
   

HHIIGGHHTTLLIIGGHHTT  AAUUSSTTRRIIAA--CCRROOAATTIIAA  
ออสเตรยี – สโลเวเนยี - โครเอเชยี 

เปิดโลกใบใหญ่กบัสดุยอดความโรแมนติกของ 2 ประเทศ 

10 วนั 7 คนื บนิตรง โดยสายการบนิไทย (TG) 

: เทีย่วชมถ า้โพสทอยน่า ถ า้ทีส่วยและเก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป 
: เข้าพักใจกลางธรรมชาตอินัสวยงามในอุทยานพริตวเิซ่ หัวใจของโครเอเชีย 
: เข้าชมพระราชวงัไดโอคลเีชียน พระราชวงัอนัเก่าแก่ตั้งแต่อาณาจักรโรมัน 
: เทีย่วชมเมืองแห่งมรดกโลก Hallstat  พร้อมเข้าชมพระราชวงัเชินบรุนน์ในออสเตรีย 
: อสิระช๊อปป้ิงถนนคาร์ตเนอร์อย่างเตม็อิม่ 

 
 

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

กําหนดการเดินทาง 

76,900.- 19 – 26 พ.ค. 2561 

 2 – 9, 16 – 23 มิ.ย. 2561 

ถ า้โพสทอยน่า 

เมืองซาเกร็บ 

อทุยานแห่งชาติพลทิวิเซ่ พระราชวงัไดโอคลเีชียน 

 
 
 
 

สะสมไมล์ 50% 
 

เมืองฮอลสตทั พระราชวงัเชรินบรนุน ์



   

  

        พิเศษพิเศษ!!  เมนูเมนูหอยนางรมหอยนางรมพรอ้มไวน์พรอ้มไวน ์   

        อาหารข้ึนช่ือของอาหารข้ึนช่ือของโครเอเชียโครเอเชีย  

  

  

  

  

  

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ TG936 01.30-07.00     

2 
กรุงเทพฯ-เวียนนา(ออสเตรยี)-ฮอลสตทั-ลูบลิยาน่า

(สโลเวเนีย) 
 

  AUSTRIA TREND HOTEL 
LJUBLJANA 

3 

ลูบลิยาน่า-จตัุรสัเพรเซเรน-สะพานมงักร-โพสทอยน่า

(สโลเวเนีย)-ถ ้าโพสทอยน่า-เมืองโอพาเทีย (โครเอเชีย)

รูปป้ันหญิงสาวกับนกนางนวล-พลิตวิเซ่ 

   

HOTEL JEZERO 

4 
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่-เมืองซาดาร-์ทะเลออรแ์กน- 

โบสถเ์ซนตโ์ดแนท-โรมนัฟอรัม่-โบสถอ์นาสตาเชีย 

   
KOLOVARE HOTEL 

ZADAR 

5 5 
เมืองโทรเกียร-์ประตูเมืองเก่า-ศาลาว่าการเก่า-เมือง

สตอน-นัง่เรอืสู่ฟารม์หอยนางรม-เมืองดูบรอฟนิก 

      HOTEL LERO 
DUBROVNIK 

66  

นัง่กระเชา้ชมเมือง-ลานน ้าพุโอโนฟรโิอ-Pile Gate-หอ

นาฬิกาโบราณ-พระราชวังเรคเตอร-์ถนนพลาคา-นัง่เรอืสู่

เมืองคาฟถตั-โบสถเ์ซนตนิ์โคลสั-เมืองสปลิท 

     

ATRIUM HOTEL SPLIT 

77  
พระราชวังไดโอคลีเซียน-วิหารจูปิเตอร-์มหาวิหารเซนต์

ดอมนิอุซ-เมืองคารโ์ลวัค-เมืองซาเกรบ็ 

     HOTEL PANORAMA 
ZAGREB 

8 8 

จตัุรสัเจลาซิค-ตลาดกลางเมือง-โบสถเ์ซนตม์ารค์-เมือง 

กราซ(ออสเตรยี)-กรุงเวียนนา-พระราชวังเชรินบรุนน-์   

ชอ๊ปป้ิงถนนคารต์เนอร ์

     

RAINERS HOTEL  

9 9 สนามบินเวียนนา-กรุงเทพฯ TG937 13.30-05.20(+1) 
      

10 10 กรุงเทพฯ 
      



   

น า้วนนารโุตะ 

วนัทีส่องของการเดินทาง กรุงเทพฯ – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) – ฮอลสตทั – ลูบลิยาน่า (สโลเวเนีย) 

วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ  

 

  

  
 

22.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2-4 เคานเ์ตอร ์ D สายการบนิไทย 

(TG)  พบ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกด้านเอกสารและ

สมัภาระ 

 

 

01.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG936 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง) 

 

07.00 น. เดินทางถงึ สนามบนิ เวียนนา ประเทศออสเตรีย  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 6 ชม.) ผ่านด่าน

ตรวจคนเข้าเมืองและเชค็สมัภาระทุกท่านแล้ว นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตทั  (ระยะทาง

ประมาณ 313 กโิลเมตร หรือประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารพื้ นเมือง ณ ภตัตาคาร (1) 

นาํท่านเที่ยวชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี นาํท่านเดินเที่ยวชมเมืองที่ต้ังอยู่

ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสเีขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัว่าเป็นเมือง

ที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 

แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพ้ืนที่มรดกโลก UNESCO 

Cultural -Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝนั

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ประเทศสโลเวเนีย (ระยะทางประมาณ 266 กโิลเมตร หรือประมาณ 

3.30 ชั่วโมง) ประเทศบนชายฝั่งทางใต้ของเทอืกเขาแอลป์และเป็นส่วนหน่ึงของราชอาณาจักร

ยูโกสลาเวียจนถงึ พ .ศ. 2488 ประเทศเลก็ๆ แต่เตม็ไปด้วยธรรมชาติอนังดงาม สมัผสัลึกเตม็

