
   

 

HHIIGGHHTTLLIIGGHHTT  AAUUSSTTRRIIAA--CCRROOAATTIIAA  
ออสเตรีย – สโลเวเนีย - โครเอเชีย 

เปิดโลกใบใหญ่กับสุดยอดความโรแมนติกของ 2 ประเทศ 

10 วัน 7 คนื บินตรง โดยสายการบินไทย (TG) 

: เที่ยวชมถ ำ้โพสทอยน่ำ ถ ำ้ที่สวยและเก่ำแก่ที่สุดในยุโรป 

: เข้ำพักใจกลำงธรรมชำตอัินสวยงำมในอุทยำนพลิทวิเซ่ หัวใจของโครเอเชีย 

: เข้ำชมพระรำชวังไดโอคลีเชียน พระรำชวังอันเกำ่แก่ตั งแต่อำณำจักรโรมัน 

: เที่ยวชมเมืองแห่งมรดกโลก Hallstat  พร้อมเข้ำชมพระรำชวังเชินบรนุน ์

: อิสระช๊อปปิ้งถนนคำร์ตเนอร์อย่ำงเต็มอ่ิม 

 

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

พิเศษพิเศษ!!  เมนูเมนูหอยนางรมหอยนางรมพร้อมไวน์พร้อมไวน์  อาหารขึ้นช่ือของอาหารขึ้นช่ือของโครเอเชียโครเอเชีย  
  

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

 Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

 E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 

 
       

ก าหนดการเดินทาง 

76,900.- 1 – 10, 15 – 24 มิ.ย. 2561 

ถ ้าโพสทอยน่า 

เมืองซาเกร็บ 

อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ พระราชวังไดโอคลีเชียน 

 
 
 
 

สะสมไมล ์

50% 

 

เมืองฮอลสตัท พระราชวังเชรินบรุนน์ 



   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 

เช้า 
กลาง

วัน 
เย็น 

1 
สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

TG936 (01.30-07.00) 

    

2 
กรุงเทพฯ-เวียนนำ(ออสเตรีย)-ฮอลสตัท-ลูบลิยำน่ำ

(สโลเวเนีย) 
 

  AUSTRIA TREND HOTEL 
LJUBLJANA 

3 

ลูบลิยำน่ำ-จัตุรัสเพรเซเรน-สะพำนมังกร-โพสทอยน่ำ

(สโลเวเนีย)-ถ ้ำโพสทอยน่ำ-เมืองโอพำเทีย (โครเอเชีย)รูป

ปั้นหญิงสำวกับนกนำงนวล-พลิตวิเซ ่

   

HOTEL JEZERO 

4 
อุทยำนแห่งชำติพลติวิเซ่-เมืองซำดำร์-ทะเลออร์แกน- 

โบสถ์เซนต์โดแนท-โรมันฟอรั่ม-โบสถ์อนำสตำเชีย 
 

  
KOLOVARE HOTEL 

ZADAR 

55  
เมืองโทรเกียร์-ประตูเมืองเก่ำ-ศำลำว่ำกำรเก่ำ-เมือง

สตอน-น่ังเรือสู่ฟำร์มหอยนำงรม-เมืองดูบรอฟนิก 

      HOTEL LERO 
DUBROVNIK 

66  

น่ังกระเช้ำชมเมือง-ลำนน ้ำพุโอโนฟริโอ-Pile Gate-

หอนำฬิกำโบรำณ-พระรำชวังเรคเตอร์-ถนนพลำคำ-น่ัง

เรือสู่เมืองคำฟถัต-โบสถ์เซนต์นิโคลัส-เมืองสปลิท 

     

ATRIUM HOTEL SPLIT 

77  
พระรำชวังไดโอคลีเซียน-วิหำรจูปิเตอร์-มหำวิหำรเซนต์

ดอมนิอุซ-เมืองคำร์โลวัค-เมืองซำเกร็บ 

     HOTEL PANORAMA 
ZAGREB 

88  

จัตุรัสเจลำซิค-ตลำดกลำงเมอืง-โบสถ์เซนต์มำร์ค-เมือง 

กรำซ(ออสเตรีย)-กรุงเวียนนำ-พระรำชวังเชรินบรุนน์-   ช๊

อปปิ้งถนนคำร์ตเนอร์ 

     

RAINERS HOTEL  

99  
สนำมบินเวียนนำ-กรุงเทพฯ  

TG937 (13.30-05.20)(+1) 

      

1010  กรุงเทพฯ 
      



   

 

น ้าวนนารุโตะ 

วันทีส่อง        กรุงเทพฯ – กรุงเวยีนนำ (ออสเตรีย) – ฮอลสตัท – ลูบลิยำน่ำ (สโลเวเนีย) 

วันแรก        กรุงเทพฯ  

 

วันที่สำม              เมืองลุบลิยำน่ำ - จัตุรสัเพรเซเรน – สะพำนมังกร – โพสทอยน่ำ – ถ ้ำโพสทอยน่ำ 

         เมืองโอพำเทีย (โครเอเชีย) – รูปป้ันหญิงสำวกับนกนำงนวล - อุทยำนแห่งชำต ิ

      พลิทวิเซ่ 

  

 
22.30 น.  พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ประตูหมำยเลข 2-4 เคำนเ์ตอร์ D สำยกำรบินไทย 

(TG)  พบ เจ้าหน้าที่บรษิัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและ

สัมภาระ 

 

 

01.30 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ 

TG936 (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 10 ชั่วโมง) 

07.00 น. เดินทางถึงสนำมบินเวียนนำ ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าไทย 6 ชม.) ผ่าน

