
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ราคา 69,900 บาท (รวมค่าวีซ่า แต่ไม่รวมทปิ): 9-16 เม.ย. 63, 1-8 พ.ค. 63 

**เท่ียวสบายรับไม่เกนิ 25 – 26 ท่าน ต่อกรุ๊ป ** 
 บินด้วยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส      
 ชมเมืองซาเกรบ เมืองหลวงประเทศโครเอเชีย 
 เท่ียวเมืองพูล่า อดีตศูนย์กลางของแหลมอสิเตรีย พร้อมชมพูล่า อารีน่า 
 เท่ียวเมืองโรวินจ์ เวนิสแห่งโครเอเชีย  
 ชมเมืองโอพาเทีย เมืองตากอากาศอันมีช่ือเสียง 
 ชมอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ อุทยานแห่งชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตมิาก (Unesco) 
 เท่ียวเมืองซาดาร์ ชมออร์แกนทะเล 
 ชมเมืองซีบินิค เมืองเก่าแสนสวยริมฝ่ังทะเลเอเดียติค 
 ชมเมืองโทรเกยีร์ เมืองแห่งวัฒนธรรมโรมัน 
 เท่ียวเมืองสปลทิ ศูนย์การคมนาคมแห่งแคว้นดัลเมเชีย 
 เท่ียวเมืองสตอน เมืองแห่งฟาร์มหอยนางรม 
 เท่ียวเมืองดูบรอฟนิค ไข่มกุแห่งเอเดรียติค 

พกัโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอิม่อร่อยกบัอาหารพ้ืนเมือง และจีน ตลอดการเดินทาง 
พเิศษ! ขึน้กระเช้าชมเมืองดูบรอฟนิค แบบพาโนรามา 

พเิศษ!! ลิม้ลองหอยนางรม และไวน์ ณ ฟาร์มหอยนางรม 
พเิศษ!!! ลิม้ลองความอร่อยของเมนูปลาเทร้าซ ์ปลาทนู่า และเมนูอาหารทะเล  



 
 

 
 

 

 

 

แผนที่การเดินทาง 

 
 

 



 
 

วันแรก กรุงเทพ  

21.00 น.  พบเจ้าหน้าท่ีและมคัคุเทศก์ได้ท่ี เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์(OS)  แถว G 15-19 (Row G 15-19) 

ประตูทางเขา้ท่ี 4 อาคารผูโ้ดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียด้วยเท่ียวบิน OS026 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.50 ชั่วโมง)                    

ทางสายการบินฯ มีบริการ อาหารคํ่า และอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงเวียนนา  

 

วันท่ีสอง เวียนนา – ซาเกรบ –โอพาเทีย 

05.35 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองไปยงักรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย 

07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย เท่ียวบินท่ี OS681 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบิน Franjo Tudjman Airport นาํทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

 นําท่านเดินทางสู่จตุรัสBan Josip Jelačić  จตุรัสใจกลางเมืองซาเกรบ อันมีอนุเสาวรีย  ์Josip Jelačić  Von 

Buzim ขุนนางคนสําคัญของประเทศโครเอเชียตั้ งอยู่ นําท่านเข้าชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen 

Cathedral) มหาวิหารสังกดัโรมนัคาทอลิกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองซาเกร็บ สร้างขึ้นในแบบสไตลนี์โอโกธิค 

ในช่วงศตวรรษท่ี 11 ซ่ึงถือวา่เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในโครเอเชีย และยงัเป็นศูนยก์ลางของคริสตจ์กัรในประเทศ

โครเอเชียอีกดว้ย นําท่านเดินทางสู่ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดเก่าแก่ท่ีมีสินคา้จาํหน่ายมากมาย 

อาทิ ดอกไม ้ผลไม ้และส้ินคา้อ่ืนๆ อิสระใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

บ่าย           นาํท่านสู่เดินสู่ประตูหิน (Stone Gate) ท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 ปัจจุบนัเป็นสัญลกัษณ์ประจาํเมืองซาเกรบ 

ตอนบน นําท่านถ่ายรูปคู่กบัโบสถ์นักบุญมาร์ค (St. Mark’s Church) โบสถ์ท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 อนัมี

จุดเด่นคือกระเบ้ืองหลงัคาโมเสก อนัมีลวดลายเป็นตราประจาํเมืองซาเกรบ และตราสัญลกัษณ์ของประเทศ