อิ่มในเขตทะเลสาบและถํา้สวยที่สดุแห่งหน่ึงของโลก นาํท่านสู่เมืองลูบลิยาน่า เมืองหลวงของ

ประเทศสโลเวเนียและยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของประเทศอกีด้วย เมืองที่เตม็ไปด้วยลักษณะ

สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ชวนให้ระลึกถงึอทิธพิลของจักรวรรดิต่างๆ ของเมืองน้ีตามแม่นํา้ช่ือ

เดียวกนัน้ี และเพลิดเพลินกบัต้นไม้ใบหญ้าจากสวนสาธารณะ 

คํา่   รบัประทานอาหารจีน ณ ภตัตาคาร (2)  

นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

วนัทีส่ามของการเดินทาง       เมืองลุบลิยาน่า - จัตุรสัเพรเซเรน – สะพานมงักร – โพสทอยน่า – ถํ้าโพสทอยน่า 

    เมืองโอพาเทีย (โครเอเชีย) – รูปป้ันหญงิสาวกบันกนางนวล - อุทยานแห่งชาติ 

    พลิตวิเซ่ 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นาํท่านสู่จัตุรสัเพรเซเรน จุดศูนย์กลางของเมืองที่ชาวเมืองมักจะนิยมมานัดพบกนัที่น่ี และยัง

เป็นที่ต้ังของรูปป้ันของ ฟรานซ์เพรเซเรน กวีที่มีช่ือเสยีงของสโลเวเนีย แล้วนาํท่านชมสะพาน

มงักร สะพานที่มีความโดดเด่นสะดุดตาบริเวณหัวสะพานที่มีการออกแบบสร้างเป็นรูปมังกร

บินขนาดใหญ่ที่งดงาม โดยสะพานแห่งน้ีสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นทางข้ามแม่นํา้ ลูบลิยานิกา ถูกสร้าง

ขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 สมัยของ กษัตริย์ฮังการี เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ ถูก

ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ Dalmatian ณ ขณะที่เขากาํลังเรียนอยู่ ในกรุงเวียนนา ให้ท่านอสิระ

ถ่ายรูปตามอธัยาศัย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารพื้ นเมือง ณ ภตัตาคาร (4) 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองโพสทอยน่า เพ่ือเข้าชมถํ้าโพสทอยน่า (ระยะทางประมาณ 52 กโิลเมตร 

หรือประมาณ 1 ชั่วโมง) ซ่ึงถอืว่าเป็นถํา้ที่สวยที่สดุในยุโรป เปิดให้บริการมากว่า 188 ปี และมี

อายุเก่าแก่ถงึ 2 ล้านปี ให้ท่านชมความสวยงามภายในถํา้โดยรถรางไฟฟ้าสาํหรับที่น่ีโดยเฉพาะ 

ภายในท่านจะได้ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยรูปแบบต่างๆมากมายที่มีสสีนัสวยงาม 

นอกจากน้ีท่านจะได้ชมความสวยงามของลาํธารและเขื่อนเกบ็นํา้ใต้ดิน นอกจากน้ี 

 

 

ท่านจะได้ชมปลามนุษย์ หรือ Olm สิ่งมีชีวิตขนาดเลก็ที่อาศัยอยู่ในถํา้ ผวิสเีน้ือคล้าย

มนุษย์ ลาํตัวยาวคล้ายงู มีแขนและขา อกีด้วย แล้วนาํท่านเดินทางสู่เมืองโอพาเทีย

เมืองต่างอากาศอนัสวยงามอกีแห่งหน่ึงของประเทศโครเอเชีย หรืออกีสมญานามหน่ึง

คือ ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค ชื่อเดิมของเมืองน้ีคือ Abbazia ให้ท่านถ่ายรูปกบัรูปป้ัน

หญงิสาวกบันกนางนวล ที่ชาวบ้านที่น่ันเช่ือกนัว่า เลด้ีของเยอรมันคนหน่ึงเคยมาเที่ยว

ที่น่ีและลูกชายจมนํา้ตาย เธอจึงสร้างรูปพระแม่มารีไว้เป็นที่ระลึก สร้างเสรจ็แล้วมีนก

นางนวลมาเกาะอยู่เสมอ เลยป้ันรูปนกนางนวลให้ด้วยรูปป้ันน้ีชื่อว่า Maiden with the 

seagull แกะสลักโดย Zvonko Car จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 
(ระยะทางประมาณ 184 กโิลเมตร หรือประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

    นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั  HOTEL JEZERO หรือเทียบเท่า 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

 

 

 

 

 

 

 



   

วนัทีส่ีข่องการเดินทาง อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – เมืองซาดาร ์– ทะเลออรแ์กน – โบสถเ์ซนตโ์ดแนท 

 โรมนัฟอรัม่ 

 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นาํท่านเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ อทุยานแห่งชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อทุยานแห่งน้ีมีเน้ือที่กว่า 29,482 เฮค

เตอร์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยนํา้มีทะเลสาบสเีขียวมรกตและสฟ้ีา รวมกนัถงึ 16 

ทะเลสาบ เชื่อมต่อกนัด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา นาํ

ท่านล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุในอทุยาน ชมความงาม

ของอทุยานตอนล่างและชมความงดงามของ Big Waterfalls สมัผสัถงึบรรยากาศของ

สายนํา้อนัชื่นฉํ่า บนพ้ืนนํา้สคีราม และเกาะแก่งในทะเลสาบ ตลอดจนไม้ป่าจาํพวกสน

และเฟอร์ เพลิดเพลินกบัธรรมชาติที่สวยงามและอดุมสมบูรณ ์

กลางวนั   รบัประทานอาหารพื้ นเมือง ณ ภตัตาคาร (7) 

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่เมืองซาดาร ์ (ระยะทางประมาณ 133 กโิลเมตร หรือ

ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่มีประวัติศาสตร์อนัยาวนานกว่า 2,800 ปี ในอดีตเป็น