ด่านตรวจคนเข้าเมืองและเช็คสัมภาระทุกท่านแล้วน าท่านเดินทางสู่เมืองฮอลสตัท 

(ระยะทางประมาณ 313 กิโลเมตร หรือประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  

กลำงวัน         รับประทำนอำหำรพื นเมือง ณ ภัตตำคำร (1) 

น าท่านเที่ยวชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี น าท่านเดินเที่ยวชมเมืองที่

ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่า

เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบ
สวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลก 

UNESCO Cultural -Historical Heritage เพียงเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่ง

ความฝันจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ประเทศสโลเวเนีย (ระยะทางประมาณ 266 กิโลเมตร 

หรือประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ประเทศบนชายฝั่งทางใต้ของเทือกเขาแอลป์และเป็นส่วนหนึ่ง

ของราชอาณาจักรยูโกสลาเวียจนถึง พ.ศ. 2488 ประเทศเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยธรรมชาติอัน

งดงาม สัมผัสลึกเต็มอิ่มในเขตทะเลสาบและถ้ าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก น าท่านสู่เมืองลูบ

ลิยำน่ำ เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนียและยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย 

เมืองที่เต็มไปด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ชวนให้ระลึกถึงอิทธิพลของจักรวรรดิ

ต่างๆ ของเมืองนี้ตามแม่น้ าชื่อเดียวกันนี้ และเพลิดเพลินกับต้นไม้ใบหญ้าจากสวนสาธารณะ 

ค่้ำ          รับประทำนอำหำรจีน ณ ภัตตำคำร (2)  

                            น้ำทำ่นเข้ำสู่ที่พัก AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

เช้ำ         รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

       น าท่านสู่จัตุรัสเพรเซเรน จุดศูนย์กลางของเมอืงที่ชาวเมืองมักจะนิยมมานัดพบกันที่นี่ และ                    
       ยังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นของ ฟรานซ์เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลเวเนีย แล้วน าท่านชม           

       สะพำนมังกร สะพานที่มีความโดดเด่นสะดุดตาบริเวณหัวสะพานที่มีการออกแบบสร้างเป็น 

       รูปมังกรบินขนาดใหญ่ที่งดงาม โดยสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นทางข้ามแม่น้ า ลูบลิยานิ

กา    ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 สมัยของ กษัตริย์ฮังการี เป็นสะพานคอนกรีตเสริม  

       เหล็ก ถูกออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ Dalmatian ณ ขณะที่เขาก าลังเรียนอยู่ในกรุงเวียนนา ให้  

       ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย 



   

 

วันที่สี ่   อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ่ – เมืองซำดำร์ – ทะเลออร์แกน – โบสถ์เซนต์โดแนท 

 โรมันฟอรั่ม 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรพื นเมือง ณ ภัตตำคำร (4) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโพสทอยน่า เพื่อเข้าชมถ ้ำโพสทอยน่ำ (ระยะทางประมาณ 52         

กิโลเมตร หรือประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งถือว่าเป็นถ้ าที่สวยที่สุดในยุโรป เปิดให้บริการมากว่า 

 188 ปี และมีอายุเก่าแก่ถึง 2 ล้านปี ให้ท่านชมความสวยงามภายในถ้ าโดยรถรางไฟฟ้า          

ส าหรับที่นี่โดยเฉพาะ ภายในท่านจะได้ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยรูปแบบต่างๆ 

 มากมายที่มีสีสันสวยงาม นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความสวยงามของล าธารและเขื่อนเก็บน้ า

 ใต้ดิน นอกจากนี้ 

ท่านจะได้ชมปลามนุษย์ หรือ Olm สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในถ้ า ผิวสีเนื้อคล้ายมนุษย์ 

ล าตัวยาวคล้ายงู มีแขนและขาอีกด้วย แล้วน าท่านเดินทางสู่เมืองโอพำเทียเมืองต่าง

อากาศอันสวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศโครเอเชีย หรืออีกสมญานามหนึ่งคือ ไข่มุกแห่ง

ทะเลอาเดรียติค ชื่อเดิมของเมืองนี้คือ Abbazia ให้ท่านถ่ายรูปกับรูปป้ันหญิงสำวกับนก

นำงนวล ที่ชาวบ้านที่นั่นเชื่อกันว่า เลดี้ของเยอรมันคนหนึ่งเคยมาเที่ยวที่นี่และลูกชาย

จมน้ าตาย เธอจึงสร้างรูปพระแม่มารีไว้เป็นที่ระลึก สร้างเสร็จแล้วมีนกนางนวลมาเกาะอยู่

เสมอ เลยปั้นรูปนกนางนวลให้ด้วยรูปปั้นนี้ชื่อว่า Maiden with the seagull แกะสลักโดย 
Zvonko Car จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ่ (ระยะทางประมาณ 

184 กิโลเมตร หรือประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

           น้ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  HOTEL JEZERO หรือเทียบเท่ำ 

ค่้ำ           รับประทำนอำหำรค่้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (5) 

 

 

 

เช้ำ          รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 

น าท่านเที่ยวชม อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ่ อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ 

พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ 

เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา น าท่านล่องเรือข้าม

ทะเลสาบ Kozjak เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน ชมความงามของอุทยานตอนล่างและ

ชมความงดงามของ Big Waterfalls สัมผัสถึงบรรยากาศของสายน้ าอันชื่นฉ่ า บนพื้นน้ าสี

