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NT009
ทวัรย์ุโรป ออสเตรยี โครเอเชยี ดบูรอฟนคิ 8 วัน 5 คนื (OS)
ทัวรย์ุโรป โครเอเชยี มอนเตเนโกร สโลเวเนีย , 8 วัน 5 คนื ,

เวยีนนา - ซาเกรบ - โบสถเ์ซนตม์ารก์ - มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น - Zagreb designer outlet 
โอพาเทยี - รปูปันนางแหง่นกนางนวล - พลูา่ - สนามอารนี่า - โรวนิจ ์ - โบสถ ์St. Euphemia 

เขตเมอืงเก่า - อุทยานแหง่ชาตพิลติวเิซ่ - ดูบรอฟนคิ - ลอ่งเรอืในทะเลอาเดรยีตคิ 
ลอ่งชมเกาะ Lokrum Konzum - ชาฟตทั - ดูบรอฟนคิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรุงเทพฯ) - เวยีนนา (ออสเตรยี) 

18.30 น.
พบกันทชีนั 4 สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ G ประต ู5 สายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน ์(OS) เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางกอ่นขนึเครือง

23.00 น.
เดนิทางสู ่กรุงเวยีนนา โดย สายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีOS 026 (บนิตรง) (ใชเ้วลาในการบนิ ประมาณ10.30 ชวัโมง)

วนัท ี2
เวยีนนา - ซาเกรบ (โครเอเชยี) - โอพาเทยี

05.35 น.
เดนิทางถงึ กรุงเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรีย (แวะเปลยีนเครือง)

07.00 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชยี โดยเทยีวบนิท ีOS 681 (ใชเ้วลาบนิ ประมาณ 50 นาท)ี



07.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ Franjo Tudjman Airport เมอืงซาเกรบ ประเทศโครเอเชยี หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

นําทา่นเดนิทางสู ่ซาเกรบ เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ทมีปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่พันปี

จากนันนําทา่นเยียมชมเขตเมอืงตอนบนและตอนลา่ง ทเีชอืมกันดว้ยรถราง FUNICULAR ทมีคีวามยาวสนัทสีดุในยุโรป

ผา่นชม โบสถเ์ซนตม์ารก์ ทตัีงอยู่ในเขตททํีาการรัฐบาล โดยโบสถแ์หง่นีมหีลังคาทโีดดเดน่ ไม่เหมอืนใคร จากนันนําทา่นชม ตลาดกลางเมอืง
Dolac Market ตลาดกลางแจง้ทเีกา่แก ่มสีสีนัสดใส ขายไมด้อกไมป้ระดับและผลไมร้าคาถูก 

นําทา่นเขา้ชม มหาวหิาร เซนต ์สตเีฟ่น โบสถค์าทอลกิประจําเมอืงซาเกรบ
เชญิอสิระตามอัธยาศัยกับการเลอืกซอืสนิคา้และของทรีะลกึในย่านการคา้

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่Zagreb designer outlet ใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้ลดราคาราคา เอา้ทเ์ลท อาทเิชน่ แบรนด ์Adidas, Armani, Hugo Boss,
Calvin Klein, Bugatti, 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 

สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่โอพาเทยี Opatija เมอืงทมีสีมญานามวา่ “ไขมุ่กแหง่ทะเลอาเดรียตคิ”
ชอืเดมิของเมอืงนี คอื ABBAZIA แตด่ว้ยธรรมชาตอัินบรสิทุธปิระกอบกับอยู่รมิทะเลอาเดรียตคิ ทมีวีลิลา่หรูหราสไตลอ์อสเตรีย จงึทําใหโ้อพาเทยี
เป็นเมอืงทอ่งเทยีวและพักผอ่นทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึของโครเอเชยี 

นําทา่นชมตัวเมอืง แวะถ่ายรูปกับ รูปปนันางแหง่นกนางนวล Maiden with The Seagull ซงึเป็นรูปปันทแีกะโดย Zvoko Car
เป็นรูปสตรีงดงามทมีนีกนางนวลเกาะอยู่ทมีอื ซงึถอืวา่เป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืง มเีวลาอสิระตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ทพีกั
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทพัีก

วนัท ี3
โอพาเทยี - พลูา่ - โรวนิจ ์- โอพาเทยี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่พลูา่ Pula โดยใชเ้สน้ทางลัดเลาะตามแนวหนา้ผา ผา่นชมทอ้งทะเลสคีรามสวยงามทสีดุ โดยตรงขา้มจะมเีกาะใหญ่ 2 เกาะคอื
เกาะ KRK และ เกาะ CRES 

