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NT029
ทวัรย์ุโรปตะวันออก ออสเตรยี สโลเวเนยี โครเอเชยี บอสเนยี 10 วัน 7 คนื (TG)
ทัวรย์ุโรป โครเอเชยี สโลเวเนีย , 10 วัน 7 คนื ,

WESTIN HOTEL ZAGREB  , PARK HOTEL BLED  , RADISSON BLU RESORT SPLIT  , SHERATON
DUBROVNIK RIVIERA HOTEL  , RENAISSANCE WIEN HOTE

เวยีนนา - กราซ - ขนึกระเชา้ไฟฟ้าสูย่อดชลอสเบริก์ - สโลเวเนยี - เบลด - ลอ่งเรอืทะเลสาบเบลด - ปราสาทเบลด 
ลบูลยิาน - ถ้าํโพสทอยน่า - โอบาเทยี - นครซาเกรบ - ตลาดโดแลค - ประตูเมอืงเก่าสโตนเกท -

จตัุรสัมหาวหิารเซนตม์ารค์
โลเวอรท์าวน ์- จตัุรสัเยลาซคิ - อุทยานแหง่ชาตพิลทิวเิซ่ - ลอ่งเรอืขา้มทะเลสาบKozjak - สปลติ - ซบีนีกิ -

มหาวหิารเซนตเ์จมส ์
พระราชวงัดโิอคลเีธยีน - ดูบรอฟนกิ - สปอนซ่าพาเลซ - เรคเตอรพ์าเลซ - กําแพงเมอืงโบราณ - เคเบลิคาร ์- เคฟททั

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - สนามบนิเวยีนนา

21.00 น.
พรอ้มคณะทสีนามบนิสวุรรณภมู ิประต ู4 เคานเ์ตอร ์D16-19 สายการบนิไทย เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกดา้นกระเป๋าและการเช็คอนิ
จากนันเชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก  
หมายเหต ุ: ทางบรษัิทฯไดจั้ดเตรียมการเดนิทางของคณะทัวร ์15 วันกอ่นการเดนิทาง โดยซอืตัวเครืองบนิ,เชา่รถโคช้,จองโรงแรมทพัีก,รา้นอาหาร
ตลอดจนสถานทเีขา้ชมตา่ง  ๆเพอืเป็นการเตรียมพรอ้มใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์ในกรณีทเีกดิเหตกุารณ์อันสดุวสิยั อาทิ
การยกเลกิเทยีวบนิ,การลา่ชา้ของสายการบนิ,การพลาดเทยีวบนิ (ขนึเครืองไม่ทัน),การนัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล,ภัยธรรมชาติ
รวมถงึการถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเป็นผลทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรือ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจดุหมายปลายทางไดต้ามโปรแกรม หัวหนา้ทัวร์
มสีทิธใินการปรับเปลยีนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆททีา่นไดชํ้าระมาแลว้
เพราะทางบรษัิทฯไดม้กีารตกลงชําระคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไวล้ว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยใดๆทเีกดิขนึนอกเหนือจากในรายการทัวร์
หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสงิททีางบรษัิทฯ มอิาจรับผดิชอบได ้



วนัท ี2
เวยีนนา - กราซ - ชลอสเบริก์ - เทยีวเมอืงกราซ - ลบูลยิานา - เบลด(สโลเวเนยี)

01.30 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเวยีนนา โดยการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG936

07.00 น.
คณะเดนิทางถงึ สนามบนิกรุงเวยีนนา หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกราซ ไดรั้บเลอืกโดย UNESCO ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก และเป็นเมอืงหลวงแหง่วัฒนธรรมยุโรปปี ค.ศ. 2003 กราซ
เป็นเมอืงทมีกีารดแูลรักษาสถานททีอ่งเทยีวบรรยากาศดีๆ  ไดอ้ย่างสมบรูณ์ ใจกลางเมอืงมภีเูขาตังโดดเดน่คอื The Schlossberg
ทอีุดมไปดว้ยตน้ไม ้

