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ออสเตรีย-สโลเวเนีย-โครเอเชีย-บอสเนีย-มอนเตเนโกร
เวียนนา(ออสเตรี ย)-กราซ-ล่องเรื อทะเลสาบเบลด(สโลเวเนีย)-ถํ้าโพสทอยน่า-ลุบเบลียน่า
ซาเกรบ(โครเอเชีย)-อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่-โทรเกียร์-สปลิท-พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน-โมสตาร์(บอสเนีย)-บรากายจ์-โพซิเทล
ดูบรอฟนิค(โครเอเชีย)-กําแพงเมืองโบราณ-ชาฟตัท-กอตอร์(มอนเตเนโกร)-บุดวา-พอตกอริ ซ่า
ช็อปปิ้ ง เอาท์เลท พาร์นดอฟ ประเทศออสเตรี ย
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Program Included
 ٭แพ๊คเกตทัวร์ นีร้ วมค่ าตัว๋ เครื่องบิน ไป – กลับ

 ٭แพ๊ กเกตทัวร์ นีร้ วมค่ าวีซ่าโครเอเชีย
 ٭ท่ านจะได้ รับประทานอาหารท้ องถิ่นที่ไม่ ควรพลาด

 ٭โรงแรมที่พกั ในแพ๊ กเกตทัวร์ นีก้ ารันตีในระดับพรีเมี่ยม
 ٭เยีย่ มชมมรดกโลกที่มีชื่อเสี ยงในประเทศโครเอเชีย
 ٭ชมระบําท้ องถิ่น “Lindo Dance” แบบเอ๊ กคลูซีฟเฉพาะท่ านเท่ านั้น!!

 ٭แพ๊ กเกตทัวร์ นีร้ วมบริการนํา้ ดืม่ ท่ านละ 2 ขวด ต่ อวัน
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CROATIA AUTHENTIC FOOD
• “Cevapi” ชวาปี้ อาหารยอดนิยมของ “ยูโกสลาเวีย” โดยมีตน้
กําเนิดที่ประเทศบอสเนีย
•

“Truffle” รับประทาน “เห็ดทรัฟเฟิ้ ล” ของซีกนั เต้ ที่ข้ ึนชื่อ จาก
แคว้นอีสเตรี ย ประเทศโครเอเชีย

•

“Veal Steak” สเต๊กเนื้อลูกวัว เมนูเด็ดจากแคว้น ควาเนอร์ -ไฮ
แลนด์ หากไม่รับประทานสมารถเป็ นเป็ นหมูหรื อไก่แทน

•

“Grilled Trout” ปลาเทร้าส์น้ าํ จืด อาหารขึ้นชื่อในเขตริ กา้ ณ
อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่

•

“Black Risotto” อาหารพื้นเมืองในงานแต่งงานของชาว
พื้นเมือง ที่ใครๆมาเที่ยวจะต้องมารับประทาน

•

“Grilled Salmon” ปลาแซลม่อนย่าง เมนูเด็ด ที่มีสไตล์การ
เสิ ร์ฟแบบโครเอเชี่ยน

•

“Oyster Tasting” จิบไวน์ขาวพร้อม ล่องเรื อชิมหอยนางรม
บริ เวณ อ่าวมาลี สตอน

•

“Grilled Tuna” จานเด็ดแห่งทะเลอาเดรี ยติค สเต๊ก ลาทูน่า
ปลาขึ้นชื่อที่สุดของประเทศโครเอเชีย

•

“Grilled Squid” เมนูปลาหมึกย่าง อาหารแนะนําของแคว้น
ดัลเมเชีย-ดูบรอฟนิค

•

“Mussel In Buzara” บูซาร่ า หอยแมลงภู่ในซอสมะเขือเทศ
สไตล์โครเอเชี่ยนแท้ๆ

•

“Lobster” รับประทาน กุง้ มังกร เสิ ร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้ นัง่
รับประทานริ มทะเลอาเดรี ยติค
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (1)

สนามบินสุ วรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – เวียนนา (ออสเตรีย)

23.45 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรี ยนแอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อม
อํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยเที่ยวบินที่ OS 016 (ใช้ เวลาบิน ประมาณ 10.50 ช.ม.)