โครเอเชีย – สโลเวเนีย – ดลัเมเชีย นาํท่านเดินทางสู่เมืองโอพาเทีย (Opatija) (ระยะทางประมาณ 178 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีมีสมญานามวา่ “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” ดว้ยธรรมชาติท่ี

ยงับริสุทธ์ิติดริมทะเล ทาํให้เมืองน้ีเป็นเมืองท่องเท่ียวและพกัผ่อนท่ีสําคญัท่ีสุดเมืองหน่ึงของโครเอเชีย มา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั นาํท่านถ่ายรูปคู่กบัรูปป้ัน นางแห่งนกนางนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปป้ัน

ท่ีแกะโดย Zvonko Car นักประติมากรท่ีมีช่ือเสียง หญิงสาวท่ีนกนางนวลเกาะอยู่ท่ีมือยืนเด่นเป็นสัญลกัษณ์

ของเมืองน้ี และมกัจะมีนกนางนวลจริงๆบินมาเกาะท่ีรูปป้ันน้ีเป็นประจาํ 
             

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Grand Ariatic **** หรือเทียบเท่า  
 



 
 

 
 

วันท่ีสาม  โอพาเทีย - พูล่า – โรวินจ์ – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองพูล่า (Pula) (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

เมืองพูล่าเคยเป็นศูนยก์ลางของแหลมอิสเตรีย และเคยตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองอาณาจกัรโรมนั ปัจจุบนัเมือง

แห่งน้ีเป็นเมืองทีใหญ่เป็นอนัดับ 8 ของประเทศโครเอเชีย และเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทางด้านการท่องเท่ียว             

นาํท่านเขา้ชม พูล่า อารีน่า (Pula Arena หรือ Amphitheater) สนามกีฬากลางแจง้ท่ีสร้างขึ้นในสมยัโรมนั และ

เป็นสนามท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 6 ในยคุอาณาจกัรโรมนั ปัจจุบนัมกัใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานกิจกรรมกลางแจง้ 

เทศกาลดนตรี รวมทั้งสถานท่ีจดังานภาพยนตป์ระจาํปี (International Film Festival) ดว้ย 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย           นาํท่านเดินทางสู่เมืองโรวินจ์ (Rovinj) (ระยะทางประมาณ 40.8 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  

เมืองสวยชายทะเลท่ีตั้งอยู่บนแหลมอีสเตรีย ดว้ยความท่ีดินแดนแห่งน้ีถูกปกครองโดยเวเนเช่ียน และอยูภ่ายใต้

การปกครองของอิตาลีมาก่อน จึงทาํให้สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมของเมืองมีกล่ินอายและความคลา้ยคลึง

กับอิตาลีเป็นอย่างมาก จึงได้สมญาว่า "เวนิสแห่งโครเอเชีย" นําท่านถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์เซนต์อาเฟเหม่ีย           

(St. Euphemia) โบสถ์สไตล์บารอกท่ีตั้งอยู่ใจกลางเขตเมืองเก่าของเมืองโรวินจ์ ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1736 

และเป็นแลนด์มาร์กสําคญัของเมืองน้ี จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเก็บภาพความประทบัใจ ตามอธัยาศยั นาํท่าน

เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice National Park) (ระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  อุทยานแห่งน้ีตั้ งอยู่ในเมืองพลิตวิเซ่ (Plitvice) ในแควน้ Istria & Kvarner ประเทศ

โครเอเชีย มีพื้นท่ีถึงกว่า 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 184,262 ไร่ และเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีความอุดม

สมบูรณ์มาก จนไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO เม่ือปี 1979 
  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Jezero **** หรือเทียบเท่า   
 



 
 

 
 

 
 

วันท่ีส่ี อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – ล่องเรือทะเลสาบ Kozjak – ซาดาร์ – ออแกนทะเล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ท่ านชมความงามของอุท ยานแห่ งชาติพ ริตวิ เซ่  (Plitvice National Park) ท่ี เต็มไป ด้วยธรรมชาติอัน                  

อุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทะเลสาบนอ้ยใหญ่ท่ีรวมกนักวา่ 16 แห่ง ท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ยภูมิประเทศอนัเป็น

ภูเขาท่ีมีระดบัความสูงท่ีไม่เท่ากนั จึงทาํให้นํ้ าตกใหญ่นอ้ยน้ีมีความสวยงามเป็นอย่างมาก นอกจากน้ีสีของนํ้ า

