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เท่ียวครบทุกไฮไลท์ ไม่ย้อนรูท 

ฤดูใบไม้เปล่ียนสี 
 

 

ชิมหอยนางรมสด  ๆพร้อมไวน์ 
ล่องเรือทะเลอาเดรียติค ท่ี เมืองดูบรอฟนิค 

ชมความงามของธรรมชาติท่ีอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 
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ก าหนดการเดินทาง 

รหสั วนัท่ีเดินทาง 
ราคาค่าทวัร์ 

25 ท่านข้ึนไป 

เด็ก พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน 

(ไม่มีเตียง
เสริม) 

ห้องเด่ียว 

 
 

จ านวนท่ีนัง่ 

WE19-01 
 

09 – 16 ต.ค. 19 
 

69,900.- 66,900.- 10,900.- 
 

26+1 

WE19-02 
 

16 – 23 ต.ค. 19 
69,900.- 66,900.- 10,900.- 

 
26+1 

WE19-03 
 

17 – 24 ต.ค. 19 
69,900.- 66,900.- 10,900.- 

 
26+1 

 

วนัแรก (1)    สนามบินสุวรรณภูมิ-เวียนนา 

18.30 น. พบกันท่ีช้ัน 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน G ประตู 5 สายการบินออสเตรียน 

แอร์ไลน์ (OS) เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้น

สัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี OS 026  

(บินตรง) (ใชเ้วลาในการบิน ประมาณ 10.30 ช่ัวโมง) 

 

วนัท่ีสอง (2) เวียนนา-ซาเกรบ (โครเอเชีย)-โอพาเทีย   

05.35 น. เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยเท่ียวบินท่ี OS 681 (ใชเ้วลาบิน 

ประมาณ 50 นาที) 

07.50 น. เดินทางถึง สนามบิน Franjo Tudjman Airport เมืองซาเกรบ ประเทศ

โครเอเชีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ ซาเกรบ เมืองหลวง

ของประเทศโครเอเชีย ท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปีจากน้ันน าท่านเย่ียมชมเขต

เมืองตอนบนและตอนล่าง ท่ีเช่ือมกันดว้ยรถราง FUNICULAR ท่ีมีความยาวส้ันท่ีสุดใน

ยุโรป ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ก ท่ีต้ังอยู่ในเขตท่ีท าการรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งน้ีมี

หลังคาท่ีโดดเด่น ไม่เหมือนใคร จากน้ันน าท่านชม ตลาดกลางเมือง Dolac 

Market ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไมด้อกไมป้ระดับและผลไมร้าคา

ถูก  น าท่านเขา้ชม มหาวหิาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์คาทอลิกประจ าเมืองซาเกรบ 

เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกในย่านการคา้  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน   

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Zagreb designer outlet ใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ลดราคาราคา 

เอา้ท์เลท อาทิเช่น แบรนด์  Adidas, Armani, Hugo Boss, Calvin Klein, Bugatti, 
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Antony Morato, United Color of  Benetton, Brave Soul London, Ecco, Esprit, 

Fred Perry, Gant, Good bags, Guliver, Lacoste, Lotto, Lee, Levi’s, Michael 

kors, Nike, New Balance, Nine West, Polo,  Reebok, Replay, Under Arrmour, 

Wrangler, Tods, Timberland, Superdry เป็นตน้  

 

 

   

 

 

 

 

 

  สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ โอพาเทีย Opatija เมือง

ท่ีมีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค” ช่ือเดิมของเมืองน้ี คือ ABBAZIA 

แต่ดว้ยธรรมชาติอันบริสุทธ์ิประกอบกับอยู่ริมทะเลอาเดรียติค ท่ีมีวิลล่าหรูหราสไตล์

ออสเตรีย จึงท าใหโ้อพาเทีย เป็นเมืองท่องเท่ียวและพักผ่อนท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของโครเอเชีย น าท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปกับ รูปป้ันนางแห่งนกนางนวล 

Maiden with The Seagull ซ่ึงเป็นรูปป้ันท่ีแกะโดย Zvoko Car เป็นรูปสตรี

งดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยู่ท่ีมือ ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตาม

อัธยาศัย... 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก 

 

วนัท่ีสาม (3) โอพาเทีย-พูล่า-โรวนิจ์-โอพาเทีย 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ พูล่า Pula โดยใชเ้สน้ทางลัดเลาะตามแนวหนา้ผา ผ่านชมทอ้ง

ทะเลสีครามสวยงามท่ีสุด โดยตรงขา้มจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK และ เกาะ 

CRES  เดินทางถึง พูล่า หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเล่ียน เมืองพูล่าเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุด
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แห่งหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางขอคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็น

เมืองเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ท าใหมี้

ผูค้นใชภ้าษาอิตาเล่ียน กันอย่างแพร่หลาย แมก้ระท่ังตามป้ายจราจร  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้ชมส่ิงก่อสรา้งในสมัยโรมันท่ีย่ิงใหญ่ ท่ียังคงเหลือเป็นอนุสรณ์และส าคัญ

ท่ีสุดคือ สนามอารีน่า Arena หรือ Amphitheater สนามกีฬากลางแจง้ ท่ีมีอายุรุ่น

ราวคราวเดียวกับโคลอสเซียม ท่ีกรุงโรม นับเป็นอารีน่าท่ีใหญ่เป็นอันดับหก ท่ีสรา้งข้ึน

ในยุคโรมันเรืองอ านาจ จึงถูกสรา้งข้ึนตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับ

โคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผูค้นไดถึ้ง 22,000 คนโดยผ่านทางเขา้ออก 20 

ช่องทาง อารีน่าท่ีเห็นในปัจจุบันไดรั้บการอนุรักษ์ใหค้งสภาพตามช่วงศตวรรษท่ี 15 ท่ี

มีการน าหินไปสรา้งปราสาทและเมือง ในปัจจุบันมักใชเ้ป็นสถานท่ีจัดงานโอเปร่า และ

ดนตรีอ่ืน  ๆรวมท้ังเป็นสถานท่ีจัดงานภาพยนตร์ประจ าปีอีกดว้ย จากน้ันน าท่านเดินทาง

สู่ โรวนิจ์ ( Rovinj ) ระยะทาง 40 กิโลเมตร เมืองสวยชายทะเลท่ีต้ังอยู่บนแหลมอีส

เตรีย ดว้ยความท่ีดินแดนแห่งน้ีถูกปกครองโดยเวเนเช่ียน และอยู่ภายใตก้ารปกครอง

ของอิตาลีมาก่อน ท าใหส้ถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองน้ีน้ันมีความคลา้ยคลึง

กับอิตาลีเป็นอย่างมาก ชมอาคาร บา้นเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ท่ีพ้ืนปูดว้ย

หินกอ้นเล็ก เมืองท่ีเต็มไปดว้ยรา้นกาแฟ และรา้นอาหารต่าง  ๆมากมาย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย น าท่านเดินชมเมือง โรวนิจ์ ท่ีสวยงาม เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ท่ีต้ังอยู่บนเนิน

เขา โบสถ์สไตล์บาร็อค..ท่ีมียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือไดว่้าเป็นยอดโบสถ์ท่ีสูง

ท่ีสุดของแควน้ น าท่านชม เขตเมืองเก่า Old Town ท่ีเต็มไปดว้ยความงดงามของ

ตึกรามบา้นช่องท่ีเรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็ก  ๆริมชายฝ่ังทะเลอาเดรียติก ซ่ึงบริเวณ
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เมืองเก่าแห่งน้ีมีลักษณะเป็นเกาะแยกตัวออกมาจาก แผ่นดินใหญ่ แต่ไดมี้การถมทะเล

เช่ือมต่อกับแผ่นดินใหญ่เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง อิสระเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง

ตามอัธยาศัย น าท่านออกเดินทางกลับสู่ โอพาเทีย ( Opatija )  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ภตัตาคารท้องถ่ิน  

 น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก 

 

วนัท่ีส่ี (4)     เมืองโอพาเทีย-อุทยานแห่งชาติพลิตวเิซ่ เจเซร่า (UNESCO) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวเิซ่ น าท่าน

ทางเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวเิซ่ ท่ีต้ังอยู่ใจกลางของ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 

