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อินเลิฟ โครเอเชีย 9 วนั 6 คืน 
แถม 2 ประเทศ แวะเท่ียวออสเตรียเวยีนนา และประเทศสโลวเีนีย 

***** จดุเด่นน่าสนใจของรายการท่องเท่ียว*** 

➢ ลิม้รสเมนูปลาเทร้าส์ อาหารขึน้ช่ือในอุทยานพลทิเช่ 
➢ พเิศษ อาหารพืน้เมอืง คาลามารี ปลาหมึกชุปแป้งทอดสไตล์โครเอเชีย 
➢ ชิม หอยนางรมสดๆ จากท้องทะเลอาเดรียติค 
➢ แวะเที่ยวประเทศ ออสเตรียน เมืองเวยีนนา เข้าชมพระราชวงัเชินบรุนน์ 
➢ แวะเที่ยวประเทศ สโลวเีนีย พกัสโลวเินีย 1 คนื เมอืงมาริเบอร์ 
➢ บินดโีดยสายการบินยุโรป ออสเตรียนแอร์ไลน์ พกัดี ที่พกัโรงแรม 4 ดาว 

*พเิศษ* เท่ียว 3 ประเทศในทริปเดยีว สุดคุ้มไม่เสียเวลาบิน โครเอเชีย +ออสเตรีย + สโลวเีนีย 
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วนัที่หน่ึง/              สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 
     21.30 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิออสเตรยีนแอรไ์ลน ์ ช ัน้ 4 

ประต ู4 แถว G พรอ้มเจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรบั GRAND CROATIA  

23.45 น.  เหินฟ้าสู่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน ์

เทีย่วบนิที ่OS26 BKKVIE อสิระบนเครือ่ง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  10.30 ชัว่โมง)  
 

วนัที่สอง/  กรุงเวยีนนา –   เมืองกราซ -  ประเทศสโลวเินีย เมืองมาริเบอร์  -/กลางวนั/เย็น 
05.25 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนินานาชาติ  กรุงเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี 

หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

      เชา้ น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) เป็นหนึ่งในสถานที่

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของกรุงเวียนนา ไดรั้บขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย

ยูเนสโกอีกดว้ย จุดเด่นของพระราชวังเชนิบรุนน์ คือ ตัวอาคารใหญ่โต สไตล์โรโคโค 

(Rococo) ทีม่สีเีหลอืงอร่ามสะดดุตา ประกอบดว้ยหอ้งทัง้หมด 1,441 หอ้ง อดตีเคยเป็นที่

ประทับของจักรพรรดแิห่งราชวงศฮ์ับสบ์ูรก์ โดยพระเจา้โยเซฟที ่1 เป็นผูด้ ารใินการสรา้ง

พระราชวังแห่งนี้ข ึน้มา ต่อมาจักรพรรดเิลโอโปลดท์ี ่1 ไดม้กีารปรับปรุงขึน้ใหม่ และแลว้

เสร็จในสมัยจักรพรรดนิีมาเรยี เทเรซา จากนัน้ชมมหาวหิารเซนตส์ตเีฟน (St. Stephens 

Cathedral) เป็นมหาวหิารสไตล์โกธคิที่เก่าแก่อีกแห่งในออสเตรีย ตัง้อยู่ใจกลางเมือง

เวยีนนา ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดม้ากกวา่ลา้นคนในหนึง่ปี โดดเดน่สะดดุตาดว้ยหอคอยแหลม

สงูและหลังคาทีไ่ดร้ับการตกแตง่ลวดลายสดุวจิติรงดงาม มหาวหิารแหง่นี้ถกูสรา้งเพือ่อทุศิ

ใหก้บันักบญุสตเีฟน ตัง้แตปี่ 1147 ในชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่อง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่

เมอืงกราซ Graz เมอืงใหญอ่นัดบั2ขอบประเทศออสเตรยี เดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
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บา่ย น าท่านเมอืงกราซเมืองเก่าแก่ที่ไดร้ับการยกย่องเป็นมรดกโลกในปี 1999 น าท่านชม