เมืองท่าทางทะเลที่สาํคัญแห่งหน่ึงของทะเลเอเดรียติกและเป็นที่ช่วงชิงของหลาย

อาณาจักรเพ่ือครองความได้เปรียบของการค้าทางทะเลในบริเวณนี้  นาํท่านชม ทะเล

ออรแ์กน ผลงานศิลปะซ่ึงเป็นแลนด์มาร์กแห่งสาํคัญของเมืองเป็น “เคร่ืองดนตรี” ที่ถูก

สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ แต่ได้พลังจากธรรมชาติช่วยบรรเลงท่วงทาํนองสดุมหัศจรรย์

ออกมา  ทะเลออร์แกน หรือที่ชาวโครเอเชียเรียกกนัว่า Morske Orgulje เป็นผลงานการ

ออกแบบของ Nikola Basic สถาปนิกท้องถิ่นชาวซาดาร์ ที่ได้รับมอบหมายโจทย์จาก

เทศบาลเมือง ให้สร้างผลงานสถาปัตยกรรมเพ่ือให้เป็นสสีนัและจุดจดจาํแห่งใหม่ของ

เมือง แทนที่โบราณสถานอนัทรงคุณค่ามากมาย ที่ถูกทาํลายลงในช่วงสงครามโลกคร้ังที่

สองจนเหลือเพียงซาก การทาํงานของออร์แกนทะเล เกดิจากโพรงท่อขนาดใหญ่ 35  

 

 

 

ท่อภายในลานบันไดหินอ่อนความยาว 230 ฟุตเลียบทะเลเอเดรียติค เมื่อนํา้ทะเลไหล

ท่วมเข้ามาในท่อของบันไดขั้นที่ตํ่ากว่า อากาศภายในจะถูกดันให้ไหลออกมาทางท่อ

ของบันไดขั้นบน เกดิเป็นระดับเสยีงต่างๆ ประสานกนัเป็นคอร์ด เกดิเป็นท่วงทาํนอง  

ดนตรีแบบสุ่มตามจังหวะธรรมชาติของคล่ืนลม สร้างบรรยากาศที่แสนสนุทรีย์ให้กบั

นักท่องเที่ยวและชาวเมือง ซ่ึงนิยมมาน่ังพักผ่อนหย่อนใจตามขั้นบันไดที่มีลักษณะเป็น

อฒัจันทร์ ทั้งในช่วงพักกลางวันและยามเยน็  จากน้ันนาํท่านเดินทางชมโบสถเ์ซนต์

โดแนท ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ซ่ึงถอืว่าเป็นโบสถส์ไตล์ไบเซนไทน์ ที่ใหญ่ที่สดุใน 

แคว้นดัลเมเชีย และ ถอืว่าเป็นสญัลักษณ์ของเมืองซาดาร์  แล้วนาํท่านชมโรมนัฟอรัม่

ลานประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง ซ่ึงถอืว่าเป็น

สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สดุในฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรียติก แล้วนาํท่านชม



   

วนัทีห่า้ของการเดินทาง  เมืองโทรเกียร ์– ประตูเมืองเก่า – ศาลาว่าการเก่า – เมืองสตอน – นัง่เรือสู่ฟารม์ 

    หอยนางรม – เมืองดูบรอฟนิก 

โบสถอ์นาสตาเชีย โบสถโ์รมันคาทอลิกที่สร้างขึ้นเม่ือสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโร

มาเนสก ์คือว่าเป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สดุในแคว้นดัลมัลเซีย 

คํา่ รบัประทานอาหารพื้ นเมือง ณ ภตัตาคาร (8) 

นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั  KOLOVARE HOTEL ZADAR หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองโทรเกียร ์ (ระยะทางประมาณ 130 กโิลเมตร หรือประมาณ 2 

ชั่วโมง)  เมืองเก่าแก่ต้ังแต่สมัยกรีกโบราณ ปัจจุบันมีอายุกว่า 2,500 ปี แต่หลังจากที่

อาณาจักรกรีกล่มสลายเมืองริมทะเลอาเดรียติกหลายเมืองรวมถงึเมืองน้ีด้วยกลายเป็น

นครรัฐอสิระ และเน้นการค้าขายทางทะเลเพ่ือสร้างรายได้ให้กบัเมืองเป็นหลัก เมือง

เลก็ๆ แห่งน้ีได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกโดย UNESCO เมื่อปี ค .ศ. 

1997 เพราะเป็นเมืองทรงแปดเหล่ียมเก่าแก่ต้ังแต่ก่อนสมัยคริสตวรรษ นาํท่านชม

เมืองเก่า ให้ท่านได้สมัผสักบัอาคาร บ้านเรือน ศาลาว่าการเก่า และป้อมปราการที่สง่า

งาม โบสถอ์นัสวยงามยุคโรมาเนสก ์ได้รับการส่ งเสริมด้วยอาคารที่โดดเด่นแบบเรเนส

ซองสแ์ละบาโรคจากยุคเวเนเชียน  

กลางวนั รบัประทานอาหารพื้ นเมือง ณ ภตัตาคาร (10)  

นาํท่านเดินทางสู่เมืองสตอน (ระยะทางประมาณ 213 กโิลเมตร หรือประมาณ 3 

ชั่วโมง)  เมืองมาลิ สตอน เป็นเมืองเลก็ๆริมทะเลทางตอนใต้ของโครเอเชีย อ่าวแถบนี้

อดุมสมบูรณ์ไปด้วยแพลงตอนและสารอาหารในนํา้ทะเลจาํนวนมากจึงทาํให้มาลิ 

สตอนเป็นแหล่งทาํอสุาหกรรมประมงที่ดีที่สดุแห่งหน่ึงของประเทศ ที่นิยมมากที่สดุคือ

ฟาร์มหอยนางรมที่เคยได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้ว นาํท่านเดินทางโดยเรือไปยัง

ฟารม์หอยนางรม ให้ท่านได้ชมวิธกีารเกบ็หอยนางรมตามแบบฉบับของชาวเมืองใน

บริเวณนั้น พร้อมกบัให้ท่านได้ลองล้ิมชมรสหอยนางรมที่สดใหม่พร้อมกบัไวน์พ้ืนเมือง

รสเลิศ จนได้เวลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิก หน่ึงในเมืองเก่าที่สวย

