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โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการวิจัยและบูรณาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม: 
ศึกษากรณีประเทศไทยและกลุม่ประเทศยุโรป( ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย) 

ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2558 – 1 มกราคม 2559 
โดย สมาคมนักวิจัย 

 
หลักการและเหตุผล 

ความเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีการคมนาคมขนส่งและการสื่อสารที่ทันสมัย ทําให้ผู้คนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
สามารถเดินทาง ติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง  กระบวนการ
ปฏิสังสรรค ์(Interaction) โดยอาศัยสื่อต่างๆ เพื่อให้เข้าถงึบุคคลอื่นที่อยู่คนละสถานที่ในที่ต่างๆ ทั่วโลกได้โดยง่ายดาย จึงมี
ประโยชน์และคุณค่าที่หลากหลาย 

สาธารณรัฐออสเตรีย (อังกฤษ: Republic of Austria) เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนไปถึงยุค
อาณาจักรกรีก-โรมัน และในปัจจุบันก็ยังสามารถรับรู้ถึงกลิ่นอายของกรีก-โรมันได้ในออสเตรีย เช่น อาคารรัฐสภาของ
ออสเตรียถูกสร้างโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบกรีก-โรมัน รวมถึงยังมีรูปปั้นของเทพีอธีน่าซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวกรีกยกย่องนับ
ถือเป็นอย่างมากตั้งอยู่ที่หน้าอาคารรัฐสภาถึงแม้ว่าจะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน แต่ออสเตรียนั้นดูเป็นเมืองใหม่ อาคารและ
ถนนหนทางดูขาวสะอาดเหมือนเป็นของใหม่ แต่หากสังเกตุดีๆ จะเห็นว่าตามอาคารต่างๆ มีรายละเอียดของศิลปะอยู่ตาม
อาคาร ซึ่งศิลปะเหล่านี้เป็นศิลปะตั้งแต่ยุคสมัยเก่า ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงความเก่าแก่ของเมืองได้เป็นอย่างดี 

สาธารณรัฐสโลวีเนีย (อังกฤษ: Republic of Slovenia; สโลวีเนีย: Republika Slovenija) เป็นประเทศบนชายฝั่ง
ทางใต้ของเทือกเขาแอลป์ ในยุโรปกลางตอนใต้ มีอาณาเขตทางตะวันตกจรดอิตาลี ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดทะเลเอเดรี
ยติก ทางใต้และตะวันออกจรดโครเอเชีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดฮังการี และทางเหนือจรดออสเตรียสโลวีเนียเป็นส่วน
หนึ่งของราชอาณาจักรยูโกสลาเวียจนถึง พ.ศ. 2488 และเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2488 จนได้รับเอกราชเมื่อพ.ศ. 2534 และได้กลายเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป เมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 
2547 นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของคณะมนตรียุโรป (Council of Europe) นาโต (NATO) และเป็นผู้สังเกตการณ์ในองค์กร
ภาษาฝรั่งเศส (La Francophonie)ประเทศสโลวีเนียเคยเป็น 1 ใน 6 รัฐของยูโกสลาเวีย ยูโกสลาเวียเดิมประกอบด้วย 6 
สาธารณรัฐ กล่าวคือ สาธารณรัฐสโลวีเนีย โครเอเชีย เซอร์เบีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มอนเตเนโกร และมาซิโดเนีย 
รวมทั้งคอซอวอและวอยวอดีนาซึ่งเป็นจังหวัดปกครองตนเอง 

สาธารณรัฐโครเอเชีย (อังกฤษ: Republic of Croatia; โครเอเชีย:Republika Hrvatska) เป็นประเทศรูปเสี้ยววง
เดือนในยุโรปที่มีอาณาเขตจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ยุโรปกลาง และบอลข่าน เมืองหลวงชื่อซากร็บ ในประวัติศาสตร์
ปัจจุบัน โครเอเชียเคยเป็นสาธารณรัฐในยูโกสลาเวียเดิม แต่ได้รับเอกราชในพ.ศ. 2534 และได้สมัครเพื่อเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม  
1) เพื่อให้นักวิชาการและนักวิจัยร่วมกันกําหนดโจทย์วิจัย (Research Questions) ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยบูรณา

การนโยบายพัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม: ศึกษากรณีประเทศไทยและกลุ่มประเทศยุโรป (ออสเตรีย 
สโลวีเนีย โครเอเชีย) ให้แก่นักวิจัยผู้สนใจที่จะนําไปศึกษาวิจัยต่อยอด (Research Innovation) และประยุกต์ในงานวิจัยที่
เก่ียวข้องต่อไป  

2) เพื่อร่วมกันกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ที่สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยบูรณา
การนโยบายพัฒนาในลักษณะสหวิทยาการ  

3) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมทักษะ และสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมจากสหวิทยาการ  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) ได้โจทย์วิจัยที่จะนําไปปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการนโยบายพัฒนาในลักษณะ

สหวิทยาการที่ครอบคลุมการวิจัยเชิงนโยบายทางด้านการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
2) สามารถกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ที่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาด้านการ

การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
3) ได้แนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่จะช่วยอธิบายถึงความแตกต่างของ

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มคนจากชนชาติที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่
สอดคล้องกับการวิจัยบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

4) สร้างเครือข่ายเชิงบูรณาการในหมู่นักวิชาการและนักวิจัย ร่วมคิด ร่วมทํา เป็นทีม เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์
ของแหล่งสนับสนุนเงินทุนวิจัยซึ่งต้องการให้ผู้วิจัยจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีลักษณะเป็นชดุแผนงาน โดยให้มีบูรณาการ
การทํางานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยในภาคส่วนต่างๆ  
วิทยากร   รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์  
    คุณดลกวี  ทิพยมาศ  
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สมาคมนักวิจัย อาคาร วช.8 ชั้น 2 เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0-2579-0787, 0-2942-7522 โทรสาร 0-2579-0801 อีเมล์ ar@ar.or.th เว็บไซต์ http://ar.or.th 
 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม  
บุคลากรทางด้านการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (รับจ านวน

จ ากัด 32 ท่าน) 
 

สถานที่ วัน และเวลา  
ระยะเวลาอบรมทัง้สิ้น 9 วัน 6 คืน ตั้งแต่วันที ่24 ธันวาคม 2558 – 1 มกราคม 2559  ดังนี ้ 
1) อบรมในประเทศไทย วันที ่24 ธันวาคม 2558 (1วัน)  
2) ศึกษาดูงาน ประเทศออสเตรีย  สโลวีเนยี  โครเอเชีย  วันที ่25 ธันวาคม 2558 – 1 ธันวาคม 2558  (8 วัน)  

 

ค่าลงทะเบียน  
สมาชิกสมาคมนักวิจัย  114,000 .00 บาท   บุคคลทั่วไป  115,000.00 บาท ทั้งนี้ ขา้ราชการและพนักงาน

องค์การของรัฐ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคบับัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสทิธิ์เบิก
ค่าลงทะเบียนได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
  

การสมัครเข้าร่วมโครงการ  
1)  ส่งใบสมัครไดท้างโทรสาร 0-2579-0801 หรืออีเมล์ ar@ar.or.th (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ar.or.th) 
2)  ชําระเงินมดัจํา 40,000 .00 บาท ในวันทีส่มัคร 
3)  ชําระสว่นที่เหลือทั้งหมด ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 
หมายเหตุ กรณีพักเดี่ยว ชําระเพิ่มท่านละ 13,500.00 บาท 
 

วิธีการช าระค่าลงทะเบียน 
1)  ชําระเป็นเงินสดได้ที่สมาคมนักวิจัย  
2)  โอนผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 069-2–55518–8 ชื่อบัญชี 
สมาคมนักวิจัย กรณีชําระโอนผ่านบัญชี ให้ส่งสําเนาหรือใบฝากเงินพร้อมระบุหลักสูตรและชื่อผู้อบรม ทางโทรสาร           
0-2579-0801 หรืออีเมล์ ar@ar.or.th ส่วนต้นฉบับให้นําไปแสดงเพื่อรับใบเสร็จในวันฝึกอบรม 
 
 
 
 
 

http://www.ar.or.th/
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ผู้รับผิดชอบโครงการอบรม 
1) ดร.สุรมน  ไทยเกษม     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2) ดร.นารินี  แสงสุข    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
3) ทนัตแพทย์สุรชัย  ธนพันธ์   คณะทํางานและผู้ประสานงาน 
4) นางสาวบุปผา  ศรีสมพันธุ์    คณะทํางานและผู้ประสานงาน 
 
 
ก าหนดการฝึกอบรมในประเทศไทย 

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2558   โรงแรม Nine Forty One  