เมืองเก่าที่เคยเป็นป้อมปราการและปราสาทในสมัยโบราณ โดยน าท่านน ัง่รถราง 

Funicular สายสัน้ๆ ขึน้สู่เนนิเขา เพือ่ชมหอนาฬกิาUhrturm ทีเ่ป็นสัญลักษณ์เกา่แก่

ของเมอืง อสิระชมววิเมอืงกราซบนยอดเขา เมือ่ไดเ้วลาอนัควรน าทา่นสูจ่ัตรัุสกลางเมอืงทีม่ี

อาคารสถานทีร่าชการส าคัญ และมตีลาดนัดเล็กๆ อสิระเดนิเล่นในเมอืงหรอือสิระช็อปป้ิง 

เมือ่ไดเ้วลาอันควร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ประเทศสโลวเินีย เมอืงมารเิบอร ์Maribour 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชมเมอืงเก่าตัง้แต่ในปี ค.ศ 1515 อยู่ท่ามกลางเทือกเขา

และมแีม่น ้า Drava Glavni Trg กลางเมอืงจงึท าใหเ้มืองนี้สามารถปลูกองุ่นไดเ้ป็นอย่างดี

เป็นทีม่าวา่ไวนเ์มอืงนีร้สชาตดิ ี 

ค า่       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

  น าทา่นเขา้พักโรงแรม 4 ดาว ณ เมอืงมารเิบอร ์ประเทศสโลวเินยี CITY MARIBOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่สาม/  เมือง Ptuj ประเทศสโลวาเนีย – เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย เช้า/กลางวัน/เย็น 
เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเชค็เอา้ท ์ 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง Ptuj เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของประเทศสโลวาเนียทีม่คีนอาศัยอยู่
ตัง้แต่ปลายยุคหนิและหลังจากนั้นมีก่อสรา้งคลา้ยป้อมที่มีก าแพงลอ้มรอบ น าท่านชม
หอคอยกลางเมือง Ptuj เป็นที่ รวมตัวของสถาปัตยการในรูปแบบต่างๆตั ้งแต่
ครสิตศ์ตวรรษที ่14 ถงึศตวรรษที ่18 ตัง้ตระหง่านน่ังอยู่บนเนนิเขาสงูเหนือเนนิเขาทีท่่าน
สามารถมองเห็นทวิทัศน์ของบา้นเมอืงเกา่หลังคสสแีดงของเมอืง Ptuj และ แม่น ้า Drava 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ซาเกรบ ประเทศโครเอเชยี  
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน  

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงซาเกรบ ชม สะพานสเีลอืด (Bloody Bridge) แมจ้ะเรยีกวา่สะพาน
แตจ่รงิๆ สถานทีแ่หง่นีค้อืถนนสายหนึง่ ทีเ่มือ่สมัยกอ่นเคยเป็นสะพานแตเ่มือ่ไดท้ าการถมที่
หมดแลว้จงึไดเ้ปลีย่นเป็นเสน้ทางถนนแทน แตก็่ยงัคงชือ่วา่ สะพานสเีลอืด เอาไวอ้ยู ่ถนน
สายสัน้ๆ ทีข่นาบขา้งดว้ยอาคารสไตลโ์ครเอเชยีแหง่นีจ้ะมรีา้นคา้รา้นอาหารอยูใ่หเ้ดนิชม
และเลอืกซือ้ไดอ้าคารรัฐสภา (Parliament Building) จากสะพานสเีลอืดเดนิมาไมไ่กลก็จะ
ไดเ้จอกบัศนูยก์ลางการปกครองของโครเอเชยี ดว้ยอาคารทีส่วยแบบเรยีบงา่ยแตส่งา่งาม 
ประดบัดว้ยธงชาตทิ าใหม้องเห็นไดไ้มย่าก เป็นอาคารเกา่แกต่ัง้แตศ่ตวรรษที ่18 ชม จตัรุสั
เซนตม์ารค์ (St. Mark’s Square) ทีน่อกจากเป็นจดุนัดพบและทอ่งเทีย่วสดุฮติแลว้ ยัง
เป็นทีต่ัง้ของ โบสถเ์ซนตม์ารค์ (St. Mark’s Church) โบสถโ์รมันคาทอลกิเกา่แกต่ัง้แต่
สมัยศตวรรษที ่14 ทีแ่มจ้ะไมไ่ดด้ยู ิง่ใหญห่รหูราเหมอืนโบสถใ์หญท่ัง้หลาย แตโ่บสถเ์ซนต์
มารค์แหง่นีก็้งดงามและโดดเดน่ดว้ยหลังคาทีม่งุดว้ยโมเสกสสีนัสวยงามพรอ้มดว้ยลวดลาย
ของตราสญัลักษณ์ของเมอืง  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ 