วันทีส่ อง (2)

เวียนนา (ออสเตรีย) – กราซ (UNESCO) – เบลด (สโลเวเนีย)

05.35 น.

เดินทางถึง สนามบิน Vienna International Airport หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระเรี ยบร้อย นํา

21.30 น.

ท่านรับประทานบุฟเฟ่ ต์อาหารเช้า ณ Hotel NH Vienna Airport เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ “เมืองกราซ” (GRAZ)
(ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชัว่ โมง) ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของเมืองเกษตรกรรมทั้งสองข้างทาง /
เดินทางถึงเมืองกราซ (Graz) นําท่านชม เมืองกราซ (Graz) ซึ่งได้รับการยกย่อยให้เป็ นเมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (Cultural City
of Europe) ที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิ คของเมืองเก่าและทันสมัยของเมืองใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัวที่สุด เมือ
งกราซ (Graz) เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศออสเตรี ยเป็ นรองเพียงแค่เมืองหลวงกรุ งเวียนนาเท่านั้น ยูเนสโกได้ข้ ึน
ทะเบียนรับรองให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1999 และได้ยงั คงรับเลือกให้เป็ นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2003 อีก
ด้วย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ “เมืองเบลด” (Bled) ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) (ระยะทาง 222 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30
ชัว่ โมง) / เดินทางถึงเมืองเบลด (Bled) เมืองเล็ก ๆ ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรี สอร์ทของโลก ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบเบลดที่งดงาม
แวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ ที่เรี ยกว่า Julian Alps Mountain จึงถูกขนานนามว่าไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบเบ
ลดแห่งนี้โดดเด่นด้วยเกาะกลางทะเลสาบที่น้ าํ ทะเลสาบโดยรอบเป็ นสี เขียวมรกต เมืองเบลด (Bled)

เริ่ มมีชื่อเสี ยงสําหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เมื่อแพทย์ชาวสวิสชื่อ Dr. Arnold Rivli เห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริ สุทธิ์
ของเมืองนี้ได้ยา้ ยมารักษาคนไข้ที่เมืองนี้และใช้ชีวติ อยูท่ ี่เมืองนี้เป็ นเวลาถึง 50 ปี อีกทั้ง นโปเลียนยังเคยใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อน
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ริ มทะเลสาบยังมีคฤหาสน์ของติโต อดีตผูร้ วมชาติยโู กสลาเวีย ซึ่งใช้เป็ นที่รับแขกบ้านแขกเมือง / จากนั้นนําท่าน “ล่ องเรือเพลท
น่ า” ในทะเลสาบเบลด ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่มีความสวยงาม ผ่านชมเกาะเป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์ประจําเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษ
ที่ 11 เล่ากันว่าหากคู่สมรสคูใ่ ดได้มาโยกระฆังในโบสถ์จะมีชีวติ คูย่ นื ยาว โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุม้ เจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรื อจนถึง
ประตูโบสถ์
คํา่

นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่ กั อาหารพืน้ เมือง

วันทีส่ าม (3)

เบลด – ถํา้ โพสทอยน่ า – ลุบเบลียน่ า – ซาเกรบ (โครเอเชี ย)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางสู่ “ถํา้ โพสทอยน่ า” (Postojna Cave) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัว่ โมง) ชมถํ้าโพสทอยน่าโดยการ
นัง่ รถรางไฟฟ้ าของทางถํ้า (15-20 นาที) จากนั้นเดินชมถํ้าซึ่งถือว่าเป็ นถํ้าที่สวยที่สุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี มีความยาว
ภายในถํ้าถึง 27 กิโลเมตร ผ่านลําธาร เขื่อนเก็บนํ้าใต้ดินภายในถํ้าตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร ภายในถํ้ามีหินงอกหินย้อย
หลากหลายแบบและสี สนั สวยงามสุดพรรณนา มีหอ้ งต่าง ๆ ภายในถํ้ามากมายลดหลัน่ เป็ นชั้นๆ ราวกับเนรมิต ท่านจะได้ชมความ
แปลกของ ปลามนุษย์ (Human Fish) ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมากกว่า 10 ล้านคนมาเยือนถํ้า แห่งนี้ อิสระให้
ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