ในทะเลสาบของอุทยานแห่งน้ี ยงัแปรเปล่ียนไปตามช่วงเวลา และพื้นท่ีอีกดว้ย นาํท่านล่องเรือขา้มทะเลสาบ 

Kozjak อนัเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานแห่งชาติแห่งน้ี ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของ

ธรมมชาติของอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่แห่งน้ี  
 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 150 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองหลวงเก่า

ของภูมิภาคดลัเมเชีย (Dalmatia) และเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขายมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบนัไเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ี

มีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัโรมนั จึงทาํให้มีนักท่องเท่ียวแวะเวียนมาเท่ียวจาํนวน

มาก นําท่านเขา้ชม มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย (St. Anastasia Cathedral) มหาวิหารประจาํเมืองซาดาร์ท่ีถูก

สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 4 – 5 ก่อนมีการต่อเติมสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ในช่วงศตวรรษท่ี 12 นาํท่าน



 
 

ชม ออร์แกนทะเล หรือท่ีชาวโครแอตเรียกว่า “Morske Orgulje” ออกแบบโดย Nikola Basic สถาปนิกชาวซา

ดาร์ เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมให้เป็นสีสันและแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของเมือง แทนท่ีโบราณสถานท่ีถูก

ทาํลายลงในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ตามจุดประสงคข์องเทศบาลเมืองซาดาร์  
   

คํ่า         รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Ivan **** หรือเทียบเท่า   
 

  

 

 
 

วันท่ีห้า ซีบีนิค – โทรเกยีร์ – สปลทิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองซีบีนิค (Sibenik) (ระยะทางประมาณ 88 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)              

เป็นเมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอาเดรียติค ซ่ึงเป็นทะเลท่ีคัน่กลางระหว่างคาบสมุทรอิตาลี และคาบสมุทรบอลข่าน 

เมืองแห่งน้ีมีอาคารบา้นเรือนสไตลเ์รอเนสซองส์ อนัมีหลงัคาสีแสดอนัเป็นเอกลกัษณ์ อีกทั้งยงัเป็นเมืองแห่ง

แรกในยุโรปและเป็นแห่งท่ีสองของโลกท่ีมีไฟฟ้าส่องถนน โดยใช้ไฟฟ้าจากพลงันํ้ า นําท่านถ่ายรูปคู่กับ            

มหาวิหาร เซนต์จาคอป (St. Jacob Cathedral) มหาวิหารหินปูนท่ีถูกสร้างในปีค.ศ. 1431 ดว้ยการผสมผสาน 

สถาปัตยกกรมโกธิก และเรเนซองก ์นอกจากน้ีองคก์รยูเนสโกย้งัยกใหม้หาวิหารแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 

2000  นาํท่านเดินทางสู่เมืองโทรเกียร์ (Trogir) (ระยะทาง 46.6 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมือง

เล็กๆท่ีอัดแน่นไปด้วยความงดงามของอารยธรรมของยุคกรีกและโรมัน ท่ีมีความสวยงามของบ้านเรือน 



 
 

อาคาร อนัรวมไปถึงส่ิงปลูกสร้างในยุคสมยักรีก และโรมนัท่ียงัถูกอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี นอกจากเมืองแห่งน้ี

ยงัไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโก ้ในปีค.ศ. 1997 นาํท่านชมประตูเมืองโทรเกียร์ ซ่ึง

ได้รับการบูรณะขึ้ นมาใหม่ในช่วงศตวรรษท่ี 1 นําท่านเข้าชมมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์  (St. Lawrence 

Cathedral) มหาวิหารสไตล์โรมาเนสก์ และโกธิก ซ่ึงสร้างขึ้ นในสมัยศตวรรษท่ี 12 ซ่ึงมีบานประตูหิน

แกะสลกัสไตลโ์รมาเนสกอ์นัวิจิตร และสวยงามเป็นอยา่งมาก 
 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองสปลิท (Split) (ระยะทาง 28 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด

เป็นอนัดบั 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นศูนยก์ลางทางการคมนาคมแห่งแควน้ดลัเมเชีย และเมืองท่าท่ีสําคญั

ของประเทศ อีกทั้ งยงัเป็นเมืองชายฝ่ังทะเลเอเดรียติกท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศโครเอเชีย  นําท่านเข้าชม