     น าทา่นเขา้พักโรงแรม 4 ดาว ณ เมอืงซาเกรบ ประเทศโครเอเชยี ADMIRAL ZAGREB หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่ส่ี/   เมืองซาเกรบ – เมืองโอพาเทีย - เมืองพูล่า – เมืองโอพาเทีย เช้า/กลางวัน/เย็น 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ภัตตาคารของโรงแรม – เชค็เอา้ทโ์รงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูภ่าคตะวันตกของประเทศโครเอเชยี  เดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง 
สู่แควน “อสิเตรยี” น าท่านชม เมอืงโอพาเทยี เมอืงที่มสีมญานามว่า “ไข่มุกแห่ง
ทะเลอาเดรียตกิ” เป็นเมืองที่มีธรรมชาตอิันบรสิุทธิ ์จงึท าใหโ้อพาเทียเป็นเมือง
ทอ่งเทีย่ว น าทา่นชมเมอืง แวะถา่ยรูปกับ รูปปัน้นางแหง่นกนางนวล ซึง่เป็นรปูปั้น
สตรงีดงามทีม่นีกนางนวลเกาะอยูท่ีม่อื เป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืงโอพาเทยี 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงพูล่า เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง ระหว่างทางผ่านชมทอ้ง
ทะเลสคีรามสวยงามทีส่ดุเป็นเมอืงเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโครเอเชยี ทีม่คีวามโดด
เด่นในฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอติาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็นศูนย์กลางของ
แหลมอสิเตรยี เคยเป็นดนิแดนของประเทศอติาลมีากอ่น ผูค้นจงึใชภ้าษาอติาเลยีน
กันแพร่หลาย  น าท่านเขา้ชมสิง่ก่อสรา้งในสมัยโรมัน สนามพูล่า อารนี่า หรือ 
AMPHITHEATER สนามกฬีากลางแจง้ทีม่อีายชุว่งเดยีวกนักบัโคลอสเซยีมทีก่รงุโรง 
เป็นอารน่ีาทีใ่หญ่เป็นอันดับหก ทีส่รา้งขึน้ในยคุโรมัน สามารถจคุนไดถ้งึ 22,000 คน 
ประตเูขา้ออกม ี20 ชอ่งทาง ปัจจบุันนี้ยังคงใชง้านตา่งๆ เชน่ งานภาพยนตรป์ระจ าปี 
จากนัน้เมือ่ไดเ้วลาอนัควรน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงโอพาเทยี 

ค า่  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
     น าทา่นเขา้พักโรงแรม 4 ดาว ณ เมอืงโอพาเทยี REMISENS HOTEL EXCELSIOR หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่ห้า/           เมืองโอพาเทีย -  อุทยานแห่งชาติพลทิวทิเช่ เช้า/กลางวัน/เย็น 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารของโรงแรม - เชค็เอา้ทโ์รงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาตพิลทิวทิเช่ Plitvice Lakes National Park ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง หนึ่งในอุทยานแห่งชาตทิี่งดงามแห่งหนึ่งของ
ยุโรป และเป็นอุทยานแห่งชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุของโครเอเชยี และไดรั้บการประกาศให ้
เป็นอทุยานแหง่ชาตขิองประเทศปี ค.ศ 1949 และยังไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดก
โลกจากองคก์ารยูเนสโกใ้นปี ค.ศ 1979 ในอุทยานประกอบไปดว้ยทะเลสาบใหญ่
นอ้ยมากมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บา่ย น าท่านเดนิเทา้เขา้ชมภายในอุทยานแห่งชาตพิลทิวทิเช่ ชมความงดงามของ
ธรรมชาตภิายในอทุยานแหง่ชาต ิประกอบไปดว้ยน ้าตก ทะเลสาบมากมายหมายแหง่ 
และอดุมไปดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิประมาณ 1,266 สายพันธุ ์เป็นทีอ่ยู่อาศัยของสัตว์
นานาชนิด น าท่านน ัง่เรอืล่องทะเลสาบ Jezero Kozjak ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดใน
อุทยานชมน า้ตก Veliki Slap น ้าตกทีสู่งทีสุ่ดในอุทยาน สูงถงึ 70 เมตร จากนัน้
อสิระเก็บภายแหง่ความประทับใจ 

