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วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - สนามบนิเวียนนา  
21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู 4 เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบิน

ไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนัน้
เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก  

หมายเหต ุ ทางบริษัทฯ ได้จดัเตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ 15 วนัก่อนการเดินทาง โดยซือ้
ตัว๋เคร่ืองบิน,เช่ารถโค้ช,จองโรงแรมที่พกั,ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่เข้าชมตา่งๆ 
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กบักรุ๊ปทวัร์ ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์อนัสดุวิสยั อาท ิ
การยกเลกิเทีย่วบิน,การลา่ช้าของสายการบิน,การพลาดเทีย่วบิน (ขึน้เคร่ืองไมท่นั),
การนดัหยดุงาน,การก่อการจลาจล,ภยัธรรมชาติ รวมถงึการถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
อนัเป็นผลท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายปลายทาง
ได้ตามโปรแกรม หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคืน
เงินคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่ทา่นได้ช าระมาแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงช าระ
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ไว้ลว่งหน้าแล้ว และหากมคีา่ใช้จา่ยใดๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัทฯ มิอาจ
รับผิดชอบได้ 

 

 วันที่ 2 เวียนนา - กราซ - ชลอสเบร์ิก - เที่ยวเมืองกราซ - ลูบลิยานา - เบลด 
(สโลเวเนีย) 

 

01.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา โดยการบินไทยเท่ียวบินท่ี  TG936  
07.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงเวยีนนา หลงัผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร

แล้ว น าทา่นเดินทางสูเ่มืองกราซ ได้รับเลอืกโดย UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก 
และเป็นเมืองหลวงแหง่วฒันธรรมยโุรปปี ค.ศ. 2003 กราซ เป็นเมืองทีม่ีการดแูล
รักษาสถานท่ีทอ่งเที่ยวบรรยากาศดีๆ ได้อยา่งสมบรูณ์ ใจกลางเมืองมีภเูขาตัง้โดด
เดน่คือ The Schlossberg ที่อดุมไปด้วยต้นไม้ น าคณะขึน้กระเช้าไฟฟา้ 
(Funicular) สูจ่ดุชมววิบนยอดชลอสเบิร์ก เป็นท่ีตัง้ของหอนาฬิกาและหอระฆงัลสิ
เซอร์ ที่อยูบ่นยอดเขา เป็นจดุแลนด์มาร์กและเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมาตัง้แต่
ศตวรรษที่ 16   ทา่มกลางต้นไม้และปอ้มปราการขนาดใหญ่ ยงัมีปราสาททีม่ีอายุ
กวา่ 1,000 ปีที่มาของช่ือเมืองในภาษาสลาฟซึง่แปลวา่ ปราสาทหลงัเลก็ ในปี ค.ศ.
1809 ได้รอดพ้นจากค าสัง่ท าลายเมืองของนโปเลยีน จากนัน้น าทานเทีย่วชมเขต
เมืองเกา่ดัง้เดมิที่ตัง้มานานหลายศตวรรษแล้วเป็นแหลง่รวมสถาปัตยกรรมตา่งๆ 
จากทกุสมยั สิง่ก่อสร้างแบบโมเดิร์นได้ถกูสร้างขึน้มา อาทเิช่น Kunsthaus (บ้าน
ของโมเดิร์นอาร์ต) และเกาะในแมน่ า้มร์ู ปัจจบุนัเมืองกราซเต็มไปด้วยเสนห์่ของการ
ผสมผสานบรรยากาศยคุกลางเข้ากบัสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น 

(192 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   Chinese 
บ่าย น าคณะเดินทางสูส่าธารณรัฐสโลเวเนีย ดินแดนท่ีมีความงดงามทางลกัษณะ

ภมูิประเทศ ไมว่า่จะเป็นทะเลสาบ ภเูขา และศิลปะวฒันธรรมท่ีสดุแสนจะ
งดงาม    เข้าสูเ่บลด (Bled) เมืองตากอากาศตัง้อยู่ริมทะเลสาบและริม
เทือกเขาแอลป์ จเูลียน เป็นทะเลสาบที่มีช่ือเสียงมากท่ีสดุในประเทศ
สโลเวเนีย และได้รับการขนานนามวา่เป็นไข่มกุแห่งเทือกเขาแอลป์ 

(215 ก.ม.) 

