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อินเลิฟ โครเอเชีย 9วัน6คืน 

 ออสเตรยี – เวียนนา - สโลวีเนีย 

 
 
 
 
 
 
 
  

***** จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเท่ียว*** 

➢ ล้ิมรสเมนูปลาเทรา้ส ์อาหารข้ึนช่ือในอุทยานพลิทเช่ 

➢ พิเศษ อาหารพ้ืนเมือง คาลามารี ปลาหมึกชุปแป้งทอดสไตลโ์ครเอเชีย 

➢ ชิม หอยนางรมสดๆ จากทอ้งทะเลอาเดรียติค 

➢ แวะเที่ยวประเทศ ออสเตรียน เมืองเวียนนา เขา้ชมพระราชวงัเชินบรุนน ์

➢ แวะเที่ยวประเทศ สโลวีเนีย พกัสโลวิเนีย 1 คืน เมืองมาริเบอร ์

➢ บินดีโดยสายการบินยุโรป ออสเตรียนแอรไ์ลน ์พกัดี ที่พกัโรงแรม 4 ดาว 

*พิเศษ* เที่ยว 3 ประเทศในทริปเดียว สุดคุม้ไม่เสียเวลาบิน โครเอเชีย +ออสเตรีย + สโลวีเนีย 
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วนัที่หน่ึง/ สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 

     21.30 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอรส์ายการบินออสเตรียนแอรไ์ลน์ ชั้น 4 ประต ู4 แถว 

G พรอ้มเจา้หน้าท่ี คอยใหก้ารตอ้นรบั GRAND CROATIA  

23.45 น.  เหินฟ้าสู่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี OS26 

BKKVIE อิสระบนเครื่อง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  10.30 ชัว่โมง)  

 

วนัที่สอง/  กรุงเวียนนา – เมืองกราซ - ประเทศสโลวิเนีย เมืองมาริเบอร ์ -/กลางวนั/เย็น 

05.25 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ  กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หลังผ่านพิธีตรวจ

คนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

      เชา้ น าท่านเขา้ชม พระราชวังเชินบรุนน ์(Schönbrunn Palace) เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเที่ยวทางวฒันธรรมท่ี

ส าคญัของกรุงเวียนนา ไดร้บัขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกอีกดว้ย จุดเด่นของพระราชวงัเชินบรุนน์ 

คือ ตัวอาคารใหญ่โต สไตลโ์รโคโค (Rococo) ท่ีมีสีเหลืองอร่ามสะดุดตา ประกอบดว้ยหอ้งทั้งหมด 1,441 

หอ้ง อดีตเคยเป็นท่ีประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก โดยพระเจา้โยเซฟท่ี 1 เป็นผูด้ าริในการ

สรา้งพระราชวงัแห่งน้ีขึ้ นมา ต่อมาจกัรพรรดิเลโอโปลด์ท่ี 1 ไดม้ีการปรบัปรุงขึ้ นใหม่ และแลว้เสร็จในสมยั

จกัรพรรดินีมาเรีย เทเรซา จากน้ันชมมหาวิหารเซนตส์ตีเฟน (St. Stephens Cathedral) เป็นมหาวิหาร

สไตลโ์กธิคท่ีเก่าแก่อีกแห่งในออสเตรีย ตั้งอยูใ่จกลางเมืองเวียนนา ดึงดูดนักท่องเท่ียวไดม้ากกวา่ลา้นคนใน

หน่ึงปี โดดเด่นสะดุดตาดว้ยหอคอยแหลมสูงและหลังคาท่ีไดร้บัการตกแต่งลวดลายสุดวิจิตรงดงาม มหา

วิหารแห่งน้ีถูกสรา้งเพื่ออุทิศใหก้บันักบุญสตีเฟน ตั้งแต่ปี 1147 ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสอง จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ Graz เมืองใหญ่อนัดบั2ขอบประเทศออสเตรีย เดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง 

เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย น าท่านเมืองกราซเมืองเก่าแก่ท่ีไดร้บัการยกย่องเป็นมรดกโลกในปี 1999 น าท่านชมเมืองเก่าท่ีเคยเป็น

ป้อมปราการและปราสาทในสมยัโบราณ โดยน าท่านนัง่รถราง Funicular สายสั้นๆ ขึ้ นสู่เนินเขา เพื่อชมหอ

นาฬิกา Uhrturm ท่ีเป็นสญัลกัษณ์เก่าแก่ของเมือง อิสระชมวิวเมืองกราซบนยอดเขา เมื่อไดเ้วลาอนัควรน า

