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Code: IE06-HRV-InLove-96OS-May-Jun2023-85-A230207 

 

อนิเลฟิ โครเอเชยี 9 วนั 6 คนื 

แถม 2 ประเทศ แวะเทีย่วออสเตรยีเวยีนนา และประเทศสโลวเีนยี 

  

 

***** จดุเดน่นา่สนใจของรายการทอ่งเทีย่ว*** 

 

 ลิม้รสเมนปูลาเทรา้ส ์อาหารขึน้ชือ่ในอทุยานพลทิเช ่

 พเิศษ อาหารพืน้เมอืง คาลามาร ีปลาหมกึชุปแป้งทอดสไตลโ์ครเอเชยี 

 ชมิ หอยนางรมสดๆ จากทอ้งทะเลอาเดรยีตคิ 

 แวะเทีย่วประเทศ ออสเตรยีน เมอืงเวยีนนา เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์

 แวะเทีย่วประเทศ สโลวเีนยี พกัสโลวเินยี 1 คนื เมอืงมารเิบอร ์

 บนิดโีดยสายการบนิยโุรป ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์พกัด ีทีพ่กัโรงแรม 4 ดาว 

*พเิศษ* เทีย่ว 3 ประเทศในทรปิเดยีว สดุคุม้ไมเ่สยีเวลาบนิ โครเอเชยี +ออสเตรยี + สโลวเีนยี 
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วนัทีห่นึง่/              สนามบนิสวุรรณภมู ิ -/-/- 

      

21.30 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิออสเตรยีนแอรไ์ลน ์ช ัน้ 4 ประต ู4 แถว G 

พรอ้มเจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับ GRAND CROATIA  

23.45 น.  เหนิฟ้าสู่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยสายการบนิออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ OS26 

BKKVIE อสิระบนเครือ่ง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  10.30 ชัว่โมง)  

 

วนัทีส่อง/  กรงุเวยีนนา –   เมอืงกราซ -  ประเทศสโลวเินยี เมอืงมารเิบอร ์ -/กลางวนั/เย็น 

 

05.25 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิ  กรุงเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี หลังผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

       

เชา้ น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schönbrunn Palace) เป็นหนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วทาง

วัฒนธรรมที่ส าคัญของกรุงเวียนนา ไดรั้บขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกอกีดว้ย จุดเด่นของ

พระราชวังเชนิบรุนน์ คือ ตัวอาคารใหญ่โต สไตล์โรโคโค (Rococo) ที่มีสเีหลืองอร่ามสะดุดตา 

ประกอบดว้ยหอ้งทัง้หมด 1,441 หอ้ง อดตีเคยเป็นทีป่ระทับของจักรพรรดแิหง่ราชวงศฮ์บัสบ์รูก์ โดยพระ

เจา้โยเซฟที ่1 เป็นผูด้ ารใินการสรา้งพระราชวังแห่งนี้ข ึน้มา ต่อมาจักรพรรดเิลโอโปลด์ที ่1 ไดม้กีาร

ปรับปรงุขึน้ใหม ่และแลว้เสร็จในสมยัจักรพรรดนิมีาเรยี เทเรซา  

 

จากนัน้ชมมหาวหิารเซนตส์ตเีฟน (St. Stephens Cathedral) เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีเ่กา่แกอ่กี

แห่งในออสเตรยี ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเวยีนนา ดงึดูดนักท่องเทีย่วไดม้ากกว่าลา้นคนในหนึง่ปี โดดเด่น

สะดดุตาดว้ยหอคอยแหลมสงูและหลังคาทีไ่ดรั้บการตกแตง่ลวดลายสดุวจิติรงดงาม มหาวหิารแห่งนี้ถูก

สรา้งเพือ่อทุศิใหก้บันักบญุสตเีฟน ตัง้แตปี่ 1147 ในชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่อง  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกราซ Graz เมอืงใหญ่อันดับ2ขอบประเทศออสเตรยี เดนิทางประมาณ 

2.30 ชัว่โมง 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย น าทา่นเมอืงกราซเมอืงเกา่แกท่ีไ่ดรั้บการยกยอ่งเป็นมรดกโลกในปี 1999  