 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั PARK HOTEL BLED หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
วันที่ 3 เบลด - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ลูบลิยานา - ถ า้โพสทอยน่า - โอบา

เทยี (โครเอเชีย) 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านลอ่งเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตวัทะเลสาบเกิดจากการกดั

เซาะของธารน า้แข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยคุน า้แข็ง แตท่ี่น่าสนใจ
ย่ิงกวา่นัน้คือ น า้ในทะเลสาบไมไ่ด้มาจากการละลายของธารน า้แข็ง แตม่า
จากบ่อน า้ร้อนใต้ดินหลายแห่ง น า้ในทะเลสาบนีจ้งึใสบริสทุธ์ิ และไม่
กลายเป็นน า้แข็งในฤดหูนาว เรือลอ่งผ่านปราสาทเบลด (Bled Castle) ท่ีตัง้

(55 ก.ม.) 
 



 

 

อยู่บนริมผา ติดทะเลสาบเป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ จกัรพรรด์ิเฮนริคท่ี 2 แห่ง
เยอรมนัยกให้เป็นสถานท่ีพกัของ บิชอป อลัเบ่ียม แห่งบริเซน (Bishop 
Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.1004 แล้วเดินทางตอ่สูก่รุงลบูลิยานา 
(Ljubljana) เข้าสูจ่ตัรัุสเพรเซเรน จตัรัุสกลางเมืองเป็นจตัรัุสที่มีความส าคญั
เช่นเดียวกบัจตัรัุสบนัไดสเปนในกรุงโรมมีรูปปัน้ของ ฟรานซ์ เพรเซเรน กวีท่ีมี
ช่ือเสียงของสโลเวเนียเป็นสญัลกัษณ์ความรักชาติและเสรีภาพ    ใกล้จตัรัุส
เป็นโบสถ์ในนิกายฟรานเซสกนั ศิลปะในแบบอาร์ตนโูว 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   Local 
บ่าย น าคณะเดินทางไปเท่ียวชมถ า้โพสทอยน่า เปิดให้บริการมากวา่ 188 ปี และมี

นกัท่องเท่ียวมาเยือนกวา่ 31 ล้านคน เป็นถ า้ท่ีสวยท่ีสดุในยโุรป ภายในถ า้
เช่ือมตอ่ถงึกนัเป็นระยะทางกวา่ 20 กิโลเมตร เข้าชมภายในถ า้โดยขบวน
รถรางไฟฟ้าท่ีเปิดให้บริการในปี 1884 อณุหภมูิภายในถ า้โดยเฉลี่ย 8-10 
องศาเซลเซียส ชมสว่นท่ีใหญ่ท่ีสดุภายในถ า้ท่ีเรียกวา่ Classic Karst ภายใน
ถ า้มีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสสีนัสวยงามสดุพรรณนา ภายในถ า้
ยงัมีห้องตา่งๆ มากมาย ลดหลัน่เป็นชัน้ๆ ราวกบัเนรมิต  

(48 ก.ม.) 

 
17.00 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโอบาเทีย เมืองตากอากาศแบบริเวียร่าท่ีมีอากาศดีตลอด

ทัง้ปี ตวัเมืองลดหลัน่ไปตามไหลเ่ขา เป็นทัง้วิลลา่ตากอากาศ, โรงแรมชัน้น า, 
แหลง่บนัเทิงและร้านอาหาร จตัรัุสกลางเมืองมีรูปปัน้สตรีและนกนางนวล อนั
เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง อิสระให้ท่านพกัผ่อนกบับรรยากาศชัน้เลิศ 

(62 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MILENIJ OPATIJA หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

วันที่ 4 โอบาเทยี - ซาเกรบ เที่ยวชมเมืองหลวงอันเก่าแก่   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสูน่ครซาเกรบ เมืองหลวงอนัเก่าแก่ ศนูย์กลางการปกครอง 

เศรษฐกิจและวฒันธรรมของประเทศโครเอเชีย 
(170 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   Chinese 
บ่าย น าคณะเท่ียวชมเมือง เร่ิมต้นเดินทวัร์จากจตัรัุสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน โบสถ์

