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เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ไมย่อ้นรทู 
ฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ี

 

 

ชมิหอยนางรมสด ๆ พรอ้มไวน ์
ลอ่งเรอืทะเลอาเดรยีตคิ ที ่เมอืงดบูรอฟนคิ 

ชมความงามของธรรมชาตทิีอ่ทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่
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กาํหนดการเดนิทาง 

รหสั วนัทีเ่ดนิทาง ราคาคา่ทวัร ์
25 ทา่นขึน้ไป 

เด็ก พกักบั
ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 
(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

หอ้งเดีย่ว 

 
 

จํานวนทีน่ ัง่ 

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)    สนามบนิสวุรรณภมู-ิเวยีนนา 
18.30 น. พบกันทีช่ัน้ 4 สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ G ประต ู5 สายการบนิออสเตรยีน 

แอรไ์ลน์ (OS) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกทางดา้น

สมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขึน้เครือ่ง 
23.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเวยีนนา โดยสายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่OS 026  

(บนิตรง) (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 
 
วนัทีส่อง (2) เวยีนนา-ซาเกรบ (โครเอเชยี)-โอพาเทยี   
05.35 น. เดนิทางถงึ กรงุเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี (แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
07.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุซาเกรบ ประเทศโครเอเชยี โดยเทีย่วบนิที ่OS 681 (ใชเ้วลาบนิ 

ประมาณ 50 นาท)ี 
07.50 น. เดินท างถึง  สนามบิน  Franjo Tudjman Airport เม ือ งซ าเก รบ  ป ระเท ศ

โครเอเชยี หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําท่านเดนิทางสูซ่าเกรบ เมอืงหลวง
ของประเทศโครเอเชยี ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่พันปีจากนัน้นําท่านเยีย่มชมเขต
เมอืงตอนบนและตอนลา่ง ทีเ่ชือ่มกันดว้ยรถราง FUNICULAR ทีม่คีวามยาวสัน้ทีส่ดุใน
ยุโรป ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ก ที่ตัง้อยู่ในเขตที่ทําการรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งนี้มี
หลังคาที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร จากนั้นนําท่านชม ตลาดกลางเมือง Dolac 
Market ตลาดกลางแจง้ทีเ่ก่าแก่ มสีสีันสดใส ขายไมด้อกไมป้ระดับและผลไมร้าคา
ถูก  นําท่านเขา้ชม มหาวหิาร เซนต ์สตเีฟ่น โบสถ์คาทอลกิประจําเมืองซาเกรบ 
เชญิอสิระตามอธัยาศัยกับการเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึในยา่นการคา้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี   

บา่ย นําท่านเดินทางสู่ Zagreb designer outlet ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ลดราคาราคา 
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  

   
 
 
 
 
 

 
 
  สมควรแกเ่วลานําท่านออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่โอพาเทยี Opatija เมอืง

ที่มสีมญานามวา่ “ไขมุ่กแห่งทะเลอาเดรยีตคิ” ชือ่เดมิของเมอืงนี้ คอื ABBAZIA 
แต่ดว้ยธรรมชาตอิันบรสิุทธิป์ระกอบกับอยู่รมิทะเลอาเดรยีตคิ ที่มวีลิล่าหรูหราสไตล์
ออสเตรยี จงึทําใหโ้อพาเทีย เป็นเมอืงท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโครเอเชีย นําท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล 
Maiden with The Seagull ซึ่งเป็นรูป ป้ันที่แกะโดย Zvoko Car เป็นรูปสตรี
งดงามทีม่นีกนางนวลเกาะอยู่ทีม่อื ซึง่ถอืวา่เป็นสัญลักษณ์แหง่เมอืง มเีวลาอสิระตาม
อัธยาศัย... 