ค า่  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 น าทา่นเขา้พักโรงแรม 4 ดาว ณ เมอืงพลทิวทิเช ่16 LAKES HOTEL GRAVOVAC หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่หก/                           เมืองซิบีนิค – เมืองโทเกอร์ เช้า/กลางวัน/เยน็ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารของโรงแรม - เชค็เอา้ทโ์รงแรม 

       น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซบินีคิ (SIBENIK) เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เมอืงทีต่ัง้อยู่
รมิชายฝ่ังทะเลเอเดรียตกิประกอบไปดว้ยอ่าวซบินีิค ซึง่มีความยาว 10 กโิลเมตร 
และกวา้งประมาณ 300-1,200 เมตร เมอืงเกา่รมิฝ่ังทะเลเอเดรยีตกิ ทีไ่ดรั้บอทิธพิล
สถาปัตยกรรมจากเวนิส และเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิจอง Dalmatia เป็นทีร่วม
ศลิปะโบราณยุคก่อนประวัตศิาสตร ์น าท่านชม โบสถเ์ซนตเ์จมส ์อันงดงามที่สรา้ง
สมัยเรอเนสซองตใ์นปี ค.ศ 1431 โบสถน์ี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโกใ้นปี ค.ศ 2000  

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโทเกอร ์(TROGIR) แกะเล็กๆทีเ่ป็นอูอ่ารยธรรมกรกีโบราณ