นําคณะขนึ กระเชา้ไฟฟ้า (Funicular) สู ่จดุชมววิบนยอดชลอสเบริก์ เป็นทตัีงของหอนาฬกิาและหอระฆังลสิเซอร ์ทอียู่บนยอดเขา
เป็นจดุแลนดม์ารก์และเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงมาตังแตศ่ตวรรษท ี16 ทา่มกลางตน้ไมแ้ละป้อมปราการขนาดใหญ่ ยังมปีราสาททมีอีายุกวา่
1,000 ปีทมีาของชอืเมอืงในภาษาสลาฟซงึแปลวา่ ปราสาทหลังเล็ก ในปี ค.ศ.1809 ไดร้อดพน้จากคําสงัทําลายเมอืงของนโปเลยีน

จากนันนําทานเทยีวชม เขตเมอืงเกา่ ดังเดมิทตัีงมานานหลายศตวรรษแลว้เป็นแหลง่รวมสถาปัตยกรรมตา่ง  ๆจากทกุสมัย
สงิกอ่สรา้งแบบโมเดริน์ไดถู้กสรา้งขนึมา อาทเิชน่ Kunsthaus (บา้นของโมเดริน์อารต์) และเกาะในแม่น ้าํมูร์
ปัจจบัุนเมอืงกราซเต็มไปดว้ยเสน่หข์องการผสมผสานบรรยากาศยุคกลางเขา้กับสถาปัตยกรรมแบบโมเดริน์

12.00 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย
นําคณะเดนิทางสู ่สาธารณรฐัสโลเวเนยี ดนิแดนทมีคีวามงดงามทางลักษณะภมูปิระเทศ ไม่วา่จะเป็นทะเลสาบ ภเูขา
และศลิปะวัฒนธรรมทสีดุแสนจะงดงาม 

เขา้สู ่เบลด (Bled) เมอืงตากอากาศตังอยู่รมิทะเลสาบและรมิเทอืกเขาแอลป์ จเูลยีน เป็นทะเลสาบทมีชีอืเสยีงมากทสีดุในประเทศสโลเวเนีย
และไดรั้บการขนานนามวา่เป็นไขมุ่กแหง่เทอืกเขาแอลป์

19.00 น.
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
PARK HOTEL BLED หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั

วนัท ี3
เบลด - ลอ่งเรอืทะเลสาบเบลด - ลบูลยิานา - ถ้าํโพสทอยนา่ - โอบาเทยี (โครเอเชยี)

07.00 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
นําทา่น ลอ่งเรอื ชมความงามของ ทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกดิจากการกัดเซาะของ ธารน้าํแข็งโบฮนิจ ์(Bohinj Glacier) ในยุคน ้าํแข็ง
แตท่น่ีาสนใจยงิกวา่นันคอื น ้าํในทะเลสาบไม่ไดม้าจากการละลายของธารน ้าํแข็ง แตม่าจากบอ่น ้าํรอ้นใตด้นิหลายแหง่
น ้าํในทะเลสาบนีจงึใสบรสิทุธ ิและไม่กลายเป็นน ้าํแข็งในฤดหูนาว 

เรือลอ่งผา่น ปราสาทเบลด (Bled Castle) ทตัีงอยู่บนรมิผา ตดิทะเลสาบเป็นปราสาททเีกา่แกท่สีดุ จักรพรรดเิฮนรคิท ี2
แหง่เยอรมันยกใหเ้ป็นสถานทพัีกของ บชิอป อัลเบยีม แหง่บรเิซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.1004

เดนิทางตอ่สู ่กรุงลบูลยิานา (Ljubljana) เขา้สู ่จตัรุสัเพรเซเรน
จัตรัุสกลางเมอืงเป็นจัตรัุสทมีคีวามสําคัญเชน่เดยีวกับจัตรัุสบันไดสเปนในกรุงโรมมรีูปปันของ ฟรานซ ์เพรเซเรน
กวทีมีชีอืเสยีงของสโลเวเนียเป็นสญัลักษณ์ความรักชาตแิละเสรีภาพ ใกลจั้ตรัุสเป็นโบสถใ์นนกิายฟรานเซสกัน ศลิปะในแบบอารต์นูโว