พระราชวงัดิโอคลีเธียน (Diocletian Palace) พระราชวงัท่ีสร้างขึ้นโดยพระบญัชาของจกัรพรรดิดิโอคลีเธียน 

เพื่อใช้เป็นท่ีประทับหลงัเกษียณ พระราชวงัแห่งน้ีใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 12 ปี ตั้ งแต่ปีค.ศ. 293 – 305              

โดยใช้หินจากเกาะBrac และมีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 31,000 ตารางเมตร  พระราชวงัแห่งน้ีตกแต่งไดอ้ย่าง

วิจิครสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัอ่ืนๆเลยท่ีเดียว ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญั และ

ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโกใ้นปีค.ศ. 1979 อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจ 
 

คํ่า         รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Dioklecijan Hotel **** หรือเทียบเท่า   
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

วันท่ีหก สปลทิ – สตอน - ดูบรอฟนิค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

                      นาํท่านเดินทางสู่เมืองสตอน (Ston) (ระยะทาง 186 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  เมืองขนาด

เล็กท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟนิก อนัมีช่ือเสียงทางด้านการทาํฟาร์มหอยนางรม 

ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศริมชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก นําท่านชมฟาร์มหอยนางรม 

พร้อมลิ้มลองรสชาติหอยนางรมสด 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik) (ระยะทาง 55 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองเก่า

ท่ีอยู่ทางตอนใตข้องประเทศโครเอเชีย และเป็นเมืองท่าคา้ขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาตั้งแต่อดีต และ

ยงัเป็นคู่แข่งทางการคา้ของเมืองเวนิส ประเทศอิตาลีอีกดว้ย นอกจากน้ีเมืองดูบรอฟนิกยงัเตม็ไปดว้ยกล่ินอาย

ของประวติัศาสตร์ อีกทั้งยงัมีความสวยงามทางดา้นสถาปัตยกรรม จนไดรั้บสมญาว่า “ไข่มุกแห่งเอเดรียติก” 

นาํท่านเดินลอดประตู Pile Gate ท่ีมีรูปป้ันของนกับุญเซนตเ์บลส นกับุญประจาํเมือง  จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปคู่

กบั นํ้ าพุ Onofrio นํ้าพุอนัเป็นสัญลกัษณ์แห่งนึงของเมืองดูบรอฟนิก ซ่ึงเป็นนํ้าพุท่ีแสดงถึงการประปาในสมยั

ศตวรรษท่ี 15 อีกดว้ย ผ่านชม โบสถ์ The Cathedral Treasury อนัเก่าแก่ ซ่ึงเป็นโบสถ์สไตล์โรมาเนสก์ซ่ึงถูก

ใชเ้ป็นท่ีเก็บสมบติัของ St. Blaise นาํท่านถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาโบราณ (Clock Tower) หอนาฬิกาท่ีมีความสูง

ถึง 31 เมตร ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 15 และเป็นแลนด์มาร์กของย่านเมืองเก่าอีกดว้ย นาํท่านถ่ายรูป

กบั พระราชวงัเรคเตอร์ (Rector’s Palace) พระราชวงัสไตลโ์กธิก ท่ีมีการต่อเติมสถาปัตยกรรม แบบเรเนซองก ์

และบารอกเขา้ดว้ยกนั  

 

คํ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Kompas Hotel Dubrovnik **** หรือเทียบเท่า  
 



 
 

 
 

วันท่ีเจ็ด ดูบรอฟนิค – เวียนนา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

                     นาํท่านเดินทางสู่เมืองเก่าดูบรอฟนิก (Old Town) ท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยกาํแพงโบราณท่ีสูงตระหง่าน และมีความ

ยาวถึง 2 กิโลเมตร อยู่ตรงบริเวณพื้นท่ีริมทะเลอาเดรียติก แนวหลงัคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า เป็นเขต

ชุมชนเร่ิมแรกท่ีบรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้างบา้นเมืองไวใ้นศตวรรษท่ี 7 และสร้างกาํแพงเมืองท่ีแขง็แรง

ลอ้มเมืองไวใ้นศตวรรษท่ี 13 นาํท่านขึ้นกระเชา้ เพื่อชมวิวแบบพาโนรามาของเมืองดูบรอฟนิก อนัเต็มไปดว้ย

