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โปรแกรมท่ีดีท่ีสุดแห่งปี เดินชิลๆ สบายๆ  

ไม่ชะโงกทัวร์ โปรแกรมไม่ตีวน 

 ลิม้รสอาหารโครเอเช่ียนขนานแท้  

เท่ียวครบจบท่ีนี่  Austrian Airline สะสมไมล์กบัการบินไทยได้ 25-50 % 
 

ระหว่างวันที่ 03 – 10 เมษายน 2563 
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*ล่องเรือชิมหอยนางรมสด ๆพร้อมจิบไวน์ ริมทะเลอาเดรียติค 

*ขึน้กระเช้าไฟฟ้า ท่ี เมืองดูบรอฟนิค 

*ชมความงามของธรรมชาติท่ีอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 

*ชมสนามสู้รบแห่ง Arena ณ เมือง พูล่า 

*รับประทานปลาเทร้าซ์ท่ีขึน้ช่ือในเขตอุทยาน ณ แคว้น Lika 

*เมนูเด็ดเห็ดทรัฟเฟ้ิลในย่าน Istria 

*เมนูปลาหมึกย่าง Grilled Squid เมนูเด็ดของชาวโครแอท 

*ปลาแซลม่อนย่างเล่ืองช่ือในแคว้น Dalmatia 

*ปลาทูน่าย่าง (ครีบน้ําเงิน) 

*Mussel ในซอสบูซาร่า เมนูเด็ดของชาวโครแอท 

*กุ้ง Lobster ย่างเสร์ิฟพร้อมสปาเก็ตตี ้พร้อมจิบไวน์ 

*เมนู Black Risotto ท่ีพลาดไม่ได้เลย 

*ท่ีพัก 4 ดาวมาตรฐาน 
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วันศุกร์ที ่3 เม.ย. 63  (1)    สนามบินสุวรรณภูมิ-เวียนนา 

21.30 น. พบกันท่ีชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน G ประตู 4 สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) 

เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

ก่อนขึ้นเคร่ือง 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี OS 026  (บินตรง) (ใชเ้วลา

ในการบิน ประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

วันเสาร์ที ่4 เม.ย. 63 (2)      เวียนนา - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - ห้างสรรพสินค้าอารีน่า เซนตาร์ -  โอพาเทีย   

05.35 น. เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

06.40 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยเท่ียวบินท่ี OS 681 (ใชเ้วลาบิน ประมาณ 50 นาที) 

07.35 น. เดินทางถึง สนามบิน Franjo Tudjman Airport เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลงัผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมือง นําท่านเดินทางสู่ ซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ท่ีมีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า

พนัปีจากนั้นนาํท่านเยี่ยมชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ท่ีเช่ือมกนัดว้ยรถราง FUNICULAR ท่ีมีความ

ยาวส้ันท่ีสุดในยุโรป ผ่านชม โบสถเ์ซนตม์าร์ก ท่ีตั้งอยู่ในเขตท่ีทาํการรัฐบาล โดยโบสถแ์ห่งน้ีมีหลงัคาท่ี

โดดเด่น ไม่เหมือนใคร จากนั้นนําท่านชม ตลาดกลางเมือง Dolac Market ตลาดกลางแจ้งท่ีเก่าแก่ มี

สีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับและผลไมร้าคาถูก  นําท่านเขา้ชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์

คาทอลิกประจาํเมืองซาเกรบ เชิญอิสระตามอธัยาศยักบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกในย่านการคา้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน   

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ห้างสรรพสินค้า ARENA CENTER เพ่ือละลายเงินคูน่า มีสินคา้ให้ท่านเลือกช้อปป้ิง

มากมาย และมีซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ินเป็นของฝากกลบับา้น เช่น ช็อคโก

แลตยี่ห้อ KRAS , ไวน์โลกเก่าจากโครเอเชีย , นํ้ามนัมะกอกเมดิเตอร์เรเนียน , เห็ดทรัฟเฟิลซีกนัเต ้
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สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ โอพาเทีย Opatija เมืองท่ีมีสมญานามว่า 

“ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค” ช่ือเดิมของเมืองน้ี คือ ABBAZIA แต่ดว้ยธรรมชาติอนับริสุทธ์ิประกอบกับ

อยู่ริมทะเลอาเดรียติค ท่ีมีวิลล่าหรูหราสไตล์ออสเตรีย จึงทาํให้โอพาเทีย เป็นเมืองท่องเท่ียวและพกัผ่อน

ท่ีสําคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย นําท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปกับ รูปป้ันนางแห่งนกนางนวล 

Maiden with The Seagull ซ่ึงเป็นรูปป้ันท่ีแกะโดย Zvoko Car เป็นรูปสตรีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะ

อยู่ท่ีมือ ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอธัยาศยั... 