12.00 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร



บา่ย
นําคณะเดนิทางไปเทยีวชม ถ้าํโพสทอยนา่ เปิดใหบ้รกิารมากวา่ 188 ปี และมนัีกทอ่งเทยีวมาเยือนกวา่ 31 ลา้นคน เป็นถ ้าํทสีวยทสีดุในยุโรป
ภายในถ ้าํเชอืมตอ่ถงึกันเป็นระยะทางกวา่ 20 กโิลเมตร เขา้ชมภายในถ ้าํโดยขบวนรถรางไฟฟ้าทเีปิดใหบ้รกิารในปี 1884
อุณหภมูภิายในถ ้าํโดยเฉลยี 8-10 องศาเซลเซยีส ชมสว่นทใีหญ่ทสีดุภายในถ ้าํทเีรียกวา่ Classic Karst
ภายในถ ้าํมหีนิงอกหนิยอ้ยหลากหลายแบบและสสีนัสวยงามสดุพรรณนา ภายในถ ้าํยังมหีอ้งตา่ง  ๆมากมาย ลดหลันเป็นชนั  ๆราวกับเนรมติ 

17.00 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงโอบาเทยี เมอืงตากอากาศแบบรเิวยีร่าทมีอีากาศดตีลอดทังปี ตัวเมอืงลดหลันไปตามไหลเ่ขา เป็นทังวลิลา่ตากอากาศ,
โรงแรมชนันํา, แหลง่บันเทงิและรา้นอาหาร จัตรัุสกลางเมอืงมรีูปปันสตรีและนกนางนวล อันเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง
อสิระใหท้า่นพักผอ่นกับบรรยากาศชนัเลศิ

19.00 น.
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
HOTEL MILENIJ OPATIJA หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั

วนัท ี4
โอบาเทยี - ซาเกรบ เทยีวชมเมอืงหลวงอนัเกา่แก่

08.00 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
ออกเดนิทางสู ่นครซาเกรบ เมอืงหลวงอันเกา่แก ่ศนูยก์ลางการปกครอง เศรษฐกจิและวัฒนธรรมของประเทศโครเอเชยี

12.00 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย
นําคณะเทยีวชมเมอืง เรมิตน้เดนิทัวรจ์าก จตัรุสัมหาวหิารเซนตส์ตเีฟน โบสถเ์กา่แกท่มีอีายุเกอืบ 1,000 ปี เห็นไดจ้ากทกุมุมของเมอืง
หลังจากถูกกองทัพมองโกลทําลาย ในครสิตศ์ตวรรษท ี13 และแผน่ดนิไหวครังใหญ่ในปี ค.ศ.1880
ก็ไดรั้บการซอ่มแซมใหม่ใหเ้ป็นรูปแบบนโิอโกธคิดังทเีห็นในปัจจบัุน 

ชม ตลาดโดแลค ตลาดกลางแจง้ทกีลา่วกันวา่ เกา่แกท่สีดุแหง่หนงึของยุโรป 

ชม ประตเูมอืงเกา่สโตนเกท ประตเูมอืงทยัีงหลงเหลอืมรีูปพระแม่มารีอยู่ รอดพน้จากไฟไหมค้รังใหญ่ในปี ค.ศ.1731
เชอืกันวา่เกดิจากปาฏหิารยิอั์นศักดสิทิธ ิ

เขา้สู ่จตัรุสัมหาวหิารเซนตม์ารค์ ซงึตังอยู่ใจกลางเมอืงเกา่ซาเกรบ สรา้งขนึในราวศตวรรษท ี13 หลังคามุงดว้ยกระเบอืงสตีา่งๆ
ซงึเป็นรูปตราสญัลักษณ์ของ ซาเกรบ โครเอเชยี สลาโวเนีย และดาลมาเชยี รอบ  ๆจัตรัุสเรียงรายไปดว้ย ทําเนียบประธานาธบิดแีละรัฐสภา
บันทกึภาพแบบพาโนรามา ทจีดุชมววิตัวเมอืงเกา่เขตอัพเพอรท์าวน์