มาตั ้งแต่ 380 ปีก่อนครสิตกาล เป็นเมืองโบราณอีกเมืองของยุคกรีกและโรมัน 
เนื่องจากเมอืงนี้คงรักษาสถาปัตยกรรมไดอ้ย่างสมบรูณ์ มกีารอนุรักษ์ความเป็นเมอืง
เกา่ ไม่ว่าจะเป็นจตุรัสกลางเมอืง ก าแพงเมอืงและป้อมปราการ เมอืงนี้ไดเ้ป็นมรดก
โลกโลกทางวัฒณธรรมจากองคก์ารยเูนสโกใ้นปี ค.ศ 1997 ชมประตเูมอืงโทรเกอร ์
ที่ไดบู้รณะในศตวรรษที่ 16 ผ่านชมหอนาฬกิา สรา้งในศตวรรษที่ 14 ชมหาวหิาร
เซนตล์อเรนซ ์สรา้งในปี 1193 และใชเ้วลาหลายสบิปีต่อมากว่าจะสรา้งเสร็จในปี 
1500 งดงามดว้ยกรอบบานประตหูนิแกะสลัก น าท่านสู ่เมอืงสปลทิ SPLIT เมอืงใน
แควน้ดัลเมเชยี ซึง่เป็นตน้ก าเนิดของสนัขพันธด์ัลเมเชยีน มีประชากรประมาณ 3 
แสนคน ตัวเมอืงโบราณสรา้งลอ้มพระราชวังดโิอคลเีธีย่น ศาลาว่าการเมอืง สไตล์
เรอเนซองซ ์เป็นมอืงมรดกโลกอกีดว้ย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  
 น าทา่นเขา้พักโรงแรม 4 ดาว ณ เมอืงสปลทิ ORA SPLIT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่เจ็ด/                            เมืองโทเกอร์ - เมืองดูบรอฟนิค เช้า/กลางวัน/เย็น 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารของโรงแรม - เชค็เอา้ทโ์รงแรม 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโอคลเีธี่ยน Diocletian Palance ที่สรา้งขึ้นจากพระ
ประสงคข์องจักรพรรดิด์โิอคลเีธีย่นแห่งเวนสิ (จักรพรรดโิรมันทีค่รองราชยร์ะหวา่งปี 
ค.ศ 243-316 รวมอายุ 73 ปี) ที่ตอ้งการสรา้งพระราชวังส าหรับบัน้ปลายชวีติของ
พระองคใ์นปี 295 ใชเ้วลาในการกอ่สรา้ง 10 ปี ค.ศ 295-305 พระราชวังนี้ไดรั้บการ
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดูบรอฟนคิ DUBROVNIK ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 
ชัว่โมง เมอืงทางตอนใตข้องประเทศ ทีพ่รหมแดนตดิตอ่กบัประเทศบอสเนีย เฮอรเ์ซ
โกวน่ีา น าท่านลัดเลาะเลยีบไปตามชายฝ่ังทะเลเดรยีตคิ  ชมบรรยากาศรมิชายฝ่ัง
ทะเล ที่มีบา้นเรือนหลังคากระเบื้องสีแสด น าท่านชมน ้าพุโอโนฟริโอ  Big 
Onofrio’s Fountain เดมิทเีป็นแหล่งน ้าทีท่ดน ้าจากบ่อน ้าในรเิตกา้ดูบรอฟกา ทีอ่ยู่
ห่างออกไปประมาณ 20 ก.ม เขา้มาใชใ้นเมอืงมทีัง้ส ิน้ 16 จุดเรยีงรายเป็นวงกลม 
จากนัน้อสิระเดนิเลน่ในเมอืงเกา่ หรอือสิระช็อปป้ิง KONZUM ซปุเปอรข์นาดใหญ ่แบ
รนดข์องโครเอเชยี เพือ่ซือ้สิน้คา้ของฝากในราคยอ่มเยาวร ์ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  
 น าทา่นเขา้พักโรงแรม 4 ดาว ณ เมอืงดบูรอฟนคิ KOMPAS HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่แปด/                           เมืองดูบรอฟนิค - สนามบินดูบรอฟนิก เช้า/-/- 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารของโรงแรม - เชค็เอา้ทโ์รงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่สถานีเพื่อ ขึน้กระเช้าไฟฟ้า ซึง่มีความสูง 400 เมตร เพื่อชมววิ
ทวิทัศน์ ทีค่งความเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเมอืงหลังคาสสีม้ และความงามของทะเลเอ
เดรยีตกิ น าท่านเขา้ทางประตูปิเล Pile Gate ซึง่เป็นทางเขา้หลักเพื่อขึน้ก าแพงเมอืง
แห่งนี้ ประตปิูเลเชือ่มอยู่กับสะพานหนิทีม่อีายยุอ้นไปถงึปี ค.ศ 1537 เหนือประตปิูเลมี
รปูปัน้จองนักบญุเบลส St. Blaise ซึง่เป็นนักบญุอปุถัมภข์องเมอืงดบูรอฟนกิ 

 เมือ่ไดเ้วลาอนัควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดบูรอฟนกิ เพือ่กลับสูป่ระเทศไทย 

14.55 น. ออกเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที ่

OS732 DBVVIE 
16.25 น. ถงึสนามบนิเวยีนนาประเทศออสเตรยีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

23.20 น. ออกเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที ่

OS025 VIEBKK 

 

วนัที่เก้า/                            สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 
15.30 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวสิดภิาพและความประทับใจ  
 

**หมายเหต*ุ* 

-รปูภาพใชป้ระกอบในการบรรยายโปรแกรมเทา่นัน้ / โปรแกรมสามารถปรับเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์จรงิ 
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ก าหนดเดนิทาง 2566  ระดบัที่พกั พกัคู่ (บาท/ท่าน) พกัเดีย่วเพิม่ (บาท) 