**อุณหภูมิในถํา้ เฉลีย่ 9 องศาเซลเซียส ควรสวมเสื้อคลุมกันหนาวเข้ าไปด้ วย**
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ “กรุงลุบเบลียน่ า” (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย (Slovenia) (ระยะทาง 53 กิโลมตร ใช้เวลา
เดินทาง 1.35 ชัว่ โมง) แม้จะเป็ นเมืองที่เล็กๆ แต่เปี่ ยมไปด้วยบรรยากาศเรี ยบง่าย สงบเรี ยบร้อยและเป็ นระเบียบ นําท่านชมโบสถ์
ประจําเมือง ต่อด้วยนําท่านสู่จตั ุรัสที่เป็ นจุดศูนย์รวมของเมือง ท่านจะได้ชมความสวยงามของสะพาน 3 สะพาน ที่เชื่อมต่อเมืองเข้า
ด้วยกัน, ถ่ายรู ปกับสะพานมังกร (Dragon Bridge) ซึ่งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งลุบเบลียน่า (Ljubljana) มีเวลาอิสระ
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ให้ท่านเดินชมบรรยากาศของ “จตุรัสพรี เซอร์เรนส์” (Preseren Square) กวีเอกแห่งสโลวีเนีย ผูป้ ระพันธ์บทเพลงชาติสโลวีเนียตาม
อัธยาศัย เมื่อได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ “เมืองซาเกรบ” (ZAGREB) (ระยะทาง 153 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทาง 2.30 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย (Croatia) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี โดยเมืองซาเกรบได้เฉลิม
ฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ.1994 ที่ผา่ นมาเป็ นเมืองหลวงที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมและสิ่ งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์มากมาย
และเป็ นหัวใจของการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ
คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่ (4)

ซาเกรบ – คาโลวัช – รัสต็อคเก้ – อุทยานแห่ งชาติพลิทวิเซ่ (UNESCO)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านชม มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น (St. Stephen’s Cathedral) (การเข้าชมขึ้นอยูก่ บั วันและเวลา อาจมีการปิ ดหรื อมีการทําพิธี)
สถาปั ตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบนั ได้บูรณะ ปฏิสงั ขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค (Neo-Gothic) งดงามด้วยหอคอยแฝด
ปลายแหลมสี ทองอร่ าม ภายในประดิษฐานรู ปนักบุญองค์สาํ คัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์, เซนต์ปอลล์ ฯลฯ ชมอักษรโบราณที่
เป็ นอักษรภาพที่มีอายุนบั พันปี

นําท่านชมเมืองตอนล่าง (Lower Town) จัตุรัสกลางเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยห้างร้านนําสมัย แหล่งชุมชนและศูนย์กลางเมืองของชาว
ซาเกรบ อันเป็ นจุดที่รถรางสายสี ฟ้าทั้งรุ่ นใหม่และเก่า มาประจบกันที่นี่ ชม อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelačić ผูย้ งิ่ ใหญ่ ผูซ้ ่ ึงต่อสูเ้ พื่อ
ความอิสระจากชาวฮังการี เมื่อปี ค.ศ. 1848 ต่อด้วยนําท่านย่าน Flower Square อันเป็ นที่ต้งั ของโบสถ์ออโธดอกซ์ ที่มีเพียงไม่กี่แห่ง
ในกรุ งซาเกรบ นําท่านขึ้น รถรางไฟฟ้ า (Funicular) สู่เมืองตอนบน Upper Town เป็ นรถรางสายที่ส้ นั ที่สุดในยุโรป โดยใช้เวลาใน
การขึ้นเพียง 57 วินาที ชมวิวทิวทัศน์จากจุดชมวิวของเมืองตอนบน ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุม้ เป็ นประตูหิน ผ่านชมโบสถ์
เซนต์ มาร์ ก (St. Mark’s Church) ที่มีหลังคาสวย แปลกตาไม่เหมือนที่ไหนใดในโลก ชมประตูเมืองโบราณ เป็ นที่ต้ งั ของ รู ป
ไอคอนพระแม่มารี ที่รอดพ้นจากเหตุไฟไหม้ในสมัย ศตวรรษที่ 19 โดยในเหตุการณ์ตอนนั้นทุกอย่างถูกเผาไหม้ มีเพียงรู ปไอคอน
ที่ยงั คงเหลือ จนทําให้ผคู ้ นมากราบไหว้บูชาขอสิ่ งปาฎิหารย์ และมีการนําแผ่นหิ นอ่อนเขียนคําว่า ฮวา-ล่า (HVALA) แปลว่า
ขอบคุณ มาติดไว้ตามผนังจนเต็มไปหมด
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่ งชาติ พลิตวิเซ่ ” (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง) ระหว่างทางแวะถ่ายรู ปที่
พิพิธภัณฑ์สงครามกลางแจ้ง ณ “เมืองคาโลวัช” (Karlovac) เมืองผลิตเบียร์ชื่อดังของประเทศโครเอเชีย ผ่านชมธรรมชาติและความ
งามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่ าเขาสลับทุ่งหญ้านําท่านแวะเที่ยวชม หมู่บา้ นท้องถิ่นระหว่างทางในเขตเมือง สลุน
(Slunj) เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ มีชื่อเรี ยกกันว่า รัสต็อคเก้ (Rastoke) หมู่บา้ นที่ต้งั อยูบ่ นแม่น้ าํ โคราน่า ที่ไหลรวมกันมาจากอุทยานห่งชาติ
พลิทวิเซ๋ นําท่านเดินชมความสวยงามพร้อมเก็บภาพเป็ นที่ระลึก ของวิถีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่แตกต่างจากเรา