คราม และเกาะแก่งในทะเลสาบ ตลอดจนไม้ป่าจ าพวกสนและเฟอร์ เพลิดเพลินกับ

ธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรพื นเมือง ณ ภัตตำคำร (7) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซำดำร์ (ระยะทางประมาณ 133 กิโลเมตร หรือประมาณ 

2.30 ชั่วโมง) เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,800 ปี ในอดีตเป็นเมืองท่าทาง

ทะเลที่ส าคัญแห่งหนึ่งของทะเลเอเดรียติกและเป็นที่ช่วงชิงของหลายอาณาจักรเพื่อครอง

ความได้เปรียบของการค้าทางทะเลในบริเวณนี้ น าท่านชมทะเลออร์แกน ผลงานศิลปะซึ่ง

เป็นแลนด์มาร์กแห่งส าคัญของเมืองเป็น “เครื่องดนตรี” ที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ แต่ได้

พลังจากธรรมชาติช่วยบรรเลงท่วงท านองสุดมหัศจรรย์ออกมา  ทะเลออร์แกน หรือที่ชาว

โครเอเชียเรียกกันว่า Morske Orgulje เป็นผลงานการออกแบบของ Nikola Basic สถาปนิก

ท้องถ่ินชาวซาดาร์ ที่ได้รับมอบหมายโจทย์จากเทศบาลเมือง ให้สร้างผลงานสถาปัตยกรรม

เพื่อให้เป็นสีสันและจุดจดจ าแห่งใหม่ของเมือง แทนที่โบราณสถานอันทรงคุณค่ามากมาย ที่



   

 

วนัที่ห้ำ       เมืองโทรเกียร์ – ประตูเมืองเก่ำ – ศำลำว่ำกำรเก่ำ – เมืองสตอน – นั่งเรือสู่ฟำร์ม 

        หอยนำงรม – เมืองดูบรอฟนิก 

ถูกท าลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจนเหลือเพียงซาก การท างานของออร์แกนทะเล 

เกิดจากโพรงท่อขนาดใหญ่ 35 ท่อภายในลานบันไดหินอ่อนความยาว 230 ฟุตเลียบทะเล

เอเดรียติค เมื่อน้ าทะเลไหลท่วมเข้ามาในท่อของบันไดขั้นที่ต่ ากว่า อากาศภายในจะถูกดันให้

ไหลออกมาทางท่อของบันไดขั้นบน เกิดเป็นระดับเสียงต่างๆ ประสานกันเป็นคอร์ด เกิด

เป็นท่วงท านองดนตรีแบบสุ่มตามจังหวะธรรมชาติของคลื่นลม สร้างบรรยากาศที่แสน

สุนทรีย์ให้กับนักท่องเที่ยวและชาวเมือง ซึ่งนิยมมานั่งพักผ่อนหย่อนใจตามขั้นบันไดที่มี

ลักษณะเป็นอัฒจันทร์ ทั้งในช่วงพักกลางวันและยามเย็น จากนั้นน าท่านเดินทางชม โบสถ์

เซนต์โดแนท ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ซึ่งถือว่าเป็นโบสถ์สไตล์ไบเซนไทน์ ที่ใหญ่ที่สุดใน

แคว้นดัลเมเชีย และ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซาดาร์ แล้วน าท่านชมโรมันฟอรั่มลาน

ประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มี

ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรียติก แล้วน าท่านชมโบสถ์อนาสตาเชีย 

โบสถ์โรมันคาทอลิกที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ คือว่าเป็นโบสถ์ที่

ใหญ่ที่สุดในแคว้นดัลมัลเซีย 

ค่้ำ รับประทำนอำหำรพื นเมือง ณ ภัตตำคำร (8) 

น้ำท่ำนเขำ้สู่ที่พัก  KOLOVARE HOTEL ZADAR หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (9) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโทรเกียร์ (ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร หรือประมาณ 2 

ชั่วโมง)  เมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ ปัจจุบันมีอายุกว่า 2,500 ปี แต่หลังจากที่

อาณาจักรกรีกล่มสลายเมืองริมทะเลอาเดรียติกหลายเมืองรวมถึงเมืองนี้ด้วยกลายเป็น

นครรัฐอิสระ และเน้นการค้าขายทางทะเลเพื่อสร้างรายได้ให้กับเมืองเป็นหลัก เมืองเล็กๆ 

แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกโดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1997 เพราะ

เป็นเมืองทรงแปดเหลี่ยมเก่าแก่ตั้งแต่ก่อนสมัยคริสตวรรษ น าท่านชมเมืองเก่ำ ให้ท่านได้

สัมผัสกับอาคาร บ้านเรือน ศาลาว่าการเก่า และป้อมปราการที่สง่างาม โบสถ์อันสวยงาม

ยุคโรมาเนสก์ ได้รับการส่งเสริมด้วยอาคารที่โดดเด่นแบบเรเนสซองส์และบาโรคจากยุค

เวเนเชียน  

กลำงวัน รับประทำนอำหำรพื นเมือง ณ ภัตตำคำร (10)  

น าท่านเดินทางสู่เมืองสตอน (ระยะทางประมาณ 213 กิโลเมตร หรือประมาณ 3 ชั่วโมง)  

เมืองมาลิ สตอน เป็นเมืองเล็กๆริมทะเลทางตอนใต้ของโครเอเชีย อ่าวแถบนี้อุดมสมบูรณ์

ไปด้วยแพลงตอนและสารอาหารในน้ าทะเลจ านวนมากจึงท าให้มาลิ สตอนเป็นแหล่งท า

อุสาหกรรมประมงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ที่นิยมมากที่สุดคือฟาร์มหอยนางรมที่