เป็นอุทยานแห่งชาติ ท่ีได้รบัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ 

UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกว่า 29,482 เฮคเตอร์ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ปก

คลุมดว้ยน ้ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เช่ือมต่อกันดว้ย

ทางเดินสะพานไมลั้ดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

เมนูปลาเทร้าท์ อาหารข้ึนช่ือในเขต Lika (ในอุทยานแห่งชาติพลิวเิซ่ เจเซร่า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย น าท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน ้าตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบ

ท่ัวทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน ้าใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของ

ทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ย หุบเขา ตน้ไมใ้หญ่ท่ีร่มร่ืน (การเดินเท่ียวใน อุทยานข้ึนอยู่กับ

สภาพอากาศในวันน้ัน )ๆ…น าท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยาน

ตอนล่าง   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

 น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั 
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วนัท่ีห้า (5)   อุทยานแห่งชาติพลิตวเิซ่ - โทรเกียร์ (UNIESCO) - สปลิท 

                     - พระราชวงัดิโอเคลเช่ียน (UNESCO) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  น าท่านเดินทางสู่ โทรเกียร์ Trogir เมืองมรดกโลก...เม่ือถึงเมืองโทรเกียร์น าท่านเดิน

ชมภายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ท่ีมีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมันโบราณ อาทิ

เช่น ประตูเมือง ท่ีไดมี้การบูรณะข้ึนใหม่เม่ือศตวรรษท่ี 16 หอนาฬิกาท่ีสรา้งข้ึนในสมัย

ท่ี 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอร์เลนซ์ ท่ีสรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสรา้งนับ

สิบปี ท่ีมีความงดงามดว้ยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก ท่ีมีรูปป้ันสิงโต อดัม & อีฟ

และรูปสลักนักบุญองค์ส าคัญ มีเวลาใหท่้านเดินเล่นในเมืองเก่า  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองท่า

ส าคัญส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวโดยเรือโดยสาร น าท่านเขา้ชม 

“พระราชวงัดิโอคลีเช่ียน” ท่ีสรา้งข้ึนจากพระประสงค์ของจักรพรรด์ิดิโอคลีเช่ียน

แห่งอาณาจักรโรมัน ท่ีตอ้งการสรา้งพระราชวังส าหรับบ้ันปลายชีวิตของพระองค์ ซ่ึง 

ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ชม

หอ้งโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่หอ้งอ่ืนๆ ชมลานกวา้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสา
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หินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลักอย่างวิจิตร

สวยงาม อิสระใหท่้านเดินชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

  น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก 

 

วนัท่ีหก (6)  สปลิท-นีอุม (บอสเนีย) - มาลี สตอน - ชิมหอยนางรม 

                   ดูบรอฟนิค (UNESCO) - ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน Maliston โดยก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน 

แวะซ้ือสินคา้ของฝากต่างๆท่ีเมืองนีอุม ซ่ึงเป็นเมืองท่ีอยู่ในเขตประเทศบอสเนียแอนด์

เฮอเซโกวีน่า เม่ือซ้ือสินคา้ – ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกในเขตประเทศบอสเนียฯ เรียบรอ้ย น า

ท่านเดินทางต่อสู่ฟาร์มเล้ียงหอย ณ เมืองมาลี สตอน ชมข้ันตอนต่างๆ ของฟาร์ม

หอยแลว้ใหท่้านไดล้องล้ิมชิมรส หอยนางรมสด  ๆจากทะเลอเดรียติค จิบไวน์ขาว 

ชิมหอยนางรมสด  ๆบริเวณอ่าวมาลี สตอน แห่งท้องทะเลอาเดรียติก 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบพ้ืนเมือง เมนูพิเศษปลาทูน่าครีบน า้เงินย่าง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง ดูบรอฟนิค ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใตข้อง

สาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย และเป็น

เมืองท่ีสวยงามติดอันดับตน้  ๆของโลก ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ไดเ้ป็น

เป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บา้นเรือนกว่าคร่ึง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย 

และทรุดโทรม และหลังจากน้ันในปี 1995 ไดมี้การไดมี้การลงนามในสนธิสัญญา 

ERDUT สงบศึก และเร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ไดร่้วมกัน

บูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนท่ีเสียหายข้ึนใหม่ในระยะเวลาอันส้ัน ปัจจุบันเมืองดูบรอฟ

นิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมใหเ้ป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงชม

ทัศนียภาพของเมืองซ่ึง ดูบรอฟนิค ท่ีต้ังอยู่ตามแนวชายฝ่ังทะเลอเดรียติค ตัวเมืองจะ

เป็นป้อมปราการโบราณท่ีถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวก าแพงป้อมปราการท่ีมี

ขนาดกวา้งขวางใหญ่โต ท่ีท่านสามารถข้ึนไป ชมความงดงามของตัวเมืองไดอ้ย่างดี /

อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปท่ีระลึกกับ เสาหินอศัวนิ, หอนาฬิกา ท่ีต้ังอยู่ปลายสุดของถนน
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สายหลัก สรา้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1444 หนา้ปัดท าดว้ยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลม  ๆ

ใตห้นา้ปัดซ่ึงแทนพระจันทร์บอกขา้งข้ึนขา้งแรมในสมัยก่อน และรูปป้ันของ นกับุญ 

St.Blaise ซ่ึงมีโบสถ์ประจ าเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังเพ่ิม

เสน่ห์มนต์ขลังสวยสดงดงาม / สมควรแก่เวลา น าท่าน ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค

เพ่ือชมความงามของท้องทะเลอาเดรียติค โดยจะน าท่าน ล่องชมเกาะ Lokrum 

พรอ้มกับชมความงามของแนวก าแพงเมืองเก่าดูบรอฟนิค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน  

  น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก 

 

วนัท่ีเจ็ด (7)  ดูบรอฟนิค  - ชาฟตทั - เวียนนา (เปล่ียนเคร่ือง) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก                                                                                                           

  น าท่านชอ้ปป้ิงละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซ้ือของฝากจาก 

“Konzum” ซุปเปอร์มาร์เก็ตทอ้งถ่ินท่ีมีสินคา้หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

“KRAS” ช็อคโกแลตทอ้งถ่ิน ย่ีหอ้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปตะวันออก, ไวน์โลกเก่าทอ้งถ่ิน 

“Dingac”, “Postup” จากองุ่นพันธ์ุทอ้งถ่ิน “Plavac Mali” คุณภาพระดับเดียวกับไวน์

ฝร่ังเศสหรืออิตาเล่ียน และสินคา้อ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตาม

อัธยาศัย น าท่านเดินทางสู่เมืองชาฟตัท เมืองนอ้ยน่ารัก ริมทะเลอาเดรียติก ซ่ึงในอดีต

เป็นเมืองของชาวโรมัน  
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11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

13.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค (หากมีการท าการคืนภาษีกรุณาแจง้หัวหนา้

ทัวร์ใหท้ราบดว้ย) 

14.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบินท่ี OS 732 (ใชเ้วลาบิน

ประมาณ 1.15 นาที) 

16.25 น. เดินทางถึง เวียนนา แวะพักเปล่ียนเคร่ือง / ระหว่างรอเคร่ืองในสนามบินเวียนนา ท่าน

สามารถซ้ือสินคา้ในสนามบิน หากราคาสินคา้ใน บิลเดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถท า

ภาษีคืนได ้(TAX REFUND) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ี INFORMATION สนามบิน

เวียนนา 

23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี OS 025  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ช่ัวโมง) 

 

วนัท่ีแปด (8) กรุงเทพมหานคร สนามบินสุวรรณภูมิ 

15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจมิรูลื้ม... 

