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เวยีนนา(ออสเตรีย)-กราซ-เบลด(สโลเวเนีย)-ถํ้าโพสทอยน่า-ซาเกรบ(โครเอเชีย)อุทยานแห่งชาติ พลิทวเิซ่ 

ซาดาร์-ซีบีนิค-โทรเกียร์-สปลิท-นีอุม(บอสเนีย)-มาลีสตอน(โครเอเชีย)-ดูบรอฟนิค-ชาฟตทั 

กอตอร์(มอนเตเนโกร)-บุดวา-พอตกอริซ่า-เวยีนนา 

ช็อปป้ิง!! ณ เอาท์เลท พาร์นดอฟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออสเตรีย-สโลเวเนีย-โครเอเชีย-มอนเตเนโกร 
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Program Included 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

croaTIa auTHenTIc Food 

 แพ๊คเกตทัวร์นีร้วมค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป – กลบั ٭

 แพ๊กเกตทัวร์นีร้วมค่าวซ่ีาโครเอเชีย ٭

 ท่านจะได้รับประทานอาหารท้องถิ่นที่ไม่ควรพลาด ٭

 โรงแรมที่พกัในแพ๊กเกตทัวร์นีก้ารันตใีนระดบัพรีเมี่ยม ٭

 เยีย่มชมมรดกโลกที่มีช่ือเสียงในประเทศที่เดนิทางไปเยีย่มเยอืน ٭

 !!ชมระบําท้องถิ่น “Lindo Dance” แบบเอ๊กคลูซีฟเฉพาะท่านเท่าน้ัน ٭

 แพ๊กเกตทัวร์นีร้วมบริการนํา้ดืม่ท่านละ 2 ขวด ต่อวนั ٭
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• “Cevapi” ชวาป้ี อาหารยอดนิยมของ “ยโูกสลาเวยี” โดยมีตน้

กาํเนิดท่ีประเทศบอสเนีย 

• “Truffle” รับประทาน “เห็ดทรัฟเฟ้ิล” ของซีกนัเต ้ท่ีข้ึนช่ือ 

จากแควน้อีสเตรีย ประเทศโครเอเชีย 

• “Veal Steak” สเตก๊เน้ือลูกววั เมนูเด็ดจากแควน้ ควาเนอร์-ไฮ

แลนด ์หากไม่รับประทานสมารถเป็นเป็นหมูหรือไก่แทน 

•  “Grilled Trout” ปลาเทร้าส์นํ้าจืด อาหารข้ึนช่ือในเขตริกา้ 

ณ อุทยานแห่งชาติ พลิทวเิซ่ 

•  “Black Risotto” อาหารพื้นเมืองในงานแต่งงานของชาว

พื้นเมือง ท่ีใครๆมาเท่ียวจะตอ้งมารับประทาน 

• “Grilled Salmon” ปลาแซลม่อนยา่ง เมนูเด็ด ท่ีมีสไตลก์าร

เสิร์ฟแบบโครเอเช่ียน 

• “Oyster Tasting” จิบไวน์ขาวพร้อม ล่องเรือชิมหอยนางรม 

บริเวณ อ่าวมาลี สตอน 

• “Grilled Tuna” จานเด็ดแห่งทะเลอาเดรียติค สเตก๊ ลาทูน่า 

ปลาข้ึนช่ือท่ีสุดของประเทศโครเอเชีย 

•  “Grilled Squid” เมนูปลาหมึกยา่ง อาหารแนะนาํของแควน้

ดลัเมเชีย-ดูบรอฟนิค 

• “Mussel In Buzara” บูซาร่า หอยแมลงภู่ในซอสมะเขือเทศ 

สไตลโ์ครเอเช่ียนแท้ๆ  

• “Lobster” รับประทาน กุง้มงักร เสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตต้ี นัง่

รับประทานริมทะเลอาเดรียติค 

 

รายละเอยีดการเดินทาง 
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วนัแรก  (1) สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS) 

พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี OS 026   (ใชเ้วลา

บิน ประมาณ 10.50 ช.ม.) 