ท่านสู่จตุัรัสกลางเมืองท่ีมีอาคารสถานท่ีราชการส าคัญ และมีตลาดนัดเล็กๆ อิสระเดินเล่นในเมืองหรือ

อิสระช็อปป้ิง เมื่อไดเ้วลาอันควร จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ประเทศสโลวิเนีย เมืองมาริเบอร ์Maribour ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชมเมืองเก่าตั้งแต่ในปี ค.ศ 1515 อยู่ท่ามกลางเทือกเขาและมีแม่น ้า Drava 

Glavni Trg กลางเมืองจึงท าใหเ้มืองน้ีสามารถปลูกองุ่นไดเ้ป็นอยา่งดีเป็นท่ีมาว่าไวน์เมืองน้ีรสชาติดี  

ค า่        รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

   น าท่านเขา้พกัโรงแรม 4 ดาว ณ เมืองมาริเบอร ์ประเทศสโลวิเนีย CITY MARIBOR HOTEL หรือ

เทียบเท่า 
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วนัที่สาม/  เมือง Ptuj ประเทศสโลวาเนีย – เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์ 

น าท่านเดินทางสู่เมือง Ptuj เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสโลวาเนียที่มีคนอาศยัอยู่ตั้งแต่ปลายยุคหิน

และหลงัจากน้ันมีก่อสรา้งคลา้ยป้อมท่ีมีก าแพงลอ้มรอบ น าท่านชมหอคอยกลางเมือง Ptuj เป็นท่ีรวมตัว

ของสถาปัตยการในรูปแบบต่างๆตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงศตวรรษท่ี 18 ตั้งตระหง่านนัง่อยูบ่นเนินเขา

สูงเหนือเนินเขาท่ีท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของบา้นเมืองเก่าหลังคสสีแดงของเมือง Ptuj และ แม่น ้ า 

Drava จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง ซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย  

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองซาเกรบ ชม สะพานสีเลือด (Bloody Bridge) แมจ้ะเรียกวา่สะพานแต่จริงๆ สถานท่ี

แห่งน้ีคือถนนสายหน่ึง ท่ีเมื่อสมยัก่อนเคยเป็นสะพานแต่เมื่อไดท้ าการถมท่ีหมดแลว้จึงไดเ้ปล่ียนเป็น

เสน้ทางถนนแทน แต่ก็ยงัคงชื่อวา่ สะพานสีเลือด เอาไวอ้ยู ่ถนนสายสั้นๆ ที่ขนาบขา้งดว้ยอาคารสไตล์

โครเอเชียแห่งน้ีจะมีรา้นคา้รา้นอาหารอยู่ใหเ้ดินชมและเลือกซื้ อไดอ้าคารรฐัสภา (Parliament Building) 
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จากสะพานสีเลือดเดินมาไม่ไกลก็จะไดเ้จอกบัศูนยก์ลางการปกครองของโครเอเชีย ดว้ยอาคารท่ีสวยแบบ

เรียบง่ายแต่สง่างาม ประดับดว้ยธงชาติท าใหม้องเห็นไดไ้ม่ยาก เป็นอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ชม 

จตัรุสัเซนตม์ารค์ (St. Mark’s Square) ท่ีนอกจากเป็นจุดนัดพบและท่องเท่ียวสุดฮิตแลว้ ยงัเป็นท่ีตั้งของ 

โบสถเ์ซนตม์ารค์ (St. Mark’s Church) โบสถโ์รมนัคาทอลิกเก่าแก่ตั้งแต่สมยัศตวรรษที่ 14 ท่ีแมจ้ะไม่ได้

ดูยิ่งใหญ่หรูหราเหมือนโบสถใ์หญ่ทั้งหลาย แต่โบสถเ์ซนตม์ารค์แห่งน้ีก็งดงามและโดดเด่นดว้ยหลงัคาท่ีมุง

ดว้ยโมเสกสีสนัสวยงามพรอ้มดว้ยลวดลายของตราสญัลกัษณข์องเมือง  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ 

           น าท่านเขา้พกัโรงแรม 4 ดาว ณ เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย ADMIRAL ZAGREB หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี่/   เมืองซาเกรบ – เมืองโอพาเทีย - เมืองพูล่า – เมืองโอพาเทีย เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ ภตัตาคารของโรงแรม – เช็คเอา้ทโ์รงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ภาคตะวนัตกของประเทศโครเอเชีย  เดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง สู่แควน้ “อิสเตรีย” 

น าท่านชม เมืองโอพาเทีย เมืองท่ีมีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” เป็นเมืองท่ีมีธรรมชาติอัน