เคยได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้ว น าท่านเดินทางโดยเรือไปยังฟำร์มหอยนำงรม ให้ท่าน
ได้ชมวิธีการเก็บหอยนางรมตามแบบฉบับของชาวเมืองในบริเวณนั้น พร้อมกับให้ท่านได้

ลองลิ้มชมรสหอยนางรมที่สดใหม่พร้อมกับไวน์พื้นเมืองรสเลิศ จนได้เวลาอันสมควร น า

ท่านเดินทางสู่เมืองดูบรอฟนิก หนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป 

น้ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก HOTEL LERO DUBROVNIK หรือเทียบเท่ำ 

ค่้ำ รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม (11) 

 
 

 



   

 

วันที่หก        เมืองดูบรอฟนิก - นั่งกระเช้ำชมเมือง – ลำนน ้ำพุโอโนฟริโอ – Pile Gate – หอ       

                     นำฬกิำ - พระรำชวังเรคเตอร์ – ล่องเรือสู่เมืองคำฟถัต – เมืองสปลิท  

วันที่เจ็ด พระรำชวังไดโอคลีเชียน – วิหำรจูปิเตอร์ – มหำวิหำรเซนต์ดอมนิอุซ – เมืองคำร์

โลวัค 

 เมืองซำเกร็บ  

 

 

 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (12) 

น าท่านเที่ยวชมเมืองดูบรอฟนิก หรือ “ไข่มุกแห่งทะเลดอเดรียติก” หนึ่งในเมืองเก่าที่สวย

ที่สุดในยุโรปด้วยความลงตัวของสถาปัตยกรรมและผังเมืองที่เป็นระเบียบ เป็นเมืองที่มี

อ านาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า จึงได้สร้างความ

ยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์ วิหาร จัตุรัส น้ าพุ และบ้านเรือน

ต่างๆ และได้รับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย น าท่านขึ นกระเช้ำสู่

จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิก ให้ท่านได้ถ่ายรูปเมืองเก่าจากมุมสูง ที่รายล้อม

ด้วยน้ าทะเลสีครามดุจแสงสะท้อนของคริสตอลที่โอบล้อมเมืองไว้ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์

ของเมืองนี้ จากนั้นน าท่านสู่เขตเมืองเก่ำ ที่ซึ่งเคยเป็นที่ถ่ายท าซีรีย์ฝรั่งชื่อดังของช่อง 

HBO เรื่อง Game of Thrones องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ 

น าท่านเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจ าเมืองเพื่อ

เข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ชมน ้ำพุโอโนฟริโอ ซึ่งเป็นตั้งเป็นเกียรติแก่ของสถาปนิกผู้สร้าง

น้ าพุแห่งนี้ ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตร

ล้อมรอบ จากนั้นน าท่านชมพระรำชวังเรคเตอร์ พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยผสมผสาน

ศิลปะทั้งแบบโกธิค, เรเนซองส์และบาโร๊ค ตึกประตูโค้งมีเสาแกะสลักสวยงามเรียงต่อกัน

เป็นแนว ที่นี่เคยเป็นตึกว่าการของสาธารณรัฐดูบรอฟนิก ตัวตึกเป็นศิลปะผสมโกธิก เรอ

เนสซองส์ และบาร็อค ตัวตึกเคยถูกระเบิดพังทลายถึงสองครั้ง แต่ก็ได้สร้างและซ่อมขึ้นมา

ใหม ่ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงการสร้างเมืองตั้งแต่ครั้งแรก และใช้เป็น

สถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรพื นเมือง ณ ภัตตำคำร (13) 

 จนได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อน าท่านเดินทางโดยเรือสู่ เมืองคำฟถัต 

เมืองเล็กๆ น่ารักๆ ริมฝั่งทะเลที่มีชายหาดที่งดงามยาวถึง 15 กิโลเมตร เคยเป็นอาณา

นิคมของกรีกในอดีตแต่ต่อมาถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมัน ก่อนที่จะถูกชนชาติสลาฟ

รุกราน จนในที่สุดตกอยู่ภายใต้อานัติการปกครองของสาธารณรัฐรากูซา ที่ได้ซื้อคาฟถัต

นี้จากยุค พาฟโลวิก น าท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์นิโคลัส ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ใน

ฐานะเป็นอารามแห่งฟรานเซสกัน ตั้งอยู่หน้าอ่าวลูก้า มีม้ายาวส าหรับนั่งฟังสวดสร้างขึ้น

ตามแบบชาวสปาร์ตัน ด้านตรงข้ามแท่นบูชามีภาพวาด Our Lady of Cavtat อันมีค่าวาด
โดย Carmela Reggia Palermitana ศิลปินชาวดูบรอฟนิก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่

เมืองสปลิท เมืองอันสวยงามและมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง 

ค่้ำ รับประทำนอำหำรจีน ณ ภัตตำคำร (14) 

น้ำท่ำนเขำ้สู่ที่พัก  ATRIUM HOTEL SPLIT หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (15) 

จากนั้นน าท่านชมเมืองสปลิท เมืองเล็กๆ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกโดย 

UNESCO  เมื่อปี ค.ศ. 1997  เพราะเป็นเมืองทรงแปดเหลี่ยมเก่าแก่ ตั้งแต่ก่อนสมัยคริสต



   

 

วันที่แปด จัตุรัสเจลำซิค – โบสถ์เซนต์มำร์ค – ตลำดกลำงเมือง – เมืองกรำซ (ออสเตรีย) 
 กรุงเวียนนำ – พระรำชวังเชรินบรุนน์ – ถนนคำร์ตเนอร์ 

