Hidden Gems of Slovenia Surprise! 9 days

โดยสำยกำรบินออสเตรียนแอร์ ไลน์ (OS)
11 - 19 เมษำยน 2563
ร่ วมดื่มด่ำบรรยำกำศควำมสวยงำมของสถำนที่ที่ได้ ชื่อว่ำ เป็ นหนึง่ ในปลำยทำงอันสุ ดแสนโรแมนติกแห่ ง สโลเวเนีย
ให้ ท่ำนได้ ลองสัมผัสกำรล่องแก่งท่ ำมกลำงธรรมชำติ ณ ทะเลสำป โบเวค อันแสนบริสุทธิ์
เยือนทะเลสำบเบลด และโบสถ์ ทตี่ ้งั อยู่กลำงเกำะ ท่ ำมกลำงหุบเขำอันสวยงำม
ชมถำ้ พอทสยำนำ หนึ่งในถำ้ ที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป ที่มีอำยุยำวนำนกว่ำ 2 ล้ำนปี
สัมผัสเสน่ ห์ของ เมือง ลูบลิยำนำ หนึ่งในเมืองเก่ำสมัยยุคกลำงที่มีควำมสวยงำมดุจดั่งเทพนิยำย

วันแรก
11 เมษำยน 2563
22.30 น.

23.45 น.

วันที่สอง
12 เมษำยน 2563
เช้า
05.35 น.
09.10 น.
10.15 น.

กลางวัน

กรุงเทพฯ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ บริ เวณชั้นผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู _ เคาน์เตอร์สาย
การบินออสเตรี ยนแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว _
เจ้าหน้าที่ เวิลด์เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินออสเตรี ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS026 นาท่านเหินฟ้าสู่ เวียนนา ประเทศ
ออสเตรี ย

เวียนนำ – เวนิส – ตริเอสเต – ปรำสำทมิรำม่ำ – ตริเอสเต – เปี ยสซำ อูนีตำ ดิทำ
เลีย – ปอรโตรอซ
อาหารเช้าบริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยาน เวียนนำ ประเทศออสเตรี ย เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
โดยสายการบินออสเตรี ยน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS521 นาท่านเหินฟ้าสู่ เวนิส ประเทศอิตาลี
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติมำร์ โค โปโล เวนิส ประเทศอิตำลี หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางสู่ ตริเอสเต เมืองท่าที่ต้งั อยูท่ างตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็ นเมืองที่อยูร่ ะหว่างทะเลเอเดรี ยติกกับประเทศสโลเวเนีย
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทมิราม่ า ปราสาทริ มอ่าวทริ เอสเต้ ที่สร้างตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 19 ในอดีตเคยถูกครอบครองโดยออสเตรี ย ที่ครั้งหนึ่งเคยยึดครองดินแดนในแถบ
ทะเลเอเดรี ยติก ความกลมกลืนของสี ผิวของน้ าทะเล ทาให้ปราสาทมีความโดดเด่นและสวยงาม
ทั้งยังมีการจัดสวนที่จดั แต่งอย่างสวยงามด้วยพรรณไม้นานาชนิค

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองตริเอสเต เมืองท่าที่สาคัญที่สุดทางตะวันออก
เฉียงเหนือของอิตาลี ตั้งอยูต่ ิดกับประเทศสโลเวเนีย เป็ นเมืองที่มีบรรยากาศที่เงียบสงบและ มี
ความน่ารักในแบบยุโรปตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นประกอบไปด้วยร้านกาแฟ
ร้านค้า และอื่นๆ อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีวิวทะเลที่สวยงาม และยังเคยเป็ นที่พานักของนักเขียน
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ที่มีชื่อเสี ยงอย่าง James Augustine Aloysius Joyce แล้ว นาท่านชม เปี ยสซำ อูนีตำ ดิทำ
เลีย เป็ นจัตุรัสหลักของเมืองตรี เอสเต โดยบริ เวณด้านหน้าของจัตุรัสนั้นติดกับทะเล เอเดรี ยติก
และยังได้รับการยอมรับว่าเป็ นจัตรุ ัสที่ต้งั อยูต่ ิดกับทะเลที่มีวิวขนาดใหญ่ ที่สุดในโลกอีกด้วย