ที่สดุในยุโรป 

 

นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL LERO DUBROVNIK หรือเทียบเท่า 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

วนัทีห่กของการเดินทาง  เมืองดูบรอฟนิก - นัง่กระเชา้ชมเมือง – ลานนํ้ าพุโอโนฟริโอ – Pile Gate - หอนาฬิกา 

    พระราชวงัเรคเตอร ์– ล่องเรือสู่เมืองคาฟถตั – เมืองสปลิท  

 

 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

นาํท่านเที่ยวชมเมืองดูบรอฟนิก หรือ “ไข่มุกแห่งทะเลดอเดรียติก” หน่ึงในเมืองเก่าที่

สวยที่สดุในยุโรปด้วยความลงตัวของสถาปัตยกรรมและผงัเมืองที่เป็นระเบียบ เป็น

เมืองที่มีอาํนาจทางทะเลต้ังแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า จึงได้

สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ ์วิหาร จัตุรัส นํา้พุ 

และบ้านเรือนต่างๆ และได้รับการบูรณะและปรับเปล่ียนอย่างงดงามตามยุคสมัย  นาํ

ท่านขึ้ นกระเชา้สู่จุดชมวิวที่สวยที่สดุของเมืองดูบรอฟนิก ให้ท่านได้ถ่ายรูปเมืองเก่า

จากมุมสงู ที่รายล้อมด้วยนํา้ทะ เลสคีรามดุจแสงสะท้อนของคริสตอลที่โอบล้อมเมืองไว้ 

ซ่ึงถอืว่าเป็นสญัลักษณ์ของเมืองน้ี จากน้ันนาํท่านสู่ เขตเมืองเก่า ที่ซ่ึงเคยเป็นที่ถ่ายทาํ

ซีรีย์ฝร่ังชื่อดังของช่อง HBO เร่ือง Game of Thrones องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียน

ให้เป็นมรดกโลกในปี ค .ศ. 1979 ชมทศันียภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณ

ความยาว 190 เมตรล้อมรอบ นาํท่านเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปป้ันของนักบุญ 

เซนต์เบลส นักบุญประจาํเมืองเพ่ือเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ชมนํ้ าพุโอโนฟริโอ ซ่ึงเป็นต้ัง

เป็นเกยีรติแก่ของสถาปนิกผู้สร้างนํา้พุแห่งน้ี ชมทศันียภาพของตัวเมอืงเก่ามีป้อม

ปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ จากน้ันนาํท่านชมพระราชวงัเรคเตอร ์

พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธคิ, เรเนซองสแ์ละบาโร๊ค ตึก

ประตูโค้งมีเสาแกะสลักสวยงามเรียงต่อกนัเป็นแนว ที่น่ีเคยเป็นตึกว่าการของ

สาธารณรัฐดูบรอฟนิก ตัวตึกเป็นศิลปะผสมโกธกิ เรอเนสซองส ์และบารอ็ค ตัวตึกเคย

ถูกระเบิดพังทลายถงึสองคร้ัง แต่กไ็ด้สร้างและซ่อมขึ้นมาใหม่  ปัจจุบันพระราชวังแห่ง

น้ี เป็นพิพิธภัณฑแ์สดงการสร้างเมืองต้ังแต่คร้ังแรก และใช้เป็นสถานที่จัดแสดง

คอนเสร์ิต 

กลางวนั รบัประทานอาหารพื้ นเมือง ณ ภตัตาคาร (13) 

 จนได้เวลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือนาํท่านเดินทางโดยเรือสู่ เมือง

คาฟถตั เมืองเลก็ ๆ น่ารักๆริมฝั่งทะเลที่มีชายหาดที่ งดงามยาวถงึ 15 กโิลเมตร เคย

เป็นอาณานิคมของกรีกในอดีตแต่ต่อมาถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมัน ก่อนที่จะถูก

ชนชาติสลาฟรุกราน จนในที่สดุตกอยู่ ภายใต้อานัติการปกครองของสาธารณรัฐรากูซา 

ที่ได้ซ้ือคาฟถตัน้ีจากยุค พาฟโลวิก  นาํท่านเข้าชมโบสถเ์ซนตน์ิโคลสั ที่ถูกสร้างขึ้นใน

ศตวรรษที่ 15 ในฐานะเป็นอารามแห่งฟรานเซสกนั ต้ังอยู่หน้าอ่าวลูก้า มีม้ายาว

สาํหรับนั่งฟังสวดสร้างขึ้นตามแบบชาวสปาร์ตัน ด้านตรงข้ามแท่นบู ชามภีาพวาด Our 

Lady of Cavtat อนัมีค่าวาดโดย Carmela Reggia Palermitana ศิลปินชาวดูบรอฟนิก 

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่เมืองสปลิท เมืองอนัสวยงามและมีชื่อเสยีงอกีแห่งหน่ึง 

คํา่ รบัประทานอาหารจีน ณ ภตัตาคาร (14) 

นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั  ATRIUM HOTEL SPLIT หรือเทียบเท่า 

 

 



   

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง พระราชวงัไดโอคลีเชียน – วิหารจูปิเตอร ์– มหาวิหารเซนตด์อมนิอุซ – เมืองคารโ์ลวคั 

 เมืองซาเกร็บ  

 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (15) 

จากน้ันนาํท่านชมเมืองสปลิท เมืองเลก็ๆ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก

โดย UNESCO เมื่อปี ค .ศ. 1997 เพราะเป็นเมืองทรงแปดเหล่ียมเก่าแก่ต้ังแต่ก่อน

สมัยคริสตวรรษ นาํท่านเข้าชมพระราชวงัไดโอคลีเชียน สร้างขึ้นเมื่อราว

คริสต์ศตวรรษที่ 4 โดยพระจักรพรรดิไดโอคลีเชียน พระราชวังไดโอคลีเชียนซ่ึงเป็นที่ 

ประทบัน้ันสร้างขึ้นราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 4 เพ่ือเตรียมที่จะใช้เป็นสถานที่พาํนักหลัง

