
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

ฟลลัค - เบลด (สโลวีเนีย) - ลองเรือเบลด-ลูบลิยานา - ถ้ําโพสทอยนา - โอปาเทีย 

(โครเอเชีย) 
ซิบินิค – สปลิท - ดูบรอฟนิค-สตอน ซาดาร - อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ – ซาเกรบ- 

กราซ  

กําหนดการเดินทาง 20-29  ต.ค.2561 



 
 

( กรุณาสํารองที่นัง่ลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการ
ยื่นวีซา) 

 

 

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูม ิ
21.00 พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมเีจาหนาทีค่อยอํานวยความ

สะดวก 

วันที่ 2 มิวนิค – ฟลลัค – เบลด (สโลวีเนีย) – ลองเรือเบลด 
00.50 ออกเดินทางสูสนามบินมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924  

07.05 ถึงสนามบินนานาชาติกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว เดินทาสูเมืองฟลลัค 

(VILLACH) (313 กม.) เมืองใหญเปนอันดับ 2 ในรัฐคารินเทีย ประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริมแมน้ําเดรา (Drau 

River) เมืองแหงประวัติศาสตรในสมัยโรมัน เปนเมืองที่มีทัศนียภาพทางภูมิประเทศที่คอนขางสวยงาม เนื่องจาก

ตัวเมืองถูกลอมรอบดวยภูเขาเทือกเขาแอลป 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย หลังอาหารนําทานชมจัตุรัสกลางเมืองฟลลัคมีอายุนับยอนไปไดถึงศตวรรษที่ 12 โดยสถาปตยกรรมเกาแกก็ยัง

ปรากฏใหเห็นอยูตามตรอกซอกซอย จตุรัสแหงนี้ยังเปนที่ตั้งของโบสถเซนตจาค็อบ (St Jakob Church ) โบสถ

เกาแกที่ถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่  14 - 15 ในแบบสไตลโกธิค โดยโบสถแหงนี้ถือวาเปนคริสตจักร 

โปรเตสแตนตแหงแรกของประเทศออสเตรีย สมควรแกเวลา

เดินทางสูเมือง “เบลด”  (Bled) (51 กม.) ดินแดนที่มี

ความงดงามทางลักษณะภูมิประเทศ ทั้งทะเลสาบ ภูเขา 

และศิลปะ วัฒนธรรม ตั้งอยูริมทะเลสาบและริมเทือกเขา

แอลปจูเลียน เปนทะเลสาบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศ

สโลเวเนีย และไดรับการขนานนามวาเปนไขมุกแหงเทือกเขา

แอลป นําทานลองเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด 

ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ําแข็งโบฮินจ 

(Bohinj Glacier) ในยุคน้ําแข็ง แตที่นาสนใจยิ่งกวานั้นคือ

น้ําในทะเลสาบ ไมไดมาจากการละลายของธารน้ําแข็ง แต

มาจากบอน้ํารอนใตดินหลายแหง น้ําในทะเลสาบนี้จึงใสบริสุทธิ์ และไมกลายเปนน้ําแข็งในฤดูหนาว เรือลองผาน

ปราสาทเบลด “Bled Castle” ที่ตั้งอยูบนริมผาติดทะเลสาบ เปนปราสาทที่เกาแกที่สุด จักรพรรดิเฮนริค ที่ 2 

แหงเยอรมัน   

ค่ํา   บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก: HOTEL KOMPAS,BLED  หรือระดับใกลเคียง 



 
 

วันที่ 3  เบลด – ลูบลิยานา – ถ้ําโพสทอยนา – โอปาเทีย (โครเอเชีย)  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางตอสูกรุงลูบลิยานา (Ljubljana) (54 กม.) นําทานขึ้นชม ลานปราสาทลุบบลิยานา 

ปราสาทยุคกลางที่ตั้งอยูบนเนินเขาเหนือใจกลางเมืองลูบลิยานา โดยปราสาทถูกสรางขึ้นเพื่อปกปอง

อาณาจักรจากการรุกรานของชาวเติรกและกบฏชมวิวทิวทัศนอันงดงามของเมืองไดเกือบทั้งหมด จากนั้นเดินทาง

ลงสูจัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน ซึ่งมีรูปปนของฟรานซ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย เปนกวีที่มีชื่อเสียงของ