18 – 26 พ.ค 4 ดาว 85,900 17,000 
1 – 9 มิ.ย  4 ดาว 85,900 17,000 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
1.จองพรอ้มช าระงวดแรก 40,000 บาท / ทา่น และสง่มอบเอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวี
ซา่ตามทีก่ าหนด  
2.สว่นทีเ่หลอืช าระภายใน 5 สปัดาห ์หรอืตามวันทีร่ะบใุนใบยนืยันจองทัวร ์เนือ่งจาก
จะตอ้งใชใ้นการออกตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารตา่งๆ เพือ่ยนืยันการเดนิทาง ในการ
ประกอบการพจิารณาวซีา่ของทางสถานทตู 
3.กรณีวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตูฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหัก
คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่,   คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ 
4.การยกเลกิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิหั์กเงนิตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ  

 
อตัรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ โดยสายการบนิ OS ชัน้ประหยัด  
2. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง  
3. คา่หอ้งพักในโรงแรมระดบั 4  ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั รวมท ัง้ส ิน้ 6 คนื  
4. คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการพรอ้มน ้าดืม่ระหวา่งมือ้ และระหวา่งวัน 1 ขวด ตอ่วัน 
5. คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ, พรอ้มมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรไ์ทย 
6. คา่วซีา่เชงเกน้ทส์ าหรับทอ่งเทีย่ว  
7. คา่ประกนัสขุภาพรายละเอยีดการคุม้ครองตามกรรมภรรม ์ 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ 
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุว ้
4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ /  ใชบ้รกิารเครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพัก / คา่ใชบ้รกิารพเิศษตา่งๆ 
5. คา่ทปิพนักงานขบัรถโดยเฉลีย่ 2ยโูร/ทา่น/วนั คอื ทัง้ทรปิจ านวน 7 วัน X 2 ยโูร = 14ยโูร  

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ วนัละ 3ยโูร/ทา่น/วนั  
6. คา่ทปิส าหรับหัวหนา้ทัวรไ์ทยทปิตามความพอใจ (วนัละ100บาทขึน้ต า่) X 8 วัน 
 
หมายเหต ุ
1.กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจากการยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืการล่าช ้าของสายการบนิ ท าใหไ้ม่
สามารถ กนิ-เทีย่ว และพักโรงแรมไดค้รบตามโปรแกรมทัวรท์ีร่ะบ ุทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การทีจ่ะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ เพราะถอืเป็นเหตสุดุวสิยัเกดิขึน้โดยตรงจากทางสายการบนิ 
และบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบชดเชยใดๆ 
2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็น
สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ เชน่ อบุัตเิหต,ุ 
ภัยธรรมชาต,ิ การตลาจล, การนัดหยดุงาน, ปัญหาการจราจรตดิขดั และทรัพยส์นิสว่นตวัสญูหาย 
หรอืหลงลมืตามสถานทีต่่างๆทีเ่กดิขึน้ เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนือความดูและการควบคุม
ของบรษัิทฯทัง้นี ้จะยดึถอืผลประโยชน ์ตลอดจนความปลอดภัยของคณะเป็นส าคญั 
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3.เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตาม
รายการ หรอื ในการถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
5.ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม  
6. หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทีย่วบนิหรอืหากมเีหตุการณ์ประการใดทีเ่กดิขึน้จากสายการบนิ
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้เพือ่ใหเ้หมาะสมกับ
สถานการณ์หนา้งานทีเ่กดิขึน้จรงิ 
7. กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวัน
เดนิทางได ้
8. ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ ในกรณีทีเ่ทีย่วบนิมกีารลา่ชา้ท าใหเ้กดิผลกระทบกบั
เทีย่วบนิภายในประเทศทางบรษัิทฯไมม่สีว่นในการรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้ 
9. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 
เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
10. ในกรณีทีล่กูคา้ตดิโควดิทางบรษัิทฯไมม่สีว่นรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ , การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพือ่ความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 

 
 
 

   ข้อมูลประเทศออสเตรีย 
 
 
 
 
 