 
 
 
 
 
 
 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 
 
วนัทีส่าม (3) โอพาเทยี-พลูา่-โรวนิจ-์โอพาเทยี 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ พูล่า Pula โดยใชเ้สน้ทางลัดเลาะตามแนวหนา้ผา ผ่านชมทอ้ง

ทะเลสคีรามสวยงามทีส่ดุ โดยตรงขา้มจะมเีกาะใหญ ่2 เกาะคอื เกาะ KRK และ เกาะ 
CRES  เดนิทางถงึ พลูา่ หรอื โพลา่ ในภาษาอติาเลีย่น เมอืงพลูา่เป็นเมอืงเกา่แกท่ีส่ดุ
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แหง่หนึง่ทีม่คีวามโดดเดน่ในฐานะศนูยก์ลางขอคาบสมทุรอติาเลยีน เมอืงพูลา่เคยเป็น
เมอืงเป็นศนูยก์ลางของแหลมอสิเตรยี และเคยเป็นดนิแดนของประเทศอติาล ีทําใหม้ี
ผูค้นใชภ้าษาอติาเลีย่น กันอยา่งแพรห่ลาย แมก้ระท่ังตามป้ายจราจร  

 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเขา้ชมสิง่ก่อสรา้งในสมัยโรมันที่ย ิง่ใหญ่ ที่ยังคงเหลอืเป็นอนุสรณ์และสําคัญ
ทีส่ดุคอื สนามอารนีา่ Arena หรอื Amphitheater สนามกฬีากลางแจง้ ทีม่อีายรุุ่น
ราวคราวเดยีวกับโคลอสเซยีม ทีก่รุงโรม นับเป็นอารน่ีาทีใ่หญเ่ป็นอันดับหก ทีส่รา้งขึน้
ในยุคโรมันเรอืงอํานาจ จงึถูกสรา้งขึน้ตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดยีวกับ
โคลอสเซยีมของกรุงโรม สามารถจุผูค้นไดถ้งึ 22,000 คนโดยผ่านทางเขา้ออก 20 
ชอ่งทาง อารน่ีาทีเ่ห็นในปัจจุบันไดรั้บการอนุรักษ์ใหค้งสภาพตามชว่งศตวรรษที ่15 ที่
มกีารนําหนิไปสรา้งปราสาทและเมอืง ในปัจจุบันมักใชเ้ป็นสถานทีจั่ดงานโอเปร่า และ
ดนตรอีืน่ๆ รวมทัง้เป็นสถานทีจั่ดงานภาพยนตรป์ระจําปีอกีดว้ย จากนัน้นําท่านเดนิทาง
สู ่โรวนิจ ์Rovinj ระยะทาง 40 กโิลเมตร เมอืงสวยชายทะเลทีต่ัง้อยู่บนแหลมอสีเต
รยี ดว้ยความทีด่นิแดนแหง่นีถู้กปกครองโดยเวเนเชีย่น และอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ
อติาลมีาก่อน ทําใหส้ถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมอืงนี้นั้นมคีวามคลา้ยคลงึกับ
อติาลเีป็นอยา่งมาก ชมอาคาร บา้นเรอืนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ทีพ่ืน้ปูดว้ยหนิ
กอ้นเล็ก เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นกาแฟ และรา้นอาหารตา่งๆ มากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
 
 
 
 

 
 
 
บา่ย นําทา่นเดนิชมเมอืง โรวนิจ ์ทีส่วยงาม เดนิชม โบสถ ์St. Euphemia ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิ

เขา โบสถส์ไตลบ์าร็อค..ทีม่ยีอดโบสถส์งูถงึ 61 เมตร และถอืไดว้า่เป็นยอดโบสถท์ีส่งู
ทีส่ดุของแควน้ นําทา่นชมเขตเมอืงเกา่ Old Town ทีเ่ต็มไปดว้ยความงดงามของตกึ
รามบา้นช่องที่เรยีงเป็นแนวยาวในตรอกเล็กๆ รมิชายฝ่ังทะเลอาเดรยีตกิ ซึง่บรเิวณ
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เมอืงเกา่แหง่นี้มลีักษณะเป็นเกาะแยกตัวออกมาจาก แผน่ดนิใหญ ่แตไ่ดม้กีารถมทะเล
เชือ่มตอ่กับแผน่ดนิใหญ่เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง อสิระเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง
ตามอัธยาศัย นําทา่นออกเดนิทางกลับสู ่โอพาเทยี Opatija  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ภตัตาคารทอ้งถ ิน่  
 นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 
 