มนตส์เน่ห์ของเมืองและทะเลเอเดรียติก ซ่ึงมีนํ้ าทะเลสีฟ้าใส และรายลอ้มไปดว้ยหมู่เกาะมากมายจนทาํให้น่า

หลงใหล  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

12.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติดูบรอฟนิค เพื่อทาํการเช็คอินและขอคืนภาษี (Tax Refund) 

14.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบิน OS678 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)   

16.25 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา แวะเปล่ียนเคร่ืองเพื่อกลบัสู่กรุงเทพฯ 

23.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี OS25 (ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 10.10 ชัว่โมง) 
 

วันท่ีแปด กรุงเทพฯ 

14.20 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 



 
 

8 วนั 5 คืน แกรนด์โครเอเชีย 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท) 9-16 เม.ย. 63, 1-8 พ.ค. 63 

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 7 - 11 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(เสริมเตียง) 

66,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่

เสริมเตียง) 

63,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริม

เตียง) 

โปรดสอบถาม 

พกัเดี่ยวท่านละ 9,500 

ราคาท่ีน่ังช้ันธุรกจิ (Business Class) ชําระเพิม่จากราคาทัวร์   

เร่ิมต้นท่ีท่านละ 

(BKK-ZAG//DBV-BKK) 

95,000 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว (Land Only) 

(BKK-ZAG//DBV-BKK) 

49,900 

หากมีวีซ่าเชงเก้น ลดค่าใช้จ่ายท่านละ 4,000 

หมายเหตุ: (คิด ณ วันท่ี 9 พ.ย. 2562) 

 ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน้ํามันท่ีปรับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน ประกาศปรับ 

และท่ีมีเอกสารยืนยันเท่าน้ัน  

 กรณีท่ีคณะไม่ครบจํานวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชําระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีกาํหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 
   

โปรแกรมท่องเท่ียวแกรนด์โครเอเชีย (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ (OS) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีนํ้าหนกั

ไม่เกิน  23 กิโลกรัม/ท่าน )    

 ค่าภาษีสนามบิน,คา่ภาษีนํ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

กรมธรรมน์ั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจาํตวั (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 

หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซ้ือประกนัเพื่อเพิ่มความคุม้ครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความ

ล่าชา้ของสัมภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารท่ีเจา้หนา้ท่ี

ฝ่ายขายไดจ้ดัส่งให ้ 



 
 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2ท่าน หรือ 3 ท่าน 

  ค่าอาหารทุกม้ือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเท่ียว (หมายเหตุ *รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วนั), ค่าเขา้ชม

สถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 เจา้หนา้ท่ี (ผูน้าํเท่ียวไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าวีซ่าประเทศโครเอเชีย 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจาํโรงแรม (เพื่อป้องกนัการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 

 นํ้าด่ืมบนรถ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปคนพนกังานขบัรถวนัละ 2 ยโูร  (6 วนั 12 ยโูร) 

 ค่าทิปผูน้าํเท่ียวไทยวนัละ 3 ยโูร (8 วนั 24 ยโูร)  
 

เง่ือนไขการชําระค่าบริการและการจองทัวร์ 

1. นกัท่องเท่ียวตอ้งชาํระเงินมดัจาํ งวดท่ี 1: สาํรองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนั โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะ

ยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจาํแลว้เท่านั้น 

2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อทาํการจองคิวยืน่วีซ่า ภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจองทวัร์ หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั ในกรณีท่ี

ชาํระค่ามดัจาํมาแลว้ จะถือวา่การจองท่ีนัง่ไดรั้บการยนืยนัแลว้ 

3. หากท่านตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนออกบตัร

โดยสารทกุคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกันทั้งแบบหมู่คณะ และยื่น

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี 

5. นักท่องเท่ียวต้องชําระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ งวดท่ี 2: ชําระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณี

นกัท่องเท่ียวไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี

ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น

วนัหยดุทาํการของทางบริษทั 
 
 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

1. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้ง

ส่งแฟกซ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้การยกเลิกการจองกบัทาง

บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 



 
 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัท่องเท่ียว ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ์ อีเมล ์ หรือ

เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือ

มอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคาร

ท่ีตอ้งการให้นาํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการท่ีชาํระมาแลว้ (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่า

ล่วงหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจาํ 25,000 บาท + คา่ใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

 ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด 

4. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น

วนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน 
 

เง่ือนไขและข้อกาํหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกการปฏิเสธการเขา้ – ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่

ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทกุทา่นยนิดีท่ี

จะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางไดท้างเรายนิดีท่ีจะ

ใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํ นาํหนา้ ช่ือ เลขท่ี

หนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส่้งหนา้หนงัสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ หรือกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีเป็นฝ่ายส่งขอ้มูลมาผิดพลาดเอง

ใหก้บัทางบริษทัเรา 



 
 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กบั สถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะคาํนึงถึง ความปลอดภยัของนกัทอ่งเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนกัท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของบริษทั เช่นภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือ

ความเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการเปล่ียนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์ พนกังาน หรือตวัแทนของบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเทา่นั้น 
 

ข้อแนะนําและแจ้งเพ่ือทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนกัไม่เกิน 8 กก.  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านมีขอ้จาํกดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย              

การบิน  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึง

และรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ทา่นไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน

คืน  ใน กรณี ท่ี ท่ าน ป ฎิ เส ธห รือส ล ะสิ ท ธ์ิ  ใน ก ารใช้บ ริการท่ี ท างทัว ร์จัดให้  ยก เว้น ท่ าน ได้ทําก ารตกล ง                                

หรือแจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทางล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน

ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           

เขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ             

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของทา่นมีบคุคลดงัต่อไปน้ีร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะตอ้งดูแลและช่วยเหลือดว้ยตนเอง 

1. บุคคลท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 



 
 

2.  ผูสู้งอายท่ีุมีความจาํเป็นตอ้งใชวี้ลแชร์ ไมเ้ทา้ หรือ เคร่ืองมือต่างๆในการพยงุตวั 

3. เด็กท่ีม่ีอายไุม่ระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 

(เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์ อาจจะดูแลบคุคลดงักลา่วขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถึง) 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจงัหวดัและมีการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนเพื่อ

ไดรั้บเอกสารยนืยนัวา่กรุ๊ปทวัร์นั้น สามารถออกเดินทางได ้ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมลข์องกลุ่มพนัธมิตรสตาร์อลัไลแอนซ์ (Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมลก์บัสายการบิน

ออสเตรียนแอร์ได ้อาทิเช่น รอยลั ออคิดพลสั และไมลส์แอนดส์ไมล ์เป็นตน้  ส่วน Miles and More สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 
 

โรงแรมและห้อง  

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยู่กับขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกัน  ซ่ึง

อาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน  

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพร้อมท่ีจะสําแดงต่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 



 
 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถึงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํขึ้นเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

 สําหรับนํ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสาย

การบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  

( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตํ่ากว่ามาตราฐาน

ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกั

ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

สถานท่ีเข้าชม 

 โปรแกรมทวัร์เป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้นปิดทาํการ 

หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าเข้าชมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้ น หรือสลับ

โปรแกรมเพื่อให้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าว แต่เหตุมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผล

ทาํให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเน่ืองจากไดช้าํระค่าเขา้ชมไป

แลว้ 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้าหนกักระเป๋าจริง 

ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 

ดงันั้นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ

เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ

จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามนํ้ าหนกักระเป๋า 

คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ

หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 



 
 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

หลงัจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจํา ทางบริษัทถือว่าท่านได้

ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ข้างต้นแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาเชงเก้น ประเทศโครเอเชีย 

         (ระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 15-30 วนัทําการ) 
1. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนขึน้ไป 

2. รูปถ่ายขนาด 45 มม x 35 มม ความยาวของใบหน้าเล็กสุด 32 มม. และใหญ่ท่ีสุด 36 มม จํานวน 2 ใบ พื้นฉากหลัง           

สีขาว ห้ามมีเงา ห้ามสวมแว่นสายตา และจ้อต้องมีความคมชัด และถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน 
 

ตัวอย่างรูปท่ีใช้ในการย่ืนวีซ่า 
 

 
 

3. สําเนาทะเบียนบ้าน/ สําเนาทะเบียนสมรส/ สําเนาใบมรณะบัตร 

4. สําเนาการเปลีย่นช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) 

5. หลกัฐานการทํางาน 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ – สําเนาจดทะเบียนบริษัท ท่ีมีรายช่ือของท่านในคณะกรรมการบริษัท 