แลว้นังรถรางสู ่โลเวอรท์าวน ์เขตชมุชนย่านใจกลางเมอืง ณ จัตรุสัเยลาซคิ ย่านการคา้และศนูยก์ลางของเมอืง
อกีทังยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิงอันทันสมัยของคนเมอืง รา้นคา้และรา้นขายของทรีะลกึเรียงรายใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิตามอัธยาศัย

19.00 น.
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
WESTIN HOTEL ZAGREB หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั

วนัท ี5
นครซาเกรบ - อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่- เดนิเทยีวชมอทุยานฯ - สปลติ

07.00 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม



08.00 น.
เดนิทางสูเ่มอืงพลติวเิซ ่(Plitvice) แหง่แควน้ Istria & Kvarner ระหวา่งทางเต็มไปดว้ยธรรมชาติ
และความงามของทวิทัศนส์องขา้งทางทรีายลอ้มดว้ยป่าเขาสลับทุง่หญา้ ฟารม์การเกษตรทอีุดมสมบรูณ์

12.00 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย
นําทา่นเขา้สู ่อทุยานแหง่ชาตพิลทิวเิซ ่(Plitvice Lakes National Park) ตังอยู่ในกลางของประเทศ ถูกคน้พบขนึเมอืปี ค.ศ.1949
เดนิชมธรรมชาตไิปตามทางเทา้ทจัีดไวเ้ป็นสดัสว่น ลัดเลาะไปตามทะเลสาบและน ้าํตกทสีงูตระหงา่น
เป็นอุทยานธารสวรรคต์ามธรรมชาตแิหง่ยุโรป พนืทสีว่นใหญ่ปกคลมุดว้ยน ้าํ มทีะเลสาบสเีขยีวมรกตและสฟ้ีารวมกันถงึ 16 ทะเลสาบ
เชอืมตอ่กันดว้ยทางเดนิสะพานไม ้ลัดเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนนิเขา บางชว่งเป็นน ้าํตกแบง่เป็น 2 ระดับ น ้าํตกทสีงูทสีดุมคีวามสงู 639 เมตร
ทตี่าํสดุมคีวามสงู 503 เมตร 

นําทา่น ลอ่งเรอืขา้มทะเลสาบ Kozjak เป็นทะเลสาบทใีหญ่ทสีดุในอุทยานฯ องคก์ารยูเนสโกจ้งึไดรั้บเอาไวเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 

สมควรแกเ่วลานําคณะเดนิทางสู ่เมอืงสปลติ (Split) เมอืงใหญ่เป็นอันดับสองของโครเอเชยี รองลงมาจากเมอืงซาเกรบ
ในแควน้ดัลเมเชยีนซงึเป็นตน้กําเนดิของสนัุขพันธดั์ลเมเชยีน ทนีีเป็นศนูยก์ลางเศรษฐกจิ,
วัฒนธรรมและการคมนาคมทสํีาคัญทสีดุของเขตชายทะเล
ดว้ยมสีนามบนินานาชาตทิสีามารถรองรับการเดนิทางทางภาคใตข้องโครเอเชยีกับหลายเมอืงในยุโรป

20.00 น.
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
RADISSON BLU RESORT SPLIT หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี6
สปลติ - ซบีนีกิ - มหาวหิารเซนตเ์จมส ์- พระราชวงัดโิอคลเีธยีน

07.00 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงซบีนีกิ (Sibenik) ซงึถูกบันทกึในเอกสารตังแตปี่ ค.ศ.1066 ในชอื แคสทรัม ซบีนีซิ ี(Castrum Sebenici)
เตบิโตจากอทิธพิลภายใตก้ารปกครองของ ฮังกาเรียน-โครแอต รวมถงึเวเนเชยีน ขนึชมววิทวิทัศนแ์บบพาโนรามาบนป้อมปราการ ANNE
ทสีรา้งขนึเพอืป้องกันการรุกรานจากขา้ศกึในยุคกลาง 

