งชาํระทั2งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย da วนัทาํการ  มิฉะนั;นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดย
อตัโนมัติ 
 
***(กรณีวซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย au วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั2งหมดก่อนตาม

เงื�อนไขการชาํระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่า
ทวัร์ใหท้่าน โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิv ในการหกัค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ2นจริงเท่านั2น)*** 

 *** หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวซ่ีาเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาํหนดการออกตั�วกบัทางสายการบิน และผล 
วซ่ีาของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิv ในการไม่คืนเงินค่ามดัจาํทั2งหมด*** 

 
 
 
 
 

***กรุณาพจิารณาเง̀ือนไขต่างๆ และเง̀ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ทาํการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง̀ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 

� ยกเลกิก่อนการเดินทาง  <� วัน    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (คืนค่ามดัจาํใหท้ั2งหมด) 
�  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  aD-<< วนั    ยดึเงินค่ามดัจาํทั2งหมด 
�  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  ��-f วนั    ไม่คืนค่าใชจ่้าย  ue % ของราคาทวัร์ 
�  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  o-�<  วนั     ไม่คืนค่าใชจ่้าย  �u % ของราคาทวัร์ 
�  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  �-u  วนั    ไม่คืนค่าใชจ่้าย  aee% ของราคาทวัร์ 
� กรณียื�นวซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิv ในการหกัค่าบริการยื�นวซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนที�
เกิดขึ2นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั�วเครื�องบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม 
ตั�วรถไฟ และอื�นๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิv ในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงที�เกิดขึ2นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

� กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือหลงัออกตั�วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิv ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั;งหมด 
� กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เนื�องจากผูเ้ดินทางท่านอื�นในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา  หรือไม่วา่ดว้ยสาเหต 



  

 

 

 

 

 

 

ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิv ในการหกัค่าบริการยื�นวซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนที�เกิดขึ2นจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตั�วเครื�องบินแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตั�วรถไฟ และอื�นๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิv ในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงที�เกิดขึ2นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
�  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เนื�องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที� ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิv ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั;งหมด 
 
 
 

� ข้อมูลเพิม̀เตมิ เร̀ืองวซ่ีา 
� การอนุมัติวซ่ีาเป็นเอกสิทธิ�ของทางสถานทูต   ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งใดๆ ทั2งสิ2น ทั2งนี2บริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั2น เงินค่าสมคัรยื�นวซ่ีา ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีส̀ถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) หากผลวซ่ีาออกมาวา่
ท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนย̀ืนไม่ว่าในกรณใีดๆ กต็าม และทางสถานทูตมีสิทธิที�
จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 
�  กรณีทีท่̀านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เนื�องจากผูเ้ดินทางท่านอื�นในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษทัขอสงวน 
สิทธิv ในการไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนย̀ืน ให้กบัท่าน   เนื�องจากเป็นค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ2นโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ
� ในกรณ ีทีก̀รุ๊ปมีการย̀ืนวซ่ีาเข้าไปแล้ว และท่านเพิง̀พร้อมย̀ืนวซ่ีาหลงักรุ๊ป ท่านจะต้องรับผดิชอบค่าวซ่ีาส่วนต่างที ̀
เกดิขึ;น(กรณมีีค่าใช้จ่ายเร̀ืองวซ่ีาเพิม̀เติม) 

ในการย̀ืนวซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย̀ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพ̀ือมาสแกนลายนิ;วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข̀องบริษัทคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

***กรุณาพจิารณาเง̀ือนไขต่างๆ และเง̀ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านทาํการจองทวัร์*** 
 

 

ข้อมูลเพิม̀เตมิ เร̀ืองตั�วเคร̀ืองบิน  / สายการบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ / และท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนทาํการยื�นวซ่ีา ซึ� งจะมีค่าใชจ่้าย
แตกต่างจากการยื�นกรุ๊ปปกติ ซึ� งท่านจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�เกิดขึ2น 

การจัดทีน̀ั̀งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
ในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตั�วเครื�องบินไปแลว้ (กรณีตั�ว REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั2น  



  

 

 

 

 

 

 

ทีน̀ั̀ง Long Leg  ทีน̀ั̀งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นที�นั�งสาํหรับบุคคลที�ดูแขง็แรง และสามารถสื�อสารภาษาสากลได ้เผื�อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้แต่ขึ2นอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 