(หนังสือต้องออกไม่เกนิ 3 เดือน ก่อนวันไปย่ืนวีซ่า) 

 หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า – สําเนาจดทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือท่านเป็นเจ้าของร้านค้า 

 หากท่านเป็นพนักงานบริษัท – ต้องให้ทางนายจ้างหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการทํางาน ท่ีระบุ

ตําแหน่ง ระยะเวลาการจ้างงาน และเงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน 

ก่อนวันย่ืนวีซ่า) 

 หากท่านเป็นข้าราชการ – ต้องขอหนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานของท่าน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 

(จะต้องออกหนังสืออไม่เกนิ 30 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า) 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการท่ีไม่การจดทะเบียน – จะต้องทําหนังสือรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 

พร้อมท้ังเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเช่น สําเนาการเช่าพื้นท่ี เป็นต้น (บางกรณีกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี 

แผนกวีซ่า เพ่ือขอคําปรีกษาก่อนการย่ืนวีซ่า) 

 



 
 

 

กรณีเด็กท่ีมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารเพิม่เติมดังนี ้

1. สําเนาสูติบัตร 

2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าขณะน้ันกาํลงัศีกษาอยู่ช้ันใด 

3. ขอหนังสือยินยอมจากเขต (กรณีท่ีไม่ได้เดินทางท้ังครอบครัว) 

 หากเดินทางกับผู้ อ่ืนท่ีมิใช่บิดามารดา จะต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออําเภอ

เท่าน้ัน และให้ระบุว่าเดินทางกบัใคร และมีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 

 หากเดินทางกับบิดา มารดาจะต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออาํเภอเท่าน้ัน และ

ระบุว่ามารดายินยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา) 

 หากเดินทางกับมารดา บิดาจะต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออาํเภอเท่าน้ัน และ

ระบุว่าบิดายินยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

 

 

6. หลกัฐานการเงิน ต้องเป็นบัญชีเดียวกนักบัจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ 

 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซ่ึงไม่ระบุสถานทูต)

พร้อมช่ือเจ้าของบัญชี ท่ีออกจากธนาคารและใช้ฉบับจริงในการย่ืนเท่าน้ัน ซ่ึงต้องทําก่อนการย่ืนวีซ่าไม่

เกนิ 15 วัน 

 สําเนาบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน  

ท่ีมีการปรับสมุดก่อนหน้าวันนัดย่ืนวีซ่าไม่เกนิ 15 วัน สมมุติว่าท่านมีคิวย่ืนวีซ่า 7 ธันวาคม ท่านจะต้องมี

ยอดการปรับสมุดคร้ังล่าสุด ในวันท่ี 23 พฤศจิกายนเป็นคร้ังสุดท้าย 

กรณีบัญชีฝากประจํา 

 สําเนาบัญชีฝากประจํา จะต้องมีวันครบกําหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แต่ท่านต้องแนบบัญชี                

ออมทรัพย์มาด้วย 

การรับรองการเงิน 

จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดด้านบน ต้องระบุช่ือเจ้าเของบัญชี และต้องระบุช่ือผู้ถูก

รับรองในจดหมายด้วย  

 หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่านจะต้องแนบเอกสารท่ีแสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีและตัวท่าน 

อาทิ สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาสูติบัตร เป็นต้น 

 หากเป็นนายจ้างรับรองการเงินให้ลูกจ้าง กรุณาให้ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุช่ือนายจ้าง และช่ือ

ลูกจ้างท่ีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ 

หมายเหต:ุ  

 ยอดเงินจะต้องมีไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการย่ืนวีซ่า 1 ท่าน สําหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมีการเดินบัญชี

อย่างสมํ่าเสมอ 



 
 

 หากบัญชีของท่านมีการเดินบัญชีไม่ต่อเน่ืองจะต้องใช้ สําเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ท่ีออกโดย

ธนาคารทุกกรณี 

 สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี 
 

7. ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านไปสัมภาษณ์ และสแกนนิ้วตามวันและเวลานัดหมาย ซ่ึงทางบริษัทจะ                       

ส่งเจ้าหน้าท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตามข้ันตอนของการย่ืนวีซ่า  

8. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูต เพ่ือทําการยกเลิกวีซ่า                                      

ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะมีการบันทึกในนามบริษัทเพ่ือเป็นการเกบ็สถิติ 

9. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าให้กบัผู้สมัครทุกกรณี  

 

 