นําชมสถานทสํีาคัญทสีดุของเมอืงคอื มหาวหิารเซนตเ์จมส ์สรา้งขนึในระหวา่งปีค.ศ.1431-ค.ศ.1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหวา่ง 3
ศลิปกรรมคอื ดัลเมเชยีน (ทอ้งถนิ), ศลิปะทางเหนือของอติาล ีและทัสคานี สถาปนคิทัง 3 ทา่น
ไดใ้ชเ้ทคนคิชนัสงูในการสรา้งหอ้งโถงสงูใหญ่และโดมครงึวงกลม ทังวหิารลว้นสรา้งดว้ยหนิทังหมด สะทอ้นใหเ้ห็นถงึอทิธพิลของศลิปะโกธคิ
และเรอเนสซองคผ์สมผสานกันอย่างกลมกลนื โดยยูเนสโกย้กใหม้หาวหิารแหง่นีเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000

12.00 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย
เดนิทางกลับสูเ่มอืงสปลติ (Split) เขตเมอืงโบราณสปลติ เป็นทตีงัของพระราชวงัดโิอคลเีธยีน (Diocletian’s Palace)
สรา้งในราวศตวรรษท ี3 บนอ่าวอัสพาลาโธส โดยดโิอคลเีธยีน จักรพรรดแิหง่โรม ซงึพระองคท์รงพํานักทพีระราชวังแหง่นีจนสนิชพี ในปี ค.ศ.
305 ชมร่องรอยของพระราชวังทมีอีายุกวา่ 1,700 ปี ดา้นในเป็นมหาวหิารสรา้งในยุคกลางและป้อมปราการ เดมิเพอืป้องกันขา้ศกึ UNESCO
ไดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย อสิระใหท้า่นพักผอ่นหย่อนใจบน พรอมมนิาด ถนนเลยีบทะเลทงีดงามของเมอืง

19.00 น.
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
RADISSON BLU RESORT SPLIT หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั



วนัท ี7
สปรติ - เนอมุ (บอสเนยี - เฮอเซโกบนีา) - ดบูรอฟนกิ - เมอืงโบราณ - ขนึกําแพงเมอืงเกา่

07.00 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
เดนิทางสู ่เมอืงดบูรอฟนกิ ผา่นอาณาเขตดนิแดนของประเทศบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวนีา ผา่นเมอืงสตอน ทมีฟีารม์เลยีงหอยนางรมอยู่มากมาย
ทมีกํีาแพงเมอืงลอ้มรอบตัวเมอืงเกา่บนยอดเขาโดยกําแพงเมอืงนีมคีวามยาว 5.5 กม. โดยมคีวามยาวเป็นอันดับหนงึของยุโรป
และเป็นอันดับสองรองจากกําแพงเมอืงจนี 

เขา้สูเ่มอืงดบูรอฟนกิ (Dubrovnik) เมอืงดบูรอฟนกิเป็นหนงึในเมอืงเกา่ทสีวยทสีดุในยุโรป สมญานามไขมุ่กแหง่ทะเลเอเดรียตกิ
เป็นเมอืงทมีอํีานาจทางทะเลตังแตศ่ตวรรษท ี13 และมคีวามเจรญิรุ่งเรืองทางการคา้ จงึไดส้รา้งความยงิใหญ่ใหโ้ดดเดน่
ดว้ยการตกแตง่พระราชวัง, สรา้งโบสถ,์ วหิาร สรา้งจัตรัุสและน ้าํพ ุบา้นเรือนตา่ง  ๆไดรั้บการปรับเปลยีนอย่างงดงามตามยุคสมัย
เสน่หข์องเมอืงอยู่ทเีขตเมอืงเกา่ (Old Town) ซงึตังอยู่ในโอบลอ้มกําแพงโบราณสงูตระหงา่น ตรงบรเิวณพนืทรีมิทะเลอาเดรียตกิ
เป็นเขตชมุชนเรมิแรกทบีรรพบรุุษชาว ดบูรอฟนกิมาสรา้งบา้นแปงเมอืงไวตั้งแตศ่ตวรรษท ี7
และสรา้งกําแพงเมอืงแข็งแรงขนึลอ้มเมอืงไวใ้นศตวรรษท ี13 เพอืป้องกันภัยจากศัตรู เชน่ พวกอาหรับ เวเนเชยีน มาชโีดเนียนและเซริบ์
ภายในเขตเมอืงเกา่มากมายดว้ยสงิกอ่สรา้งโบราณ ไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้