เดนิทางถงึ พลูา่ หรอื โพลา่ ในภาษาอติาเลยีน
เมอืงพลูา่เป็นเมอืงเกา่แกท่สีดุแหง่หนงึทมีคีวามโดดเดน่ในฐานะศนูยก์ลางขอคาบสมุทรอติาเลยีน
เมอืงพลูา่เคยเป็นเมอืงเป็นศนูยก์ลางของแหลมอสิเตรีย และเคยเป็นดนิแดนของประเทศอติาล ีทําใหม้ผีูค้นใชภ้าษาอติาเลยีน กันอย่างแพร่หลาย
แมก้ระทังตามป้ายจราจร 

นําทา่นเขา้ชมสงิกอ่สรา้งในสมัยโรมันทยีงิใหญ่ ทยัีงคงเหลอืเป็นอนุสรณ์และสําคัญทสีดุคอื สนามอารนีา่ Arena หรือ Amphitheater
สนามกฬีากลางแจง้ ทมีอีายุรุ่นราวคราวเดยีวกับโคลอสเซยีม ทกีรุงโรม นับเป็นอารีน่าทใีหญ่เป็นอันดับหก ทสีรา้งขนึในยุคโรมันเรืองอํานาจ
จงึถูกสรา้งขนึตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดยีวกับโคลอสเซยีมของกรุงโรม สามารถจผุูค้นไดถ้งึ 22,000 คนโดยผา่นทางเขา้ออก 20
ชอ่งทาง อารีน่าทเีห็นในปัจจบัุนไดรั้บการอนุรักษ์ใหค้งสภาพตามชว่งศตวรรษท ี15 ทมีกีารนําหนิไปสรา้งปราสาทและเมอืง
ในปัจจบัุนมักใชเ้ป็นสถานทจัีดงานโอเปร่า และดนตรีอนื  ๆรวมทังเป็นสถานทจัีดงานภาพยนตรป์ระจําปีอกีดว้ย

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่โรวนิจ ์Rovinj ระยะทาง 40 กโิลเมตร เมอืงสวยชายทะเลทตัีงอยู่บนแหลมอสีเตรีย



ดว้ยความทดีนิแดนแหง่นีถูกปกครองโดยเวเนเชยีน และอยู่ภายใตก้ารปกครองของอติาลมีากอ่น
ทําใหส้ถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมอืงนีนันมคีวามคลา้ยคลงึกับอติาลเีป็นอย่างมาก ชมอาคาร บา้นเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก
ทพีนืปดูว้ยหนิกอ้นเล็ก เมอืงทเีต็มไปดว้ยรา้นกาแฟ และรา้นอาหารตา่ง  ๆมากมาย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิชมเมอืง โรวนิจ ์ทสีวยงาม เดนิชม โบสถ ์St. Euphemia ทตัีงอยู่บนเนนิเขา โบสถส์ไตลบ์าร็อค..ทมียีอดโบสถส์งูถงึ 61 เมตร
และถอืไดว้า่เป็นยอดโบสถท์สีงูทสีดุของแควน้

นําทา่นชม เขตเมอืงเกา่ Old Town  ทเีต็มไปดว้ยความงดงามของตกึรามบา้นชอ่งทเีรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็ก  ๆรมิชายฝังทะเลอาเดรียตกิ
ซงึบรเิวณเมอืงเกา่แหง่นีมลัีกษณะเป็นเกาะแยกตัวออกมาจาก แผน่ดนิใหญ่
แตไ่ดม้กีารถมทะเลเชอืมตอ่กับแผน่ดนิใหญ่เพอืความสะดวกในการเดนิทาง อสิระเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงตามอัธยาศัย 

นําทา่นออกเดนิทางกลับสู ่โอพาเทยี Opatija

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ภัตตาคารทอ้งถนิ

วนัท ี4
เมอืงโอพาเทยี - อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่เจเซรา่ (UNESCO)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่อทุยานแหง่ชาต ิพลติวเิซ ่นําทา่นทางเขา้สู ่อุทยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่ทตัีงอยู่ใจกลางของ
อุทยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่เป็นอุทยานแหง่ชาต ิทไีดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO เมอืปี 1979 อุทยานแหง่นีมเีนือทกีวา่
29,482 เฮคเตอร ์พนืทสีว่นใหญ่ปกคลมุดว้ยน ้าํมทีะเลสาบสเีขยีวมรกตและสฟ้ีา รวมกันถงึ 16 ทะเลสาบ
เชอืมตอ่กันดว้ยทางเดนิสะพานไมลั้ดเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนนิเขา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง เมนูปลาเทรา้ท ์อาหารขนึชอืในเขต Lika (ในอุทยานแหง่ชาตพิลวิเิซ ่เจเซร่า)