ค่า

วันที่สำม
13 เมษำยน 2563
เช้า

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ปอรโตรอซ เมืองรี สอร์ทริ มทะเลของประเทศสโลเวเนีย
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Portoroz Kempinski Palace หรื อในระดับเดียวกัน

ปอรโตรอซ – ไพรำน – Tartini Square – โบสถ์ Saint George –
Piran Town Wall – Goriska Brda – ขี่จักรยาน – ชิมไวน์ – โกริเซีย
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ไพรำน หนึ่งในสี่ เมืองติดทะเล ของประเทศสโลวีเนีย ที่มีแนว
ชายฝั่งทะเลเอเดรี ยติคเพียง 47 กิโลเมตร เท่านั้น และยังเป็ นหนึ่งในเมืองสาคัญในคาบสมุทร
Istria อีกด้วย และยังคงสภาพของสถาปั ตยกรรมแบบดั้งเดิมของเวเนเซี ยนเอาไว้
นาท่านชม Tartini Square กลางเมืองไพราน บันทึกภาพกับรู ปปั้น Tartini นักประพันธ์
เพลงและนักไวโอลิน คนสาคัญของเมืองไพราน ซึ่งจัตุรัสสาคัญของเมือง ถูกตั้งชื่อตามชื่อเขาว่า
Tartini Square จากนั้น นาท่านชม โบสถ์ Saint George เป็ นโบสถ์ โรมันคาทอลิกที่สาคัญ
ของเมืองตั้งอยูบ่ นเนินเขา สร้างในสมัยเวเนเซียน ศตวรรษที่ 12 แบบเวเนเชี่ยน – เรอเนสซองส์
โดยนักออกแบบ Bonfante Torre จากเวนิสอุทิศให้แก่นกั บุญ Saint George ตัว Bell
tower ของโบสถ์น้ ี สร้างเลียนแบบ Bell Tower ที่ St. Mark's Square เมืองเวนิส บางส่ วน
ของโบสถ์เคยถล่มลงมา ต่อมาก็ได้ถูกซ่อมแซมบูรณะใหม่
จากนั้น นาท่านขึ้นชม Piran Town Wall กาแพงเมืองโบราณ จุดชมวิวทิวทัศน์ของเมือง
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ Goriska Brda แหล่งผลิตไวน์ในประเทศสโลเวเนีย ที่ได้ชื่อ
ว่าเป็ น “Tuscany of Slovenia”

จากนั้น พาท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปกับการ ขี่จักรยาน ท่ามกลางพื้นที่ที่เรี ยกได้ว่าเป็ น
“Tuscany of Slovenia” ให้ท่านสัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น
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จากนั้น นาท่านชมเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของการทาไวน์และ ชิมไวน์ ที่ผลิตในภูมิภาค
แห่งนี้ที่เป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นอันเลื่องชื่อของประเทศสโลเวเนีย

(หมายเหตุ : ภาพประกอบเพื่อการบรรยายลักษณะของกิจกรรม)

ค่า

วันที่สี่
14 เมษำยน 2563
เช้า

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ โกริเซีย เมืองเล็กๆทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Franz หรื อในระดับเดียวกัน

โกริเซีย – ชิวิดำเล่ เดล ฟริอุลลิ – สะพำน Ponte del Diavolo –
Piazza Paolo Diacono – โคบำริด – โบเวค – ล่ องแก่ ง – ทะเลสำบโบฮินจ์
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ชิวิดำเล่ เดล ฟริอุลลิ หนึ่งในเมืองเล็กๆ อันงดงามในภูมิภาค
Friuli-Venezia Giulia ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี นาท่านสัมผัสเสน่หข
์ องเมืองเก่าที่
ได้รับการบันทึกว่าเป็ นหนึ่งใน UNESCO World Heritage ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่าง
ยาวนานตั้งแต่ในยุคโรมัน โดยจูเลียส ซีซาร์ ภายใต้ชื่อของ Forum Lulii อาทิเช่น สะพำน
Ponte del Diavolo หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างมาตั้งแต่สมัย ค.ศ. 1442 และ
Piazza Paolo Diacono จัตุรัสใจกลางเมือง