สโลเวเนีย (1800 – 1849) สัญลักษณความรักชาติและเสรีภาพ ใกลจัตุรัสเปนโบสถในนิกายฟรานเซสกัน 

ศิลปะในแบบอารตนูโว  ใกลจัตุรัสเปนโบสถนิกายฟรานเซส

กันที่มีสีชมพูดึงดูดสายตา ใชเวลาในการกอสรางประมาณ 

14 ป เปนศิลปะแบบอารตนูโว ภายในมีหองสมุดตั้งแต

ศตวรรษที่ 13 ชม สะพานมังกร ซึ่งสรางในป 1901 เปน

สะพานแหงแรก ๆ ที่  สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

ใหญของยุโรป ที่หัวสะพานทั้งสองฝงประดับดวยรูปปนมังกร

ในแบบอารตนูโว จากนั้นเดินทางสูถ้ําโพสทอยนา Postojna 

Cave (53 กม.)  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย เขาชมถ้ํา โพสทอยนา Postojna Cave เปนถ้ําที่สวยที่สุดใน

ยุโรป ภายในถ้ําเชื่อมตอถึงกันเปนระยะทางวา 20 กิโลเมตร 

เขาชมภายในถ้ําโดยขบวนรถรางไฟฟาที่เปดใหบริการในป 

1884 อุณหภูมิภายในถ้ําโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส ชม

สวนที่ใหญที่สุดภายในถ้ําที่เรียกวา Classic Karst ภายในถ้ํา

มีหินงอกหินยอยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุด

พรรณนา มีหองตาง ๆ ภายในถ้ํามากมายลดหลั่นเปนชั้น ๆ 

ราวกับเนรมิต สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองโอพา

เทีย (60 ก.ม.) นําทานชมเมือง โอพาเทีย (OPATIJA) เมืองที่

มีสมญานามวา “ไขมุกแหงทะเลอเดรียติค” ซึ่งอยูทาง

ตะวันตกของประเทศ ระหวางทางลัดเลาะซายขวาไปตาม

ไหลเขาเคลา ดวยวิวทะเลอเดรียติคที่สวยงาม “โอพาเทีย” มีฐานะเปนเมืองตากอากาศสําคัญของเหลาขุน

นางชั้นผูใหญและชนชั้นสูงของออสเตรีย เมืองนี่คือเมืองที่ใชชื่อตามสํานักสงฆนิกายเบเดนิกซ ในชวงศตวรรษที่ 

14  นําทานชมตัวเมือง แวะถายรูปกับรูปปน นางแหงนกนางนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL) ซึ่งเปนรูปปนที่

แกะโดย ZVONKO CAR เปนรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยูที่มือ ซึ่งถือวาเปนสัญลักษณแหงเมือง  



 
 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก: HOTEK SAVOY  หรือระดับใกลเคียง 

วันที่ 4  โอปาเทีย – ซิบินิค – สปลิท 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสูเมืองซิบินิค (Sibenik) เมืองทางตอนกลางของแควนดัลเมเชีย สรางตั้งแตสมัยเรอเนสซองต

ในป ค.ศ.1431 เปนเมืองเกาแกแหงริมฝงทะเลอาเดรียติค ที่ไดรับอิทธิพลสถาปตยกรรมจากเวนิส ผสมศิลปะทอส

คาโนเรอเนสซองส  

เที่ยง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

บาย หลังอาหารนําทานชมตัวเมืองชิบินิค เมืองเการิมฝงทะเลอะเดรียติคที่ไดรับอิทธิพลสถาปตยกรรมจากเวนิส และ

เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของดัลเมเชีย เปนที่รวมศิลปะ

โบราณยุคกอนประวัติศาสตรมากมาย ชมโบสถเซนตจา

คอบ (เซนตเจมส) อันงดงาม ซึ่งสรางมาตั้งแตสมัยเรอเนส

ซองตในป ค.ศ.1431 ในสถาปตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสม

ศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส โบสถนี้มีเอกลักษณดวยโคม

หลังคาของมหาวิหารตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดับโดด

เดนรอบมหาวิหาร  จากนั้นเดินทางสูเมืองสปลิท (88 

กม.) นําชมมืองสปลิท ชมศาลาวาการเมืองสไตลเรอเน

ซองสที่สรางในศตวรรษที่ 15 ชมยาน People Square 

ศูนยกลางทางธุรกิจ และการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 

แวะชมสิ่งกอสรางที่มีชื่อเสียง เชน รูปภาพแกะสลักสมัย Venetian-Gothic Cambi Palace และ Renaissance  