วนัทีส่อง  (2) เวยีนนา (ออสเตรีย) – กราซ (UNESCO) – เบลด (สโลเวเนีย) 

05.35 น. เดินทางถึง สนามบิน VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋า

เดินทางเรียบร้อยแลว้ นาํท่านรับประทานอาหารเชา้แบบอเมริกนับุฟเฟ่ต ์ณ โรงแรม NH Airport Vienna (ตั้งอยู่

บริเวณสนามบิน) จากนั้นนาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ เมือง “กราซ” (GRAZ) (ระยะทาง 229 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ระหวา่งทางชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามของเมืองเกษตรกรรมทั้ง

สองขา้งทาง / เม่ือเดินทางถึง เมืองกราซ นาํท่านชมเมืองกราซซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองศิลปวฒันธรรมแห่ง

ยโุรป (Cultural City of Europe) ท่ีมีการผสมผสานระหวา่งความคลาสสิคของเมืองเก่าและทนัสมยัของเมืองใหม่ 

ในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งลงตวัท่ีสุด เมืองกราซเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศออสเตรียเป็นรอง

เพียงแค่เมืองหลวงกรุงเวยีนนาเท่านั้น ยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนรับรองใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1999 และได้

ยงัคงรับเลือกใหเ้ป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรมของยโุรปในปี ค.ศ. 2003 อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีนบ่าย  

บ่าย  นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมือง “เบลด" (BLED) ประเทศสโลเวเนีย (ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) / เดินทางถึง เมืองเบลด เมืองเล็ก ๆ ซ่ึงเคยไดรั้บรางวลัชนะเลิศรีสอร์ทของโลก 

ตั้งอยูริ่มทะเลสาบเบลดท่ีงดงาม แวดลอ้มดว้ยธรรมชาติของขนุเขาแอลป์ท่ีเรียกวา่ Julian Alps Mountain จึงถูก

ขนานนามวา่ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบเบลดแห่งน้ีโดดเด่นดว้ยเกาะกลางทะเลสาบท่ีนํ้าทะเลสาบ

โดยรอบเป็นสีเขียวมรกต เมืองเบลด  เร่ิมมีช่ือเสียงสาํหรับนกัท่องเท่ียวตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1885 
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  เม่ือแพทยช์าวสวสิช่ือ Dr. Arnold Rivli เห็นคุณค่าของอากาศท่ีแสนบริสุทธ์ิของเมืองน้ีไดย้า้ยมารักษาคนไขท่ี้

เมืองน้ีและใชชี้วติอยูท่ี่ เมืองน้ีเป็นเวลาถึง 50 ปี อีกทั้งนโปเลียนยงัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น ริมทะเลสาบยงัมี

คฤหาสน์ของติโต อดีตผูร้วมชาติยโูกสลาเวยี ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีรับแขกบา้นแขกเมือง / จากนั้นนาํท่าน ล่องเรือ “เพลท

น่า” (Pletna) ในทะเลสาบเบลด ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงาม ผา่นชมเกาะเป็นท่ีตั้งของโบสถป์ระจาํเมืองอนั

ศกัด์ิสิทธ์ิ สร้างในศตวรรษท่ี 11 เล่ากนัวา่หากคู่สมรสคู่ใดไดม้าโยกระฆงัในโบสถจ์ะมีชีวติคู่ยนืยาว โดยเจา้บ่าว

จะตอ้งอุม้เจา้สาวข้ึนบนัไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ ์เม่ือไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองลุบเบลีย

น่า” (Ljubljana) เมืองหลวง ประเทศสโลเวเนีย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4-5 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม  (3) เบลด – ถํา้โพสทอยน่า – ซาเกรบ(โครเอเชีย) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั                                                                                                          

นาํท่านเดินทางสู่ “ถํ้าโพสทอยน่า” (POSTOJNA) (ระยะทาง 102 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) / 

ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่าน เขา้ชมถํ้าโพสทอยน่า โดยการนัง่รถรางไฟฟ้าของทางถํ้า (15-20 นาที) จากนั้นเดินชม

ถํ้าซ่ึงถือวา่เป็นถํ้าท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป มีอายเุก่าแก่กวา่ 2 ลา้นปี มีความยาวภายในถํ้าถึง 27 กิโลเมตร ผา่นลาํธาร 

เข่ือนเก็บนํ้าใตดิ้นภายในถํ้า (ระยะทางเดินประมาณ 2-3 กิโลเมตร) ภายในถํ้ามีหินงอกหินยอ้ยหลากหลายแบบ

และสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีหอ้งต่างๆ ภายในถํ้ามากมายลดหลัน่เป็นชั้นๆ ราวกบัเนรมิตข้ึนมาจากสวรรค ์

ท่านจะไดช้มความแปลกของปลามนุษย ์(Human Fish) ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวจากทุกมุมโลกมากกวา่ 10 