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ โคบำริด
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ โบเวค ให้ท่านได้ลองสัมผัสการล่องแก่งท่ามกลางธรรมชาติ อัน
แสนบริ สุทธิ์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ ตื่นเต้นไปกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนานและ ความเป็ น
กันเองภายใต้การดูแลของพนักงานผูเ้ ชี่ยวชาญ

จากนั้น นาท่านชม ทะเลสำบโบฮินจ์ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสโลเวเนีย ที่ต้งั อยู่
ท่ามกลางหุบเขา Julian Alps

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Bohinj Eco หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่ห้า
15 ตุลำคม 2562
เช้า

โบฮินจ์ – ทะเลสาบโบฮินจ์ – เคเบิล้ คาร์ ส่ ู ยอดเขาโวเกิล – เบลด –
ทะเลสำบเบลด – ลูบลิยำนำ – สะพำนมังกร – เมืองเก่ำ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านชื่นชมความงามของทะเลสำบโบฮินจ์ ด้วยการขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอด
เขาโวเกิล ที่ระดับความสู ง 6,306 ฟุต หรื อ1,922 เมตร ซึ่งท่านจะสัมผัสถึง ความสวยงามของ
เทือกเขาแอลป์ ในประเทศสโลวีเนีย ที่มีชื่อว่ายอดเขาไทเกรฟ ตั้งอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติ ไท
เกรฟ และจัดเป็ นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เบลด หนึ่งในปลายทางที่มีชื่อเสี ยงเรื่ องความสวยงามของทะเลสาบ
และโบสถ์ที่ต้งั อยูก่ ลางเกาะ ซึ่งถือว่าเป็ นโบสถ์ชื่อดังที่มีคหู่ นุ่มสาวมาจัดงานแต่งงานมากมาย
และให้บรรยากาศอันสุ ดแสนโรแมนติก

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านล่อง ทะเลสำบเบลด ชมบรรยากาศท่ามกลางหุบเขาจูเลียน แอลป์ มุ่งหน้าสู่
เกาะกลางทะเลสาบที่เป็ นที่ต้งั ของโบสถ์พระแม่มารี ภายในโบสถ์มีภาพวาดเฟรสโก้มากมาย ที่
บอกเล่าเรื่ องราวของพระแม่มารี อีกทั้ง ยังมีความเชื่อท้องถิ่นสื บต่อกันมาว่า เพื่อให้ชีวิตคู่
ยัง่ ยืนและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขนั้น เจ้าบ่าวจะต้องอุม้ เจ้าสาวจากท่าเรื อเดินขึ้นบันได
จานวน 99 ขั้น จนถึงประตูหน้าโบสถ์ ก่อนที่จะทาการลัน่ ระฆัง
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อิสระให้ท่านเก็บบรรยากาศความโรแมนติกบนเกาะ จนถึงเวลานัดหมายนาท่านล่องเรื อ กลับสู่
ฝั่ง แล้วนาท่านเดินทางสู่ ลูบลิยำนำ เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวีเนีย จากนั้น นาท่านชม
สะพำนมังกร ที่ทอดข้ามแม่น้ า Ljubljanica ที่เป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมือง มีเรื่ องเล่าของ
มังกรแห่งเมืองลูบลิยานาว่า มังกร คือ Saint George ซึ่งก็คือนักรบกรี ก ผูก้ ล้าในตานาน และ
เป็ นตัวแทนของความกล้าหาญและความยิ่งใหญ่ แล้วเดินชมสถานที่ สาคัญต่างๆ ภายในเมือง
เก่าเช่น ศาลาว่าการเมือง, มหาวิหารเซนต์ นิโคลัส จากนั้น นาท่านชมย่านการค้าพื้นเมือง และ
เดินเล่นชมบ้านเรื อนที่สวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรู ป หรื อเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมาย

ค่า

วันที่หก
16 เมษำยน 2563
เช้า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม InterContinental Ljubljana หรื อในระดับเดียวกัน