Town Hall ที่สรางขึ้นในชวงแรกของศตวรรษที่ 15 ชม พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace)ที่สรางขึ้น

จากพระประสงคของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยน ที่ตองการสรางพระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวิตของพระองคในป 295 

ซึ่งใชเวลาในการกอสรางถึง 10 ป และไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป 1979   

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  

พักที่:  GRAND HPTEL PARK  หรือระดับใกลเคียง 

วันที่ 5  สปลิท – ดูบรอฟนิค   
เชา บริการอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (229 กม.) เมืองมรดกโลกที่ แขวนตัวอยูทางตอน

ใตของประเทศ ที่พรหมแดนติดตอกับประเทศบอสเนีย เฮอรเซโกวีนา นําทานลัดเลาะเลียบไปตามชายฝงทะเลอเด

รียติคซึ่งทานจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝงทะเล ที่มีบาน เรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนว



 
 

ชายฝงเปนระยะๆ เมืองดูบรอฟนิค ยังใชเปนฉากของนครหลวง King’s Landing ของซีรี่สยอดฮิตอยาง 

“Game of Thrones” 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย หลังอาหารนําทานเดินทางสูสถานี เคเบิลคารเพื่อขึ้น

กระเชาไฟฟา สูยอดเขา “Srd Hill” เพื่อชมวิวทิวทัศน

ที่คงความเปนเอกลักษณของบานเมืองหลังคาสีและความ

งดงามทะเลอาเดรียติกยามสีนํ้าเงินของทะเลอาเดรียติกตัด

กับสีแสดของกระเบื้องหลังคาเมืองเกา สวยงามเกิน 

จินตนาการมากวาคําบรรยายใดๆ  จากนั้นใหทานได

ถายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองอันเปนที่ตั้งสถานที่

สําคัญหลายแหง เชน เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกาที่ตั้งอยู

ปลายสุดของถนนสายหลักสรางขึ้นเมื่อป  ค.ศ. 1444 

หนาปดทําดวยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตหนาปดซึ่งแทนพระจันทรบอกขางขึ้นขางแรม ในสมัยกอน และ

รูปปนของ นักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถประจําเมืองสไตลโรมาเนสกแหงแรกของเมืองเปนฉากหลัง/จากนั้นนําทาน

เดินขึ้น “ชมกําแพงเมืองโบราณ” ชมความสวยงามของแนวหลังคาสีสมตระหงานไปทั้งเมืองเกา กําแพงแหง

นี้  นําทานลัดเลาะตามซอกซอยระหวางอาคารบานเรือนเกาแกภายในปอมปราการ ชม Dominican Monastery 

Church Of St.Blaise ในสไตลบาร็อค, Fort Of  St.John, ประตู Pile Gate,Ploce Gate เปนตน 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที:่  NEPTUN HOTEL          หรือระดับใกลเคียง  

วันที่ 6  ดูบรอฟนิค – สตอน – ซาดาร    
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองสตอน (STON) (54 กม.) เมืองที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

เมืองดูบรอฟ นิค ที่ มี ชื่ อ เสี ยงในเรื่องหอยนางรมและ

ผลิตภัณ ฑ จากหอนนางรมจากทะเลอาเดรียติกและ

ประทับใจกับบรรยากาศริมชายฝงทะเลที่มีบานเรือนหลังคา

กระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝงเปนระยะทางสูสตอน

และหมูบานนี่สงบตั้งอยูริมฝงบริเวณโคงอาวกวางริมทะเล 

มี “กําแพงเมืองโบราณ” ซึ่งถูกสรางขึ้นเพื่อลอมรอบ

เมืองสตอน โดยกําแพงโบราณแหงนี้ใชเวลาในการกอสราง

กําแพงนี้ประมาณ 200 ป เขาสูทาเรือมาลี สตอน (Mali 

Ston) ทานจะไดขามพรมแดน เขาสูประเทศบอสเนีย 



 
 

(แวะถายรูป)บริเวณเมืองที่มีชื่อวา เมืองนีอุม เปนประเทศเพื่อนบานของโครเอเชีย นําทานลองเรือเยี่ยมชม

ฟารมเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนตางๆ ของการเลี้ยงหอย ใหทานไดชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พรอมดวย

เครื่องเคียง พรอมจิบไวน ชวยเพิ่มรสชาติ ทามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอาวมาลี สตอน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย เดินทางสูเมืองซาดาร (Zadar) (304 กม.) อดีตเมืองหลวงเกาของภูมิภาคดัลเมเชีย และเมืองทาสําคัญของ

โครเอเชียทางฝงทะเลอาเดรียติก และเปนศูนยกลางของซาดารเคานต้ี แควนดับเมเชี่ยนทางตอน 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก:  HOTEL KOLOVARE  หรือระดับใกลเคียง 

 
วันที ่7  ซาดาร – อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ – ซาเกรบ      
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร นําทานชมบรรยากาศที่สวยงามของซาดาร ชมประตูเมืองโบราณ Kopnena Vrata ผานชมโบสถ 

St.Donatus สิ่งกอสรางในคริสตศตวรรษที่  9 ชม “Sea 

Organ” สถาปตยกรรมการกอสรางเครื่องดนตรีโดยอาศัย

เกลียวคลื่นที่ซัดเขากระทบกับบันไดหินออนและทอใต

ขั้นบันไดกอใหเกิดเปนทวงทํานองเสียงดนตรี เปนผลงาน

ก ารอ อ ก แ บ บ ข อ งส ถ าป นิ ก  Nikola Basic ซึ่ ง เป ด ให

สาธารณะชนเขาชมนับต้ังแต วันที่ 15 เมษายน ป ค.ศ.2005 

ที่ผานมา เดินทางสูอุทยานแหงชาติพลิตวิเซ  Plitvice 

Lakes National Park (119 กม.) ระหวางทางผานเมือง 

Karlovac และ Slunj ชมธรรมชาติและความงามของ

ทิวทัศนสองขางทางที่รายลอมดวยปาเขาสลับทุงหญาฟารมเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเขาชมอุทยานแหงชาติพลิตวิเซ เปนอุทยานแหงชาติหนึ่งในแปดของโครเอเชียที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน

มรดกโลกโดยองคการ UNESCO เมื่อป 1979 อุทยานแหงนี้

มีเนื้อที่กวา 3,000 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบนอยใหญ 16 

แหง เชื่อมตอดวยสะพานไม ลัดเลาะระหวางทะเลสาบและ

เนินเขา ชมฝูงปลาแหวกวายในน้ําใสราวกระจกสะทอนสี

ครามของทองฟา แวดลอมดวยหุบเขา ตนไมใหญที่รมรื่น 

ชมน้ําตก The Plitvice Water Fall ที่ใหญที่สุดในอุทยาน 

จากนั้นนําทานเดินลัดเลาะสู Donja Jezira เพื่อลองเรือใน



 
 

ทะเลสาบ Jezero Kozjak เต็มอิ่มกับความงามของทะเลสาบและหุบเขา สมควรแกเวลา เดินทางสูกรุงซาเกรบ 

Zagreb (137กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ดินแดนแหงทะเลอะเดรียติค ซึ่งมีความเกาแกแฝงดวยเสนห

และมนตขลัง ศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุงเรืองมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 11   

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  HOTEL INTERNATIONAL, ZAGRAB   หรือระดับใกลเคียง 
 

วันที่ 8  ซาเกรบ – กราซ      
เชา บริการอาหารมื้อเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารชมยานเมืองเกา ซึ่งเปนที่ตั้งของสถานที่สําคัญ

มากมายเชน มหาวิหารเซนตสตีเฟน ที่สรางในสไตลนีโอ

โกธิค, ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจงที่

เกาแก มีสีสันสดใสขายไมดอกไมประดับและผลไมราคาถูก

มาก นําทานสู เขต Upper Town ชมวิหารเซนตมารก 

(St.Marks Church)ที่มีหลังคากระเบื้องปูเปนลวดลายรูป

ตราของกองทหารแหงยุคกลาง ถือเปนสัญลักษณสําคัญ

ของซาเกรบ ชมโบสถประจําเมืองเกาเซนตแคทเธอรีน 

บริ เวณ แห งนี้ ยั งเปนที่ตั้ งของทําเนียบประธานาธิบดี 

(President Palace) จากนั้นนําทานนั่งรถราง (Uspinjaca) ลงสู Lower Town เชิญทานเที่ยวชมยานธุรกิจ