บา่ย
นําทา่นเพลดิเพลนิเดนิชมความงามของทะเลสาบและน ้าํตกทไีหลรวยรนิลงสู ่ทะเลสาบ ทัวทกุหนทกุแหง่
ชมฝงูปลาแหวกวา่ยในสระน ้าํใสราวกระจกสะทอ้นสคีรามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ย หบุเขา ตน้ไมใ้หญ่ทรี่มรืน (การเดนิเทยีวใน
อุทยานขนึอยู่กับส ภาพอากาศในวันนันๆ) 

นําทา่น ลอ่งเรอืขา้มทะเลสาบ Kozjak
ซงึเป็นทะเลสาบทใีหญ่ทสีดุในอุทยานและเป็นทะเลสาบทเีชอืมระหวา่งอุทยานตอนบนและอุทยานตอนลา่ง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ทพีกั
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทพัีก

วนัท ี5
อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่- โทรเกยีร ์(UNIESCO) - สปลทิ - พระราชวงัดโิอเคลเชยีน (UNESCO)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่โทรเกยีร ์Trogir เมอืงมรดกโลก เมอืถงึเมอืงโทรเกยีรนํ์าทา่นเดนิชมภายในเขตเมอืงเกา่โทรเกยีรท์มีสีถาปัตยกรรมในสไตล์
กรีก – โรมันโบราณ อาทเิชน่ ประตเูมอืง ทไีดม้กีารบรูณะขนึใหม่เมอืศตวรรษท ี16 หอนาฬกิาทสีรา้งขนึในสมัยท ี14 



ผา่นชม มหาวหิารเซ็นตล์อรเ์ลนซ ์ทสีรา้งขนึในศตวรรษท ี12 ใชเ้วลากอ่สรา้งนับสบิปี ทมีคีวามงดงามดว้ยกรอบและบานประตหูนิแกะสลัก
ทมีรีูปปันสงิโต อดัม & อฟีและรูปสลักนักบญุองคสํ์าคัญ มเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่ในเมอืงเกา่

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสปลทิ เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชยี
เป็นเมอืงทา่สําคัญสําหรับนักทอ่งเทยีวทเีดนิทางทอ่งเทยีวโดยเรือโดยสาร 

นําทา่นเขา้ชม “พระราชวงัดโิอคลเีชยีน” ทสีรา้งขนึจากพระประสงคข์องจักรพรรดดิโิอคลเีชยีนแหง่อาณาจักรโรมัน
ทตีอ้งการสรา้งพระราชวังสําหรับบันปลายชวีติของพระองค ์ซงึ ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งถงึ 10 ปี UNESCO ไดข้นึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก
ชมหอ้งโถงกลางซงึมทีางเดนิทเีชอืมตอ่สูห่อ้งอนื  ๆชมลานกวา้งซงึลอ้มไวด้ว้ยเสาหนิแกรนติ 3 ดา้น
และเชอืมตอ่ดว้ยโคง้เสาทตีกแตง่ดว้ยชอ่ดอกไมส้ลักอย่างวจิติรสวยงาม อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทพัีก

วนัท ี6
สปลทิ - นอีมุ (บอสเนยี) - มาล ีสตอน - ชมิหอยนางรม - ดบูรอฟนคิ (UNESCO) - ลอ่งเรอืในทะเลอาเดรยีตคิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาล ีสตอน Maliston โดยกอ่นเดนิทางถงึเมอืงมาล ีสตอน แวะซอืสนิคา้ของฝากตา่งๆทเีมอืงนีอุม
ซงึเป็นเมอืงทอียู่ในเขตประเทศบอสเนียแอนดเ์ฮอเซโกวน่ีา เมอืซอืสนิคา้ - ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึในเขตประเทศบอสเนียฯ เรียบรอ้ย 

นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่ฟารม์เลยีงหอย ณ เมอืงมาล ีสตอน ชมขันตอนตา่ง  ๆของฟารม์หอยแลว้ใหท้า่นไดล้องลมิชมิรส หอยนางรมสดๆ
จากทะเลอเดรียตคิ จบิไวนข์าว ชมิหอยนางรมสด  ๆบรเิวณอ่าวมาล ีสตอน แหง่ทอ้งทะเลอาเดรียตกิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบพนืเมอืง เมนูพเิศษปลาทนูา่ครบีน้าํเงนิยา่ง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง ดบูรอฟนคิ ไขมุ่กแหง่ทะเลอาเดรียตกิ เมอืงทางตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชยี
เมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงทสีดุแหง่หนงึของโครเอเชยี และเป็นเมอืงทสีวยงามตดิอันดับตน้ๆของโลก ซงึในอดตีเมอืปี 1991 เมอืงดบูรอฟนคิ
ไดเ้ป็นเป้าหมายถูกโจมตจีากกองทหารยูโกสลาฟ บา้นเรือนกวา่ครงึ อนุสาวรียต์า่ง  ๆเสยีหาย และทรุดโทรม และหลังจากนันในปี 1995
ไดม้กีารไดม้กีารลงนามในสนธสิญัญา ERDUT สงบศกึ และเรมิเขา้สูส่ภาวะปกต ิUNESCO และสหภาพยุโรป ไดร้่วมกันบรูณะ ซอ่มแซม
เมอืงสว่นทเีสยีหายขนึใหม่ในระยะเวลาอันสนั ปัจจบัุนเมอืงดบูรอฟนคิ ก็กลับมาสวยงามอกีครัง
และมกีารสง่เสรมิใหเ้ป็นมรดกโลกอกีเมอืงหนงึชมทัศนียภาพของเมอืงซงึ ดบูรอฟนคิ ทตัีงอยู่ตามแนวชายฝังทะเลอเดรียตคิ
ตัวเมอืงจะเป็นป้อมปราการโบราณทถีอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง ชมแนวกําแพงป้อมปราการทมีขีนาดกวา้งขวางใหญ่โต ททีา่นสามารถขนึไป
ชมความงดงามของตัวเมอืงไดอ้ย่างด ี

อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปทรีะลกึกับ เสาหนิอศัวนิ, หอนาฬกิา ทตัีงอยู่ปลายสดุของถนนสายหลัก สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1444 หนา้ปัดทําดว้ยเหล็ก
มคีวามพเิศษตรงลกูกลม  ๆใตห้นา้ปัดซงึแทนพระจันทรบ์อกขา้งขนึขา้งแรมในสมัยกอ่น และรูปปันของ นักบญุ St.Blaise
ซงึมโีบสถป์ระจําเมอืงสไตลโ์รมาเนสกแ์หง่แรกของเมอืงเป็นฉากหลังเพมิเสน่หม์นตข์ลังสวยสดงดงาม

สมควรแกเ่วลานําทา่น ลอ่งเรอืในทะเลอาเดรยีตคิ เพอืชมความงามของทอ้งทะเลอาเดรียตคิ 

โดยจะนําทา่น ลอ่งชมเกาะ Lokrum พรอ้มกับชมความงามของแนวกําแพงเมอืงเกา่ดบูรอฟนคิ

ทพีกั
นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทพัีก



วนัท ี7
ดบูรอฟนคิ - ชาฟตทั - เวยีนนา (เปลยีนเครอืง)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นชอ้ปปิงละลายเงนิคนู่ากอ่นเดนิทางออกจากประเทศโครเอเชยี ซอืของฝากจาก “Konzum” ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต
ทอ้งถนิทมีสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไม่วา่จะเป็น “KRAS”ช็อคโกแลตทอ้งถนิ ยีหอ้ทเีกา่แกท่สีดุในยุโรปตะวันออก, ไวนโ์ลกเกา่ทอ้งถนิ
“Dingac”, “Postup” จากองุน่พันธุท์อ้งถนิ “Plavac Mali” คณุภาพระดับเดยีวกับไวนฝ์รังเศสหรืออติาเลยีน และสนิคา้อนื  ๆอกีมากมาย
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปปิงตามอัธยาศัย 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชาฟตทั เมอืงนอ้ยน่ารัก รมิทะเลอาเดรียตกิ ซงึในอดตีเป็นเมอืงของชาวโรมัน

11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

13.00 น.
นําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิดบูรอฟนคิ (หากมกีารทําการคนืภาษีกรุณาแจง้หัวหนา้ทัวรใ์หท้ราบดว้ย)

14.55 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่เวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยเทยีวบนิท ีOS 732 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.15 นาท)ี