กรณีหากท่านต้องมีการสํารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร์ ทางบริษทัเริ�มตน้ และจบ การบริการ ที�สนามบิน
สุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตั�วเครื�องบิน หรือพาหนะอยา่งหนึ�งอยา่งใดที�ใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนนี2  เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที�นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั2นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที�จะสาํรองยานพาหนะ 
สําหรับท่านที`เป็นมุสลมิ,  ทานมังสวรัิติ, ไม่ทานหมู / เนื;อ / ไก่ / ปลา หรืออ̀ืนๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย D วนัก่อนเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม̀เตมิ เร̀ืองโรงแรมที`พกั 
เน̀ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร̀ืองปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั2น 
กรณมีีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ2นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธิv  ในการปรับเปลี�ยน หรือยา้ยเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยุโรปทีม̀ีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง

อาบนํ2า ซึ� งขึ2นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั2น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการ
ความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ�มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

 

ข้อมูลเพิม̀เตมิเร̀ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
สัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระสาํหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม (เท่านั2น) หากท่านมีกระเป๋าเพิ�มเติมมากกวา่ a ใบ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ�มต่างหากจากผูใ้หบ้ริการในแต่ละ
โรงแรม (ท่านตอ้งชาํระในส่วนที�โดนเรียกเก็บเพิ�ม) 

นํ;าหนักของสัมภาระโหลด สําหรับสายการบิน ที�ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื�องบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(สาํหรับผูโ้ดยสารชั2นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ2าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิของสายการบินที�ท่านไม่
อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระในส่วนที�โดนเรียกเก็บเพิ�ม) 

กระเป๋าสัมภาระ สําหรับนําขึ;นเคร̀ืองได้ สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ2นเครื�องได ้ตอ้งมี
นํ2าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ2ว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 นิ2ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ2ว)  

กรณีทีต้̀องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ2าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่มาตรฐานได ้ทั2งนี2 ขึ2นอยู่
กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิv ไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายที�สัมภาระนํ2าหนกัเกิน (ท่าน
ตอ้งชาํระในส่วนที�โดนเรียกเก็บเพิ�ม) 



  

 

 

 

 

 

 

ทางบริษัทฯ ไม่รับผดิชอบกรณเีกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก ผู้โดยสารที`เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที�พกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ย
สาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ� งเป็นเหตุการณ์ที�เหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของ
ลูกคา้เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั2งๆ ที�สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที�ท่านเดินทางท่องเที�ยว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิv ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั;งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิv ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เนื�องจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธิv ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั;งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงันี2  
� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผดิกฎหมาย หรือสิ�งของหา้มนาํเขา้ประเทศ  เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�ทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดินทาง  

� กรณีที�สถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่น

ประเทศไทย 
              (ซ̀ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั;งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว) 
 

 

�  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอยีดทั;งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยนิยอมในข้อตกลงเง̀ือนไขการจอง 
และการยกเลกิ และเง̀ือนไขของการเดินทางท่องเทีย̀วในครั;งนี;ทุกประการ เรียบร้อยแล้ว  

 
 
 

เอกสารในการขอวซ่ีาท่องเที`ยว  ประเทศ โครเอเชียและเยอรมนี 
กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับย̀ืนวซ่ีา  ชุด ใช้เวลาย̀ืนวซ่ีาประมาณ aD วนัทําการ 

ในการย̀ืนวซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย̀ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพ̀ือมาสแกนลายนิ;วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมเีจ้าหน้าทีข̀องบริษทัคอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

a. หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมีอายใุชง้านไดไ้ม่ตํ�ากวา่ � เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้สาํหรับ ประทบัตราอยา่งนอ้ย 
c หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมาแสดงต่อสถานทูตดว้ย) 

d. รูปถ่าย รูปถ่ายสี  นิ;ว ปกติ จาํนวน  รูป   (ไม่สวมแวน่ตาดาํ ไม่ยิ2มเห็นฟัน 
พื2นหลงัเป็นสีขาวเท่านั2น ตอ้งไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเขม้ และหา้ม
เป็นภาพถ่ายที�สแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน � เดือน และ
ไม่ซํ;ากบัหน้าวซ่ีาในเล่มพาสปอร์ต 
 
 