การคาที่ทันสมัยที่ถนนลิกา (Lica Street) แวะชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมืองที่ลอมรอบดวย

หางรานนําสมัย แหลงชุมชนของชาว Zagreb ชมอนุสาวรีย ผูยิ่งใหญ ผูซึ่งตอสูเพื่อความ อิสระจากชาวฮังการีเมื่อ

ป ค.ศ. 1848   

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย หลังอาหารเดินทางสูเมือง “กราซ” (Graz) (183 กม.) ที่ไดรับการอนุรักษเปนอยางดี และไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลก ในป 2003 ชม “เขตเมืองเกา” ซึ่งเปนเขตเมืองเกาดั้งเดิมที่ตั้งมานานหลายศตวรรษ 

ตรอกซอกซอยในเขตเมืองเกาคือพยานของวัฒนธรรมอันโดดเดนที่มีอายุยาวนาน หลอเลี้ยงวิถีชีวิตผูคนดวย

ทวงทํานองแหงศิลปะ และวัฒ นธรรม แมวาทางดาน

การเมืองกราซจะเฟองฟูอยูเพียงชวงสั้นๆ ก็ตามทอดตัวอยู

เชิงเขาชลอสแบรก พรอมชม “หอนาฬิกาประจําเมือง” 

Schlossberg clock tower ที่มีชื่อเสียง “กราซ” เปน

แหลงรวมสถาปตยกรรมตางๆจากทุกสมัยทั้ง โกธิค เรอเนส

ซองส และบารอก จนถึงยุคยอนยุค และ ยุคยูเกนดัชทิล



 
 

(อารตนูโว)…จากนั้นมีเวลาใหทานไดเดินเที่ยวชมยานการคาที่จําหนายสินคาราคาถูกกวาที่เวียนนา หรือ

เพลิดเพลินกับเมืองที่ตั้งอยูริมแมน้ําอันสวยงาม นําทานออกเดินทางสูเมืองเบลด ประเทศสโลเวเนีย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก:  NH GRAZ CITY  หรือระดับใกลเคียง 
 

วันที่ 9  กราซ – เวียนนา – เดินทางกลับ     
เชา บริการอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสูสนามบินนานาชาติเวียนนา 

13.30 ออกเดินทางกลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937  

วันที่ 10 สนามบินสุวรรณภูม ิ  
05.20 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…… 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟา อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และ

สถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ 

ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./

วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ

ต่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการ

ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผาน
การพิจารณาหรือไมก็ตาม 

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  

อัตราคาบริการ 

ออกเดนิทางชวง 

 

       ผูใหญพัก 
  หองละ 2 ทาน 

    เด็กอายตุ่ํากวา 12 ป
    พักกับผูใหญ 1 ทาน

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป
พักกบัผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง 
จายเพิ่ม 

 

20-29 ต.ค.2561 89,900 89,900 85,900 15,900 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 



 
 

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กก. /กระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กก. 

 คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิ่น ระหวางการทองเที่ยวในยุโรป  

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่องจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาใน

โรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และ

คาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผู

รวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวี

ซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ

เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ

ถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,

ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตอง

เดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความ

สะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มี

ความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผล

ตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวี

ซาใหกับทางทาน 



 
 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้น
ดังตอไปนี้ 

o คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

o คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผาน

การพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่

เหลือจะคืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น 

o คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืน

แรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทาน

ทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และ
จะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ
คาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป 

FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด    

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุก

ทาน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  

 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะ

เดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 

3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมาย

รับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 



 
 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆนอกจากออม
ทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได ทั้งนี้เพื่อใหหลักฐานการเงินของทาน

สมบูรณทสุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อ

แตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน 

กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอ

ประมาณ 3-5 วันทําการ) 

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทั้ง

สองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 

 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 

 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดนิทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก

ปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคาํรองใหมกต็องชาํระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้

ทางบรษิัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวน

ทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกนั  

 กรณีทีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจาก

การขอวซีาในแตละประเทศจะถกูบันทึกไวเปนสถติิในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดนิทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น 

การปฏิเสธวซีาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวซีาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวซีาทองเที่ยว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนเงิน โดยจะหักคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้จะคาํนึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 
 