สละราชบัลลังกใ์นวันที่ 1 พฤษภาคม ค .ศ. 305 ตัวพระราชวังตั้งอยู่บนแหลมสั้นๆ 

ทางตอนใต้ริมฝั่งทะเลเอเดียรติก ลักษณะสณัฐานเป็นรูปทรงสี่เหล่ียม ล้อมรอบด้วย

กาํแพงและป้อมปราการทั้งสี่ด้าน มีพ้ืนที่โดยรวมกว่า 30,000 ตารางเมตร ภายใน

ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามโอ่อ่า นอกจากตัวพระราชวังแล้วยังมีวิหารจูปิเตอร ์

มหาวิหารเซนตด์อมนิอุซที่จัดเรียงรายรวมกนัอย่างลงตัว สวนผกั ผลไม้ ศาลาและ

เรือนรับรอง ทั้งยังมีค่ายที่พักของทหารองครักษ์อยู่ภายในด้วย ดูราวกบัเป็นอาณาจักร

ส่วนพระองค์ ขนาดย่อมๆ เลยทเีดียว ถนนภายในเขตวังปูด้วยแผ่นหินตัดเข้าหากนัทั้ง

สี่ด้าน โดยมาบรรจบกนัตรงจัตุรัสต้ังอยู่เป็นศูนย์กลางตามแ บบฉบับผงับ้านเมืองของ

โรมัน 

กลางวนั รบัประทานอาหารพื้ นเมือง ณ ภตัตาคาร (16)  

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่เมืองคารโ์ลวคั (ระยะทางประมาณ 362 กโิลเมตร หรือ

ประมาณ 3.45 ชั่วโมง) หรือถ้าแปลตามภาษาพ้ืนเมืองจะแปลว่าเมืองของคาร์ ตามชื่ อ

ของอาร์คดยุตของออสเตรีย คาลที่ 2 Archduke of Austria Charles II เคยเป็นเมือง

หน้าด่านทางทศิใต้ของออสเตรียเพ่ือต้านทานตุรกีสมัยน้ัน ให้ท่านชมความสวยงามของ

เมืองเก่าแห่งน้ีที่เตม็ไปด้วยตึกรามบ้านช่องและป้อมปราการในสไตล์เรเนซองสแ์ละ

สไตล์บาร๊อคที่เรียงรายอยู่รอบเมือง และยังเป็นเมืองที่ขึ้นช่ือเร่ื องเบียร์ท้องถิ่นที่มี

ช่ือเสยีงที่สดุยี่ห้อหน่ึงของประเทศโครเอเชียอกีด้วย จนได้เวลาอนัสมควร นาํท่าน

เดินทางสู่เมืองซาเกร็บ ที่เกดิขึ้นมาต้ังแต่สมัยโรมันแล้ว ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศโครเอเชีย (ระยะทางประมาณ 55 กโิลเมตร หรือประมาณ 45 นาท)ี 

นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั  HOTEL PANORAMA ZAGREB  หรือเทียบเท่า 
คํา่ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง จัตุรสัเจลาซิค – โบสถเ์ซนตม์ารค์ – ตลาดกลางเมือง – เมืองกราซ (ออสเตรีย) 

 กรุงเวียนนา – พระราชวงัเชรินบรุนน ์– ถนนคารต์เนอร ์

 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (18) 

นาํท่านสู่จัตุรสัเจลาซิคเพ่ือนาํท่านชมโบสถเ์ซนตม์ารค์ โบสถท์ี่มีช่ือเสยีงมากอกีแห่ง

หน่ึงของเมืองซาเกรบ็ โบสถแ์ห่งน้ี สร้างขึ้นต้ังแต่เม่ือปีศตวรรษที่ 13 จุดเด่นของโบสถ์

แห่งน้ีคือหลังคากระเบื้องที่ทาํจากโมเสก และมีลวดลายเป็นตราประจาํเมืองซาเกรบ็ติด  

 

 

อยู่ (ปราสาทสขีาวบนพ้ืนสแีดง) และยังมีตราสญัญลักษญ์ของประเทศโครเอเชีย 

สโลเวเนีย และดัลมาเชียอยู่ข้างๆ กนั จากน้ันนาํท่านชมกาํ แพงหินเมืองเก่า ถูกสร้าง

ขึ้นเพ่ือล้อมรอบบริเวณเมืองเก่า ในศตวรรษที่ 17 ได้เกดิไฟไหม้ขึ้นแต่รูปของพระแม่

มารีไม่ถูกไฟไหม้ไปด้วย ชาวเมืองจึงเคารพนับถอืกนัเร่ือยมา จากน้ันนาํ ท่านสู่ตลาด

กลางเมือง ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ ผู้คนในบริเวณน้ันมักจะมาจับจ่ายใช้สอยซ้ือข อง

กนัที่น่ี ให้ท่านได้อสิระซ้ือผลไม้ราคาถูกและของกนิมากมายที่น่ี  จากน้ันนาํท่านเดินทาง

สู่เมืองกราซ เมืองที่ใหญ่อนัดับสองของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งประวัติศาสตร์อนั

ยาวนาน 

กลางวนั   รบัประทานอาหารพื้ นเมือง ณ ภตัตาคาร (19) 

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ที่ได้รับสมญา

นามว่าเป็น “นครแห่งเสยีงดนตรี” เพราะมีนักแต่งเพลงคลาสสกิไม่ว่าจะเป็น บีโธเฟ่น

, โมสาร์ท, โยฮัน สเตราส , ล้วนแล้วแต่มาจากที่น่ีทั้งน้ัน อกีทั้งเวียนนายังได้ช่ือว่าเป็น