เก่าแก่ท่ีมอีายเุกือบ 1,000 ปี เห็นได้จากทกุมมุของเมือง หลงัจากถกูกองทพั
มองโกลท าลาย ในคริสต์ศตวรรษท่ี 13 และแผน่ดินไหวครัง้ใหญ่ในปี ค.ศ.
1880 กไ็ด้รับการซอ่มแซมใหมใ่ห้เป็นรูปแบบนิโอโกธิคดงัท่ีเหน็ในปัจจบุนั ชม
ตลาดโดแลค ตลาดกลางแจ้งท่ีกลา่วกนัวา่ เก่าแก่ท่ีสดุแห่งหนึง่ของยโุรป ชม
ประตเูมืองเก่าสโตนเกท ประตเูมืองท่ียงัหลงเหลือมีรูปพระแมม่ารีอยู่ รอดพ้น
จากไฟไหม้ครัง้ใหญ่ในปี ค.ศ.1731 เช่ือกนัวา่เกิดจากปาฏิหาริย์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
เข้าสูจ่ตัรัุสมหาวิหารเซนต์มาร์ค ซึง่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่าซาเกรบ สร้างขึน้ใน
ราวศตวรรษท่ี 13 หลงัคามงุด้วยกระเบือ้งสีตา่งๆ ซึง่เป็นรูปตราสญัลกัษณ์
ของ ซาเกรบ โครเอเชีย สลาโวเนีย และดาลมาเชีย รอบๆ จตัรัุสเรียงรายไป
ด้วย ท าเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภา บนัทกึภาพแบบพาโนรามา ท่ีจดุชม
วิวตวัเมืองเก่าเขตอพัเพอร์ทาวน์ แล้วนัง่รถรางสูโ่ลเวอร์ทาวน์ เขตชมุชนย่าน
ใจกลางเมือง ณ จตัรัุสเยลาซคิ ย่านการค้าและศนูย์กลางของเมือง อีกทัง้ยงั
เป็นแหลง่ช้อปปิง้อนัทนัสมยัของคนเมือง ร้านค้าและร้านขายของท่ีระลกึเรียง
รายให้ท่านได้เพลิดเพลินตามอธัยาศยั 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั WESTIN HOTEL ZAGREB หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

วันที่ 5 นครซาเกรบ - อุทยานแห่งชาตพิลิตวิเซ่ - เดนิเที่ยวชมอุทยานฯ -  
สปลิต 

 



 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองพลิตวิเซ ่ (Plitvice) แห่งแคว้น Istria & Kvarner ระหวา่งทาง

เตม็ไปด้วยธรรมชาติ และความงามของทิวทศัน์สองข้างทางท่ีรายล้อมด้วยป่า
เขาสลบัทุ่งหญ้า ฟาร์มการเกษตรที่อดุมสมบรูณ์ 

(188 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   Local 
บ่าย น าท่านเข้าสู ่ อุทยานแห่งชาตพิลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) 

ตัง้อยู่ในกลางของประเทศ ถกูค้นพบขึน้เม่ือปี ค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติไป
ตามทางเท้าท่ีจดัไว้เป็นสดัสว่น ลดัเลาะไปตามทะเลสาบและน า้ตกท่ีสงู
ตระหง่าน เป็นอทุยานธารสวรรค์ตามธรรมชาติแห่งยโุรป พืน้ท่ีสว่นใหญ่ปก
คลมุด้วยน า้ มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกนัถงึ 16 ทะเลสาบ 
เช่ือมตอ่กนัด้วยทางเดินสะพานไม้ ลดัเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา บาง
ช่วงเป็นน า้ตกแบ่งเป็น 2 ระดบั น า้ตกท่ีสงูท่ีสดุมีความสงู 639 เมตร ท่ีต ่าสดุมี
ความสงู 503 เมตร น าท่านลอ่งเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak เป็นทะเลสาบที่
ใหญ่ท่ีสดุในอทุยานฯ องค์การยเูนสโก้จงึได้รับเอาไว้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1979 สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสูเ่มืองสปลิต (Split) เมืองใหญ่เป็น
อนัดบัสองของโครเอเชีย รองลงมาจากเมืองซาเกรบ ในแคว้นดลัเมเชียนซึง่
เป็นต้นก าเนิดของสนุขัพนัธ์ดลัเมเชียน ท่ีน่ีเป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจ, 
วฒันธรรมและการคมนาคมท่ีส าคญัท่ีสดุของเขตชายทะเล ด้วยมีสนามบิน
นานาชาติท่ีสามารถรองรับการเดินทางทางภาคใต้ของโครเอเชียกบัหลาย
เมืองในยโุรป 

 

 
(257 ก.ม.) 

20.00 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RADISSON BLU RESORT SPLIT (พกั 2 คืน) หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันที่ 6 สปลิต - ซีบีนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - พระราชวังดโิอคลีเธียน                    
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองซีบีนิก (Sibenik) ซึง่ถกูบนัทกึในเอกสารตัง้แต่ปี ค.ศ.