วรรษ น าท่านเข้าชม พระรำชวังไดโอคลีเชียน สร้างขึ้นเมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ 4 โดย

พระจักรพรรดิไดโอคลีเชียน พระราชวังไดโอคลีเชียนซึ่งเป็นที่ประทับนั้นสร้างขึ้นราวต้น

คริสต์ศตวรรษที่ 4 เพื่อเตรียมที่จะใช้เป็นสถานที่พ านักหลังสละราชบัลลังก์ในวันที่ 1 

พฤษภาคม ค.ศ. 305 ตัวพระราชวังตั้งอยู่บนแหลมสั้นๆ ทางตอนใต้ริมฝั่งทะเลเอเดียรติก 

ลักษณะสัณฐานเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ล้อมรอบด้วยก าแพงและป้อมปราการทั้งสี่ด้าน มี

พื้นที่โดยรวมกว่า 30,000 ตารางเมตร ภายในประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามโอ่อ่า 

นอกจากตัวพระราชวังแล้วยังมี วิหำรจูปิเตอร์ มหำวิหำรเซนต์ดอมนิอุซ ที่จัดเรียงราย

รวมกันอย่างลงตัว สวนผัก ผลไม้ ศาลาและเรือนรับรอง ทั้งยังมีค่ายที่พักของทหาร

องครักษ์อยู่ภายในด้วย ดูราวกับเป็นอาณาจักรส่วนพระองค์ ขนาดย่อมๆ เลยทีเดียว 

ถนนภายในเขตวังปูด้วยแผ่นหินตัดเข้าหากันทั้งสี่ด้าน โดยมาบรรจบกันตรงจัตุรัสตั้งอยู่

เป็นศูนย์กลางตามแบบฉบับผังบ้านเมืองของโรมัน 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรพื นเมือง ณ ภัตตำคำร (16)  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคำร์โลวัค (ระยะทางประมาณ 362 กิโลเมตร หรือ

ประมาณ 3.45 ชั่วโมง) หรือถ้าแปลตามภาษาพื้นเมืองจะแปลว่าเมืองของคาร์ ตามชื่อของ

อาร์คดยุตของออสเตรีย คาลที่ 2 Archduke of Austria Charles II เคยเป็นเมืองหน้าด่าน
ทางทิศใต้ของออสเตรียเพื่อต้านทานตุรกีสมัยนั้น ให้ท่านชมความสวยงามของเมืองเก่า

แห่งนี้ที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องและป้อมปราการในสไตล์เรเนซองส์และสไตล์บาร๊อคที่

เรียงรายอยู่รอบเมือง และยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องเบียร์ท้องถ่ินที่มีชื่อเสียงที่สุดยี่ห้อหนึ่ง

ของประเทศโครเอเชียอีกด้วย จนได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองซำเกร็บ ที่เกิด

ขึ้นมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้ว ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย (ระยะทาง

ประมาณ 55 กิโลเมตร หรือประมาณ 45 นาที) 

น้ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  HOTEL PANORAMA ZAGREB  หรือเทียบเท่ำ 
ค่้ำ รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม (17) 

 

 

 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (18) 

น าท่านสู่ จัตุรัสเจลำซิค เพื่อน าท่านชม โบสถ์เซนต์มำร์ค โบสถ์ที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่ง

หนึ่งของเมืองซาเกร็บ โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อปีศตวรรษที่ 13 จุดเด่นของโบสถ์แห่ง

นี้คือหลังคากระเบื้องที่ท าจากโมเสก และมีลวดลายเป็นตราประจ าเมืองซาเกร็บติดอยู่ 

(ปราสาทสีขาวบนพื้นสีแดง) และยังมีตราสัญญลักษญ์ของประเทศโครเอเชีย สโลเวเนีย 

และดัลมาเชียอยู่ข้างๆ กัน จากนั้นน าท่านชมก าแพงหินเมืองเก่า ถูกสร้างขึ้นเพื่อล้อมรอบ

บริเวณเมืองเก่า ในศตวรรษที่ 17 ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นแต่รูปของพระแม่มารีไม่ถูกไฟไหม้ไป

ด้วย ชาวเมืองจึงเคารพนับถือกันเรื่อยมา จากนั้นน าท่านสู่ ตลำดกลำงเมือง ตลาด

กลางแจ้งที่เก่าแก่ ผู้คนในบริเวณนั้นมักจะมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของกันที่นี่ ให้ท่านได้อิสระซื้อ

ผลไม้ราคาถูกและของกินมากมายที่นี่ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกรำซ เมืองที่ใหญ่

อันดับสองของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรพื นเมือง ณ ภัตตำคำร (19) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ที่ได้รับสมญา

นามว่าเป็น “นครแห่งเสียงดนตรี” เพราะมีนักแต่งเพลงคลาสสิกไม่ว่าจะเป็น บีโธเฟ่น โม



   

 

วันที่เก้ำ สนำมบินเวียนนำ – กรุงเทพฯ 

วันที่สิบ กรุงเทพฯ 

สาร์ท โยฮัน สเตราส ล้วนแล้วแต่มาจากที่นี่ทั้งนั้น อีกทั้งเวียนนายังได้ชื่อว่าเป็นเป็นเมือง

ที่สุดแสนจะโรแมนติกเมืองหนึ่งของโลก  

น าท่านเข้าชมความงดงามของ พระรำชวังเชิร์นบรุนน์ หรือ พระรำชวังเหลือง ของ

พระนางมาเรียเทเรซ่า เป็นพระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและ

ยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ซึ่งหรูหรากว่าส านักของหลุยส์ 14 ที่แวร์ซายส์ ที่มีการ

ตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบทั้งบารอค รอคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทาง

เอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆประดับอยู่อย่างสวยงาม น าท่านเข้าชมภายใน

กว่า 20 ห้องที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม เช่นห้องต้อนรับทูตานุทูต ห้องจัดแสดงพระราชพิธี

อภิเษกสมรสอันยิ่งใหญ่ ห้องทรงบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องมิลเลี่ยน ห้องไชนีส ซึ่งแสดง

ถึงความยิ่งใหญ่ แห่งราชวงส์อัปสเบิร์ก ด้านหลังของพระราชวังยังเป็นสวนที่มีการ

ออกแบบได้อย่างกลมกลืน อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง

ถนนคำร์ตเนอร์ ถนนคนเดินที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ 

มากมาย ชมวิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา 

และเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายอย่างจุใจ เช่นรองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของ

ตกแต่งบ้าน ซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดังของเวียนนา หรือนั่งจิบกาแฟต ารับแท้ 

ค่้ำ รับประทำนอำหำรจีน ณ ภัตตำคำร (20) 

น้ำท่ำนเขำ้สู่ที่พัก  RAINERS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (21) 

10.30 น.  ออกเดินทางสู่สนำมบินเวียนนำ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า   

TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

13.30 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบินที่ TG 936 

 

05.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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วันเดินทำง   1 - 10, 15 - 24 มิถุนำยน 2561 

 

 ***เนื่องจำกทำงโรงแรมแจ้งส้ำหรับเด็กที่อำยุตั งแต่ 7 ปีขึ นไปต้องนอนมีเตียง 

***อัตรานี้รวม : ภาษีน้ ามันของสายการบิน ณ วันที่  1 กุมภาพันธ์ 61 

***ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม 

***กรณีทีนอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมที่ยุโรปอาจจะไม่มี ลูกค้าจ าเป็นต้องจ่ายห้องพักเดี่ยวเพิ่ม (Single)  

***กำรเดินทำงในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสำร จ้ำนวน 25 ท่ำนขึ นไป หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต่้ำกว่ำ 25 

ท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงอัตรำค่ำบริกำร หรือ ยกเลิกกำรเดินทำง 

*** หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษ หรือต้องกำรระบุที่นั่งบนเคร่ือง กรุณำแจ้งพร้อมตอนจองทัวร์ หรือก่อน

เดินทำงอย่ำงน้อย 15 วัน ก่อนออกตั๋ว เพื่อบริษัทฯ จะได้ด้ำเนินกำรแจ้งให้ทำงสำยกำรบินทรำบ แต่ได้ตำมที่

ท่ำนขอหรือไม่ขึ นอยู่กับสำยกำรบินจะพิจำรณำ*** 

อัตรำนี รวม 
1. ค่ำพำหนะและน้ำเที่ยวตำมรำยกำร  

2. ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินตำมรำยกำร 

3. ค่ำอำหำรตำมรำยกำร  

4. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

5. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร  

6. ค่ำห้องพักโรงแรม 2 ท่ำนต่อห้อง 

7. น ้ำหนักกระเป๋ำเดินทำงท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรัม 

8. ค่ำท้ำวีซ่ำเชงเก้นประเภทท่องเที่ยวประเทศโครเอเชียและออสเตรีย ในกรณีถ้ำลูกค้ำมีวีซ่ำเชงเก้

นแบบ Multiple อยู่แล้วและยังไม่หมดอำยุ สำมำรถเข้ำประเทศได้โดยไม่ต้องท้ำวีซ่ำใหม่ และ

ได้รับส่วนลด 8,000 บำท ส้ำหรับท่ำนที่ไม่มีวีซ่ำต้องยื่นของวีซ่ำ 2 ประเทศ (ออสเตรียและ

โครเอเชีย) โดยใช้เวลำประมำณ 1 เดือน  

9. ค่ำประกันอุบัติ เหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติ เหตุเท่ำนั น คุ้มครองในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 
1,000,000 บำท  

รำคำต่อท่ำน รำคำรวมตั๋ว ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ำน/ห้อง 76,900 บำท 53,900 บำท 

เด็กอำยุ 2 -12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 66,900 บำท 53,900 บำท 

เด็กอำยุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ 
(มีเตียงเสริม) 66,900 บำท 53,900 บำท 

เด็กอำยุ 2-7 ปี พักกับ 2 ผูใ้หญ่  
(ไม่มีเตียงเสริม) 

50,900 บำท 37,900 บำท 

พักห้องเดี่ยว จ่ำยเพ่ิมท่ำนละ 12,000 บำท 

อัตรำค่ำบริกำร 



   

 

(แบบกรุ๊ปทัวร์) ส้ำหรับผู้เดินทำงไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลำท่องเที่ยวกับทัวร์เท่ำนั น  

เงื่อนไขกำรคุ้มครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องท าประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้า

สามารถจัดท าเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ    

 ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ า กว่า 6 เดือนหรือเกิน 75 ปีขึ้นไป   

 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์   

อัตรำนี ไม่รวม 

1. ค่ำท้ำหนังสือเดินทำง  

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรำยกำร เช่น ค่ำโทรศัพท์ ซักรีด ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม
นอกเหนือจำกรำยกำรระบ ุ  

3. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

4. ค่ำภำษีน ้ำมันที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเกบ็เพิ่มเติมอีก!!!! 