08.00 - 9.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง 
09.00 - 9.05 น. กล่าวเปิดงาน/ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 

โดย ผศ.ดร.ศักด์ิดา ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคมนักวิจัย 
09.05–11.00 น. เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามและเทคนิคการสังเกตการณ์  (Observation 

technique) โดย รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ ์ 
11.00-11.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
11.15-12.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของประเทศ ออสเตรีย สโลวีเนีย 

โครเอเชีย โดย คุณดลกวี  ทิพยมาศ 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

18.00 น. รับประทานอาหารเป็นอาหารจานเดียว มีให้เลือกรับประทาน 3 ชนิด 
21.00 น. เดินทางไปสนามบิน ท่านที่เข้าพักท่ีโรงแรม มีรถรับท่านไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ 

  
หมายเหตุ  1.ท่านที่เข้าพักที่ โรงแรม Nine Forty One  สามารถเช็คอิน ได้ต้ังแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 23 ธันวาคม 2558 
     พักผ่อนตามอัธยาศัย 
   2. ท่านที่เช็คเอาท์ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ทางโรงแรมจัดห้องพักส ารองก่อนการเดินทางไว้จ านวน 4 ห้อง และมี 
      รถรับส่งท่านไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 21.00 น. 
 
ก าหนดการฝึกอบรมในต่างประเทศ 

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2558  กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย) 

21.30 น. 
 

23.55 น. 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู2 เคาน์เตอร์ G  สายการ
บินออสเตรยีน แอร์ไลน ์(OS) 
คณะออกเดินทางสู ่กรุงเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน ์เที่ยวบินท่ี OS 026 

วันศุกร์ที ่25 ธันวาคม 2558      เวียนนา – ชมเมือง – พระราชวังเชิงบรุนน ์– ซาลส์เบิร์ก 

05.25 น. คณะเดินทางถึง กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) 
08.30 น. คณะเยี่ยมชม พระราชวังเชิงบรุนน์ หรือ พระราชวังเหลืองของพระนางมาเรียเทเรซ่า เพื่อใช้ เป็นพระ

ตําหนักฤดูร้อนของจักรพรรดิแบบแปลนเดิมนั้นจะเป็นกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งหรูหรากว่าราชสํานักของ
หลุยส์ 14 ที่พระราชวังแวร์ซายส์ ทุกด้านๆ แต่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาจริงได้ เนื่องจากงบประมาณที่มี
ค่อนข้างจํากัด จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแบบใหม่ดังที่เห็นในปัจจุบัน และเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรม
แบบรอคโคโคที่สมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหนึ่งในออสเตรีย 

12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. เดินทางสู่ เมืองซาลส์เบิร์ก (Salzburg) คณะเยี่ยมชมเมืองซาลล์เบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลง เมืองซึ่งเป็น

สถานท่ีของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในป ี2006 ที่ผ่านมา 
18.00 น. สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน 

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก…HERITAGE HOTEL หรือเทียบเท่า (HALLSTATT) 
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วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 : ซาลส์เบิร์ก – ดัชไตน ์สะพานข้ามเขาท่ีสูงที่สุด – เหมืองเกลือ ฮาลไรน์– ฮาลสตัด-เมืองมรดก
โลกธรรมชาติ 

06.30 น. 
07.00 น. 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
คณะออกเดินทางสู่ แนวเทือกเขาออสเตรียแอล์ป ณ เมืองดัชไตน์ เพื่อนําท่านขึ้นสู่ Dachstein 
Skywalk จุดชมวิวบนความสูง 9,000 ฟุต (2,743 เมตร) ณ เทือกเขาออสเตรีย เพื่อให้ท่านได้ชมความ
งามอย่างใกล้ชิด โดยสะพานแขวนน้ีครอบคลุมพื้นท่ี 1,300 ฟุต 

12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. คณะออกเดินทางสู่ เหมืองเกลือเก่า ฮาลไรน์ สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็น

สถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ช่ือว่าเป็นทองคําขาว แต่ในปัจจุบันได้เปิดให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมภายในท่ียังคงรักษาสภาพเดิมไว้ทุกประการ ออกเดินทางสู่ เมืองฮาลสตัด  

18.00 น. สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน 
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก ณ HERITAGE HOTEL หรือเทียบเท่า (HALLSTATT) 

วันอาทิตยท์ี่ 27 ธันวาคม 2558 : ฮาลสตัด – คาร์เก้นฟรวด – เบลด – ลุบเบลียน่า 

08.00 น. 
09.00 น. 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
คณะออกเดินทางสู่ เมืองคาร์เก้นฟรวด เมืองหลวงแห่งรัฐอุนเตอร์ออสเตรีย ที่มีช่ือทางด้านอุตสาหกรรม
หนัก อาทิปูนซีเมนต์ เหล็ก 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. 