1066 ในช่ือ แคสทรัม ซีบีนิซ ี(Castrum Sebenici) เติบโตจากอิทธิพลภายใต้
การปกครองของ ฮงักาเรียน-โครแอต รวมถงึเวเนเชียน ขึน้ชมวิวทิวทศัน์แบบ
พาโนรามาบนป้อมปราการ ANNE ท่ีสร้างขึน้เพ่ือป้องกนัการรุกรานจากข้าศกึ
ในยคุกลาง แล้วน าชมสถานท่ีส าคญัท่ีสดุของเมืองคือ มหาวิหารเซนต์เจมส์ 
สร้างขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1431-ค.ศ.1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกนั
ระหวา่ง 3 ศิลปกรรมคือ ดลัเมเชียน (ท้องถ่ิน), ศิลปะทางเหนือของอิตาลี 
และทสัคานี สถาปนิคทัง้ 3 ท่าน ได้ใช้เทคนิคชัน้สงูในการสร้างห้องโถงสงู
ใหญ่และโดมคร่ึงวงกลม ทัง้วิหารล้วนสร้างด้วยหินทัง้หมด สะท้อนให้เห็นถงึ
อิทธิพลของศิลปะโกธิค และเรอเนสซองค์ผสมผสานกนัอย่างกลมกลืน โดย
ยเูนสโก้ยกให้มหาวิหารแห่งนีเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 

(87 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางกลบัสูเ่มืองสปลิต (Split) เขตเมืองโบราณสปลิต เป็นท่ีตัง้ของ

พระราชวงัดิโอคลีเธียน (Diocletian’s Palace) สร้างในราวศตวรรษท่ี 3 บน
อา่วอสัพาลาโธส โดยดิโอคลีเธียน จกัรพรรดิแห่งโรม ซึง่พระองค์ทรงพ านกัท่ี
พระราชวงัแห่งนีจ้นสิน้ชีพ ในปี ค.ศ. 305 ชมร่องรอยของพระราชวงัท่ีมีอายุ
กวา่ 1,700 ปี ด้านในเป็นมหาวิหารสร้างในยคุกลางและป้อมปราการ เดิมเพ่ือ
ป้องกนัข้าศกึ UNESCO ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย อิสระให้ท่าน
พกัผ่อนหย่อนใจบน พรอมมินาด ถนนเลียบทะเลที่งดงามของเมือง 

(82 ก.ม.) 

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RADISSON BLU RESORT SPLIT หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
 

วันที่ 7 สปริต - เนอุม (บอสเนีย - เฮอเซโกบีนา) ดูบรอฟนิก - เมืองโบราณ -  



 

 

ขึน้ก าแพงเมืองเก่า 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองดบูรอฟนิก ผ่านอาณาเขตดินแดนของประเทศบอสเนียและ

เฮอร์เซโกวีนา ผ่านเมืองสตอน ท่ีมีฟาร์มเลีย้งหอยนางรมอยู่มากมาย ท่ีมี
ก าแพงเมืองล้อมรอบตวัเมืองเก่าบนยอดเขาโดยก าแพงเมืองนีม้ีความยาว 
5.5 กม. โดยมีความยาวเป็นอนัดบัหนึง่ของยโุรป และเป็นอนัดบัสองรองจาก
ก าแพงเมืองจีน เมืองดบูรอฟนิก (Dubrovnik) เป็นหนึง่ในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสดุ
ในยโุรป สมญานามไข่มกุแหง่ทะเลเอเดรียติก เป็นเมืองท่ีมีอ านาจทางทะเล
ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13 และมีความสูเ่จริญรุ่งเรืองทางการค้า จงึได้สร้างความ
ย่ิงใหญ่ให้โดดเดน่ด้วยการตกแตง่พระราชวงั, สร้างโบสถ์, วิหาร สร้างจตัรัุส
และน า้พ ุบ้านเรือนตา่งๆ ได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยคุสมยั เสน่ห์
ของเมืองอยู่ท่ีเขตเมืองเก่า (Old Town) ซึง่ตัง้อยู่ในโอบล้อมก าแพงโบราณสงู
ตระหง่าน ตรงบริเวณพืน้ท่ีริมทะเลอาเดรียติก เป็นเขตชมุชนเร่ิมแรกท่ีบรรพ
บรุุษชาว      ดบูรอฟนิกมาสร้างบ้านแปงเมืองไว้ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 7 และสร้าง
ก าแพงเมืองแข็งแรงขึน้ล้อมเมืองไว้ในศตวรรษท่ี 13 เพ่ือป้องกนัภยัจากศตัรู 
เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่า
มากมายด้วยสิ่งก่อสร้างโบราณได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนส
โก้ 