12.00 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย
นําเทยีวชม เมอืงเกา่ดบูรอฟนกิ (Grad) โดยเรมิตน้จากประตหูลัก (Pile Gate), น ้าํพโุบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), โบสถฟ์รานซสิกัน
ในสถาปัตยกรรมโกธกิ ภายในมรีา้นขายยาทเีกา่แกท่สีดุของยุโรป ดําเนนิกจิการมาตังแตปี่ ค.ศ. 1391 

ชม สปอนซา่พาเลซ (The Sponza Palace) พระราชวังเดมิ งดงามในสถาปัตยกรรมโกธกิผสมเรอเนซองส์
เป็นหอจดหมายเหตทุบีอกเลา่เรืองราวความเป็นเมอืงทา่การคา้ขายทางทะเลในอดตีจัตรัุสกลางเมอืง (Loggia)
ซงึเป็นสถานทนัีดพบของชาวเมอืงในอดตีโบสถเ์ซนตเ์บลซ (St.Blaise) นักบญุประจําเมอืง สไตลโ์รมาเนสกแ์หง่แรกของเมอืงเป็นฉากหลัง 

เขา้ชม เรคเตอรพ์าเลซ (Rector’s Palace)อดตีเคยเป็นททํีาการรัฐบาล ปัจจบัุนเป็นพพิธิภัณฑท์บีอกเลา่เรืองราวตา่งของเมอืงโบราณแหง่นี 

นําทา่นชมเมอืงแบบ พาโนรามาววิบนกําแพงเมอืงโบราณ ทโีอบลอ้มรอบเมอืงเกา่ยาวถงึ 1,940 เมตร

19.00 น.
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
SHERATON DUBROVNIK RIVIERA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั

วนัท ี8
ดบูรอฟนกิ - เคเบลิคาร ์- เคฟททั - บนิสูเ่วยีนนา

08.00 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําทา่นขนึ เคเบลิคาร ์สูจ่ดุชมววิบนยอดเขา เสน่หข์องดบูรอฟนกิ อยู่ทจีดุชมววิของแตล่ะแหง่ไม่ซ ้าํแบบ ขนึสูย่อดเขาบนความสงู 405 เมตร
เพอืชมทัศนียภาพของเมอืงแบบพาโนรามา กลา่วกันวา่เป็นจดุชมววิทสีวยทสีดุของเมอืง 

หลังจากนันเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเคฟททั (Cavtat) เป็นเมอืงเล็กๆน่ารักรมิชายฝังทะเลมชีายหาดทงีดงามยาวถงึ 15 กโิลเมตร เคยเป็นอาณานคิม
ของกรีกในอดตีและตอ่มาถูกปกครองโดยโรมันกอ่นทจีะถูกชนชาตสิลาฟรุกรานจนในทสีดุตกอยู่ภายใตอ้านัตกิารปกครองของสาธารณรัฐกซูาทไีดซ้อืเคฟทัท
นีจากดยุกพาฟโลวกิ

12.00 น.
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร



14.55 น.
ออกเดนิสู ่กรุงเวยีนนา โดยสายการบนิภายในประเทศ

16.25 น.
เดนิทางสู ่กรุงเวยีนนา

19.00 น.
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
RENAISSANCE WIEN HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี9
กรุงเวยีนนา - กรุงเทพฯ