5. ทิปไกด์ คนขับรถและหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 35 ยูโร หรือประมำณ 1,500 บำท 

เงื่อนไขกำรจองทัวร์และกำรช้ำระเงิน 

บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจ้ำท่ำนละ 30,000 บำทต่อกำรจองทัวร์ 1 ท่ำน หำกท่ำนยินดีมัดจ้ำกำรเดินทำง

แล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทธิ์ในกำรคืนมัดจ้ำทั งหมด (เนื่องจำกเป็นช่วงเทศกำล ทำงสำยกำรบนิและ

โรงแรม คิดค่ำบริกำร 100%) ส่วนที่เหลือช้ำระกอ่นเดินทำง 20 วัน หำกมีกำรยกเลิกภำยหลัง ทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั งหมดไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม 

เงื่อนไขกำรยกเลิก 

ค่ำมัดจ้ำทัวร์จะถูกน้ำไปจ่ำยค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำโรงแรมล่วงหน้ำซึ่งไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได้ หำกผู้

เดินทำงยกเลิกหรือไม่สำมำรถเดินทำงได้ด้วยเหตุผลไดก็ตำมจะเป็นไปตำงเงื่อนไขตำมนี  

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันท าการคืนค่ามัดจ า 30,000.- บาท. 

 แจ้งล่วงหน้า 31– 45 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ าตั๋วท่านละ 30,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจ า 30,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้ 

- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตั๋ว หรือยึดมัดจ าทั้งหมด (บริษัทต้องออกตั๋ว

โดยส่วนใหญ่อย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง) 

- กรณีติดธุระสว่นตัว หรือกรณีใดๆ ก็ตาม ขอยึดมัดจ าทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่า

กรณีไดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณียกเลิก ด้วยเหตุผลส่วนตัว  เช่น  หยุดงานไม่ได้ หรือ ติดธุระส่วนตัว หรือเอกสารไม่พร้อมยื่นวีซ่า

ได้ (ท่านยกเลิกเอง หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์) ก่อนเดินทำง 45 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร

คืนมัดจ้ำทั งหมด *** แต่หำกท่ำนสำมำรถหำผู้เดินทำงมำแทนได้ โดยยื่นวีซ่ำได้ทันตำม

ก้ำหนดเวลำ และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตั๋วได้ ทำงบริษัทจะคืนมัดจ้ำทั งหมด 

กรณียังไม่ได้ยื่นวีซ่ำ หรือ ออกตั๋ว แต่หำกด้ำเนินกำรทั ง 2 อย่ำงที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว ทำงบริษัท

จะคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเป็นจริง เช่น ค่ำวีซ่ำ ค่ำตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ ส้ำหรับผู้ที่มำแทนคิด

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ นใหม่จริง เช่น ค่ำวีซ่ำ และ ค่ำตั๋ว  *** 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง  



   

 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดตามความจริงทั้งหมด หรือ คิดตามค่าเสียหาย เช่น ค่า

ตั๋วโดยสาร ค่าโรงแรม ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่ารถ เป็นต้น  

 กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำ

ทัวร์ทั งหมด 

 กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ได้  เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า 

หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่าน 

เป็นกรณีไป 

 กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่า

เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่ำทัวร์ทั งหมด 

กระเป๋ำเดินทำงและสัมภำระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ าหนักไม่เกินท่านละ 30   กิโลกรัม (หาก

น้ าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าส าหรับห้ิวขึ้นเครื่อง สายการบินอนุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ ห้ิวขึ้นเครื่องได้ 

1 ใบ/ท่านเช่นกัน 

หมำยเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

8. รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในระหว่างการท าทัวร์ 

9. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

เอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำประเทศออสเตรียและโครเอเชีย (ต้องเตรียมเอกสำรท่ำนละ 2 ชุด) 

ใช้เวลำยื่นประมำณ 30 วันท้ำกำร 

 (ขอควำมกรุณำทุกท่ำนแสดงตนเพื่อสแกนลำยนิ วมือ ณ ศูนย์รับค้ำร้องขอวีซ่ำประเทศออสเตรีย)  

** เอกสารทุกชุดที่มีชื่อภาษาอังกฤษของผู้เดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร ** 

 

เอกสำรที่ต้องเตรียม * ท่ำนที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่ำเข้ำยุโรป  กรุณำแจ้งฝ่ำยขำยก่อนจองทัวร์ * 

 

1.หนังสือเดินทำง (Passport) ที่เหลืออำยุใช้งำนได้เกิน 6 เดือนขึ นไป พร้อมส าเนา 1 ชุด และมีหน้าว่าง

ติดกัน อย่างน้อย 2 หนา้  

ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาด้วย (พร้อมถ่ายส าเนาในเล่มเก่าแนบมาด้วย) 

2.รูปถ่ำยสีขนำด 3.5x4.5 เซนติเมตร หรือ 2 นิ วจ้ำนวน 2 รูป  

(ไม่สวม แว่นตำ หน้ำตรง ห้ำมยิ ม และฉำกหลังสีขำวเท่ำนั น)  

ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน อัดจำกร้ำนถ่ำยรูปเท่ำนั น 

** กรุณาอย่าเย็บรูปถ่ายกับเอกสาร หรือมีรอยหมึกปากกา ** 

3.หลักฐำนกำรท้ำงำน (จดหมำยรับรองกำรท้ำงำน)  

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

แต่ละสถานฑูต) 

- กรณีที่เป็นพนักงำนบริษัท ภำครัฐ / เอกชน/ รัฐวิสำหกิจ : ใช้ หนังสือรับรองกำรท้ำงำนของ