ชือ่ทางการ สาธารณรัฐออสเตรยี 
พรมแดน  มอีาณาเขตทางเหนอืจรดประเทศเยอรมนแีละสาธารณรัฐเชก็ ทางตะวันออกจรดสโลวา
เกยีและฮงัการ ีทางใตจ้รดสโลวเีนยีและอติาล ีทางตะวันตกจรดสวติเซอรแ์ลนดแ์ละลกิเตนสไตน ์
ภมูปิระเทศ ตัง้อยูใ่นภมูภิาคยโุรปกลาง เป็นประเทศทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเล 60% ของสภาพภมูิ
ประเทศของประเทศออสเตรยีมลีกัษณะเป็นภเูขาและเนนิเขา ซึง่ไดรั้บการขานนามใหเ้ป็น "ดนิแดน
แหง่ขนุเขา" แมน่ ้าสายหลักคอืแมน่ ้าดานูบ 
ภาษาทีใ่ช ้ภาษาเยอรมัน 
ระบบการปกครอง ประชาธปิไตยระบบรัฐสภา มปีระธานาธบิดแีละนายกฯ 
เมอืงหลวง เวยีนนา 
เมอืงส าคญัอืน่ๆ อนิซบรู๊ค ซลับวก เบรเกนซ ์ ลนิซ ์กราซ  
สกลุเงนิ Euro (ยโูร) โดย 1 ยโูร ประมาณ 39 บาท 
ประชากร 8,316,487 คน 
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ข้อมูลประเทศสโลวเีนีย 
 
 
 
 
ทีต่ ัง้ ตัง้อยูใ่นบรเิวณยโุรปกลาง ทศิเหนอืตดิออสเตรยี ทศิตะวันออกเฉียงเหนอืตดิฮงัการ ีทศิ
ตะวันตกตดิอติาล ีทศิตะวันออก และทศิใตต้ดิโครเอเชยี มพีืน้ทีต่ดิชายฝ่ังทะเลอเดรยีตกิ  
พืน้ที ่20,273 ตารางกโิลเมตร (เล็กกวา่ไทย 25 เทา่)  
เมอืงหลวง กรงุลบุลยิานา  
ประชากร ประมาณ 2 ลา้นคน ภ ู
ภาษา  สโลวเีนยี 91.1% เซอรเ์บยีน-โครเอเชยีน 4.5% อืน่ๆ หรอืไมร่ะบ ุ4.4%  
ศาสนา ครสิตน์กิายโรมันคาธลิกิ 57.8% ครสิตน์กิายออธอด็อกซ ์2.3% ครสิตน์กิายอืน่ๆ 
0.9% มสุลมิ  2.4% ไมนั่บถอืศาสนา 14.6% อืน่ๆ หรอืไมร่ะบ ุ23%  
หนว่ยเงนิตรา ยโูร 
รายไดป้ระชาชาตติอ่หวั 17,267 ดอลลารส์หรัฐ (ปี 2549) 
ระบอบการปกครอง ประชาธปิไตยแบบรัฐสภา 

 

ข้อมูลเท่ียวโครเอเชีย 
 
 

 
 