07.00 น.
รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

08.00 น.
ออกเดนิทางสูส่นามบนิ

09.30 น.
ถงึกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี มเีวลาใหท้า่นไดทํ้า TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเช็คอนิ

13.30 น.
ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG937

วนัท ี10
คณะเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ

05.20 น.
สายการบนิไทย นําทา่นเดนิทางกลับถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป โครเอเชยี สโลเวเนยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี26 มถิุนายน 2562 เวลา 12:07 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป โครเอเชยี สโลเวเนยี

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation)
เนอืงจากสถานททีอ่งเทยีวตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่ออือํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี

คา่ทัวรร์วม :
• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมนัเชอืเพลงิ ณ วนัท  ี14 กนัยายน 2561

• คา่พาหนะท่องเทยีวตามโปรแกรมทรีะบุ มาตรฐานรถโคช้ของยโุรป

• คา่ลอ่งเรอืทะเลสาบเบลด / อทุยานพลติวเิซ ่/ วังดโิอคลเีธยีน / โบสถฟ์รานซสิกนั / กาํแพงเมอืงโบราณดบูรอฟนกิ / เคเบลิคารด์บูรอฟนกิ

• โรงแรมทพีกัตามระบุในรายการ หรอื เทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ ในกรณทีที่านมขีอ้จํากดัในการรบัประทานอาหารบางชนดิ
กรณุาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้เพอืความเหมาะสม

• คา่ทปิพนักงานขบัรถท่องเทยีวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่โครเอเชยี และวซีา่ออสเตรยี (กลุม่ประเทศเชงเกน้)

• คา่ประกนัการเดนิทางของ บรษัิท เอ ดบัเบลิย ูพ ีเซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PL AN คุม้ครองการสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหตุ
สาํหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16-75 ปี จํานวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ
รวมถงึคา่รกัษาพยาบาลตอ่เนอืงหลงัจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนคีรอบคลมุถงึประกนัสขุภาพทไีมไ่ดเ้กดิจากโรคประจําตวั
หากมคีวามประสงคจ์ะเพมิความคุม้ครองในกรณสีมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทยีวบนิกรณุาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทัวร์

• คา่ยกกระเป๋าใบใหญใ่นแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

• สาํหรบัสายการบนิไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครอืง น ้าํหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และสามารถถอืสมัภาระขนึเครอืงไดน้ ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั /
สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครอืงไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
และนําสมัภาระถอืขนึเครอืงน ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม :
• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถนิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

การจองทัวร ์(How to make your reservation)
•  กรณุาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจาํลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทจีอง
ซงึเงนิมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน

• และกรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด
ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี
• เดก็ทมีอีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ

• ผูส้งูอายทุมีคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครอืงมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั



• ผูเ้ดนิทางทบี่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ

• ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง

• บุคคลทมีคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิช่น ผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ,
ผูท้ไีมย่อมรบัเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบุอยูช่ ัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง
ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคบัใหห้วัหนา้ทัวรต์อ้งทําการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครงัอาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอนืหรอืโปรแกรมท่องเทยีวได ้

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)
• การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทชีําระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี
• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวัน กอ่นวันทนํีาเทยีวใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีวใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร

• ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วัน กอ่นวันทนํีาเทยีวไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร

• คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวทไีดจ้่ายจรงิ เพอืการเตรยีมการจัดการนําเทยีวตอ่ไปน ีใหนํ้ามาหกัจากเงนิ คา่บรกิารทตีอ้งจ่ายตามขอ้ 1
แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทไีดช้ําระไว ้ผูป้ระกอบธรุกจินําเทยีวจะเรยีกจาก นักท่องเทยีวไมไ่ด ้ทังนผีูป้ระกอบธรุกจินําเทยีว
แสดงหลกัฐานใหนั้กท่องเทยีวทราบ ดงัตอ่ไปนี
• คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่