 

 

 
 

 
 

 

ค่ํา  นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า / 

  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารของโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต์  

 

วันอาทิตย์ที ่5 เม.ย. 63  (3) โอพาเทีย-พูล่า-โรวินจ์-โอพาเทีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ พูล่า Pula โดยใช้เส้นทางลดัเลาะตามแนวหน้าผา ผ่านชมท้องทะเลสีครามสวยงาม

ท่ีสุด โดยตรงขา้มจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK และ เกาะ CRES  เดินทางถึง พูล่า หรือ โพล่า ใน

ภาษาอิตาเล่ียน เมืองพูล่าเป็นเมืองเก่าแก่ท่ี สุดแห่งหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางขอ

คาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็นเมืองเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของ

ประเทศอิตาลี ทาํให้มีผูค้นใชภ้าษาอิตาเล่ียน กนัอย่างแพร่หลาย แมก้ระทัง่ตามป้ายจราจร  

 

                      

นาํท่านเขา้ชมส่ิงก่อสร้างในสมยัโรมนัท่ียิ่งใหญ่ ท่ียงัคงเหลือเป็นอนุสรณ์และสําคญัท่ีสุดคือ สนามอารี

น่า Arena หรือ Amphitheater สนามกีฬากลางแจง้ ท่ีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกบัโคลอสเซียม ท่ีกรุงโรม 

นับเป็นอารีน่าท่ีใหญ่เป็นอันดับหก ท่ีสร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอาํนาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบับ
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สถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผูค้นได้ถึง 22,000 คนโดยผ่าน

ทางเขา้ออก 20 ช่องทาง อารีน่าท่ีเห็นในปัจจุบนัไดร้ับการอนุรักษ์ให้คงสภาพตามช่วงศตวรรษท่ี 15 ท่ีมี

การนาํหินไปสร้างปราสาทและเมือง ในปัจจุบนัมกัใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานโอเปร่า และดนตรีอ่ืนๆ รวมทั้ง

เป็นสถานท่ีจดังานภาพยนตร์ประจาํปีอีกด้วย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรวินจ์ ( Rovinj ) ระยะทาง 40 

กิโลเมตร เมืองสวยชายทะเลท่ีตั้งอยู่บนแหลมอีสเตรีย ด้วยความท่ีดินแดนแห่งน้ีถูกปกครองโดยเวเน

เช่ียน และอยู่ภายใตก้ารปกครองของอิตาลีมาก่อน ทาํให้สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมของเมืองน้ีนั้นมี

ความคลา้ยคลึงกับอิตาลีเป็นอย่างมาก ชมอาคาร บา้นเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ท่ีพ้ืนปูดว้ยหิน

กอ้นเล็ก เมืองท่ีเต็มไปดว้ยร้านกาแฟ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองเมนูพิเศษ เห็ดทรัฟเฟิลและปลาหมึกย่างที่ขึน้ช่ือ

ของแคว้น Istria  

                     

บ่าย นาํท่านเดนิชมเมือง โรวินจ์ ท่ีสวยงาม เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา โบสถส์ไตลบ์าร็อ

ค..ท่ีมียอดโบสถสู์งถึง 61 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดโบสถท่ี์สูงท่ีสุดของแควน้ นําท่านชม เขตเมืองเก่า 

Old Town ท่ีเต็มไปดว้ยความงดงามของตึกรามบา้นช่องท่ีเรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริมชายฝ่ังทะเล

อาเดรียติก ซ่ึงบริเวณเมืองเก่าแห่งน้ีมีลกัษณะเป็นเกาะแยกตวัออกมาจาก แผ่นดินใหญ่ แต่ได้มีการถม

ทะเลเช่ือมต่อกบัแผ่นดินใหญ่เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง อิสระเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 

นาํท่านออกเดินทางกลบัสู่ โอพาเทีย ( Opatija )  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ภัตตาคารท้องถิ่นเมนูพิเศษปลาแซลม่อนย่าง   

 นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันจันทร์ที ่6 เม.ย 63  (4) เมืองโอพาเทีย-อุทยานแห่งชาตพิลิตวิเซ่เจเซร่า (UNESCO)   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ นาํท่านทางเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติ

พลิตวิเซ่ ท่ีตั้งอยู่ใจกลางของ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
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มรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกว่า 29,482 เฮคเตอร์ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่

ปกคลุมดว้ยนํ้ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกนัถึง 16 ทะเลสาบ เช่ือมต่อกนัดว้ยทางเดินสะพาน

ไมล้ดัเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

เมนูปลาเทร้าท์ อาหารขึน้ช่ือในเขต Lika (ในอุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่ เจเซร่า) 

                            

 
 

บ่าย นาํท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและนํ้าตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทัว่ทุกหนทุกแห่ง 

ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระนํ้ าใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ย หุบเขา ตน้ไมใ้หญ่

ท่ีร่มร่ืน (การเดินเท่ียวใน อุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวนันั้นๆ)…นําท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ 

Kozjak ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือมระหว่างอุทยานตอนบนและ

อุทยานตอนล่าง  

ค่ํา นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

 

วันอังคารที ่ 7 เม.ย.63  (5)  อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่เจเซร่า - โทรเกยีร์ (UNIESCO) -สปลิท                          

พระราชวังดิโอเคลเช่ียน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่ โทรเกียร์ Trogir เมืองมรดกโลก 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองเมนูชวาป้ีซ่ึงเป็นอาหารของชาวยูโกสลาฟ (ใน

จานจะมีหมูกบัไก่)  

บ่าย นาํท่านเท่ียวชมเมืองโทรเกียร์นาํท่านเดินชมภายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ท่ีมีสถาปัตยกรรมในสไตล ์กรีก 

– โรมนัโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ท่ีไดมี้การบูรณะขึ้นใหม่เม่ือศตวรรษท่ี 16 หอนาฬิกาท่ีสร้างขึ้นใน

สมัยท่ี 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอร์เลนซ์ ท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ท่ีมี

ความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลกั ท่ีมีรูปป้ันสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลกันักบุญองค์

สําคญั มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า  

                    

  นําท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองท่าสําคัญสําหรับ

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวโดยเรือโดยสาร นําท่านเขา้ชม “พระราชวังดิโอคลีเช่ียน” ท่ีสร้างขึ้นจาก
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พระประสงคข์องจกัรพรรดิ์ ดิโอคลีเช่ียนแห่งอาณาจกัรโรมนั ท่ีตอ้งการสร้างพระราชวงัสําหรับบั้นปลาย

ชีวิตของพระองค ์ซ่ึง ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ชมห้อง

โถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่ห้องอ่ืนๆ ชมลานกว้างซ่ึงล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และ

เช่ือมต่อด้วยโค้งเสาท่ีตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม อิสระให้ท่านเดินช้อปป้ิงตาม

อธัยาศยั 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

  นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันพุธที่ 8 เม.ย. 63  (6)  สปลิท-นีอุม (บอสเนีย) - มาลี สตอน – ชิมหอยนางรม - ดูบรอฟนิค (UNESCO) - ขึ้นกระเช้า

ไฟฟ้า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน Maliston โดยก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน แวะซ้ือสินคา้ของฝาก

ต่างๆท่ีเมืองนีอุม ซ่ึงเป็นเมืองท่ีอยู่ในเขตประเทศบอสเนียแอนด์เฮอเซโกวีน่า เม่ือซ้ือสินคา้ – ถ่ายรูปเป็น

ท่ีระลึกในเขตประเทศบอสเนียฯ เรียบร้อย นําท่านเดินทางต่อสู่ฟาร์มเลีย้งหอย ณ เมืองมาลี สตอน ชม

ขั้นตอนตา่งๆ ของฟาร์มหอยแลว้ให้ท่านได้ล่องเรือ ลองลิ้มชิมรส หอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค 

จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดๆ บริเวณอ่าวมาลี สตอน แห่งท้องทะเลอาเดรียติก 

                      

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบพ้ืนเมือง ออเดิร์ฟ

ด้วยหอยแมลงภู่ในซอสบูซาร่า เมนูพิเศษปลาทูน่า

ครีบนํ้าเงินย่าง 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมือง ดูบรอฟนิค ไข่มุกแห่งทะเล