(229 ก.ม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าเท่ียวชมเมืองเก่าดบูรอฟนิก (Grad) โดยเร่ิมต้นจากประตหูลกั (Pile 

Gate), น า้พโุบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), โบสถ์ฟรานซิสกนั ใน
สถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของยโุรป ด าเนินกิจการ
มาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1391 ชมสปอนซา่พาเลซ (The Sponza Palace) พระราชวงั
เดิม งดงามในสถาปัตยกรรมโกธิกผสมเรอเนซองส์ เป็นหอจดหมายเหตท่ีุบอก
เลา่เร่ืองราวความเป็นเมืองท่าการค้าขายทางทะเลในอดีตจตัรัุสกลางเมือง 
(Loggia) ซึง่เป็นสถานท่ีนดัพบของชาวเมืองในอดีตโบสถ์เซนต์เบลซ 
(St.Blaise) นกับญุประจ าเมือง สไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉาก
หลงั เข้าชมเรคเตอร์พาเลซ (Rector’s Palace)อดีตเคยเป็นท่ีท าการรัฐบาล 
ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีบอกเลา่เร่ืองราวตา่งของเมืองโบราณแห่งนี ้ น าท่าน
ชมเมืองแบบพาโนรามาวิวบนก าแพงเมืองโบราณ ท่ีโอบล้อมรอบเมืองเก่ายาว
ถงึ 1,940 เมตร 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SHERATON DUBROVNIK RIVIERA HOTEL หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันที่ 8 ดูบรอฟนิก-เคเบิล้คาร์-เคฟททั -บนิสู่เวียนนา - ช้อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 น าท่านขึน้เคเบิล้คาร์ สูจ่ดุชมวิวบนยอดเขา เสน่ห์ของดบูรอฟนิก อยู่ท่ีจดุชม

วิวของแตล่ะแห่งไมซ่ า้แบบ ขึน้สูย่อดเขาบนความสงู 405 เมตร เพ่ือชม
ทศันียภาพของเมืองแบบพาโนรามา กลา่วกนัวา่เป็นจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสดุของ
เมือง หลงัจากนัน้เดินทางตอ่สูเ่มืองเคฟททั (Cavtat) เป็นเมืองเลก็ๆน่ารักริม
ชายฝ่ังทะเลมีชายหาดท่ีงดงามยาวถงึ 15 กิโลเมตร เคยเป็นอาณานิคม ของ
กรีกในอดีตและตอ่มาถกูปกครองโดยโรมนัก่อนท่ีจะถกูชนชาติสลาฟรุกราน
จนในท่ีสดุตกอยู่ภายใต้อานตัิการปกครองของสาธารณรัฐกูซาท่ีได้ซือ้เคฟททั 
นีจ้ากดยกุพาฟโลวิก    

( 20 กม.) 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.55 น. ออกเดินสูก่รุงเวียนนา โดยสายการบินภายในประเทศ  



 

 

16.25 น. เดินทางสูก่รุงเวียนนา จากนัน้อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ในย่านถนนคนเดินคาร์ท
เนอร์สตรีท ท่ีมีนกัท่องเท่ียวนิยมในการนัง่จิบกาแฟต้นต ารับแท้ และซคัเกอร์
เค้กท่ีมีช่ือเสียงของเวียนนา  

( 20.5 กม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RENAISSANCE WIEN HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

วันที่ 9 เวียนนา - กรุงเทพฯ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบิน  
09.30 น. ถงึกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มีเวลาให้ท่านได้ท า  TAX  REFUND  คืน

ภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG937  
วันที่ 10 คณะเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ  
05.20 น. สายการบินไทย น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ   
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม

ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั  โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วนจะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL USED 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

11 – 20 เม.ย. 2562 111166,,000000..--  110055,,000000..--  9933,,000000..--  1166,,000000..-- 1122,,000000..--  --3322,,0000.00.--  
--2244,,000000..--  

26 เม.ย.-5 พ.ค. 2562 111122,,000000..--  110011,,000000..--  9090,,000000..--  1166,,000000..-- 1122,,000000..--  --3311,,0000.00.--  
--2244,,000000..--  