วนัทีส่ ี ่(4)     เมอืงโอพาเทยี-อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่เจเซรา่ (UNESCO) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําท่านออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาต ิพลติวเิซ่ นําท่าน

ทางเขา้สู ่อุทยานแหง่ชาตพิลติวเิซ่ ทีต่ัง้อยูใ่จกลางของ อุทยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่

เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ 
UNESCO เมือ่ปี 1979 อทุยานแหง่นีม้เีนือ้ทีก่วา่ 29,482 เฮคเตอร ์พืน้ทีส่ว่นใหญป่ก
คลมุดว้ยน้ํามทีะเลสาบสเีขยีวมรกตและสฟ้ีา รวมกันถงึ 16 ทะเลสาบ เชือ่มตอ่กันดว้ย
ทางเดนิสะพานไมล้ัดเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนนิเขา 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
เมนปูลาเทรา้ท ์อาหารขึน้ชือ่ในเขต Lika (ในอทุยานแหง่ชาตพิลวิเิซ ่เจเซรา่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย นําทา่นเพลดิเพลนิเดนิชมความงามของทะเลสาบและน้ําตกทีไ่หลรวยรนิลงสูท่ะเลสาบ

ท่ัวทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ําใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของ
ทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ย หุบเขา ตน้ไมใ้หญ่ที่ร่มรืน่ (การเดนิเที่ยวใน อุทยานขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศในวนันัน้ๆ)…นําท่าน ลอ่งเรอืขา้มทะเลสาบ Kozjak ซึง่เป็นทะเลสาบที่
ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยาน
ตอนลา่ง   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
 นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 
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วนัทีห่า้ (5)   อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ-่โทรเกยีร ์(UNIESCO)-สปลทิ 
                    -พระราชวงัดโิอเคลเชีย่น (UNESCO) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  นําทา่นเดนิทางสู ่โทรเกยีร ์Trogir เมอืงมรดกโลก...เมือ่ถงึเมอืงโทรเกยีรนํ์าทา่นเดนิ

ชมภายในเขตเมอืงเก่าโทรเกยีรท์ีม่สีถาปัตยกรรมในสไตล ์กรกี – โรมันโบราณ อาทิ
เชน่ ประตเูมอืง ทีไ่ดม้กีารบรูณะขึน้ใหมเ่มือ่ศตวรรษที ่16 หอนาฬกิาทีส่รา้งขึน้ในสมัย
ที ่14 ผา่นชมมหาวหิารเซ็นตล์อรเ์ลนซ ์ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 ใชเ้วลากอ่สรา้งนับ
สบิปี ทีม่คีวามงดงามดว้ยกรอบและบานประตหูนิแกะสลัก ทีม่รีูปปั้นสงิโต อดัม & อฟี
และรปูสลักนักบญุองคส์ําคัญ มเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่ในเมอืงเกา่  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงสปลทิ เมอืงใหญอ่ันดับ 2 ของประเทศโครเอเชยี เป็นเมอืงท่า

สําคัญสําหรับนักท่องเที่ยวที่เด ินทางท่องเที่ยวโดยเรือโดยสาร นําท่านเขา้ชม 
“พระราชวงัดโิอคลเีชีย่น” ที่สรา้งขึน้จากพระประสงคข์องจักรพรรดิด์โิอคลเีชีย่น
แห่งอาณาจักรโรมัน ที่ตอ้งการสรา้งพระราชวังสําหรับบัน้ปลายชวีติของพระองค ์ซึง่ 
ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งถงึ 10 ปี UNESCO ไดข้ ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก ชม
หอ้งโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่หอ้งอื่นๆ ชมลานกวา้งซึ่งลอ้มไวด้ว้ยเสา
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หนิแกรนิต 3 ดา้น และเชือ่มต่อดว้ยโคง้เสาที่ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลักอย่างวจิติร
สวยงาม อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี  
  นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 
 