เป็นเมืองที่สดุแสนจะโรแมนติกเมืองหน่ึงของโลก นาํท่านเข้าชม ความงดงามของ  

พระราชวงัเชรินนบ์รุนนห์รือพระราชวงัเหลือง ของพระนางมาเรียเทเรซ่า เป็น

พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวัง

ใดในยุโรป ซ่ึงหรูหรากว่าสาํนักของหลุยส ์ 14 ที่แวร์ซายส ์ที่มีการตกแต่งห้องด้วย

ศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบารอค, รอคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยัง

มีเคร่ืองเรือนเคร่ืองใช้ต่างๆประดับอยู่อย่างสวยงาม นาํท่านเข้าชมภายในกว่า 20 ห้อง

ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม เช่นห้องต้อนรับทูตานุทูต ห้องจัดแสดงพระราชพิธอีภิเษก

สมรสอนัยิ่งใหญ่ ห้องทรงบรรทม ห้องแกลลอร่ี  ห้องมิลเล่ียน ห้องไชนีส ซ่ึงแสดงถงึ

ความยิ่งใหญ่ แห่งราชวงสอ์ปัสเบิร์ก ด้านหลังของพระราชวังยังเป็นสวนที่มีการ

ออกแบบได้อย่างกลมกลืน อสิระให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากน้ันนาํท่านชอ้ป

ป้ิงถนนคารต์เนอร ์ ถนนคนเดินที่ต้ังอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสนิค้าและร้านค้า

ต่างๆ มากมาย ชมวิหารเซนต์สเตฟาน  ซ่ึงต้ังอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสญัลักษณ์ของ

กรุงเวียนนา และเชิญท่านเลือกซ้ือสนิค้าต่างๆ มากมายอย่างจุใจ เช่นรองเท้า เสื้อผ้า 

เคร่ืองประดับ ของตกแต่งบ้าน ซัคเคอร์เค้ก  เค้กชอ็คโกแลต ชื่อดังของเวียนนา หรือ

น่ังจิบกาแฟตาํรับแท้ 

คํา่ รบัประทานอาหารจีน ณ ภตัตาคาร (20) 

นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั  RAINERS HOTEL หรือเทียบเท่า 



   

วนัทีเ่กา้ของการเดินทาง สนามบนิเวียนนา – กรุงเทพฯ 

วนัทีส่บิของการเดินทาง กรุงเทพฯ 

 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (21) 

10.30 น.   ออกเดินทางสู่สนามบนิเวียนนา เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทาํ   

TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเชค็อนิ 

13.30 น.    ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG 936 

 

 

05.20 น. ถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดินทาง     19 - 26 พฤษภาคม 2561 

                           2 – 9, 16 – 23 มิถุนายน 2561 

ราคาต่อท่าน ราคารวมต ัว๋ ไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 76,900 บาท 53,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 66,900 บาท 53,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

(มีเตยีงเสริม) 
66,900 บาท 53,900 บาท 

เด็กอายุ 2-7 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่  

(ไม่มีเตยีงเสริม) 
50,900 บาท 37,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว จ่ายเพิม่ท่านละ 12,000 บาท 

อตัราค่าบรกิาร 

HHIIGGHHTTLLIIGGHHTT  AAUUSSTTRRIIAA--CCRROOAATTIIAA  
ออสเตรยี – โครเอเชยี 

เปิดโลกใบใหญ่กบัสดุยอดความโรแมนติกของ 2 ประเทศ 

10 วนั 7 คนื บนิตรง โดยสายการบนิไทย (TG) 
 



   

 

 ***เนื่องจากทางโรงแรมแจง้สาํหรบัเด็กที่อายุตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไปตอ้งนอนมีเตียง 

*** อตัรานี้ รวม: ภาษีนํา้มันของสายการบิน ณ วนัที่  1 กุมภาพันธ์ 61 

*** ราคาดงักล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเกบ็ภาษีนํา้มันและภาษีสนามบินเพ่ิมเตมิ  

*** กรณทีนีอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมที่ยุโรปอาจจะไม่มี ลูกค้าจาํเป็นต้องจ่ายห้องพักเดี่ยวเพ่ิม (Single)  

***  การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จํานวน 25 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารที่เป็นผูใ้หญ่ตํา่กว่า 25 ท่าน ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริก 

าร หรือ ยกเลิกการเดินทาง 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษ หรือตอ้งการระบุที่น ัง่บนเคร่ือง กรุณาแจง้พรอ้มตอนจองทวัร ์หรือก่อนเดินทางอย่าง

นอ้ย 15 วนั ก่อนออกตัว๋ เพือ่บริษทัฯ จะไดด้ําเนินการแจง้ใหท้างสายการบินทราบ แต่ไดต้ามที่ท่านขอหรือไม่ข้ึนอยู่กบั

สายการบินจะพิจารณา*** 

อตัรานี้ รวม 
1. ค่าพาหนะและนําเทีย่วตามรายการ  

2. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิตามรายการ 

3. ค่าอาหารตามรายการ  

4. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

6. ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 

7. นํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั 

8. ค่าทําวีซ่าเชงเกน้ประเภทท่องเทีย่วประเทศโครเอเชียและออสเตรีย ในกรณถีา้ลูกคา้มีวีซ่าเชงเกน้แบบ 

Multiple อยู่แลว้และยงัไม่หมดอายุ สามารถเขา้ประเทศไดโ้ ดยไม่ตอ้งทําวีซ่าใหม่ และไดร้บัส่วนลด 

8,000 บาท สาํหรบัท่านทีไ่ม่มีวีซ่าตอ้งยืน่ของวีซ่า 2 ประเทศ (ออสเตรียและโครเอเชีย) โดยใชเ้วลา

ประมาณ 1 เดือน  

9. ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสยีชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่านั้น คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(แบบกรุป๊ทวัร)์ สาํหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น  

เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องทาํประกนั(รายเด่ียว) ลูกค้าสามารถจัดทาํ

เองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 ประกนัการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุตํ่า กว่า 6 เดือนหรือเกนิ 75 ปีขึ้นไป   

 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ครอง 50% รายละเอียดตามเงือ่นไขกรมธรรม ์  

อตัรานี้ ไม่รวม 

1. ค่าทําหนงัสอืเดินทาง  

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ซกัรีด  

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

4. ค่าภาษีนํ้ ามนัทีท่างสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก!!!! 