คา่ทวัร์รวม :   
 ✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิมของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 

✓ คา่พาหนะท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ มาตรฐานรถโค้ชของยโุรป 
✓ คา่ลอ่งเรือทะเลสาบเบลด / อทุยานพลิตวิเซ ่/ วงัดิโอคลีเธียน / โบสถ์ฟรานซสิกนั / ก าแพงเมืองโบราณ

ดบูรอฟนิก / เคเบิล้คาร์ดบูรอฟนิก 
✓ โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
✓ คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ  

ในกรณีทีท่่านมีขอ้จ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่
ความเหมาะสม 

✓ คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่โครเอเชีย และวีซา่ออสเตรีย (กลุม่ประเทศเชงเก้น)  
✓ คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครอง

การสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ
16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่
รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพ
ท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพ่ิมความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความ
ลา่ช้าของสมัภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตาม
เอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่
ในความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

✓ ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สมัภาระขึน้เคร่ืองได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลด
สมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ือง
น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธ



 

 

ได้ 
คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั

คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนั
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้าน

หรือท่ีท่านรู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการ
ยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึง
ท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณา
ช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 
ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation)  
เน่ืองจากสถานที่ท่องเท่ียวตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยต่อบคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลท่ีมีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั 
พดูจาหยาบคาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่
ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีกอ่หวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการ
นอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินคา่บริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อน
วนัท่ีน าเท่ียว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อน
วนัท่ีน าเท่ียว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ี
น าเท่ียว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีได้จ่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเท่ียวตอ่ไปนี ้ให้น ามา
หกัจากเงิน  
    คา่บริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียว
จะเรียกจาก 
    นกัท่องเท่ียวไมไ่ด้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเท่ียวทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 คา่ใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ท่ีน ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบัญญตัิธุรกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก์ 



 

 

พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ 
ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และ
หากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบิน
สามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 

50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์
แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือ
ทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสาย

การบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ 
วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 

ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัใน
แตล่ะประเทศ)  

▪ ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 
ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / 
ส าหรับพกั 1 ท่าน 

▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน 
/ 3 เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะ
โรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาด
กะทดัรัด และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจ
มีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่าย
เพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ี

เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ี
คณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้
ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการ
ลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่ว
ได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณา
สอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 



 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมี

กระเป๋าเพ่ิมเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่
สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิ
ของสายการบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกั
เพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
และมีความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้
ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บภาระ
ความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะ
การเดินทาง 

▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการ
บินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 
10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมี

ข้อก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของ
คนสว่นรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 
5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

ย่ืนวีซ่า 2 ประเทศโครเอเชียและออสเตรีย 
กรุณาเตรียมเอกสารส าหรับยื่นวีซ่า 2 ชุด  ใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 30 วันท าการ 

(การขอวีซา่ประเทศออสเตรียผู้ เดนิทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง ณ ศนูย์ย่ืนค าร้องวีซา่ออสเตรีย) 
 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่  
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ชรู่ปขาวด าและห้ามสแกน) มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนั

ทัง้ 2 รูป**กรุณาติดตอ่พนกังานขายเพ่ือขอตวัอย่างรูปถ่าย** 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาบตัรข้าราชการ,ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ,ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบ

หย่า,ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท สงักดัหรือหน่วยงานท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบตุ าแหนง่, 

อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้
จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา / เอกสารออกไม่เกนิ 30 วันก่อนการยื่นวีซ่า   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน 
พร้อมวตัถปุระสงค์   



 

 

 หนงัสือรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ย้อนหลงั 6 เดือน ต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควรเลือกเลม่
ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบั
คา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวี
ซา่ ต้องออกหนงัสือรับรองจากทางธนาคารวา่เป็น sponsor พร้อมระบช่ืุอของผู้ ท่ีออกคา่ใช้จ่ายให้  ***สถานทตูไมรั่บบญัชี
กระแสรายวนั*** / เอกสารการเงนิต้องอัพเดทไม่เกนิ 7-10 วันก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้ต้องท าเอกสารการเงนิ 2 รอบค่ะ 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดย
ระบช่ืุอผู้ เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษฉบบัจริง   
 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ี บิดา, 

มารดา จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต 
โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตูยกเลิกวีซา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุล
ใดก็ตาม ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 
 