ลูบลิยำนำ – ปรำสำทพรีดจำม่ำ – ถำ้ โพสทอยนำ – ลูบลิยำนำ – ล่องเรื อ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ โพสทอยนา แล้วนาท่านชม ถำ้ โพสทอยนำ หนึ่งในถ้ าที่สวยที่สุด
ในทวีปยุโรป มีอายุยาวนานกว่า 2 ล้านปี และมีความยาวกว่า 27 กิโลเมตร สาหรับการเที่ยว
ชมภายในถ้ านั้น จะเป็ นการเข้าชมโดย ขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิ ดให้บริ การมาตั้งแต่ ค.ศ. 1884
อุณหภูมิภายในถ้ าโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส (ควรเตรี ยมเสื้ อกันหนาว เนื่องจากสภาพ
อากาศภายในถ้ าค่อนข้างเย็น) อีกทั้ง ภายในถ้ ามีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและมีสีสัน
สวยงาม มีลาธาร เขื่อนเก็บน้ าใต้ดิน และห้องต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ ยังสามารถพบสิ่ งมีชีวิต
ที่เรี ยกว่า “ปลามนุษย์” (Human fish) หรื อ Olm สิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยูใ่ นถ้ า
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ผิวสี เนื้อคล้ายมนุษย์ ลาตัวยาวคล้ายงู มีแขนและขา ถูกค้นพบเป็ นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1768
และอาศัยอยูใ่ นที่มืด

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ พรี ดจาม่า แล้วนาท่านชม ปรำสำทพรีดจำม่ ำ ปราสาทในยุค เรอ
เนสซองส์ที่ต้งั อยูบ่ นปากถ้ าของหน้าผาที่มีความสู งกว่า 100 เมตร

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ ลูบลิยานา แล้วนาท่าน ล่องเรื อ ผ่านใจกลางของ เมือง
ในแม่น้ า Ljubljanica ผ่านชมเสน่ห์ ความสวยงามและทิวทัศน์ของสถานที่ต่างๆ ในลูบลิยานา
ภายใต้อีกมุมมองที่ต่างออกไป ท่ามกลางสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบบาร็ อค ที่มีมาตั้งแต่
สมัยก่อน

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม InterContinental Ljubljana หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่เจ็ด
ลูบลิยำนำ – กลำส์ – ย่ำนเมืองเก่ำ – หอนำฬิ กำ – McArthurglen Parndorf
17 เมษำยน 2563 Designer Outlet – เวียนนำ
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ กลำส์ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงามตลอด
สองข้างทาง นาท่านชม ย่ำนเมืองเก่ำ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลก
ท่านจะได้ชมบ้านเรื อนในบรรยากาศน่ารักอันเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ แล้วนาท่านชม หอ
นำฬิ กำ ได้รับการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1712 ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองอันทรงคุณค่า

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร แล้วนาท่านเดินทางสู่ McArthurglen Parndorf Designer Outlet แหล่งช้
อปปิ้ ง แฟชัน่ เสื้ อผ้ายีห่ ้อต่างๆ กว่า 150 ร้าน ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ดงั มากมาย อาทิเช่น
Coach, Prada, Polo Ralph Lauren, Armani, Bally, Aigner, René Lezard,
Burberry ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่า

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เวียนนา
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Le Méridien Vienna หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่แปด
18 เมษำยน 2563

เวียนนา – ซิตที้ ัวร์ – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเวียนนำ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านชมตัวเมือง เวียนนำ มหานครโบราณอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮบั ส์เบิร์กที่เคย
รุ่ งเรื องจนถึงขีดสุ ดเมื่อสมัยยุคกลาง ปัจจุบนั คือเมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย
และเป็ น ศูนย์รวม ทางการค้า เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง การปกครองของประเทศ ยิ่งไป
กว่านั้น เวียนนายังเป็ น ศูนย์กลางของดนตรี คลาสิ กมาตั้งแต่ช่วงต้นยุคศตวรรษที่ 20 จนได้รับ
สมญานามว่าเป็ น “City of music” และยังเป็ นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นหนึ่งใน
เมืองมรดกโลกอีกด้วย

กลางวัน

อาหารกลางวันบริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเครื่ องดื่ม
หลังอาหาร นาท่านสู่ ย่ำนกรำเบน ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังที่ใจกลางกรุ งเวียนนา แล้วอิสระให้ท่าน
ได้เดินเล่น หรื อเดินเลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย ณ จนถึงเวลานัดหมาย

19.30 น.

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติเวียนนำ
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ OS025 นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

23.20 น.
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วันที่เก้า
19 เมษำยน 2563

กรุงเทพฯ

14.20 น.