บริสุทธ์ิ จึงท าใหโ้อพาเทียเป็นเมืองท่องเท่ียว น าท่านชมเมือง แวะถ่ายรูปกบั รูปป้ันนางแห่งนกนางนวล 

ซึ่งเป็นรูปป้ันสตรีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยูท่ี่มือ เป็นสญัลกัษณแ์ห่งเมืองโอพาเทีย 

เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองพูล่า เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ระหวา่งทางผ่านชมทอ้งทะเลสีครามสวยงามท่ีสุด

เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย ท่ีมีความโดดเด่นในฐานะศูนยก์ลางของคาบสมุทรอิตาเลียน 

เมืองพลู่าเคยเป็นศูนยก์ลางของแหลมอิสเตรีย เคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลีมาก่อน ผูค้นจึงใชภ้าษาอิ

ตาเลียนกันแพร่หลาย  น าท่านเขา้ชมสิ่งก่อสรา้งในสมัยโรมัน สนามพูล่า อารีน่า หรือ AMPHITHEATER 

สนามกีฬากลางแจง้ท่ีมีอายุช่วงเดียวกนักบัโคลอสเซียมท่ีกรุงโรง เป็นอารีน่าท่ีใหญ่เป็นอนัดบัหก ท่ีสรา้งขึ้ น

ในยุคโรมนั สามารถจุคนไดถึ้ง 22,000 คน ประตูเขา้ออกมี 20 ช่องทาง ปัจจุบนัน้ียงัคงใชง้านต่างๆ เช่น 

งานภาพยนตรป์ระจ าปี จากน้ันเมื่อไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองโอพาเทีย 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

           น าท่านเขา้พกัโรงแรม 4 ดาว ณ เมืองโอพาเทีย REMISENS HOTEL EXCELSIOR หรือเทียบเท่า 

 

 
 
 
วนัที่หา้/           เมืองโอพาเทีย -  อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเช่ เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม - เช็คเอา้ทโ์รงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเช่ Plitvice Lakes National Park ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4-5 

ชัว่โมง หน่ึงในอุทยานแห่งชาติท่ีงดงามแห่งหน่ึงของยุโรป และเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ที่สุดของโครเอเชีย 

และไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศปี ค.ศ 1949 และยงัไดร้บัการประกาศใหเ้ป็น

มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกใ้นปี ค.ศ 1979 ในอุทยานประกอบไปดว้ยทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินเทา้เขา้ชมภายในอุทยานแห่งชาติพลิทวิทเช่ ชมความงดงามของธรรมชาติภายในอุทยาน

แห่งชาติ ประกอบไปดว้ยน ้าตก ทะเลสาบมากมายหมายแห่ง และอุดมไปดว้ยพนัธุ์ไมน้านาชนิดประมาณ 

1,266 สายพนัธุ ์เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัวน์านาชนิด น าท่านนัง่เรือล่องทะเลสาบ Jezero Kozjak ทะเลสาบ

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานชมน ้าตก Veliki Slap น ้าตกท่ีสูงท่ีสุดในอุทยาน สูงถึง 70 เมตร จากน้ันอิสระเก็บ

ภายแห่งความประทบัใจ 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้พกัโรงแรม 4 ดาว ณ เมืองพลิทวิทเช่ 16 LAKES HOTEL GRAVOVAC หรือเทียบเท่า 
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วนัที่หก/  เมืองซิบีนิค – เมืองโทเกอร ์ เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม - เช็คเอา้ทโ์รงแรม 

       น าท่านเดินทางสู่ เมืองซิบีนิค (SIBENIK) เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง เมืองท่ีตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเอเดรี

ยติกประกอบไปดว้ยอ่าวซิบีนิค ซึ่งมีความยาว 10 กิโลเมตร และกวา้งประมาณ 300-1,200 เมตร เมือง

เก่าริมฝั่งทะเลเอเดรียติก ท่ีไดร้ับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจจอง 

Dalmatia เป็นท่ีรวมศิลปะโบราณยุคก่อนประวติัศาสตร ์น าท่านชม โบสถ์เซนต์เจมส ์อนังดงามท่ีสรา้งสมยั

เรอเนสซองต์ในปี ค.ศ 1431 โบสถ์น้ีไดร้ับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกใ้นปี ค.ศ 

2000  

เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทเกอร ์(TROGIR) เกาะเล็กๆท่ีเป็นอู่อารยธรรมกรีกโบราณมาตั้งแต่ 380 ปีก่อน

คริสตกาล เป็นเมืองโบราณอีกเมืองของยุคกรีกและโรมนั เน่ืองจากเมืองน้ีคงรกัษาสถาปัตยกรรมไดอ้ย่าง