อาเด รียติก  เมื องท างตอน ใต้ของสาธารณ รัฐ

โครเอเชีย เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของโครเอเชีย และเป็นเมืองท่ีสวยงามติดอนัดับตน้ๆ ของโลก ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้

เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าคร่ึง อนุสาวรียต์่างๆ เสียหาย และทรุด

โทรม และหลงัจากนั้นในปี 1995 ไดมี้การได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเร่ิมเขา้สู่

สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนท่ีเสียหายขึ้นใหม่ใน
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ระยะเวลาอนัส้ัน ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิค ก็กลบัมาสวยงามอีกครั้ ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลก

อีกเมืองหน่ึงชมทศันียภาพของเมืองซ่ึง ดูบรอฟนิค ท่ีตั้งอยู่ตามแนวชายฝ่ังทะเลอเดรียติค ตวัเมืองจะเป็น

ป้อมปราการโบราณท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ชมแนวกาํแพงป้อมปราการท่ีมีขนาดกวา้งขวางใหญ่โต 

ท่ีท่านสามารถขึ้นไป ชมความงดงามของตวัเมืองได้อย่างดี /อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ีระลึกกับ เสาหิน

อัศวิน, หอนาฬิกา ท่ีตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลกั สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทาํด้วยเหล็ก มี

ความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตห้น้าปัดซ่ึงแทนพระจนัทร์บอกขา้งขึ้นขา้งแรมในสมยัก่อน และรูปป้ันของ 

นักบุญ St.Blaise ซ่ึงมีโบสถป์ระจาํเมืองสไตล์โรมาเนสกแ์ห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงัเพ่ิมเสน่ห์มนต์

ขลงัสวยสดงดงาม / สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์เพ่ือขึ้น กระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขา 

SRD ท่ีมีความสูง 400 เมตร เพ่ือชมวิวทิวทศัน์ท่ีคงความเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเมืองหลงัคาสีและความ

งดงามทะเลอาเดรียติก ยามสีนํ้ าเงินของทะเลอาเดรียติกตัดกับสีส้มแสดของกระเบ้ืองหลงัคาเมืองเก่า 

สวยงามเกินจินตนาการมากว่าคาํบรรยายใด ๆ 

                         
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ณ ภัตตาคาคารอาหารพ้ืนเมืองเมนู  

  Starter กันด้วยเมนู Black Risotto  เมนูเด็ดกับ Lobster with spaghetti พร้อมจิบไวน์แดง (หรือถ้าท่าน

ไหนไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ท่านสามารถเลือกเป็น soft drink)  

  นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 
 

 
 

 

วันพฤหัสบดทีี่ 9 เม.ย. 63  (7)  ดูบรอฟนิค  - เวียนนา (เปลี่ยนเคร่ือง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก                                                                                                           
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  นําท่านช้อปป้ิงละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซ้ือของฝากจาก “Konzum” 

ซุปเปอร์มาร์เก็ตทอ้งถ่ินท่ีมีสินคา้หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “KRAS” ช็อคโกแลตทอ้งถ่ิน ยี่ห้อท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปตะวนัออก, ไวน์โลกเก่าทอ้งถ่ิน “Dingac”, “Postup” จากองุ่นพนัธ์ุทอ้งถ่ิน “Plavac 

Mali” คุณภาพระดับเดียวกับไวน์ฝรั่งเศสหรืออิตาเล่ียน และสินคา้อ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้

เลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่เมืองชาฟตทั เพ่ือรับประทานอาหาร 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

13.00 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค (หากมีการทาํการคืนภาษกีรุณาแจง้หัวหนา้ทวัร์ให้ทราบดว้ย) 

15.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบินท่ี OS 732 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.15 นาที) 

16.25 น. เดินทางถึง เวียนนา แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง / ระหว่างรอเคร่ืองในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซ้ือสินคา้

ในสนามบิน หากราคาสินคา้ใน บิลเดียวกนัเกิน 75 ยูโร สามารถทาํภาษีคืนได ้(TAX REFUND) กรุณา

สอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ี INFORMATION สนามบินเวียนนา 

23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี OS 025  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

 

วันศุกร์ที ่10 เม.ย. 63 (8) กรุงเทพมหานคร สนามบินสุวรรณภูมิ 

14.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม... 