5. ทิปไกด ์คนขบัรถและหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 35 ยูโร หรือประมาณ 1,500 บาท 

 



   

 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการชําระเงิน 

 บริษทัฯ ขอรบัเงินมดัจําท่านละ 30,000 บาทต่อการจองทวัร ์1 ท่าน หากท่านยนิดีมดัจําการเดินทางแลว้ 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมดัจําทั้งหมด (เนือ่งจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบนิและโรงแรม 

คิดค่าบริการ 100%) ส่วนทีเ่หลือชําระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

เงื่อนไขการยกเลิก 

ค่ามดัจําทวัรจ์ะถูกนําไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าโรงแรมล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้  

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทาํการคืนค่ามัดจาํ 30,000.- บาท. 

 แจ้งล่วงหน้า 31– 45 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาํตัว๋ท่านละ 30,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาํ 30,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมดังน้ี 

- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าตัว๋ หรือยึดมัดจาํทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออก ตัว๋โดย

ส่วนใหญ่อย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง) 

- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือกรณีใดๆกต็าม ขอยึดมัดจาํทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทวัร์ จะไม่มีการคืนเงิ นไม่ว่ากรณี

ได ๆทั้งสิ้น 

 กรณยีกเลิก ดว้ยเหตุผลส่วนตวั  เช่น  หยุดงานไม่ได้ หรือ ติดธุระส่วนตัว หรือเอกสารไม่พร้อมที่ยื่นวีซ่า

ได้ (ท่านยกเลิกเอง หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์) ก่อนเดินทาง 45 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิในการคืนมดัจํา

ทั้งหมด *** แต่หากท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยยืน่วีซ่าไดท้นัตามกําหนดเวลา  และตอ้งไม่อยู่

ในเงือ่นไขทีไ่ม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ได ้ทางบริษทัฯ จะคืนมดัจําทั้งหมด กรณยีงัไม่ไดย้ืน่วีซ่า หรือ ออกตัว๋ 

แต่หากดําเนินการทั้ง 2 อย่างทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง เช่ น ค่าวี

ซ่า, ค่าตัว๋เครื่องบนิ ฯลฯ สาํหรบัผูท้ีม่าแทนคิดค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้ นใหม่จริง เช่น ค่าวีซ่า และ ค่าตัว๋  *** 

 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง  

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์คิดค่าใช้จ่ายที่เกดิตามความจริงทั้งหมด หรือ คิดตามค่าเสยีหาย เช่น ค่าตัว๋

โดยสาร, ค่าโรงแรม, ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ค่ารถ เป็นต้น  

 กรณวีีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 กรณวีีซ่าผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏเิสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วย

สาเหตุใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการหักเกบ็ค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึ้นแล้วกบัท่าน เป็นกรณีไป 

 กรณผูีเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล

ใดๆ กต็ามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 



   

 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน นํา้หนักไม่เกนิท่านละ 30   กโิลกรัม (หาก

นํา้หนักเกนิ ทางสายการบินอาจจะเรียกเกบ็ค่าระวางเพ่ิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าสาํหรับหิ้วขึ้นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และความกว้าง +ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซน็ติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ ห้ิวขึ้นเคร่ืองได้ 1 

ใบ/ท่านเช่นกนั 

 

หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถงึ 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่านํา้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนาํสิ่งของผดิกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสยีด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างด้าวที่พาํนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม  

7. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย  อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

8. รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในระหว่างการทาํทวัร์ 

9. เมื่อท่านตกลงชาํระค่ามัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อ นไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

เอกสารในการยืน่วีซ่าประเทศออสเตรียและโครเอเชีย (ตอ้งเตรียมเอกสารท่านละ 2 ชดุ) 

ใชเ้วลายืน่ประมาณ 30 วนัทําการ 

 (ในการยืน่คํารอ้งขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตน เพือ่สแกนลายนิ้ วมือ ณ ศูนยร์บัคํารอ้งขอวีซ่าประเทศ

ออสเตรีย)  

** เอกสารทุกชุดที่มีช่ือภาษาองักฤษของผู้เดินทาง จะต้องตรงกบัหนังสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอกัษร ** 

 

เอกสารทีต่อ้งเตรียม * ท่านทีเ่คยถูกปฎิเสธวีซ่าเขา้ยุโรป  กรุณาแจง้ฝ่ายขายก่อนจองทวัร ์* 

 

1.หนงัสอืเดินทาง (Passport) ทีเ่หลืออายุใชง้านไดเ้กิน 6 เดือนขึ้ นไป พร้อมสาํเนา 1 ชุด และมีหน้าว่างติดกนั อย่าง

น้อย 2 หน้า  

ถา้มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ย (พรอ้มถ่ายส าเนาในเล่มเก่าแนบมาดว้ย) 

 

2.รูปถ่ายสขีนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร หรือ 2 นิ้ วจํานวน 2 รูป  

(ไม่สวม แว่นตา หนา้ตรง หา้มยิ้ ม และฉากหลงัสขีาวเท่านั้น)  

ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน อดัจากรา้นถ่ายรูปเท่านั้น 

** กรุณาอย่าเย็บรูปถ่ายกับเอกสาร หรือมีรอยหมึกปากกา ** 

3.หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางาน)  

หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของ แต่

ละสถานฑตู) 

- กรณทีีเ่ป็นพนกังานบริษทั ภาครฐั / เอกชน/ รฐัวิสาหกิจ : ใช้ หนงัสอืรบัรองการทํางานของบริษทัที่

ทํางานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านั้น)  ระบุตาํแหน่ง อตัราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เข้าทาํงาน และช่วงวันที่

ขอลาเพ่ือเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากน้ันจะกลับมาทาํงานตามปรกติ หนังสอืรับรองการทาํงานต้องมีอายุไม่