ลา้นคนมาเยอืนถํ้าแห่งน้ี อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั   

 

 

 

 

 

 

 

 

**อุณหภูมิในถํา้เฉลี่ย 9 องศาเซลเซียส ควรสวมเส้ือคลุมกนัหนาวเข้าไปด้วย** 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง บริเวณหน้าถํา้โพสทอยน่า 

บ่าย  นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขา้มพรมแดนสู่ กรุง “ซาเกรบ” (ZAGREB) (ระยะทาง 198 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) (มีการตรวจวซ่ีาก่อนขา้มพรมแดน) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศ

โครเอเชีย (CROATIA)  ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานนบัพนัปี โดยเมืองซาเกรบไดเ้ฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี 

ค.ศ.1994 ท่ีผา่นมาเป็นเมืองหลวงท่ีอุดมไปดว้ยวฒันธรรมและส่ิงก่อสร้างทางประวติัศาสตร์มากมาย และเป็น

หวัใจของการปกครอง เศรษฐกิจและวฒันธรรมของประเทศ / นาํท่านชมมหาวหิารเซนตส์ตีเฟ่น (St. Stephen's) 

(การเขา้ชมข้ึนอยูก่บัวนัและเวลา อาจมีการปิดหรือมีการทาํพธีิ) สถาปัตยกรรมท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 800 ปี และ
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ปัจจุบนัไดบู้รณะ ปฏิสังขรณ์ในสไตลนี์โอ-โกธิค งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายใน

ประดิษฐานรูปนกับุญองคส์าํคญัต่างๆ เช่น นกับุญเซนตปี์เตอร์, เซนตป์อลล ์ฯลฯ ชมอกัษรโบราณท่ีเป็นอกัษร

ภาพท่ีมีอายนุบัพนัปี นาํท่านชมเมืองตอนล่าง (Lower Town) จตุัรัสกลางเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยหา้งร้านนาํสมยั 

แหล่งชุมชนและศูนยก์ลางเมืองของชาวซาเกรบ อนัเป็นจุดท่ีรถรางสายสีฟ้าทั้งรุ่นใหม่และเก่า มาประจบกนัท่ีน่ี 

ชม อนุสาวรีย ์Ban Josip Jelacic นายพลผูย้ิง่ใหญ่ ผูซ่ึ้งต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาวฮงัการี เม่ือปี ค.ศ. 1848 ต่อดว้ย

นาํท่านยา่น Flower Square อนัเป็นท่ีตั้งของโบสถอ์อโธดอก ท่ีมีเพียงไม่ก่ีแห่งในกรุงซาเกรบ นาํท่านข้ึน รถราง

ไฟฟ้า (Funicular) สู่เมืองตอนบน Upper Town เป็นรถรางสายท่ีสั้นท่ีสุดในยโุรป โดยใชเ้วลาในการข้ึนเพียง 57 

วนิาที ชมววิทิวทศัน์จากจุดชมววิของเมืองตอนบน ท่ีสร้างข้ึนสมยัศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีซุม้ประตูหินเป็น ผา่นชม

โบสถ ์เซนต ์มาร์ก (St. Mark Church) ท่ีมีหลงัคาสวย แปลกตา ไม่เหมือนท่ีไหนใดในโลก ชมประตูเมืองโบราณ 

เป็นท่ีตั้งของ รูปไอคอนพระแม่มารี ท่ีรอดพน้จากเหตุไฟไหมใ้นสมยั ศตวรรษท่ี 19 โดยในเหตุการณ์ตอนนั้นทุก

อยา่งถูกเผาไหม ้มีเพียงรูปไอคอนท่ียงัคงเหลือ จนทาํให้ผูค้นมากราบไหวบู้ชาขอส่ิงปาฏิหารย ์และมีการนาํแผน่

หินอ่อน เขียนคาํวา่ ฮวา-ล่า (HVALA) แปลวา่ “ขอบคุณ” มาติดไวต้ามผนงัจนเตม็ไปหมด 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

  นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 - 5 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ (4) ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติ พลทิวเิซ่ – ซาดาร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั                                                                                                           

 นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ “อุทยานแห่งชาติ พลิตวเิซ่” National Park Plitvice Jezera 

(ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ระหวา่งทางแวะถ่ายรูปท่ีพิพิธภณัฑส์งคราม

กลางแจง้ ณ เมือง “คาโลวชั” Karlovac เมืองผลิตเบียร์ช่ือดงัของประเทศโครเอเชีย ผา่นชมธรรมชาติและความ

งามของทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีรายลอ้มดว้ยป่าเขาสลบั ทุ่งหญา้ ฟาร์มเกษตร 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

 บ่าย นาํท่านชมความสวยงาม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (National Park Plitvice Jezera) ท่ีตั้งอยูใ่จกลางของประเทศ 

อุทยานแห่งชาติพลิตวเิซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO เม่ือปี 
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1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกวา่ 269 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยนํ้ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสี

ฟ้า รวมกนัถึง 16 ทะเลสาบ เช่ือมต่อกนัดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดัเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา ท่านจะ

เพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและนํ้าตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทัว่ทุกหนทุกแห่ง นาํท่านเดินชม

ธรรมชาติอนัสวยงาม ชมฝงูปลาแหวกวา่ยในสระนํ้าใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ยหุบเขา 

ตน้ไมใ้หญ่ท่ีร่มร่ืน..นาํท่านสู่ท่าเรือ ล่องเรือขา้ม KOZJAK LAKE ท่ีเช่ือมระหวา่งทะเลสาบล่างข้ึนสู่ชั้นบนของ

อุทยาน (LOWER & UPPER LAKE) จากนั้นเพลิดเพลินกบัธรรมชาติอนังดงามและอลงัการของ LOWER LAKE 

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนัยิง่ใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหินปูนท่ีตั้งตระหง่าน อีกทั้งยงัเช่ือมต่อดว้ย

นํ้าตกต่างๆมากมาย นาํท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไมท่ี้เช่ือมแต่ละทะเลสาบเขา้ดว้ยกนัทั้ง 16 

แห่ง และนอกจากนั้นบริเวณรายลอ้มยงัเตม็ไปดว้ยถํ้านอ้ยใหญ่และชม Big Waterfalls ซ่ึงเป็นนํ้าตกท่ีสูงท่ีสุดใน

อุทยานแห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านเดินทางออกจากพลิทวเิซ่ ตอนกลางของประเทศโครเอเชียสู่ เมือง “ซาดาร์” (ZADAR) (ระยะทาง 

119 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) แควน้ “ดลัมาเชีย” เป็นแควน้ทางตอนใตท่ี้มีลกัษณ

ภูมิอากาศและภูมิประเทศแบบเมดิเตอร์เรเนียนขนานแท ้หากใครเคยไดย้นิช่ือหรือรู้จกัสุนขัพนัธ์ุ “ดลัมาเช่ียน” 

ดินแดนดลัมาเชียน แห่งน้ีคือตน้กาํเนิดของสุนขัพนัธ์ุน้ีน่ีเอง   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่กั  

  นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 - 5 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัที่ห้า  (5) ซาดาร์ – ซีบีนิค – โทรเกยีร์ – สปลทิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมือง “ซีบีนิค” (SIBENIK) (ระยะทาง 90.2 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) นาํท่านชมตวัเมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอาเดรียติก ท่ีมีหลงัคาอาคารบา้นเรือนทาํดว้ยกระเบ้ืองสีแสด สไตลเ์รอ
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เนอซองส์ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากทางอิตาลี ชมสภาวา่การเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ท่ีสร้างข้ึนราว ค.ศ. 15 ผา่น

เมืองเก่าท่ีถูกสร้างข้ึนในยคุโบราณ ชม มหาวิหารเซนตเ์จมส์ (St. James) หรือ เซนตจ์าคอบ (St. Jakob) ท่ี

ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเล่ียน – ดลัเมเช่ียนไดอ้ยา่งลงตวังดงามดว้ยยอดโดมและหลงัคาท่ีประดบัดว้ยแผน่

หิน จนไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้ในปี ค.ศ.2000 

 

 

 

 

 

 

 

  จากนั้นเม่ือไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ เมือง “โทรเกียร์” (TROGIR) (ระยะทาง 46.6 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองสวยท่ีเป็นมรดกโลก ระหวา่งทางผา่นชมเมืองท่ีมีสภาพเป็นเกาะอยูโ่ดดเด่ียว

สวยงามมีช่ือเสียงของโครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน ซ่ึงเป็นเมืองเล็กท่ีสวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ ในสมยัก่อนมี

คนยกยอ่ง ใหช้าวเมืองน้ีเป็นชาวเมืองท่ีมีความอดทนมาก ต่อการใชชี้วิตเน่ืองจาก   ภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแต่ยงั