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ และนําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ในเขตอุทยานแห่ งชาติพลิทวิเซ่
***โรงแรมในเขตอุทยานแห่ งชาติพลิทวิเซ่ มีบริ การในระดับ 3 ดาวเท่ านั้น***

วันที่ห้า (5)

อุทยานแห่ งชาติพลิทวิเซ่ – โทรเกียร์ (UNESCO) – สปลิท (UNESCO)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางเข้าสู่ “อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่ ” (National Park Plitvice Jezera) (ระยะทาง 153 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2
ชัว่ โมง) อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็ นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ.
1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 296 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยผิวนํ้าทะเลสาบสี เขียวมรกตและสี ฟ้า รวมกันถึง 16
ทะเลสาบ

เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลดั เลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ท่านจะเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและ
นํ้าตกที่ไหลรวยริ นลงสู่ทะเลสาบทัว่ ทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระนํ้าใสราวกระจกสะท้อนสี ครามของท้องฟ้ า
แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่ น..นําท่านสู่ท่าเรื อ ล่องเรื อข้าม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ช้ นั บน
ของอุทยาน (LOWER & UPPER LAKE) จากนั้นเพลิดเพลินกับธรรมชาติอนั งดงามและอลังการของ LOWER LAKE ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติอนั ยิง่ ใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหิ นปูนที่ต้ งั ตระหง่าน อีกทั้งยังเชื่อมต่อด้วยนํ้าตกต่างๆมากมาย นําท่านเดินชม
ทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกันทั้ง 16 แห่ง และนอกจากนั้นบริ เวณรายล้อมยังเต็มไปด้วย
ถํ้าน้อยใหญ่กว่า 20 ถํ้า และชม Big Waterfalls เป็ นนํ้าตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งนี้
เทีย่ ง

รับประทานอาหรกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
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บ่าย

นําท่านเดินทางออกจากอุทยานพลิทวิเซ่สู่ “แคว้ นดัลเมเชีย” (Dalmatia) แคว้นทางตอนใต้ที่มีลกั ษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ
แบบเมดิเตอร์เรเนียนขนานแท้ หากใครเคยได้ยนิ ชื่อหรื อรู ้จกั สุนขั พันธุ์
“ดัลเมเชี่ยน” (Dalmatian) ดินแดนดัลมาเชียแห่งนี้คือต้นกําเนิดของสุนขั พันธุ์น้ ีนี่เอง / นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโทรเกียร์ ” (Trogir)
เมืองมรดกโลก (ระยะทาง 214 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชัว่ โมง)
นําท่านชมเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ที่มีสถาปั ตยกรรมในสไตล์ กรี ก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองเก่าที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อ
ศตวรรษที่ 16 , หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14

ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ (St. Lawrence’s Cathedral) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิ บปี ที่มีความงดงาม
ด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้ นสิ งโต อดัม & อีฟและรู ปสลักนักบุญเซนต์ลอว์เรนซ์องค์สาํ คัญ ที่ผสู ้ ร้างมหาวิหาร
แห่งนี้อทุ ิศให้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสิ นค้าท้องถิ่นที่ระลึกมากมายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์แห่งนี้ เมื่อได้เวลาอัน
สมควร นําท่านเดินทางสู่ “เมืองสปลิท” (Split) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที) สปลิทเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของ
ประเทศ เป็ นเมืองท่าที่มีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโครเอเชีย สามารถนัง่ เรื อข้ามฟากระหว่างประเทศไปที่ประเทศ
อิตาลีได้ ณ เมืองแห่งนี้
คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่หก (6)

สปลิท – ชมพระราชวังโบราณ (UNESCO) – โมสตาร์ (UNESCO) บอสเนีย & เฮอเซโกวีน่า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านชม “พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน” (Diocletian’s Palace) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน ที่ตอ้ งการสร้าง
พระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวติ ของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ในยุคสมัยของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน
เป็ นช่วงยุคสมัยเริ่ มต้นของจักรวรรดิโรมันตะวันออก หรื อ จักรวรรดิไบเซนไทน์นน่ั เอง พระราชวังดิโอเคลเชี่ยนได้ข้ ึนทะเบียนให้
เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 ชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่หอ้ งอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ดว้ ยเสาหิ นแกรนิต 3 ด้าน
และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

บ่าย

จากนั้นนําท่านสู่ “เมืองโมสตาร์ ” (Mostar) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า (Bosnia & Herzegovina) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชัว่ โมง) ระหว่างข้ามพรมแดนจะมีการตรวจวีซ่าด้วย โดยระหว่างทางท่านจะผ่านเมืองสวยชื่อว่าเมืองโอมิช
(Omis) เป็ นเมืองสวยตั้งอยูร่ ิ มทะเลอาเดรี ยติค

โมสตาร์ เป็ นเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็ นเมืองที่ใหญ่
เป็ นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยูบ่ นแม่น้ าํ เนเรทวา (Neretva) ซึ่งเปรี ยบเสมือนเป็ นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทาง
ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าํ จะเป็ นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็ นส่วนที่เป็ นที่ต้งั ของสุเหร่ าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่ วนฝั่งตะวันตกจะเป็ น
ส่วนของศาสนาคริ สต์แบบคาทอลิก อันเป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์และที่อยูข่ องนักบวช ปัจจุบนั โมสตาร์เป็ นเมืองที่สวยงามและโด่งดัง
ที่สุดอีกแห่งหนึ่งประเทศของบอสเนีย คําว่า โมสตาร์ มาจากคําว่า “The Bridge Keepers” หรื อแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูรักษา
สะพานที่ต้ งั อยูเ่ หนือแม่น้ าํ เนเรทว่า

คํา่

รับประทานอาคารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันทีเ่ จ็ด (7)

โมสตาร์ – บลากายจ์ – โพซิเทล – มาลี สตอน (โครเอเชี ย) – ดูบรอฟนิค

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางสู่เมือง “บลากายจ์ ” (Blagaj) (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) ชม ตลาดเทปา ซึ่งเป็ นเขตเมืองเก่าที่
ได้รับการอนุรักษ์และยกย่องให้เป็ นมรดกโลก / นําท่านเดินชมเมืองเก่าแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ชมบ้านแบบเติร์ก
(Turkish House) ซึ่งเหลืออยูเ่ พียงไม่กี่หลังในโมสตาร์
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ปั จจุบนั เจ้าของบ้านยังคงเป็ นชาวบอสเนียนเชื้อสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินช้อปปิ้ งสิ นค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ “เมืองโพซิเทล” (Pocitelj) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) โพซิเทลเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยง เกี่ยวกับด้าน
สถาปั ตยกรรมแบบอิสลามมิค (Islamic) ซึ่งเป็ นรู ปแบบสถาปั ตยกรรมที่หาชมได้ยากยิง่ อีกทั้งเมืองนี้ยงั เป็ นเมืองมรดกโลก ที่ยเู นส
โก้กาํ ลังบูรณะให้เมืองแห่งนี้กลับมาเป็ นดังเดิมเช่นในอดีตกาล เนื่องจากเมืองโพซิเทล (Pocitelj) เป็ นเมืองที่มีตาํ นาน ประเพณี และ
เรื่ องราว ยาวนานที่สุดในเขตยุโรปตะวันออกเฉี ยงใต้ เมื่อได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางพรมแดนกลับเข้าสู่เขตประเทศ
โครเอเชีย ณ “เมืองมาลี สตอน” (Mali Ston) (ระยะทาง 73 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชัว่ โมง)