 
 
 

15.00 น. 
 

คณะเดินทางข้ามพรมแดนออสเตรียสู่สาธารณะรฐัสโลวีเนีย ดินแดนมากเสน่ห์ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณทางใต้ของ
เทือกเขาแอลป์ เดินทางสู่ เมืองเบลดเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบลด (Lake Bled) เมืองที่มี
ทัศนียภาพแสนโรแมนติค จนได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่สวยงามมากสุดเมืองหนึ่งของสโลวีเนีย  นํา
ท่าน ล่องเรือในทะเลสาบเบลด ที่แสนสวยมีโบสถ์ประจําเมือง ที่สร้างในศตวรรษที่ 11 
คณะเดินทางต่อสู่ เมืองลุบเบลียน่า (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย นําชม โบสถ์ประจ า
เมือง ต่อด้วย จัตุรัสเก่ากลางเมือง ศาลากลางเมืองเก่า สะพานสวย 3 สะพานท่ีเชื่อมเมืองเข้าด้วยกัน 

18.00 น. สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน 
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก ณ GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า (LJUBLJANA) 

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 : ลุบเบลียน่า – ถ ้าโพสทอยน่า – ซาเกรบ – ชมเมือง 

07.30 น. 
08.30 น. 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
คณะออกเดินทางสู่ ถ ้าโพสทอยน่า (Postojna) ถํ้าขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป และมีผู้ชมมากสุดเปิด
ให้บริการแล้ว 188 ปี ภายในถํ้ามีทางเดินเช่ือมติดต่อกันเป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร ภายในมีรถไฟฟ้า
นั่งเข้าชมภายในถ้ําได้ ภายในมีหินงอกหินย้อย สวยงามแปลกตา อุณหภูมิภายในเฉลี่ย 8-12 องศาชมถํ้าที่
สวยท่ีสุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านป ีผ่านลําธาร เขื่อนเก็บนํ้าใต้ดินภายในตลอดระยะทาง 5 กม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. คณะเดินทางข้ามพรมแดนสู่ กรุงซาเกรบ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี เดินชมเขตเมืองตอนบน

และตอนล่าง ที่เช่ือมกันด้วยรถราง FUNICULAR ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป พาท่านสู่ตอนบนของกรุง
ซาเกรบ ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ก ที่ตั้งอยู่ในเขตที่ทําการรัฐบาลนําท่านเข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น 
โบสถ์คาทอลิกประจําเมืองซาเกรบ  

18.00 น. สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน 
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก ณ DOUBLE TREE BY HILTON หรือเทียบเท่า (ZAGREB) 

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558: ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ – ล่องเรือ – โทรเกียร์ – สปลิท 

07.00 น. 
08.00 น. 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
คณะออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ (Plitvise) เป็นอุทยานแห่งสวรรค์ที่มีช่ือเสียงของประเทศ
โครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ 
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10.00 น. 
 

UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยนํ้ามี
ทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เช่ือมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะ
ระหว่างทะเลสาบและเนินเขา  
นําคณะ ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่
เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.00 น. 

 
 
 
 
 

17.30 น. 
 

คณะออกเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) เมืองมรดกโลก ระหว่างทางแวะชมเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง
ของโครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน ซึ่งเป็นเมืองเล็กที่สวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ นําท่านเดินชมภายใน 
เขตเมืองเก่าโทรเกียร์ ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ที่ได้มีการ
บูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชม มหาวิหารเซ็นต์ลอร์เลนซ์ ที่
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก ที่
มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองค์สําคัญ  
คณะออกเดินทางสู่ เมืองสปลิท (SPLIT)โดยใช้เส้นทางลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติค ที่มี
บ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีส้ม สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ 

18.00 น. รับประทานอาคารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน 
เข้าสู่ที่พัก ณ PRESIDENT HOTEL หรือเทียบเท่า (SPLIT) 