อุตสาหะปลูกพืชและทาํการเกษตรกรรม 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย นาํท่านชมเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ท่ีมีสถาปัตยกรรมในสไตล ์กรีก – โรมนัโบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองเก่า  ท่ีไดมี้

การบูรณะข้ึนใหม่เม่ือศตวรรษท่ี 16 , หอนาฬิกาท่ีสร้างข้ึนในสมยัท่ี 14 ผา่นชมมหาวหิารเซ็นตล์อร์เลนซ์ ท่ีสร้าง

ข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสร้างนบัสิบปี ท่ีมีความงดงามดว้ยกรอบและบานประตูหินแกะสลกั มีรูปป้ันสิงโต 

อดมั & อีฟและรูปสลกันกับุญเซนตล์อร์เลนตอ์งคส์าํคญั ท่ีผูส้ร้างมหาวหิารแห่งน้ีอุทิศให ้ มีเวลาใหท้่านเดินเล่น

ในเมืองเก่า เลือกซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ินท่ีระลึกมากมายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์แห่งน้ี... 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมือง “สปลิท” (SPLIT) (ระยะทาง 28.4 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) เมืองใหญ่

อนัดบั 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองท่าท่ีมีความสาํคญัต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวของโครเอเชีย สามารถนัง่

เรือขา้มฟากระหวา่งประเทศไปท่ีประเทศอิตาลีได ้ณ เมืองแห่งน้ี นาํท่านชม “พระราชวงัดิโอคลีเช่ียน” ท่ีสร้างข้ึน

จากพระประสงคข์องจกัรพรรด์ิดิโอคลีเช่ียน ท่ีตอ้งการสร้างพระราชวงัสาํหรับบั้นปลายชีวติของพระองค ์ซ่ึงใช้
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เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ในยคุสมยัของจกัรพรรด์ิดิโอเคลีเช่ียน เป็นช่วงยคุสมยัเร่ิมตน้ของ

จกัรวรรดิโรมนัตะวนัออก หรือ จกัรวรรดิไบแซนไทน์นัน่เอง  

 

 

 

 

 

 

 

พระราชวงัดิโอเคลเช่ียนไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  ชมหอ้งโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่

หอ้งอ่ืนๆ ชมลานกวา้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกั

อยา่งวจิิตรสวยงาม...อิสระใหท้่านเดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  ไม่วา่จะเป็นสินคา้พื้นเมือง, ร้านเนคไท, ร้านรองเทา้, 

ร้านช็อคโกแลต, ร้านเคร่ืองหนงั, ร้านกระเป๋า และอ่ืนๆอีกมากมาย หรือหากท่านใดไม่ชอบการชอ้ปป้ิงอาจมานัง่

ด่ืมกาแฟบริเวณหนา้อ่าว ท่ีเป็นท่ีตั้งของร้านกาแฟ เรียงรายตลอดแนวกาํแพงฝ่ังท่ีติดกบัทะเล ดูวถีิชีวติของผูค้น

ชาวสปลิท และนัง่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มเยอืนเมืองสวยแห่งน้ี..  

คํ่า  รับประทานอาคารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 - 5ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 

วนัที่หก (6) สปลทิ – มาล ีสตอน – ดูบรอฟนิค  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั                                                                                                          

   นาํท่านเดินทางสู่ “อ่าวมาลี สตอน” (MALI STON) (ระยะทาง 211 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชัว่โมง) ก่อน

เดินทางถึง เมืองมาลี สตอน ท่านจะไดข้า้มพรมแดน   เขา้สู่ประเทศบอสเนีย (แวะถ่ายรูปและซ้ือของฝาก

พื้นเมือง) บริเวณเมืองท่ีมีช่ือวา่วา่ เมืองนีอุม เป็นประเทศเพื่อนบา้นของโครเอเชีย โดยประชากรส่วนใหญ่ก็เป็น

ชาวโครเอเชีย (มีการตรวจวซ่ีา) ต่อดว้ยนาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนอีกคร้ังหน่ึงเพื่อกลบัเขา้สู่ ประเทศโครเอเชีย 

/ เดินทางถึง เมืองมาลี สตอน เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีเพาะพนัธ์ุหอยนาํท่านล่องเรือเยีย่มชมฟาร์มเล้ียงหอย ชม

ขั้นตอนต่างๆ ของการเล้ียงหอยแลว้ใหท้่านไดชิ้มหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พร้อมดว้ยเคร่ืองเคียง จิบ

ไวน์สดเติมเตม็รสชาติ ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสวยงามของอ่าวมาลี สตอน  