น าทา่นชมเมอืงเกา่ทีเ่คยเป็นป้อมปราการและปราสาทในสมยัโบราณ โดย 

 

น าท่านน ัง่รถราง Funicular สายสัน้ๆ ขึน้สูเ่นนิเขา เพือ่ชมหอนาฬกิา Uhrturm ทีเ่ป็นสัญลักษณ์

เกา่แกข่องเมอืง อสิระชมววิเมอืงกราซบนยอดเขา  

 

เมือ่ไดเ้วลาอนัควรน าทา่นสูจั่ตรัุสกลางเมอืงทีม่อีาคารสถานทีร่าชการส าคัญ และมตีลาดนัดเล็กๆ อสิระ

เดนิเลน่ในเมอืงหรอือสิระชอ็ปป้ิง  

 

เมือ่ไดเ้วลาอันควร น าท่านเดนิทางสู่ประเทศสโลวเินีย เมอืงมารเิบอร  ์Maribour ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

 

ชมเมอืงเกา่ตัง้แต่ในปี ค.ศ 1515 อยูท่่ามกลางเทอืกเขาและมแีมน่ ้า Drava Glavni Trg กลางเมอืงจงึ

ท าใหเ้มอืงนีส้ามารถปลกูองุน่ไดเ้ป็นอยา่งดเีป็นทีม่าวา่ไวนเ์มอืงนีร้สชาตดิ ี 

 

ค ่า        รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

   น าทา่นเขา้พักโรงแรม 4 ดาว ณ เมอืงมารเิบอร ์ประเทศสโลวเินยี CITY MARIBOR HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 



Page 4 of 16 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม/  เมอืง Ptuj ประเทศสโลวาเนยี – เมอืงซาเกรบ ประเทศโครเอเชยี เชา้/กลางวนั/เย็น 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเชค็เอา้ท ์ 

 

  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง Ptuj เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของประเทศสโลวาเนียทีม่คีนอาศัยอยูต่ัง้แต่ปลาย

ยคุหนิและหลังจากนัน้มกีอ่สรา้งคลา้ยป้อมทีม่กี าแพงลอ้มรอบ  

 

  น าทา่นชมหอคอยกลางเมอืง Ptuj เป็นทีร่วมตัวของสถาปัตยกรรมในรปูแบบตา่งๆตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษ

ที ่14 ถงึศตวรรษที ่18 ตัง้ตระหงา่นน่ังอยูบ่นเนนิเขาสงูเหนอืเนนิเขาทีท่า่นสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของ

บา้นเมอืงเกา่หลังคสสแีดงของเมอืง Ptuj และ แมน่ ้า Drava  

 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ซาเกรบ ประเทศโครเอเชยี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน  
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บา่ย  น าทา่นเทีย่วชมเมอืงซาเกรบ  

  ชม สะพานสเีลอืด (Bloody Bridge) แมจ้ะเรยีกวา่สะพานแตจ่รงิๆ สถานทีแ่หง่นีค้อืถนนสายหนึง่ ทีเ่มือ่

สมยักอ่นเคยเป็นสะพานแตเ่มือ่ไดท้ าการถมทีห่มดแลว้จงึไดเ้ปลีย่นเป็นเสน้ทางถนนแทน แตก่็ยงัคงชือ่

วา่ สะพานสเีลอืด เอาไวอ้ยู ่ถนนสายสัน้ๆ ทีข่นาบขา้งดว้ยอาคารสไตลโ์ครเอเชยีแหง่นีจ้ะมรีา้นคา้

รา้นอาหารอยูใ่หเ้ดนิชมและเลอืกซือ้ไดอ้าคารรัฐสภา (Parliament Building)  

   

  จากสะพานสเีลอืดเดนิมาไมไ่กลก็จะไดเ้จอกบัศนูยก์ลางการปกครองของโครเอเชยี ดว้ยอาคารทีส่วย

แบบเรยีบงา่ยแตส่งา่งาม ประดับดว้ยธงชาตทิ าใหม้องเห็นไดไ้มย่าก เป็นอาคารเกา่แกต่ัง้แตศ่ตวรรษที ่

18  

 