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (วันนีท้ านอาหารกลางวันช้ ากว่ าปกติ)

บ่าย

นําท่านเยีย่ มชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆของการเลี้ยงหอย แล้วให้ท่านได้ ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรี ยติคพร้อมด้วย
เครื่ องเคียง และจิบไวน์สด ท่ามกลางความสวยงามของอ่าวมาลี สตอน

นําท่านเดินทางสู่ “เมืองดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัว่ โมง) ดูบรอฟนิคหรื อไข่มุกแห่ง
ทะเลอาเดรี ยติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็ นเมืองที่
สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้ถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรื อนกว่าครึ่ ง
อนุสาวรี ยต์ ่างๆ เสี ยหาย และทรุ ดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสญ
ั ญา ERDUT สงบศึก และ
เริ่ มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสี ยหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น
ปั จจุบนั เมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริ มให้เป็ นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภาพของเมืองซึ่งดูบ
รอฟนิค ที่ต้งั อยูต่ ามแนวชายฝั่งทะเลอาเดรี ยติค ตัวเมืองจะเป็ นป้ อมปราการโบราณที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
คํา่

นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่ า
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รับประทานอาหาร คํา่ ณ โรงแรมทีพ่ กั

วันทีแ่ ปด (8)

ดูบรอฟนิค – กําแพงโบราณ – กอเตอร์ (UNESCO / มอนเตเนโกร) – บุดวา

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
ช่วงเช้ามีเวลาช่วงสั้น ๆ ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนที่โรงแรมตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์เพื่อขึ้น
กระเช้าไฟฟ้ า สู่ยอดเขา SRD ที่มีความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็ นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสี และความ
งดงามทะเลอาเดรี ยติก ยามสี น้ าํ เงินของทะเลอาเดรี ยติกตัดกับสี สม้ แสดของกระเบื้องหลังคาเมืองเก่า สวยงามเกินจินตนาการมากว่า
คําบรรยายใด ๆ

นําท่านเยีย่ มชม “เมืองเก่ าดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) ถ่ายรู ปที่ระลึกบริ เวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็ นสถานที่นดั พบและประกอบ
กิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผูก้ ระทําผิดด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน (Orlando
Column)หอนาฬิ กา (Bell Tower) ที่ต้ งั อยูป่ ลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปั ดทําด้วยเหล็ก มีความพิเศษ
ตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปั ด

ซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรู ปปั้ นของ นักบุญ St. Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจําเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่ง
แรกของเมืองเป็ นฉากหลังเพิม่ สเน่ห์มนต์ขลังสวยสดงดงาม / จากนั้นนําท่านชมกําแพงเมืองโบราณ ขึ้นชมความสวยงามของแนว
หลังคาสี สม้ ตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า กําแพงแห่งนี้มีความยาวรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้เพลิดเพลินชมความสวยงาม
โดยว่ากันว่าใครมาเมืองดูบรอฟนิคแล้วไม่ได้ข้ ึนมาชมกําแพงเมืองโบราณแห่งนี้ ถือว่ามาไม่ถึงดูบรอฟนิค…
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง เมนูพเิ ศษ กุ้ง LOBSTER ย่ าง เสิร์ฟพร้ อมสปาเก็ตตี้
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บ่าย

นําท่านข้ามพรมแดนสู่ ประเทศมอนเตเนโกร (Montenegro) แปลความหมายเป็ นภาษาอังกฤษได้วา่ BLACK MOUNTAIN หรื อ
"ภูเขาสี ดาํ " ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาคริ สต์นิกายออร์โธดอกซ์ ปั จจุบนั มอนเตเนโกรเป็ นประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ
และพยายามร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป

เดินทางสู่ “เมืองกอเตอร์ ” (Kotor) (ระยะทาง 93 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง) มรดกโลก UNESCO แห่งแรกของประเทศ
มอนเตเนโกรที่ได้รับการรับรองในปี ค.ศ.1979 ระหว่างทางท่านจะได้ ชมเมืองเก่าและธรรมชาติที่สวยงาม...นําท่านชม
ST.TRIPHUN CHURCH โบสถ์นิกายคาทอลิก และ ST.NIKOLA CHURCH โบสถ์นิกายออโธดอกซ์ จากนั้นเมื่อได้เวลาอัน
สมควร นําท่านสู่ “เมืองบุดว่ า” (BUDVA) (ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เป็ นเมืองโบราณตั้งอยูบ่ นชายฝั่งอาเดรี
ยติค เป็ นเมืองเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งที่ต้ งั อยูร่ อบทะเลอาเดรี ตติค มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 2,500 ปี ปัจจุบนั ได้รับฉายาว่าเป็ น “ริ เวีย
ร่ าแห่งมอนเตเนโกร”

คํา่

นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่ กั

วันทีเ่ ก้ า (9)

บุดว่ า – พอตกอริซ่า – เวียนนา (ออสเตรี ย) – พิเศษ!! นําท่ านช็ อปปิ้ ง พาร์ ดอร์ ฟเอาท์เลท

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเที่ยวชม เมืองเก่า “บุดว่ า” (Budva) เมืองติดชายหาดที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวอย่างหนาแน่น
นําท่านชม ST.JOHN CHURCH โบสถ์คาทอลิก ซึ่งใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของบาทหลวง
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สมัยก่อน ชม SANTA MARIA CHURCH และ CHURCH OF TRINITY ซึ่งเป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่มีสถาปั ตยกรรมที่งดงาม มีเวลาให้
ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าของฝากจากเมืองบุดว่าได้ตามอัธยาศัย และเมื่อได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ กรุ งพอดกอริ ซ่า เมือง
หลวงของประเทศมอนเตเนโกร
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน พอดกอรี ซา สนามบินนานาชาติ ณ เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร

15.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยสายการบินออสเตรี ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน OS 728 (ใช้ เวลาบิน ประมาณ 1:40 ช.
ม.)

16.40 น.

เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย
พิเศษ!!! นําท่ านเดินทางออกนอกสนามบิน เพือ่ ช้ อปปิ้ ง ณ พาร์ นดอร์ ฟเอาท์ เลท
สถานทีช่ ้ อปปิ้ งเอาท์ เลททีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในประเทศออสเตรีย

หมายเหตุ: วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เปิ ด 09.30 น. – 20.00 น.
วันศุกร์ เปิ ด 09.30 น. – 21.30 น. / วันเสาร์ เปิ ด 09.00 น. – 18.00 น. / วันอาทิตย์ ปิด
**เพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่ าน อิสระมื้อเย็นตามอัธยาศัย**
19.00 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่สนามบินเวียนนา
หมายเหตุ ระหว่ างรอเครื่ องในสนามบินเวียนนา ท่ านสามารถซื ้อสิ นค้ าในสนามบิน หากราคาสิ นค้ าใน บิลเดียวกันเกิน 75 ยูโร
สามารถทําภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุ ณาสอบถามที่ เจ้ าหน้ าที่ INFORMATION สนามบินเวียนนา

23.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน OS 025 (ใช้ เวลาบิน ประมาณ 10 ชั่วโมง)

วันทีส่ ิ บ (10) สนามบินสุ วรรณภูมิ (กรุ งเทพฯ)
14.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ...
************************************
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อัตราค่ าบริการ
รหัส

วันทีเ่ ดินทาง

ราคาค่ าทัวร์
25 ท่ านขึน้ ไป

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่ มีเตียงเสริม)