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมือง “ดูบรอฟนิค” (DUBROVNIK) (ระยะทาง 53.3 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของโครเอเชีย และเป็นเมืองท่ีสวยงามติดอนัดบัตน้ๆของโลก ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ไดเ้ป็น

เป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยโูกสลาฟ บา้นเรือนกวา่คร่ึง อนุสาวรียต่์างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และ
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หลงัจากนั้นในปี 1995 ไดมี้การไดมี้การลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติ 

UNESCO และสหภาพยโุรป ไดร่้วมกนับูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนท่ีเสียหายข้ึนใหม่ในระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบนั

เมืองดูบรอฟนิค ก็กลบัมาสวยงามอีกคร้ัง และมีการส่งเสริมใหเ้ป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงชมทศันียภาพของเมือง

ซ่ึงดูบรอฟนิค ท่ีตั้งอยูต่ามแนวชายฝ่ังทะเลอาเดรียติค ตวัเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของ

เมือง ชมแนวกาํแพงป้อมปราการท่ีมีขนาดกวา้งขวางใหญ่โต ท่ีท่านสามารถข้ึนไป ชมความงดงามของตวัเมืองได้

อยา่งดี ไดเ้วลาอนัสมควร ชมกาํแพงเมืองโบราณ ข้ึนชมความสวยงามของแนวหลงัคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมือง

เก่า กาํแพงแห่งน้ีมีความยาวรวมกนัประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้พลิดเพลินชมความสวยงาม โดยวา่กนัวา่ใคร

มาเมืองดูบรอฟนิคแลว้ไม่ไดข้ึ้นมาชมกาํแพงเมืองโบราณแห่งน้ี ถือวา่มาไม่ถึงดูบรอฟนิค…จากนั้นใหท้่านได้

ถ่ายรูปท่ีระลึกบริเวณจตุัรัสกลางเมืองซ่ึงเป็นสถานท่ีนดัพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึง

สถานท่ีลงโทษผูก้ระทาํผดิดว้ย อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปท่ีระลึกกบั เสาหินอศัวนิ, หอนาฬิกา ท่ีตั้งอยูป่ลายสุดของ

ถนนสายหลกั สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1444 หนา้ปัดทาํดว้ยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตห้นา้ปัดซ่ึงแทน

พระจนัทร์บอกขา้งข้ึนขา้งแรมในสมยัก่อน และรูปป้ันของ นกับุญ St. Blaise ซ่ึงมีโบสถป์ระจาํเมืองสไตล์โร

มาเนสกแ์ห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงัเพิ่มเสน่ห์มนตข์ลงัสวยสดงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองเมนูพเิศษ กุ้ง LOBSTER ย่าง เสิร์ฟพร้อมสปาเกต็ตี ้ริมทะเล

อาเดรียติค  

  นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 - 5 ดาว 

วนัทีเ่จ็ด  (7) ดูบรอฟนิค – กอตอร์(มอนเตเนโกร) – บุดวา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั                                                                                                          

ช่วงเชา้มีเวลาช่วงสั้น ๆ ใหท้่านไดอิ้สระพกัผอ่นท่ีโรงแรมตามอธัยาศยั หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิล

คาร์เพื่อข้ึน กระเชา้ไฟฟ้า สู่ยอดเขา SRD ท่ีมีความสูง 400 เมตร เพื่อชมววิทิวทศัน์ท่ีคงความเป็นเอกลกัษณ์ของ

บา้นเมืองหลงัคาสีและความงดงามทะเลอาเดรียติก ยามสีนํ้าเงินของทะเลอาเดรียติกตดักบัสีส้มแสดของกระเบ้ือง

หลงัคาเมืองเก่า สวยงามเกินจินตนาการมากวา่คาํบรรยายใด ๆ 
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ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านชอ้ปป้ิงละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซ้ือของฝากจาก 

“Konzum” ซุปเปอร์มาร์เก็ตทอ้งถ่ินท่ีมีสินคา้หลากหลายมากมาย ไม่วา่จะเป็น “KRAS”ช็อคโกแลตทอ้งถ่ิน ยีห่อ้

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรปตะวนัออก, ไวน์โลกเก่าทอ้งถ่ิน “Dingac”, “Postup” จากองุ่นพนัธ์ุทอ้งถ่ิน “Plavac Mali” 
คุณภาพระดบัเดียวกบัไวน์ฝร่ังเศสหรืออิตาเล่ียน และสินคา้อ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง                                                                                            