ถึงท่าอากาศยานกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้ รับความขอบคุณ
จาก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
*ภาพถ่ายเพื่อการนาเสนอโปรแกรมทัวร์เท่านั้น*
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อัตรำค่ำบริกำร สำหรับรำยกำร
Hidden Gems of Slovenia Surprise! 9 days
โดยสำยกำรบินออสเตรียนแอร์ ไลน์ (OS)
ออกเดินทำงวันที่ 11 – 19 เมษำยน 2563
อัตรำค่ำบริกำร สำหรับจำนวนผู้เดินทำง

10 ท่ ำนขึน
้ ไป

ผู้ใหญ่ ท่ ำนละ

121,900 บำท
121,900 บำท

เด็กอำยุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุ 5-11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม

111,900 บำท

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม

99,900 บำท

พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ำนละ

30,900 บำท

ตั๋วเครื่ องบินชั้นธุรกิจ (ตั๋วกรุ๊ ป)* ท่ำนละ

111,500 บำท

หมำยเหตุ


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำ เมื่อจำนวนผู้เดินทำง ถึงจำนวนที่กำหนด



ทำงบริษัท ฯ เป็ นตัวแทนในกำรยื่นเอกสำรกับทำงสถำนทูตเท่ ำนั้น ผลกำรพิจำรณำขึน้ อยู่กบั สถำนทูตแต่ เพียงผู้
เดียว
ทำงบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำรเดินทำง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็ นหลัก
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจำกข้ อผิดพลำดทำงกำรพิมพ์
กรณีผ้เู ดินทำงใช้ ตั๋วกรุ๊ปต่ำกว่ำ 10 ท่ ำน ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำตั๋วเครื่ องบินตำมนโยบำยของ
ทำงสำยกำรบิน






อัตรำค่ำบริกำรรวม
• ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร ตามรายการ
• ค่ารถรับส่งตามรายการ
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
Hidden Gems of Slovenia Surprise! 9 Days
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•
•
•

ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 3,000,000 บำท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
หัวหน้ ำทัวร์ จำกกรุงเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร เส้นทาง กรุ งเทพฯ – เวียนนา – เวนีซ และ เวียนนา – กรุ งเทพฯ (เดินทางเป็ น
หมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง
• ค่ ำภำษีน้ำมัน ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ตำมภำวะตลำดน้ำมันโลกซึ่งประกำศโดยสำยกำรบิน
ทำงบริษัทฯ อำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
• ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม
ระเบียบกำร และเงื่อนไข :
1. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง กรณี ที่มีผสู ้ ารองการ เดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนด (ผูใ้ หญ่จานวน 15 ท่านขึ้นไป)
2. การสารองที่นงั่ : บริ ษท
ั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่ง
สาเนาใบนาฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ได้รับเงินจากการ
สั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำสีลม
ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี นำยภูษณุ โลกำศิริวัตร
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ธนำคำรกรุงเทพ
สำขำสีลม
ชื่ อบัญชี นำยภูษณุ โลกำศิริวัตร

สะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3

ธนำคำรไทยพำณิชย์
สำขำสีลม
ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี นำยภูษณุ โลกำศิริวัตร และ/หรื อ นำงสำวณภัทร โลกำศิริวัตร เลขที่บัญชี

065-238830-9

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอรับชำระค่ำทัวร์ ยอดเต็มทั้งหมด**
3.

กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์

4.

กำรยกเลิก
o กรณียกเลิกกำรจองน้ อยกว่ ำ 45 วัน ก่ อนกำรเดินทำงบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำทั้งหมด
o กรณีแจ้ งยกเลิกภำยใน 30 วัน ก่อนกำรเดินทำง บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนค่ ำทัวร์ 50% ของรำคำเต็มเท่ ำนั้น
o กรณีแจ้ งยกเลิกกำรจองภำยใน 15 วัน ก่ อนกำรเดินทำง บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินค่ ำทัวร์ ท้ งั หมด
บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู ้
เดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

5.
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ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถขอคืน
ค่าบริ การได้
7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund) ได้
หมำยเหตุ
o บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรื อเข้าประเทศ เป็ นต้น
o บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะของสายการบิน
โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
o บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย
6.
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