  ชม จตัรุสัเซนตม์ารค์ (St. Mark’s Square) ทีน่อกจากเป็นจดุนัดพบและทอ่งเทีย่วสดุฮติแลว้ ยงัเป็น

ทีต่ัง้ของ โบสถเ์ซนตม์ารค์ (St. Mark’s Church) โบสถโ์รมนัคาทอลกิเกา่แกต่ัง้แตส่มยัศตวรรษที ่14 

ทีแ่มจ้ะไมไ่ดด้ยู ิง่ใหญห่รหูราเหมอืนโบสถใ์หญท่ัง้หลาย แตโ่บสถเ์ซนตม์ารค์แหง่นีก้็งดงามและโดดเดน่

ดว้ยหลังคาทีม่งุดว้ยโมเสกสสีนัสวยงามพรอ้มดว้ยลวดลายของตราสญัลกัษณ์ของเมอืง  

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า 

      น าทา่นเขา้พักโรงแรม 4 ดาว ณ เมอืงซาเกรบ ประเทศโครเอเชยี ADMIRAL ZAGREB หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี/่   เมอืงซาเกรบ – เมอืงโอพาเทยี - เมอืงพูลา่ – เมอืงโอพาเทยี เชา้/กลางวนั/เย็น 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ภตัตาคารของโรงแรม – เชค็เอา้ทโ์รงแรม 

 

  น าทา่นเดนิทางสูภ่าคตะวันตกของประเทศโครเอเชยี  เดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง สูแ่ควน “อสิเตรยี”  

 

  น าทา่นชม เมอืงโอพาเทยี เมอืงทีม่สีมญานามว่า “ไขม่กุแห่งทะเลอาเดรยีตกิ” เป็นเมอืงทีม่ธีรรมชาติ

อนับรสิทุธิ ์จงึท าใหโ้อพาเทยีเป็นเมอืงทอ่งเทีย่ว  

    น าท่านชมเมอืง แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล ซึง่เป็นรูปปั้นสตรีงดงามที่มนีก

นางนวลเกาะอยูท่ีม่อื เป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืงโอพาเทยี 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพูลา่ เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง  

 

ระหวา่งทางผา่นชมทอ้งทะเลสคีรามสวยงามทีส่ดุเป็นเมอืงเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโครเอเชยี ทีม่คีวาม

โดดเดน่ในฐานะศนูยก์ลางของคาบสมทุรอติาเลยีน เมอืงพูล่าเคยเป็นศูนยก์ลางของแหลมอสิเตรยี เคย

เป็นดนิแดนของประเทศอติาลมีากอ่น ผูค้นจงึใชภ้าษาอติาเลยีนกนัแพรห่ลาย   

 

น าทา่นเขา้ชมสิง่กอ่สรา้งในสมยัโรมัน สนามพูลา่ อารนีา่ หรอื AMPHITHEATER สนามกฬีากลางแจง้

ทีม่อีายุช่วงเดยีวกันกับโคลอสเซยีมทีก่รุงโรม เป็นอารีน่าทีใ่หญ่เป็นอันดับหก ทีส่รา้งขึน้ในยุคโรมัน 

สามารถจุคนไดถ้งึ 22,000 คน ประตูเขา้ออกม ี20 ช่องทาง ปัจจุบันนี้ยังคงใชง้านต่างๆ เช่น งาน

ภาพยนตรป์ระจ าปี จากนัน้เมือ่ไดเ้วลาอนัควรน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงโอพาเทยี 

 

ค ่า    รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

      น าทา่นเขา้พักโรงแรม 4 ดาว ณ เมอืงโอพาเทยี REMISENS HOTEL EXCELSIOR หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้/           เมอืงโอพาเทยี -  อทุยานแหง่ชาตพิลทิวทิเช ่ เชา้/กลางวนั/เย็น 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม - เชค็เอา้ทโ์รงแรม 

 

 น าทา่นเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตพิลทิวทิเช ่Plitvice Lakes National Park ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

4-5 ชัว่โมง หนึง่ในอุทยานแห่งชาตทิีง่ดงามแห่งหนึง่ของยโุรป และเป็นอุทยานแห่งชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของโครเอเชยี และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นอทุยานแห่งชาตขิองประเทศปี ค.ศ 1949 และยังไดรั้บการ