บ่าย นาํท่านขา้มพรมแดนสู่ ประเทศมอนเตเนโกร (MONTENEGRO) แปลความหมายเป็นภาษาองักฤษไดว้า่ 

BLACK MOUNTAIN หรือ "ภูเขาสีดาํ" ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์ คริสเตียน 

ปัจจุบนัมอนเตเนโกร เป็นประเทศสมาชิของสหประชาชาติ และพยายามร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสหภาพยุโรป 

พิเศษ !! นาํท่านล่องเรือขา้มฝ่ังจาก “ท่าเรือคาเมนาริ” (Kamenari) สู่ “ท่าเรือเลเปทาเน่” (Lapetane) ท่านจะไดช่ื้น

ชมความสวยงามของทะเลอาเดรียติค ผสมผสานดว้ยทิวทศัน์ของภูเขา ทุกท่านจะไดส้ัมผสัการท่องเท่ียว 

“ประเทศมอนเตเนโกร” (Montenegro) ในอีกสไตลห์น่ึง นาํเดินทางสู่เมือง “กอเตอร์” (KOTOR) มรดกโลก 

UNESCO แห่งแรกของประเทศมอนเตเนโกรท่ีไดรั้บการรับรองในปี ค.ศ.1979  ระหวา่งทางท่านจะไดช้มเมือง

เก่าและธรรมชาติท่ีสวยงาม...นาํท่านชม ST.TRIPHUN CHURCH โบสถนิ์กายคาทอลิก และ ST.NIKOLA 

CHURCH โบสถนิ์กายออโธดอกซ์  

 

 

 

 

 

 

นาํท่านสู่ เมือง “บุดวา” (BUDVA) (ระยะทาง 94 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2.15 ชัว่โมง) เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่

บนชายฝ่ังอาเดรียติค เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดอีกแห่งท่ีตั้งอยูร่อบทะเลอาเดรีตติค โดยมีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 

2,500 ปี ปัจจุบนัไดรั้บฉายาวา่เป็น “ริเวยีร่าแห่งมอนเตเนโกร”  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่กั  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดบั 4-5 ดาว 

วนัทีแ่ปด  (8) บุดวา – พอตกอริซ่า – สนามบิน – เวยีนนา – เอาท์เลท พาร์นดอฟ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั                                                                                                          

 นาํท่านเท่ียวชม เมืองเก่า “บุดวา” (BUDVA) เมืองติดชายหาดท่ีเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวอยา่งหนาแน่น นาํท่าน

ชม ST.JOHN CHURCH โบสถค์าทอลิก ซ่ึงใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมของบาทหลวงสมยัก่อน ชม 

SANTA MARIA CHURCH และ CHURCH OF TRINITY ซ่ึงเป็นโบสถเ์ก่าแก่ท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม มีเวลา



  ยโุรปบอลข่าน 9 วนั 6 คืน l OS l หน้า 12 

 
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของฝากจากเมืองบุดวา่ไดต้ามอธัยาศยั และเม่ือไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ กรุง 

พอดกอริซ่า เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน พอดกอรีซา สนามบินนานาชาติ ณ เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร 

15.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยออสเตรียนแอร์ไลน์ เท่ียวบิน OS 728 (ใชเ้วลาบิน ประมาณ 

1:40 ช.ม.)  

16.40 น. เดินทางถึง กรุงเวยีนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 

พิเศษ!!! นาํท่านเดินทางออกนอกสนามบิน เพื่อชอ้ปป้ิง ณ พาร์นดอร์ฟเอาทเ์ลทสถานท่ีชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลทท่ีใหญ่

ท่ีสุดในประเทศออสเตรีย 

หมายเหตุ: วนัจนัทร์ – วพัฤหสับดี เปิด 09.30 น. – 20.00 น.  

 วนัศุกร์ เปิด 09.30 น. – 21.30 น. / วนัเสาร์ เปิด 09.00 น. – 18.00 น. / วนัอาทิตยปิ์ด 

 **เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของท่าน อิสระม้ือเยน็ตามอธัยาศยั** 

 

 

 

 

 

19.30 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินเวยีนนา                                                                                                       

หมายเหตุ ระหวา่งรอเคร่ืองในสนามบินเวยีนนา ท่านสามารถซ้ือสินคา้ในสนามบิน หากราคาสินคา้ใน บิล

เดียวกนัเกิน 75 ยโูร สามารถทาํภาษีคืนได ้(TAX REFUND) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ี INFORMATION 

สนามบินเวยีนนา 

23.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน OS 025 (ใชเ้วลาบิน ประมาณ 10 ชัว่โมง 

วนัทีเ่ก้า  (9)       กรุงเทพฯ 

14.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ... 