เกนิ 1 เดือน ก่อนการไปยื่นขอวีซ่า  

** สาํหรับข้าราชการ กรุณาแนบใบลา และสาํเนาบัตรประจาํตัวราชการ มาด้วย ** 

- กรณผูีเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ/เจา้ของรา้นคา้: ใช้ สาํเนาหนังสอืรับรองบริษัทฯ หรือ สาํเนาทะเบียน

พาณิชย ์ที่มีรายช่ือผู้เดินทางและวัตถุประสงค์ของบริษัท (ที่คัดไว้ไม่เกนิ 6 เดือน) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

พร้อมแนบ หลกัฐานการเงินของบริษทั ย้อนหลัง 3 เดือน 

- กรณเีกษียณอายุ : ใช้ หนังสอืรับรองการเกษียณอายุการทาํงาน ออกโดยบริษัทนายจ้างล่าสดุ พร้อมฉบับ

แปลเป็นภาษาองักฤษ หรือพิมพ์โดยผู้เดินทาง เป็นภาษาองักฤษ โดยระบุวันที่เกษียณ ช่ือและที่อยู่ของนายจ้าง 

ระยะเวลาการทาํงานและเงินเดือนล่าสดุ พร้อมแนบ สาํเนาบัตรข้าราชการบาํนาญ (ถ้ามี) 

 - กรณเีป็นนกัเรียนนกัศึกษา : ใช้หนังสอืรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง ว่ากาํลังศึกษาอยู่ ระบุช้ันปีที่ 

             ศึกษา พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น มีอายุไม่เกนิ 1 เดือน 

- กรณเีป็นแม่คา้, ทําธุรกิจส่วนตวั, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์ หนังสอืช้ีแจ้งเกี่ยวกบัอาชีพปัจจุบัน เป็น

ภาษาองักฤษ โดยช้ีแจ้งว่า ค้าขายเกี่ยวกบัอะไร ร้านค้าต้ังอยู่ที่ใด เปิดดาํเนินการมาแล้วกี่ปี มีรายได้ต่ อเดือน

เท่าไร พร้อมแนบ สาํเนาเกีย่วกบัการเสยีภาษี มาด้วย  

 



   

 

4. หลกัฐานการเงิน ** (สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี) **  

สเตทเมนท ์( bank statement ) ประเภทออมทรพัย ์ออกจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน พรอ้มประทบัตรา

จากธนาคารและสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์ ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควร

เลือกเล่มที่มีการเข้า-ออกเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํนวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินพอที่จะ

ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายอย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมูิลาํเนา  เอกสารการเงินต้องอพัเดตไม่เกนิ 7-10 วันก่อน

ยืน่วีซ่า 

** ในกรณทีีส่มุดบญัชี ไม่มีเลขทีเ่ล่มกํากบัทุกหนา้ รบกวนขอเป็นสเตทเมนท ์ออกจากธนาคารเท่านั้น 

ย้อนหลัง 6 เดือน พรอ้มประทบัตราจากธนาคาร ** 

** ในวนัทีแ่สดงตวั กรุณานํา สมุดบญัชีเงินฝากเล่มจริง ติดมาดว้ย เนือ่งจาก สถานทูตอาจเรียกดูสมุด

บญัชีเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณ ี** 

 - กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ต้องออก หนงัสอืรบัรองค่าใชจ่้ายให้

บุคคลในครอบครวั ต้องออกหนังสอืรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น Sponsor พร้อมระบุช่ือของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย

ให้เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สามี- ภรรยา จะต้องมีสาํเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัว

ประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วกต็าม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทาํ

จดหมายรับรองการเงิน พร้อมระบุชื่อและความสมัพันธช์ี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อกัษรด้วย 

- ในกรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ นอกเหนือจากเอกสารด้านบนแล้ว ทาง

บริษัทต้องออกจดหมายอกีหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทาํงานของท่านโดย

ระบุช่ือผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางในจดหมายด้วย  

- กรณีที่เดก็อายุตํ่ากว่า 20 ปีเดินทางไปกบับิดามารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องทาํจดหมายยินยอมโดยที่บิดา , 

มารดาจะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอกีท่านหน่ึงได้ ณ ที่ว่าการอาํเภอ

หรือเขตโดยมีนายอาํเภอ หรือผู้อาํนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 

5. สาํเนาทะเบยีนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหย่า / สาํเนาใบมรณะบตัร / สาํเนาเปลีย่นชือ่ หรือนามสกุล  

( ถา้มี )  พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

6. สาํเนาทะเบยีนบา้น  

7. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน  

8. กรุณาใส่ หมายเลขโทรศพัทม์ือถอื เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น ที่ สามารถติดต่อได ้ ลงในสาํเนาบัตรประชาชนและ สาํเนา

ทะเบียนบ้าน เพ่ือกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า  

**การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็าม อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่าน จะถูก

ปฏเิสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาํร้องใหม่ กต้็องชาํระค่าธรรมเนียม

ใหม่ทุกคร้ัง 

** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน บางบริษัทขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสภุาพ ทั้งน้ีบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต

ขอเอกสารเพ่ิมเติม 

** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 

เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทกึไว้เป็นสถติิในนามของบริษัท  

** ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น

เหตุผลใดกต็าม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 



   

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคญัมาก  

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที)่ 

 

1. ยนืยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
 

2. คณะชือ่ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์.............................................. ................................................ .........................  
 

3. จํานวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ .............. ท่าน เด็ก............... ท่าน 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กทีอ่ายตุ ัง้แต ่7 ปีข ึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4. เบอรติ์ดต่อ ......................................................................................  
พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  
 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 
      อืน่ๆ............................................................ 
 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ.......................................................  
 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรค์ิด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ...............................  
 

9. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อืน่ๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะดาํเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
ลงชือ่ ผูจ้อง.....................................................................................................  
*** กรุณาส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากทําการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