 

 
 

 
 

     อตัราคา่บรกิาร 
 

รหัส วันที่เดินทาง 
ราคาค่าทัวร์ 

25 ท่านขึน้ไป 

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

ห้องเดี่ยว 

 

 

จํานวนที่น่ัง 

WE030420 

 

03 – 10 เม.ย. 20 

 

75,900 72,900 12,900 

 

25+1 

** ราคาน้ีเป็นราคาผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป หากไม่ครบอาจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม** 

***ในกรณี ที่มีผู้เดินทางไม่ครบ ทางบริษัทอาจจะขออนุญาตเก็บค่าบริการเพ่ิม 5,000 บาท  

*** ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 
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อัตรานี้รวม  

• ตัว๋เคร่ืองบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลบั (ชั้น E-CONOMY) ตามรายการท่ีระบุไว ้

• ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย  

• ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ     

• ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทางตามท่ีระบุ          

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

• ค่าพาหนะในระหว่างนาํเท่ียวทั้งหมดตามท่ีระบุ        

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ  

• หัวหนา้ทวัร์ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง       

• นํ้าดื่ม วนัละ 2 ขวด / วนั / ท่าน 

• ประกนัภยัการเดินทาง 2,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 2,000,000 บาท (บาดเจ็บเขา้รับการรักษา)   

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถต่างประเทศ  

 
อัตรานี้ไม่รวม   

• ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศพัท ์/ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังพิเศษ

ในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให้ เป็นตน้  

• ค่าธรรมเนียมทปิ หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน 

 

การเลอืกหรือการเปลี่ยนเมนูอาหาร 

• ทุกท่านจําเป็นจะต้องแจ้งการเปลีย่นแปลงอาหารก่อนเดนิทางเท่านั้น โดยเมนูอาหารจะเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กับเมนูอาหารของม้ือนั้นๆ และทางบริษัทจะไม่คืนเงนิใดๆทั้งส้ิน 

• หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดนิทางเท่านั้น 

• หากท่านใดไม่รับประทานเนือ้วัว จําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางเท่านั้น และทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นเมนูหมู 

หรือ ไก่ ให้ตามความเหมาะสมของร้านอาหาร 

• หากแจ้งการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สวามารถเปลี่ยนแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้นบางกรณี) และทาง

บริษัทจะไม่คืนเงนิใดๆทั้งส้ิน  

 

วิธีการจองทัวร์ 

กรุณาชาํระมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3  วนั จากวนัจอง (First come First served)  และชําระส่วนท่ีเหลือก่อน

เดินทาง 30 วนั หรือ เม่ือทางสายการบินมีการเรียกออกตัว๋ โดยทางบริษทัทวัร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ก่อนจะมีการ

เรียกเก็บเงิน  
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เง่ือนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

• ยกเลิกหลงัการจอง ปรับเงินทนัที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)  

• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วนั คืนเงินทั้งหมด ( หลังจากหกัค่าใช้จ่ายตามจริง )  

• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนั หักค่ามดัจาํ 20,000.- บาท / ท่าน   

• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั หักค่าใชจ้่าย 50% ของค่าทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วนั หักค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร์ 

• หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 

• หากทางบริษทัฯต้องออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริษทัฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผู ้

เดินทางไม่ผ่าน ทางบริษทัฯจะทาํการ REFUND กับทางสายการบิน หรือ ขึ้นอยู่กบั CONDITION ของทางสาย

การบิน 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าโครเอเชีย ประจําปี 2020 

• พาสปอร์ตท่ีมีอายุการใชง้านเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน และสําเนาหนา้พาสปอร์ต  

• รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหนา้ ประมาณ 70-80 %  

• สําเนาทะเบียนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาทะเบียนสมรส  

• หลกัฐานการเงิน: จดหมายแบงค ์(BANK GUARANTEE)  หรือ สําเนาบุ๊คแบง้คย์อ้นหลงั 6 เดอืน  

• จดหมายการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น  

• กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบียนการคา้ หรือ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดอืน  

• กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตวัจริงเท่านั้น และบัตรประจาํตัว

นกัเรียนหรือนกัศึกษา 

 

โปรดทราบ ! 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ก่อน อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสาย 

การบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ , ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะ

คาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรือการเขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 

 

***เม่ือท่านจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความ และเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว** 