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี ค.ศ 1979 ในอทุยานประกอบไปดว้ยทะเลสาบใหญ่

นอ้ยมากมาย 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย น าทา่นเดนิเทา้เขา้ชมภายในอทุยานแหง่ชาตพิลทิวทิเช ่ชมความงดงามของธรรมชาตภิายในอทุยาน

แหง่ชาต ิประกอบไปดว้ยน ้าตก ทะเลสาบมากมายหมายแหง่ และอดุมไปดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิประมาณ 

1,266 สายพันธุ ์เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของสตัวน์านาชนดิ  

น าทา่นน ัง่เรอืลอ่งทะเลสาบ Jezero Kozjak ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในอทุยาน 

ชมน า้ตก Veliki Slap น ้าตกทีส่งูทีส่ดุในอทุยาน สงูถงึ 70 เมตร  

จากนัน้อสิระเก็บภาพแหง่ความประทับใจ 

 

ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้พักโรงแรม 4 ดาว ณ เมอืงพลทิวทิเช ่16 LAKES HOTEL GRAVOVAC หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก/                           เมอืงซบินีคิ – เมอืงโทเกอร ์ เชา้/กลางวนั/เย็น 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม - เชค็เอา้ทโ์รงแรม 

 

       น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซบินีคิ (SIBENIK) เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเลเอเด

รยีตกิประกอบไปดว้ยอา่วซบินีคิ ซึง่มคีวามยาว 10 กโิลเมตร และกวา้งประมาณ 300-1,200 เมตร เมอืง

เกา่รมิฝ่ังทะเลเอเดรยีตกิ ทีไ่ดรั้บอทิธพิลสถาปัตยกรรมจากเวนสิ และเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิจอง 

Dalmatia เป็นทีร่วมศลิปะโบราณยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์ 

 

น าท่านชม โบสถเ์ซนตเ์จมส ์อันงดงามที่สรา้งสมัยเรอเนสซองตใ์นปี ค.ศ 1431 โบสถน์ี้ไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี ค.ศ 2000  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทเกอร ์(TROGIR) ที่เป็นอู่อารยธรรมกรีกโบราณมาตัง้แต่ 380 ปีก่อน

ครสิตกาล เป็นเมอืงโบราณอกีเมอืงของยคุกรกีและโรมัน เนือ่งจากเมอืงนีค้งรักษาสถาปัตยกรรมไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ มกีารอนุรักษ์ความเป็นเมอืงเก่า ไม่ว่าจะเป็นจตุรัสกลางเมอืง ก าแพงเมอืงและป้อมปราการ 

เมอืงนีไ้ดเ้ป็นมรดกโลกโลกทางวัฒณธรรมจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี ค.ศ 1997  

 

  ชมประตเูมอืงโทรเกอร ์ทีไ่ดบ้รูณะในศตวรรษที ่16  

 

  ผา่นชมหอนาฬกิา สรา้งในศตวรรษที ่14  

 

  ชมหาวหิารเซนต์ลอเรนซ ์สรา้งในปี 1193 และใชเ้วลาหลายสบิปีต่อมากว่าจะสรา้งเสร็จในปี 1500 

งดงามดว้ยกรอบบานประตหูนิแกะสลัก  

 

  น าท่านสู่ เมอืงสปลทิ SPLIT เมอืงในแควน้ดัลเมเชยี ซึง่เป็นตน้ก าเนิดของสนัขพันธ์ดัลเมเชยีน มี

ประชากรประมาณ 3 แสนคน ตัวเมอืงโบราณสรา้งลอ้มพระราชวังดโิอคลเีธีย่น ศาลาว่าการเมอืง สไตล์

เรอเนซองซ ์เป็นมอืงมรดกโลกอกีดว้ย 

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

   น าทา่นเขา้พักโรงแรม 4 ดาว ณ เมอืงสปลทิ ORA SPLIT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด/                            เมอืงโทเกอร ์- เมอืงดบูรอฟนคิ เชา้/กลางวนั/เย็น 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม - เชค็เอา้ทโ์รงแรม 

 