16.25 น.
เดนิทางถงึ เวยีนนา แวะพักเปลยีนเครือง ระหวา่งรอเครืองในสนามบนิเวยีนนา ทา่นสามารถซอืสนิคา้ในสนามบนิ หากราคาสนิคา้ใน
บลิเดยีวกันเกนิ 75 ยูโร สามารถทําภาษีคนืได ้(TAX REFUND) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ท ีINFORMATION สนามบนิเวยีนนา

23.20 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีOS 025 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชวัโมง)

วนัท ี8
กรุงเทพมหานคร สนามบนิสวุรรณภมูิ

15.00 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป โครเอเชยี มอนเตเนโกร สโลเวเนยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:01 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป โครเอเชยี มอนเตเนโกร
สโลเวเนยี

อัตรานรีวม

อัตรานไีมร่วม

วธิกีารจองทัวร์

เงอืนไขการยกเลกิ

• ตวัเครอืงบนิ ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์ไป - กลบั (ชัน ECONOMY) ตามรายการทรีะบุไว ้

• ภาษีสนามบนิท่าอากาศยานสวุรรณภมูแิละปลายทางตา่งประเทศ

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทางตามทรีะบุ

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่พาหนะในระหวา่งนําเทยีวทังหมดตามทรีะบุ

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบุ

• หวัหนา้ทัวร ์อาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• น ้าํดมื วันละ 1 ขวด / วัน / ท่าน

• ประกนัภยัการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ในกรณเีสยีชวีติ) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเขา้รบัการรกัษา)

• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง ( พาสปอรต์ )

• คา่ธรรมเนยีม วซีา่โครเอเชยี 5,000 บาท

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศพัท  ์/
คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทจัดให ้เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมทปิคนขบัรถตา่งประเทศ 2 Euro ตอ่คนตอ่วัน

• คา่ธรรมเนยีมทปิ หวัหนา้ทวัร ์ไทย ทา่นละ 1,000 / คน

• กรณุาชําระมดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชําระสว่นทเีหลอืกอ่นเดนิทาง 30 วัน หรอื เมอืทางสายการบนิมกีารเรยีกออกตวั
โดยทางบรษัิททัวร ์จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้กอ่นจะมกีารเรยีกเกบ็เงนิ

• ยกเลกิหลงัการจอง ปรบัเงนิทันท  ี1,000 บาท (คดิเป็นคา่บรกิารของพนักงาน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืเงนิทังหมด ( หลงัจากหกัคา่ใชจ้่ายตามจรงิ )

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน หกัคา่มดัจํา 20,000.- บาท / ท่าน

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 50% ของคา่ทัวร์

• ยกเลกิการเดนิทาง 1-15 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร์

• หากมกีารออกตวัเครอืงบนิหรอืจองโรงแรมไปแลว้ ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่บรกิารตามจรงิ

• หากทางบรษัิทฯตอ้งออกตวัเครอืงบนิกอ่นไดร้บัวซีา่ ทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้และหากวซีา่ของผูเ้ดนิทางไมผ่า่น ทางบรษัิทฯจะทําการ REFUND
กบัทางสายการบนิ หรอื ขนึอยูก่บั CONDITION ของทางสายการบนิ



เอกสารประกอบการยนื // วซีา่ออสเตรยี

โปรดทราบ !

• พาสปอรต์ทมีอีายกุารใชง้านเหลอือยา่งนอ้ย 6 เดอืน และสาํเนาหนา้พาสปอรต์ (4 ชุด)

• รปูถา่ยขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร ฉากหลงัสขีาว ไมส่วมหมวกหรอืแวน่ตา ขนาดใบหนา้ ประมาณ 70-80 % (4 ใบ)

• สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบัตรประชาชน / สาํเนาทะเบยีนสมรส (2 ชุด)

• หลกัฐานการเงนิ: จดหมายแบงค ์(BANK GUARANTEE) หรอืสาํเนาบุ๊คแบง้คย์อ้นหลงั 6 เดอืน (2 ชุด)

• จดหมายการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านัน (2 ชุด)

• กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ หรอื หนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน (2 ชุด)

• กรณเีป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษาใหข้อหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษาตวัจรงิเท่านัน และบัตรประจําตวันักเรยีนหรอืนักศกึษา (2 ชุด)

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 20 ทา่น โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น อยา่งนอ้ย 7 วัน
กอ่นออกเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสาย การบนิ, การนัดหยดุงาน, การประทว้ง,
ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุัตเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้ หากท่านถกูปฏเิสธวซีา่ หรอืการเขา้ออกเมอืง
อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ

***เมอืทา่นจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความ และเงอืนไขทบีรษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้***
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