• คา่มดัจําของบัตรโดยสารเครอืงบนิ

• คา่ใชจ้่ายทจีําเป็นอนืๆ

หมายเหต ุหลกัเกณฑท์นํีามาใชน้ ีเป็นประกาศในราชกจิจานเุบกษา แหง่พระราชบัญญัตธิรุกจินําเทยีวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตงัแตว่ันที
15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป

ตวัเครอืงบนิ (Air Ticket)
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน และหากท่านไมแ่นใ่จในวันเดนิทางดงักลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทฯี เพอืยนืยันในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทที่านจะชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim)
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณตีวักรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์
ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ขนึอยูก่บัเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน ๆ
ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรอืทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน

คา่ธรรมเนยีมประกันภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้าํมันเชอืเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel
Surcharge/ Tax YQ)
คดิตามอตัราททีางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วันท  ี14 กนัยายน 2561 การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิททีางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตวั

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)
• หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงเดยีวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 2 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพกัทเีตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 ฟตุ 3 เตยีง / สาํหรบัผูพ้กั 3 ท่าน
(ทังนขีนึอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทแีตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)



• หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนงึหอ้ง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพกัทมีเีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / สาํหรบัพกั 1 ท่าน

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกั
และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทตีอ้งการ

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่
ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทสีถานทเีขา้ชมนันๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื
การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee
ตามทรีะบุไวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรอืเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนอืงจากไดช้ําระ
Reservation Fee ไปแลว้ 
กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนช่วงวันเดนิทางของท่านกอ่นชําระเงนิ

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter)
• คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ท่านจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร
/ ใบ / ครงั

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger)
การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์
ซงึจะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ท่าน

การสบูบหุร ี(Smoking Area)
ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้ , โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีัดเจนในเรอืงการสบูบุหรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทังนเีนอืงจากสขุภาพของคนสว่นรวม

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family)
หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด



ยนืวซีา่ 2 ประเทศโครเอเชยีและออสเตรยี กรุณาเตรยีมเอกสารสําหรับยนืวซีา่ 2 ชดุ
ใชเ้วลายนืวซีา่ประมาณ 30 วันทําการ(การขอวซีา่ประเทศออสเตรยีผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา
สแกนลายนวิมอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยย์นืคํารอ้งวซีา่ออสเตรยี)
• พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอนื
ควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่

• รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิ จํานวน 2 ใบ พนืหลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รปูขาวดาํและหา้มสแกน) มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง 2 รปู
**กรณุาตดิตอ่พนักงานขายเพอืขอตวัอยา่งรปูถา่ย**

• สาํเนาทะเบยีนบา้น,สาํเนาบัตรประชาชน, สาํเนาบัตรขา้ราชการ,สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ,สาํเนาทะเบยีนสมรส, สาํเนาใบหยา่,สาํเนาสตูบิัตร ในกรณอีายไุมถ่งึ
20 ปีบรบิูรณ์

• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท สงักดัหรอืหนว่ยงานทที่านทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน โดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทนแีละช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา /
เอกสารออกไมเ่กนิ 30 วันกอ่นการยนืวซีา่

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอสาํเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค์

• หนังสอืรบัรองจากทางธนาคารและสาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝาก ยอ้นหลงั 6 เดอืน ตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ
และมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา
ในกรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองจากทางธนาคารวา่เป็น sponsor
พรอ้มระบุชอืของผูท้อีอกคา่ใชจ้่ายให ้***สถานทูตไมร่บับัญชกีระแสรายวัน*** / เอกสารการเงนิตอ้งอพัเดทไมเ่กนิ 7-10 วันกอ่นยนืวซีา่
ดงันันตอ้งทําเอกสารการเงนิ 2 รอบคะ่

• กรณทีบีรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมด นอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1 – 6 แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษาเป็นภาษาองักฤษฉบับจรงิ

• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยท  ีบดิา, มารดา
จะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอ
หรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม
ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง และเงอืนไขทบีรษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทุกประการ
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