  น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโอคลเีธีย่น Diocletian Palance ทีส่รา้งขึน้จากพระประสงคข์องจักรพรรดิด์ ิ

โอคลเีธีย่นแห่งเวนสิ (จักรพรรดโิรมันทีค่รองราชยร์ะหว่างปี ค.ศ 243-316 รวมอาย ุ73 ปี) ทีต่อ้งการ

สรา้งพระราชวังส าหรับบัน้ปลายชวีติของพระองคใ์นปี 295 ใชเ้วลาในการกอ่สรา้ง 10 ปี ค.ศ 295-305 

พระราชวังนีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดบูรอฟนคิ DUBROVNIK ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง เมอืงทางตอน

ใตข้องประเทศ ทีพ่รหมแดนตดิตอ่กบัประเทศบอสเนยี เฮอรเ์ซโกวน่ีา  

 

  น าท่านลัดเลาะเลยีบไปตามชายฝ่ังทะเลเดรยีตคิ  ชมบรรยากาศรมิชายฝ่ังทะเล ทีม่บีา้นเรอืนหลังคา

กระเบือ้งสแีสด  
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  น าทา่นชมน า้พุโอโนฟรโิอ Big Onofrio’s Fountain เดมิทเีป็นแหล่งน ้าทีท่ดน ้าจากบอ่น ้าในรเิตกา้ดูบ

รอฟกา ทีอ่ยูห่า่งออกไปประมาณ 20 ก.ม เขา้มาใชใ้นเมอืงมทีัง้ส ิน้ 16 จดุเรยีงรายเป็นวงกลม  

 

  จากนัน้อสิระเดนิเลน่ในเมอืงเกา่ หรอือสิระชอ็ปป้ิง KONZUM ซปุเปอรข์นาดใหญ่ แบรนดข์องโครเอเชยี 

เพือ่ซือ้ส ิน้คา้ของฝากในราคยอ่มเยาวร ์ 

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 น าทา่นเขา้พักโรงแรม 4 ดาว ณ เมอืงดบูรอฟนคิ KOMPAS HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีแ่ปด/ เมอืงดบูรอฟนคิ – สนามบนิดบูรอฟนกิ - สนามบนิเวยีนนา เชา้/-/- 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม - เชค็เอา้ทโ์รงแรม 

 

  น าท่านเดนิทางสู่สถานีเพือ่ ขึน้กระเชา้ไฟฟ้า ซึง่มคีวามสูง 400 เมตร เพือ่ชมววิทวิทัศน์ ทีค่งความ

เป็นเอกลักษณ์ของบา้นเมอืงหลังคาสสีม้ และความงามของทะเลเอเดรยีตกิ  

 

  น าทา่นเขา้ทางประตปิูเล Pile Gate ซึง่เป็นทางเขา้หลักเพือ่ขึน้ก าแพงเมอืงแห่งนี้ ประตูปิเลเชือ่มอยูก่ับ

สะพานหนิทีม่อีายยุอ้นไปถงึปี ค.ศ 1537 เหนือประตูปิเลมรีูปปั้นจองนักบุญเบลส St. Blaise ซึง่เป็น

นักบญุอปุถัมภข์องเมอืงดบูรอฟนกิ 

  

  เมือ่ไดเ้วลาอนัควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดบูรอฟนกิ เพือ่กลับสูป่ระเทศไทย 

 

14.55 น.  ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่OS732 DBVVIE 

16.25 น.  ถงึสนามบนิเวยีนนาประเทศออสเตรยีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

23.20 น.  ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่OS025 VIEBKK 
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วนัทีเ่กา้/                            สนามบนิสวุรรณภมู ิ -/-/- 

 

15.30 น.   เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวสิดภิาพและความประทับใจ  

 

**หมายเหต*ุ* 

-รปูภาพใชป้ระกอบในการบรรยายโปรแกรมเทา่นัน้ / โปรแกรมสามารถปรับเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์จรงิ 

 

ก าหนดเดนิทาง 2566  ระดบัทีพ่กั พกัคู ่(บาท/ทา่น) พกัเดีย่วเพิม่ (บาท) 