บริษัทที่ท้ำงำนอยู่ (ภำษำอังกฤษเท่ำนั น)  ระบุต าแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เข้า

ท างาน และช่วงวันที่ขอลาเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปรกติ หนังสือรับรอง

การท างานต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนการไปยื่นขอวีซ่า  

** ส าหรับข้าราชการ กรุณาแนบใบลา และส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ มาด้วย ** 

- กรณีผู้เดินทำงเป็นเจ้ำของกิจกำร/เจ้ำของร้ำนค้ำ: ใช้ ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือ ส าเนา

ทะเบียนพาณิชย์ ที่มีรายชื่อผู้เดินทางและวัตถุประสงค์ของบริษัท (ที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน) แปลเป็น

ภำษำอังกฤษ พร้อมแนบ หลักฐำนกำรเงินของบริษัท ย้อนหลัง 3 เดือน 

- กรณีเกษียณอำยุ : ใช้ หนังสือรับรองการเกษียณอายุการท างาน ออกโดยบริษัทนายจ้างล่าสุด พร้อม

ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์โดยผู้เดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุวันที่เกษียณ ชื่อและที่อยู่ของ

นายจ้าง ระยะเวลาการท างานและเงินเดือนล่าสุด พร้อมแนบ ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ (ถ้ามี) 

 - กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษำ : ใชห้นังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง ว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้น

ปีที่ศึกษา พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั น มีอายุไม่เกิน 1 เดือน 

- กรณีเป็นแม่ค้ำ, ท้ำธุรกิจส่วนตัว, ท้ำอำชีพอิสระ ต้องพิมพ์ หนังสือชี้แจ้งเกี่ยวกับอาชีพปัจจุบัน 

เป็นภำษำอังกฤษ โดยชี้แจ้งว่า ค้าขายเกี่ยวกับอะไร ร้านค้าตั้งอยู่ที่ใด เปิดด าเนินการมาแล้วกี่ปี มีรายได้

ต่อเดือนเท่าไร พร้อมแนบ ส้ำเนำเกี่ยวกับกำรเสียภำษี มาด้วย  

4. หลักฐำนกำรเงิน ** (สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวันทุกกรณี) **  

สเตทเมนท์ (bank statement) ประเภทออมทรัพย์ ออกจำกธนำคำร ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อม

ประทับตรำจำกธนำคำรและส้ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็น

เดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้า-ออกเงินสม่ าเสมอ และมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามี

ฐานะทางการเงินพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายอย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา  เอกสารการเงิน

ต้องอัพเดตไม่เกิน 7-10 วันก่อนยื่นวีซ่า 



   

 

** ในกรณีที่สมุดบัญชี ไม่มีเลขที่เล่มก้ำกับทุกหน้ำ รบกวนขอเป็นสเตทเมนท์ ออกจำกธนำคำร

เท่ำนั น ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมประทับตรำจำกธนำคำร ** 

** ในวันที่แสดงตัว กรุณำน้ำ สมุดบัญชีเงินฝำกเล่มจริง ติดมำด้วย เนื่องจำก สถำนทูตอำจ

เรียกดูสมุดบัญชีเงินฝำกเล่มจริงของท่ำนในบำงกรณี ** 

 - กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรอง

ค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ต้องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น Sponsor พร้อมระบุชื่อ

ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีส าเนา

สมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย 

ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องท าจดหมายรับรองการเงิน พร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อ

สถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

- ในกรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ นอกเหนือจากเอกสารด้านบนแล้ว 

ทางบริษัทต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาท างาน

ของท่านโดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางในจดหมายด้วย 

- กรณีที่เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีเดินทางไปกับบิดามารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอมโดยที่

บิดา, มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่า

การอ าเภอหรือเขตโดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทาง

ราชการอย่างถูกต้อง 

5. ส้ำเนำทะเบียนสมรส / ส้ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส้ำเนำใบมรณะบัตร / ส้ำเนำเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุล  

(ถ้ำมี)  พร้อมฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

6. ส้ำเนำทะเบียนบ้ำน  

7. ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชน  

8. กรุณาใส ่หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์บ้ำน ที่สำมำรถติดต่อได้ ลงในส าเนาบัตรประชาชนและ 

ส าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า  

**การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน บางบริษัทขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และ

หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม 

** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า

ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 

** ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะ

เป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าท่ี) 

 

1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์.................................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผู้จองทัวร์........................................................................................................................ 
 

3. จ านวน ผู้เดินทาง ........................... ท่าน ผู้ใหญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เน่ืองจากทางโรงแรมแจ้งส าหรับเด็กท่ีอายุต้ังแต่ 7 ปีขึ้นไปต้องนอนมีเตียง 
 

4. เบอร์ติดต่อ ...................................................................................... 
พร้อมทั้งได้อ่านรายละเอียดเงื่อนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถ้วน  
 

5. ประเภทห้องพัก 

 3.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............ห้อง  
 3.2  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้หญ่…….....ห้อง 
 3.3  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 3.4  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 3.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนือ้หมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสวิรัต 
      อื่นๆ............................................................  
 

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

8.  หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได้ 50% (ถ้ามี) ............................... 
 

9. ต้องการเลือกที่น่ัง            ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
ลงชื่อ ผู้จอง..................................................................................................... 
*** กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต ผู้เดินทางภายใน 7 วัน หลังจากท าการจอง และเก็บพาสปอร์ตตัวจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