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

 



  ยโุรปบอลข่าน 9 วนั 6 คืน l OS l หน้า 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

รหัส วนัทีเ่ดินทาง 
ราคาค่าทวัร์ 

25 ท่านขึน้ไป 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 
ห้องเดี่ยว จํานวนทีน่ั่งทีม่ี 

HR19-003 

HR19-006 

09 – 17 เม.ย. 19 

12 – 20 เม.ย. 19 
109,900.- 104,900.- 19,900.- 25+1 
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** ราคานีเ้ป็นราคาผู้ใหญ่หากไม่ครบอาจจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม** 

***ในกรณ ีทีม่ีผู้เดินทางไม่ครบ ทางบริษัทอาจจะขออนุญาตเกบ็ค่าบริการเพิม่ 5,000 บาท  

*** ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 

 

อตัรานีร้วม  

• ตัว๋เคร่ืองบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลบั (ชั้น ECONOMY) ตามรายการท่ีระบุไว ้    

• ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ        

• ค่าธรรมเนียม วซ่ีาโครเอเชีย และ วซ่ีาออสเตรีย 

• ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทางตามท่ีระบุ          

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

• ค่าพาหนะในระหวา่งนาํเท่ียวทั้งหมดตามท่ีระบุ         

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ  

• หวัหนา้ทวัร์ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง        

• นํ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด / วนั / ท่าน 

• ประกนัภยัการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา)   

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถต่างประเทศ 

อตัรานีไ้ม่รวม   

• ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์/ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษใน

ร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให ้เป็นตน้  

• ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทวัร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน 

 

 

การเลอืกหรือการเปลี่ยนเมนูอาหาร 

• ทุกท่านจําเป็นจะต้องแจ้งการเปลีย่นแปลงอาหารก่อนเดินทางเท่าน้ัน โดยเมนูอาหารจะเปลีย่นตามความเหมาะสมกบั

เมนูอาหารของมือ้น้ันๆ และทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

• หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนเดินทางเท่าน้ัน 

• หากท่านใดไม่รับประทานเนื้อววั จําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนเดินทางเท่าน้ัน และทางบริษัทจะเปลีย่นเป็นเมนูหมู หรือ ไก่ 

ให้ตามความเหมาะสมของร้านอาหาร 
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• หากแจ้งการเปลีย่นแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สวามารถเปลี่ยนแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้นบางกรณี) และทางบริษัทจะไม่

คืนเงินใดๆทั้งส้ิน  

วธีิการจองทวัร์ 

กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3  วนั จากวนัจอง (First come First served)  และชาํระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 

วนั หรือ เม่ือทางสายการบินมีการเรียกออกตัว๋ โดยทางบริษทัทวัร์ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน  

เงื่อนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

• ยกเลิกหลงัการจอง ปรับเงินทนัที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินทั้งหมด ( หลงัจากหักค่าใช้จ่ายตามจริง )  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000.- บาท / ท่าน   

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ 

• ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 

• หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 

• หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดรั้บวซ่ีา ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และหากวซ่ีาของผูเ้ดินทางไม่

ผา่น ทางบริษทัฯจะทาํการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ข้ึนอยูก่บั CONDITION ของทางสายการบิน 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าโครเอเชีย ประจําปี 2018 

• พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใชง้านเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน และสาํเนาหนา้พาสปอร์ต (4 ชุด) 

• รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตา ขนาดใบหนา้ ประมาณ 70-80 % (4 ใบ) 

• สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาทะเบียนสมรส (2 ชุด) 

• หลกัฐานการเงิน: จดหมายแบงค ์(BANK GUARANTEE)  หรือ สาํเนาบุค๊แบง้คย์อ้นหลงั 6 เดือน (2 ชุด) 

• จดหมายการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น (2 ชุด) 

• กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ หรือ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน (2 ชุด) 

• กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษาใหข้อหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่านั้น และบตัรประจาํตวันกัเรียนหรือ

นกัศึกษา (2 ชุด) 

 

โปรดทราบ ! 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ก่อน อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสาย การบิน, 

การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์

และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
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• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการ

เขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 

***เมื่อท่านจองทวัร์และชําระเงินมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว*** 
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