วนัทีห่ก (6)  สปลทิ-นอีมุ (บอสเนยี)-มาล ีสตอน-ชมิหอยนางรม 
                    ดบูรอฟนคิ (UNESCO)-ลอ่งเรอืในทะเลอาเดรยีตคิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมาล ีสตอน Maliston โดยก่อนเดนิทางถงึเมอืงมาล ีสตอน 

แวะซือ้สนิคา้ของฝากตา่งๆทีเ่มอืงนีอมุ ซึง่เป็นเมอืงทีอ่ยูใ่นเขตประเทศบอสเนยีแอนด์

เฮอเซโกวน่ีา เมือ่ซือ้สนิคา้ – ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึในเขตประเทศบอสเนียฯ เรยีบรอ้ย นํา
ท่านเดนิทางต่อสู่ฟารม์เลีย้งหอย ณ เมอืงมาล ีสตอน ชมขัน้ตอนต่างๆ ของฟาร์ม
หอยแลว้ใหท้า่นไดล้องล ิม้ชมิรส หอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรยีตคิ จบิไวนข์าว 
ชมิหอยนางรมสดๆ บรเิวณอา่วมาล ีสตอน แหง่ทอ้งทะเลอาเดรยีตกิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบพืน้เมอืง เมนพูเิศษปลาทนูา่ครบีนํา้เงนิยา่ง 
บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง ดูบรอฟนคิ ไขมุ่กแห่งทะเลอาเดรยีตกิ เมอืงทางตอนใตข้อง

สาธารณรัฐโครเอเชยี เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของโครเอเชยี และเป็น
เมอืงทีส่วยงามตดิอันดับตน้ๆของโลก ซึง่ในอดตีเมือ่ปี 1991 เมอืงดบูรอฟนคิ ไดเ้ป็น
เป้าหมายถกูโจมตจีากกองทหารยโูกสลาฟ บา้นเรอืนกวา่ครึง่ อนุสาวรยีต์า่งๆ เสยีหาย 
และทรุดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ไดม้ีการไดม้ีการลงนามในสนธสิัญญา 

ERDUT สงบศกึ และเริม่เขา้สู่สภาวะปกต ิUNESCO และสหภาพยุโรป ไดร้่วมกัน
บูรณะ ซ่อมแซม เมอืงสว่นที่เสยีหายขึน้ใหม่ในระยะเวลาอันสัน้ ปัจจุบันเมอืงดูบรอฟ
นิค ก็กลับมาสวยงามอีกครัง้ และมีการส่งเสริมใหเ้ป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชม
ทัศนยีภาพของเมอืงซึง่     ดบูรอฟนคิ ทีต่ัง้อยูต่ามแนวชายฝ่ังทะเลอเดรยีตคิ ตัวเมอืง
จะเป็นป้อมปราการโบราณทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง ชมแนวกําแพงป้อมปราการทีม่ี
ขนาดกวา้งขวางใหญ่โต ทีท่่านสามารถขึน้ไป ชมความงดงามของตัวเมอืงไดอ้ยา่งด ี/
อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูทีร่ะลกึกับ เสาหนิอศัวนิ, หอนาฬกิา ทีต่ัง้อยูป่ลายสดุของถนน
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สายหลัก สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1444 หนา้ปัดทําดว้ยเหล็ก มคีวามพเิศษตรงลูกกลมๆ 
ใตห้นา้ปัดซึง่แทนพระจันทรบ์อกขา้งขึน้ขา้งแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นกับุญ 
St.Blaise ซึง่มโีบสถป์ระจําเมอืงสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่งแรกของเมอืงเป็นฉากหลังเพิม่
เสน่หม์นตข์ลังสวยสดงดงาม/สมควรแก่เวลา นําท่าน ลอ่งเรอืในทะเลอาเดรยีตคิ
เพือ่ชมความงามของทอ้งทะเลอาเดรยีตคิ โดยจะนําท่าน ลอ่งชมเกาะ Lokrum 
พรอ้มกับชมความงามของแนวกําแพงเมอืงเกา่ดบูรอฟนคิ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ ิน่  
  นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 
 