 

 

 

 

            

อตัราค่าบรกิาร 
 

รหสั วนัท่ีเดินทาง 
ราคาค่าทวัร์ 

25 ท่านข้ึนไป 

เด็ก พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน 

(ไม่มีเตียง
เสริม) 

ห้องเด่ียว 

 
 

จ านวนท่ีนัง่ 

WE19-01 
 

09 – 16 ต.ค. 19 
 

69,900.- 66,900.- 10,900.- 
 

26+1 

WE19-02 
 

16 – 23 ต.ค. 19 
69,900.- 66,900.- 10,900.- 

 
26+1 

WE19-03 
 

17 – 24 ต.ค. 19 
69,900.- 66,900.- 10,900.- 

 
26+1 

 
** ราคาน้ีเป็นราคาผู้ใหญ่หากไม่ครบอาจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม** 

***ในกรณี ท่ีมีผู้เดินทางไม่ครบ ทางบริษัทอาจจะขออนุญาตเก็บค่าบริการเพ่ิม 5,000 บาท  
*** ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม *** 
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อตัราน้ีรวม  
 ต๋ัวเคร่ืองบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลับ (ช้ัน ECONOMY) ตามรายการท่ีระบุไว ้
 ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย 5,000 บาท  
 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ     
 ค่าท่ีพักตลอดการเดินทางตามท่ีระบุ          
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าพาหนะในระหว่างน าเท่ียวท้ังหมดตามท่ีระบุ        
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง  ๆท่ีระบุ  
 หัวหนา้ทัวร์ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง       
 น ้าด่ืม วันละ 1 ขวด / วัน / ท่าน 
 ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเขา้รับ

การรักษา)   
 

 
อตัราน้ีไม่รวม   

 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ / ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให ้เป็นตน้  
 ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ 2 Euro ต่อคนต่อวัน  
 ค่าธรรมเนียมทิป หวัหน้าทวัร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน 

 

การเลือกหรือการเปล่ียนเมนูอาหาร 

 ทุกท่านจ าเป็นจะต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงอาหารก่อนเดินทางเท่านัน้ โดยเมนูอาหารจะ
เปล่ียนตามความเหมาะสมกบัเมนูอาหารของม้ือนัน้  ๆและทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆ
ทัง้ส้ิน 

 หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รบัประทานอาหารทะเล จ าเป็นต้องแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีก่อนเดินทางเท่านัน้ 

 หากท่านใดไม่รบัประทานเน้ือววั จ าเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนเดินทางเท่านัน้ และทาง
บริษัทจะเปล่ียนเป็นเมนูหมู หรือ ไก่ ให้ตามความเหมาะสมของร้านอาหาร 

 หากแจ้งการเปล่ียนแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สวามารถเปล่ียนแปลงขณะเดินทางได้ 
(ยกเว้นบางกรณี) และทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆ ทัง้ส้ิน  

 

วธีิการจองทวัร์ 
กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3  วัน จากวันจอง (First come First served)  และ
ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วัน หรือ เม่ือทางสายการบินมีการเรียกออกต๋ัว โดยทางบริษัททัวร์ 
จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน  
 

เง่ือนไขการยกเลิกและการปรบัเงินค่าบริการ 
 ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนกังาน)  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินท้ังหมด ( หลงัจากหกัค่าใช้จ่ายตามจริง )  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจ า 20,000.- บาท / ท่าน   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
 หากมีการออกต๋ัวเคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 
 หากทางบริษัทฯตอ้งออกต๋ัวเคร่ืองบินก่อนไดรั้บวีซ่า ทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และ

หากวีซ่าของผูเ้ดินทางไม่ผ่าน ทางบริษัทฯจะท าการ REFUND กับทางสายการบิน หรือ 
ข้ึนอยู่กับ CONDITION ของทางสายการบิน 
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าโครเอเชีย ประจ าปี 2018 

 พาสปอร์ตท่ีมีอายุการใชง้านเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน และส าเนาหนา้พาสปอร์ต  
 รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหนา้ 

ประมาณ 70-80 %  
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาทะเบียนสมรส  
 หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE)  หรือ ส าเนาบุ๊คแบง้ค์ยอ้นหลัง 6 

เดือน  
 จดหมายการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ เท่าน้ัน  
 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ หรือ หนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  
 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาใหข้อหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเท่าน้ัน และ

บัตรประจ าตัวนักเรียนหรือนักศึกษา 
 

โปรดทราบ ! 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยท่ี

จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน อย่างนอ้ย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ 

การล่าชา้ของสาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ หาก
ท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ออกเมือง อันเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย 
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 
***เม่ือท่านจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรบัในข้อความ และเง่ือนไข

ท่ีบริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว** 
 