ห้ องเดี่ยว

จํานวนทีน่ ั่งทีม่ ี

HR19-002

07 – 16 เม.ย. 19

119,900.-

114,900.-

27,900.-

25+1

** ราคานีเ้ ป็ นราคาผู้ใหญ่ หากไม่ ครบอาจจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม**
***ในกรณี ทีม่ ีผู้เดินทางไม่ ครบ ทางบริษัทอาจจะขออนุญาตเก็บค่ าบริการเพิม่ 5,000 บาท
*** ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***
อัตรานีร้ วม
• ตัว๋ เครื่ องบิน ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้
• ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชี ย และ วีซ่าออสเตรีย
• ค่าที่พกั ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
• ค่าพาหนะในระหว่างนําเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
• หัวหน้าทัวร์ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• นํ้าดื่ม วันละ 2 ขวด / วัน / ท่าน
• ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณี เสี ยชีวติ ) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา)
• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ
อัตรานีไ้ ม่ รวม
• ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง ( พาสปอร์ต )
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ / ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ส่งั พิเศษใน
ร้านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริ ษทั จัดให้ เป็ นต้น
• ค่ าธรรมเนียมทิป หัวหน้ าทัวร์ ไทย ท่ านละ 1,000 / คน
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การเลือกหรือการเปลี่ยนเมนูอาหาร
• ทุกท่ านจําเป็ นจะต้ องแจ้ งการเปลีย่ นแปลงอาหารก่ อนเดินทางเท่ านั้น โดยเมนูอาหารจะเปลีย่ นตามความเหมาะสมกับ
เมนูอาหารของมือ้ นั้นๆ และทางบริษัทจะไม่ คืนเงินใดๆทั้งสิ้น
• หากท่ านใดมีการแพ้ อาหารทะเลหรือไม่ รับประทานอาหารทะเล จําเป็ นต้ องแจ้ งเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนเดินทางเท่ านั้น
• หากท่ านใดไม่ รับประทานเนื้อวัว จําเป็ นต้ องแจ้ งเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนเดินทางเท่ านั้น และทางบริษัทจะเปลีย่ นเป็ นเมนูหมู หรือ ไก่
ให้ ตามความเหมาะสมของร้ านอาหาร
• หากแจ้ งการเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารแล้ ว ไม่ สวามารถเปลี่ยนแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้ นบางกรณี) และทางบริษัทจะไม่ คืน
เงินใดๆทั้งสิ้ น

วิธีการจองทัวร์

กรุ ณาชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง (First come First served) และชําระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
หรื อ เมื่อทางสายการบินมีการเรี ยกออกตัว๋ โดยทางบริ ษทั ทัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่ าบริการ
•
•
•
•
•
•
•

ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็ นค่ าบริการของพนักงาน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินทั้งหมด ( หลังจากหักค่ าใช้ จ่ายตามจริง )
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจํา 20,000.- บาท / ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่ าทัวร์
ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
หากมีการออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะคิดค่าบริ การตามจริ ง
หากทางบริ ษทั ฯต้องออกตัว๋ เครื่ องบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผูเ้ ดินทางไม่
ผ่าน ทางบริ ษทั ฯจะทําการ REFUND กับทางสายการบิน หรื อ ขึ้นอยูก่ บั CONDITION ของทางสายการบิน

เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าโครเอเชีย และ วีซ่าออสเตรีย ประจําปี 2018
•
•
•
•
•
•
•

พาสปอร์ ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสําเนาหน้าพาสปอร์ ต (4 ชุ ด)
รู ปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสี ขาว ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตา ขนาดใบหน้า ประมาณ 70-80 % (4 ใบ)
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนสมรส (2 ชุ ด)
หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) หรื อ สําเนาบุค๊ แบ้งค์ยอ้ นหลัง 6 เดือน (2 ชุ ด)
จดหมายการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น (2 ชุ ด)
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า หรื อ หนังสื อรับรองบริ ษทั ที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน (2 ชุ ด)
กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษาให้ขอหนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเท่านั้น และบัตรประจําตัวนักเรี ยนหรื อ
นักศึกษา (2 ชุ ด)
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โปรดทราบ !
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน,
การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
• บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้า
ออกเมือง อันเนื่ องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ
***เมื่อท่ านจองทัวร์ และชํ าระเงินมัดจําแล้ ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความ และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ แจ้ งไว้ แล้ ว***