ประเทศโครเอเชยี หรอื สาธารณรัฐโครเอเชยี (Republic of Croatia) เป็นประเทศรูปเสีย้ว
วงเดอืนในยุโรปทีม่อีาณาเขตจรดทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ยโุรปกลาง และบอลขา่น เมอืงหลวง
ชือ่ซาเกร็บ ในประวัตศิาสตรปั์จจบุนั โครเอเชยีเคยเป็นสาธารณรัฐในยโูกสลาเวยีเดมิ แตไ่ดรั้บ
เอกราชในพ.ศ. 2534 และไดส้มัครเพือ่เป็นสมาชกิสหภาพยโุรปในอนาคต 
ขอ้มลูท ัว่ไป เป็นประเทศรปูเสีย้ววงเดอืนในยโุรปทีม่อีาณาเขตจรดทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน 
ยโุรปกลาง และบอลขา่น เมอืงหลวงชือ่ซาเกร็บ ในประวัตศิาสตรปั์จจบุนั โครเอเชยีเคยเป็น
สาธารณรัฐในยโูกสลาเวยีเดมิ แตไ่ดรั้บเอกราชในพ.ศ.                                            
2534 และไดส้มัครเพือ่เป็นสมาชกิสหภาพยโุรปในอนาคต 
ลกัษณะภูมปิระเทศ โครเอเชยีตัง้อยูร่ะหวา่งภมูภิาคยโุรปกลาง ภมูภิาคยโุรปใต ้และภมูภิาค
ยุโรปตะวันออก รูปร่างของประเทศคลา้ยกับพระจันทรเ์สีย้วหรอืเกอืกมา้ ซึง่ชว่ยใหส้ามารถ
ตดิต่อกับประเทศเพื่อนบา้นหลายประเทศ ไดแ้ก่ สโลวเีนีย ฮังการ ีเซอรเ์บยี บอสเนียและ
เฮอรเ์ซโกวนีา มอนเตเนโกร และอติาล ี(อกีฟากหนึง่ของทะเลเอเดรยีตกิ) โดยแผ่นดนิใหญ่
ของโครเอเชยีถูกแบ่งออกเป็นสองสว่นไม่ตดิต่อกันโดยชายฝ่ังทะเลสัน้ ๆ ของบอสเนียและ
เฮอรเ์ซโกวีนา รอบโครเอเชยีโดยมีอาณาเขตตัง้แต่ปลายสุดของเทือกเขาแอลป์ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ แผ่ลงไปที่ราบลุ่ม Pannonnian cและชายฝ่ังแม่น ้าดานูบทางดา้นทิศ
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ตะวันออกภาคกลางครอบคลมุเทอืกเขา Dinara และภาคใตแ้ผ่ลงไปตามแนวชายฝ่ังทะเลอะ
เดรยีตกิ มเีขตแดนตดิตอ่กบัประเทศตา่งๆดงันี ้ 
ทศิเหนอื ตดิกบัประเทศฮงัการ ีและสโลวเีนยี 
ทศิใต ้ตดิกบัประเทศ บอสเนยี – เฮอรเ์ซโกวน่ิา 
ทศิตะวันออก ตดิกบัประเทศเซอรเ์บยี 
ทศิตะวันตก ตดิกบัทะเลอะเดรยีตกิและประเทศอติาล ี 
พืน้ทีป่ระเทศ มีพื้นที่รวม 56,691 ตารางกโิลเมตร ชายฝ่ังทะเลยาวราว 1,778 กโิลเมตร  
และมเีกาะใหญน่อ้ยราว 1,185 เมตร  
เมอืงหลวงประเทศ  กรงุซาเกร็บ (Zagreb) 
ศาสนา ครสิตน์ิกายโรมันคาทอลกิ 87.8% ครสิตน์ิกายออเทอรด็์อกซ ์4.4% ครนิิกายอืน่ๆ 
0.4% มสุลมิ 1.3% 
ภาษาทีน่ยิมใชใ้นประเทศ  โครเอเชยีนเป็นภาษาราชการ ภาษาอืน่ๆ ทีใ่ชพ้ดูกนัโดยชนกลุม่
นอ้ยไดแ้ก ่เซอรเ์บยีน ฮงักาเรยีน อติาเลยีน เยอรมัน องักฤษ 
อาหารตอ้งชมิ: 1. Crni rizot ขา้วผัดด า 

2. Kulen เป็นการถนอมอาหารน าเนื้อบดท าเป็นใสก้รอก คลา้ยกับกุนเชยีง   
แตข่นาดใหญก่วา่ 

                      3. ไอศครมีโครเอเชยีโฮมเมด ราคาประมาณ 8-10 คนูนา 
สนิคา้แนะน า : ของทีร่ะลกึตา่งๆ เสือ้ ปนูปลาสเตอร ์ของใชต้า่งๆ แกว้  

            เกลอืคณุภาพดจีากเหมอืงเกลอืทีม่มีาตัง้แตย่คุโรมัน  
    น ้ามันมะกอก ไวน ์ลาเวนเดอร ์ฟองน ้าทะเล เกลอื ขนมปังรปูหัวใจ  
    และผลติผลทางการเกษตร 