3. เอกสารทัว̀ไป สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาบตัรขา้ราชการ,  
สาํเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ - นามสกุล (ถา้มี) 

4. สําเนาสูติบัตร สาํเนาสูติบตัร (สาํหรับเด็กที�อายตุ ํ�ากวา่ D ปี) 
5. หลกัฐานการเงิน หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลงั � เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือน

ปัจจุบนั ควรเลือกเล่มที�มีการเขา้ออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากวา่ � หลกั เพื�อใหเ้ห็นวา่มี
ฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเมื�อกลบัสู่ภูมิลาํเนา ในกรณีที�
เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ�งในการยื�นขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองจากทาง
ธนาคารวา่เป็น sponsor พร้อมระบุชื�อของผูที้�ออกค่าใชจ่้ายให ้

***ทางสถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั*** 
เอกสารการเงินต้องอพัเดทไม่เกนิ 7-10 วนัก่อนย̀ืนวซ่ีา ดังนั;นต้องทาํ เอกสารการเงิน 2 รอบค่ะ 

พร้อมหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตัวจริง  ในวนัที`ย̀ืนวซ่ีา
ต้องนํา BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย 
กรณีทีบ̀ริษัทของท่านเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้เดินทางทั;งหมด ทางบริษัทท่าน
ต้องออกจดหมายอกีฉบับเพ̀ือแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทาํงานของท่าน โดย
ระบุช̀ือผู้เดินทาง และระบุเหตุผลทีจั̀ดการเดินทางครั;งนี;ในจดหมายด้วย 
**หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้อ̀ืน จะต้องไปทาํ BANK  GUARANTEE  ทีธ̀นาคาร โดยต้องใส่
ช̀ือผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย** 

6. หลกัฐานการงาน ใบรับรองการทาํงานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นล่าง จากบริษทัที�ท่านทาํงานอยู,่ สาํเนาทะเบียนการคา้ 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ (คดัจากกระทรวงไม่เกิน c เดือน) 



  

 

 

 

 

 

 

 
 กรณีทีเ̀ป็น

พนักงานบริษัท
ทัว̀ไป 

ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานตวัจริง ระบุวนัเร̀ิมเข้างาน / อตัราเงินเดือน / ตําแหน่งงาน / ช่วงเวลาทีข̀อ
ลางานเพ̀ือเดินทางท่องเที`ยว หลงัจากนั;นจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดลางาน 
(ภาษาองักฤษเท่านั;น) 
 

กรณปีระกอบ
ธุรกจิส่วนตัว 
เจ้าของกจิการ 

ใชห้นงัสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมีชื�อเป็นกรรมการและมีอาํนาจในการลงนาม (คดัจาก
กระทรวงไม่เกิน a เดือน) พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี หรือ สาํเนาทะเบียนการคา้ หรือสาํเนา
ใบทะเบียนพาณิชย ์ 

กรณข้ีาราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สังกดั (ตวัจริง) ,หนงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานและสาํเนาบตัร
ขา้ราชการ a ชุด เป็น เป็นภาษาองักฤษ 

กรณแีม่บ้าน
เดินทางคนเดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสาํเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย 
 

กรณเีป็นนักเรียน 
นักศึกษา 

ตอ้งใชห้นงัสือรับรองจากโรงเรียน มหาวทิยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั2น) พร้อมสาํเนาบตัร
นกัเรียน หรือนกัศึกษา 

�. กรณเีด็กทีไ̀ม่ได้
เดินทางพร้อม
ผู้ปกครอง 

� ใชเ้อกสารดงัต่อไปนี2  
a.    หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเด็กที�มีอายตุ ํ�ากวา่ de ปี )  หากเด็กเดินทาง

กบับิดาตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาตอ้งมีใบรับรองจากบิดา 
หนงัสือยนิยอมสามารถทาํที�สาํนกังานเขต หรือ อาํเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมีขอ้ความระบุ
ในเอกสารวา่ให้เด็กชื�ออะไร เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) 
ยนิยอมใหเ้ด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

d.    หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
c.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
t.    หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาที�เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
u.    สาํเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
�.    สาํเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 

 

 
� การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูก

ปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื�นคาํร้องใหม่ ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั2 ง 



  

 

 

 

 

 

 

� หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั2งนี2บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที�ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ�มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

� กรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิv ในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื�องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

� ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่จะเป็นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้

 
 
 

 
 
 

 

 