18 – 26 พ.ค 4 ดาว 85,900 17,000 

1 – 9 ม.ิย  4 ดาว 85,900 17,000 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.จองพรอ้มช าระงวดแรก 41,000 บาท / ทา่น และสง่มอบเอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวซีา่ตามทีก่ าหนด  

2.สว่นทีเ่หลอืช าระภายใน 5 สปัดาห ์หรอืตามวันทีร่ะบใุนใบยนืยนัจองทวัร ์หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด เนือ่งจาก

จะตอ้งใชใ้นการออกตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารตา่งๆ เพือ่ยนืยนัการเดนิทาง ในการประกอบการพจิารณาวซีา่ของ

ทางสถานทตู 

3.กรณีวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตูฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่,   

คา่บรกิารทา่นละ 1,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ 

4.การยกเลกิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิห์กัเงนิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ  

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ โดยสายการบนิ OS ชัน้ประหยดั  

2. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง  

3. คา่หอ้งพักในโรงแรมระดับ 4  ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั รวมท ัง้ส ิน้ 6 คนื  

4. คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการพรอ้มน ้าดืม่ระหวา่งมือ้ และระหวา่งวัน 1 ขวด ตอ่วัน 

5. คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ, พรอ้มมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรไ์ทย 

6. คา่วซีา่เชงเกน้ทส์ าหรับทอ่งเทีย่ว  

7. คา่ประกนัสขุภาพรายละเอยีดการคุม้ครองตามกรรมภรรม ์ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุว ้

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ /  ใชบ้รกิารเครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพัก / คา่ใชบ้รกิารพเิศษตา่งๆ 

5. คา่ทปิพนักงานขบัรถโดยเฉลีย่ 2ยโูร/ทา่น/วนั คอื ทัง้ทรปิจ านวน 7 วัน X 2 ยโูร = 14ยโูร  

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ วันละ 3ยโูร/ทา่น/วนั  

6. คา่ทปิส าหรับหัวหนา้ทัวรไ์ทยทปิตามความพอใจ (วันละ100บาทขึน้ต า่) X 8 วัน 

 

หมายเหต ุ

1.กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจากการยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืการล่าช ้าของสายการบนิ ท าใหไ้มส่ามารถ กนิ-เทีย่ว 

และพักโรงแรมไดค้รบตามโปรแกรมทัวรท์ีร่ะบุ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เพราะถอืเป็นเหตสุดุวสิยัเกดิขึน้โดยตรงจากทางสายการบนิ และบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบชดเชยใดๆ 

2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ เชน่ อบุตัเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การตลาจล, การนัด

หยดุงาน, ปัญหาการจราจรตดิขดั และทรัพยส์นิสว่นตัวสญูหาย หรอืหลงลมืตามสถานทีต่่างๆทีเ่กดิขึน้ เหตุการณ์
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ดังกลา่วอยูน่อกเหนอืความดูและการควบคุมของบรษัิทฯทัง้นี้ จะยดึถอืผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของ

คณะเป็นส าคัญ 

3.เนือ่งจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ในการ

ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

5.ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม  

6. หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทีย่วบนิหรอืหากมเีหตุการณ์ประการใดทีเ่กดิขึน้จากสายการบนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีเ้พือ่ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

8. ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ ในกรณีที่เที่ยวบนิมีการล่าชา้ท าใหเ้กดิผลกระทบกับเที่ยวบนิ

ภายในประเทศทางบรษัิทฯไมม่สีว่นในการรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้ 

9. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตดิโควดิทางบรษัิทฯไมม่สีว่นรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 

*** หมายเหตโุปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมะสม เนือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, 

การลา่ชา้อนัเนือ่งมาจากสายการบนิ และสถานการณ์ในตา่งประเทศทีท่างคณะเดนิทางในขณะน ัน้ เพือ่ความ

ปลอดภยัในการเดนิทาง โดยบรษิทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัรผ์ูน้ าทวัร ์มอี านาจตดัสนิใจ ณ ขณะน ัน้ท ัง้นี้

การตดัสนิใจ  จะค านงึถงึผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั เมือ่ท่านท าการจองและช าระเงนิมดัจ าแลว้ 

บรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขของทางบรษิทัฯ แลว้ 

 

 
โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