วันพุธที ่30 ธันวาคม 2558 : สปลิท – นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค – ชมเมืองเก่า 

07.00 น. 
08.00 น. 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําคณะชม พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ ดิโอคลีเช่ียน ที่ต้องการ
สร้างพระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
13.00 น. คณะออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศบอสเนียสู่ เมืองนีอุม ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของโครเอเชีย 

โดยประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชีย ต่อด้วยนําท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับเข้าสู่
ประเทศโครเอเชีย ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นดัลเมเทีย (Dalmatia) ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศ
บอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า สู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เมืองทางตอนใต้และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มี
ช่ือเสียงท่ีสุด อีกทั้งเป็นที่จอดเรือสําราญขนาดใหญ่ จากนั้นเที่ยวชม เมืองดูบรอฟนิค ย่านเมืองเก่า  

18.00 น. บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน 
เข้าสู่ที่พัก ณ ARISTON HOTEL หรือเทียบเท่า (DUBROVNIK) 

วันพฤหัสบดทีี่ 31 มกราคม 2558 :    ดูบรอฟนิค – กระเช้าไฟฟ้า – เวียนนา – กรุงเทพฯ 

07.00 น. 
08.00 น. 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านเที่ยวชม เมืองดูบรอฟนิค ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกอง
ทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆเสียหาย และทรุดโทรม โดยมีการบรูณะเมืองส่วนที่
เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟ นิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง เมืองดูบรอฟนิคมีที่
ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอาเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชม
จัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษ
ผู้กระทําผิดด้วย ชมเสาหินอัศวิน,หอนาฬิกา ที่ตั้ง อยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ.1444 หน้าปัดทําด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้น
ข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจําเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรก
ของเมืองเป็นฉากหลัง  

11.00 น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร 
11.45 น นําคณะเดินทางสู่ สนามบินเมืองดูบรอฟนิค 
13.20 น. คณะออกเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ โดยสายการบินโครเอเชียแอร์ไลน ์เที่ยวบินท่ี OU 669 
14.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเมืองซาเกรบ พักรอเปลี่ยนเครื่อง 
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17.50 น. คณะออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดยสารการบินโครเอเยแอร์ไลน์ เที่ยวบินท่ี OU 422 
18.45 น. คณะเดินทางถึง กรุงเวียนนา พักรอเปลี่ยนเครื่องและท า Tax Refund 
23.25 น. คณะออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน ์เที่ยวบินท่ี OS 025 

 

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2559 : สนามบินสุวรรณภูมิ 
15.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ 

 
*** รายละเอียดและก าหนดการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 

อัตรานี้รวม  
 ตั๋วเคร่ืองบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว ้ 
 ภาษีสนามบนิทา่อากาศยานสวุรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ  
 ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามทีร่ะบ ุ4*  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  
 ค่าพาหนะในระหว่างนําเที่ยวทัง้หมดตามที่ระบุ  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่งๆ ที่ระบ ุ 
 หัวหน้าทัวร์ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจบ็เข้ารับการรักษา)  
 ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย และ ออสเตรีย (โชว์ตัว) ใช้เวลาประมาณ 7-15 วันทําการ  
 นํ้าดื่ม วันละ 2 ขวด / วัน / ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถต่างประเทศ และ ไกด์ท้องถิ่น  

 

อัตรานี้ไม่รวม  
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกํากับภาษ ี 
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าโครเอเชีย ประจาป ี2015  
 พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสาํเนาหน้าพาสปอร์ต  
 รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหนา้ ประมาณ 70-80 %  
 สําเนาทะเบียนบา้น / บัตรประชาชน / สําเนาทะเบยีนสมรส  
 หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) หรือเอาสําเนาบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง 6 เดือน  
 จดหมายการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น  
 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน  
 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตัวจริงเท่านั้น และบตัรประจําต ั 

นักเรียนหรือนักศึกษา  
โปรดทราบ !  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนคา่ธรรมเนียมวีซ่าในกรณีใดๆ ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเพียงสถานทูตใดสถานทูตหนึ่ง  
เพียงสถานทตูเดียว เพราะทางบริษัทคิดราคารวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมทัวร์แล้ว  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสาย  
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนีจ้ะ  
คํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ไดม้ากที่สุด  

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดข้ึน และจะไม่คนืเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาํระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า  
หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 