วนัทีเ่จ็ด (7)  ดบูรอฟนคิ-ชาฟตทั-เวยีนนา (เปลีย่นเครือ่ง) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั                                                                                                           
  นําทา่นชอ้ปป้ิงละลายเงนิคนู่ากอ่นเดนิทางออกจากประเทศโครเอเชยี ซือ้ของฝากจาก 

“Konzum” ซุปเปอร์มาร์เก็ตทอ้งถิ่นที่มีส ินคา้หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
“KRAS”ช็อคโกแลตทอ้งถิน่ ยีห่อ้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรปตะวันออก, ไวน์โลกเกา่ทอ้งถิน่ 
“Dingac”, “Postup” จากองุ่นพันธุท์อ้งถิน่ “Plavac Mali” คุณภาพระดับเดยีวกับไวน์
ฝร่ังเศสหรอือติาเลีย่น และสนิคา้อืน่ ๆ อกีมากมาย อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตาม
อัธยาศัย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชาฟตัท เมอืงนอ้ยน่ารัก รมิทะเลอาเดรยีตกิ ซึง่ในอดตี
เป็นเมอืงของชาวโรมัน  
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11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
13.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิดบูรอฟนคิ (หากมกีารทําการคนืภาษีกรุณาแจง้หัวหนา้

ทัวรใ์หท้ราบดว้ย) 
14.55 น. ออกเดนิทางกลับสู่ เวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยเที่ยวบนิที่ OS 732 (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 1.15 นาท)ี 
16.25 น. เดนิทางถงึ เวยีนนา แวะพักเปลีย่นเครือ่ง /ระหวา่งรอเครือ่งในสนามบนิเวยีนนา ท่าน

สามารถซือ้สนิคา้ในสนามบนิ หากราคาสนิคา้ใน บลิเดยีวกันเกนิ 75 ยโูร สามารถทํา
ภาษีคืนได ้(TAX REFUND) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ INFORMATION สนามบิน
เวยีนนา 

23.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่OS 025  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 
 
วนัทีแ่ปด (8) กรงุเทพมหานคร สนามบนิสวุรรณภมู ิ
15.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื... 
 
 
 
 
            

อตัราคา่บรกิาร 
 

รหสั วนัทีเ่ดนิทาง ราคาคา่ทวัร ์
25 ทา่นขึน้ไป 

เด็ก พกักบั
ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 
(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

หอ้งเดีย่ว 

 
 

จํานวนทีน่ ัง่ 

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 

 
** ราคานีเ้ป็นราคาผูใ้หญห่ากไมค่รบอาจจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ** 

***ในกรณี ทีม่ผีูเ้ดนิทางไมค่รบ ทางบรษิทัอาจจะขออนญุาตเก็บคา่บรกิารเพิม่ 5,000 บาท  
*** ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 
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อตัรานีร้วม  
• ตั๋วเครือ่งบนิ ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์ไป – กลับ (ชัน้ ECONOMY) ตามรายการทีร่ะบไุว ้
• คา่ธรรมเนยีม วซีา่โครเอเชยี 5,000 บาท  
• ภาษีสนามบนิทา่อากาศยานสวุรรณภมูแิละปลายทางตา่งประเทศ     
• คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทางตามทีร่ะบ ุ         
• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  
• คา่พาหนะในระหวา่งนําเทีย่วทัง้หมดตามทีร่ะบ ุ       
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบ ุ 
• หัวหนา้ทัวร ์อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง       
• น้ําดืม่ วนัละ 1 ขวด / วนั / ทา่น 
• ประกันภัยการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสยีชวีติ) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเขา้รับ

การรักษา)   
 

 
อตัรานีไ้มร่วม   

• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง ( พาสปอรต์ ) 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศัพท ์/ คา่อาหาร

และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดให ้เป็นตน้  
• คา่ธรรมเนยีมทปิคนขบัรถตา่งประเทศ 2 Euro ตอ่คนตอ่วนั  
• คา่ธรรมเนยีมทปิ หวัหนา้ทวัร ์ไทย ทา่นละ 1,000 / คน 

 
 

 

การเลอืกหรอืการเปลีย่นเมนอูาหาร 

• ทกุทา่นจําเป็นจะตอ้งแจง้การเปลีย่นแปลงอาหารกอ่นเดนิทางเทา่น ัน้ โดยเมนอูาหารจะ
เปลีย่นตามความเหมาะสมกบัเมนอูาหารของมือ้น ัน้ๆ และทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิใดๆ
ท ัง้ส ิน้ 

• หากทา่นใดมกีารแพอ้าหารทะเลหรอืไมร่บัประทานอาหารทะเล จําเป็นตอ้งแจง้
เจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทางเทา่น ัน้ 

• หากทา่นใดไมร่บัประทานเนือ้ววั จําเป็นตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทางเทา่น ัน้ และทาง
บรษิทัจะเปลีย่นเป็นเมนหูม ูหรอื ไก ่ใหต้ามความเหมาะสมของรา้นอาหาร 

• หากแจง้การเปลีย่นแปลงเมนอูาหารแลว้ ไมส่วามารถเปลีย่นแปลงขณะเดนิทางได ้
(ยกเวน้บางกรณี) และทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้  

 
วธิกีารจองทวัร ์
กรณุาชําระมัดจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3  วัน จากวนัจอง (First come First served)  และ
ชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 15 วนั หรอื เมือ่ทางสายการบนิมกีารเรยีกออกตั๋ว โดยทางบรษัิททัวร ์
จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นจะมกีารเรยีกเก็บเงนิ  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิและการปรบัเงนิคา่บรกิาร 

• ยกเลกิหลังการจอง ปรับเงนิทันท ี1,000 บาท (คดิเป็นคา่บรกิารของพนกังาน)  
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั คนืเงนิทัง้หมด ( หลงัจากหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ )  
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั หักคา่มัดจํา 20,000.- บาท / ทา่น   
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทวัร ์
• ยกเลกิการเดนิทาง 1-15 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์
• หากมกีารออกตั๋วเครือ่งบนิหรอืจองโรงแรมไปแลว้ ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่บรกิารตามจรงิ 
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• หากทางบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิกอ่นไดรั้บวซีา่ ทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้และ
หากวซีา่ของผูเ้ดนิทางไมผ่า่น ทางบรษัิทฯจะทําการ REFUND กับทางสายการบนิ หรอื 
ขึน้อยูก่ับ CONDITION ของทางสายการบนิ 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่โครเอเชยี ประจําปี 2018 
• พาสปอรต์ทีม่อีายกุารใชง้านเหลอือยา่งนอ้ย 6 เดอืน และสําเนาหนา้พาสปอรต์  
• รปูถา่ยขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร ฉากหลังสขีาว ไมส่วมหมวกหรอืแวน่ตา ขนาดใบหนา้ 

ประมาณ 70-80 %  
• สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบยีนสมรส  
• หลักฐานการเงนิ: จดหมายแบงค ์(BANK GUARANTEE)  หรอื สําเนาบุค๊แบง้คย์อ้นหลัง 6 

เดอืน  
• จดหมายการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ เทา่นัน้  
• กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ หรอื หนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน  
• กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษาใหข้อหนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษาตัวจรงิเทา่นัน้ และ

บัตรประจําตัวนักเรยีนหรอืนักศกึษา 
 
โปรดทราบ ! 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น โดยที่
จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น อยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิ
การลา่ชา้ของสาย การบนิ, การนัดหยดุงาน, การประทว้ง, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, 
อบุัตเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์อง
ทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระมาแลว้ หาก
ทา่นถกูปฏเิสธวซีา่ หรอืการเขา้ออกเมอืง อันเนือ่งจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย 
หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ  

 
***เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความ และเง ือ่นไข

ทีบ่รษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 
 