สมบูรณ์ มีการอนุรกัษ์ความเป็นเมืองเก่า ไม่วา่จะเป็นจตุรสักลางเมือง ก าแพงเมืองและป้อมปราการ เมือง

น้ีไดเ้ป็นมรดกโลกโลกทางวฒัณธรรมจากองค์การยูเนสโกใ้นปี ค.ศ 1997 ชมประตูเมืองโทรเกอร์ ท่ีได้

บูรณะในศตวรรษท่ี 16 ผ่านชมหอนาฬิกา สรา้งในศตวรรษท่ี 14 ชมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ สรา้งในปี 

1193 และใชเ้วลาหลายสิบปีต่อมากว่าจะสรา้งเสร็จในปี 1500 งดงามดว้ยกรอบบานประตูหินแกะสลัก 

น าท่านสู่ เมืองสปลิท SPLIT เมืองในแควน้ดลัเมเชีย ซึ่งเป็นตน้ก าเนิดของสนัขพนัธด์ัลเมเชียน มีประชากร

ประมาณ 3 แสนคน ตัวเมืองโบราณสรา้งลอ้มพระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน ศาลาว่าการเมือง สไตลเ์รอเนซองซ ์

เป็นมืองมรดกโลกอีกดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

 น าท่านเขา้พกัโรงแรม 4 ดาว ณ เมืองสปลิท ORA SPLIT HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่เจ็ด/ เมืองโทเกอร ์- เมืองดูบรอฟนิค เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม - เช็คเอา้ทโ์รงแรม 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโอคลีเธ่ียน Diocletian Palance ท่ีสรา้งข้ึนจากพระประสงคข์องจกัรพรรด์ิดิโอคลี

เธ่ียนแห่งเวนิส (จกัรพรรดิโรมนัท่ีครองราชยร์ะหว่างปี ค.ศ 243-316 รวมอายุ 73 ปี) ท่ีตอ้งการสรา้ง

พระราชวังส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 ใชเ้วลาในการก่อสรา้ง 10 ปี ค.ศ 295-305 

พระราชวงัน้ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค DUBROVNIK ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง เมืองทางตอนใต้

ของประเทศ ท่ีพรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า น าท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่ง

ทะเลเดรียติค  ชมบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ท่ีมีบา้นเรือนหลงัคากระเบื้ องสีแสด น าท่านชมน ้าพุโอโนฟริ

โอ Big Onofrio’s Fountain เดิมทีเป็นแหล่งน ้ าท่ีทดน ้ าจากบ่อน ้ าในริเตกา้ดูบรอฟกา ท่ีอยู่ห่างออกไป

ประมาณ 20 ก.ม เขา้มาใชใ้นเมืองมีทั้งสิ้ น 16 จุดเรียงรายเป็นวงกลม จากน้ันอิสระเดินเล่นในเมืองเก่า 

หรืออิสระชอ้ปป้ิง KONZUM ซุปเปอร์ขนาดใหญ่ แบรนด์ของโครเอเชีย เพื่อซื้ อสิ้ นคา้ของฝากในราคย่อม

เยาวร ์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  

 น าท่านเขา้พกัโรงแรม 4 ดาว ณ เมืองดูบรอฟนิค KOMPAS HOTELหรือเทียบเท่า 
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วนัที่แปด/ เมืองดูบรอฟนิค - สนามบินดูบรอฟนิก เชา้/-/- 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม - เช็คเอา้ทโ์รงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สถานีเพื่อ ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้า ซึ่งมีความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ ท่ีคงความเป็น

เอกลกัษณ์ของบา้นเมืองหลงัคาสีสม้ และความงามของทะเลเอเดรียติก น าท่านเขา้ทางประตูปิเล Pile Gate 

ซึ่งเป็นทางเขา้หลักเพื่อขึ้ นก าแพงเมืองแห่งน้ี ประตูปิเลเชื่อมอยู่กับสะพานหินท่ีมีอายุย ้อนไปถึงปี ค.ศ 

1537 เหนือประตูปิเลมีรูปป้ันจองนักบุญเบลส St. Blaise ซึ่งเป็นนักบุญอุปถมัภข์องเมืองดูบรอฟนิก 

 เมื่อไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินดูบรอฟนิก เพื่อกลบัสู่ประเทศไทย 

14.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี OS732 DBVVIE 

16.25 น. ถึงสนามบินเวียนนาประเทศออสเตรียเพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 

23.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี OS025 VIEBKK 

 
วนัที่เกา้/ สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/- 

15.30 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวิสดิภาพและความประทบัใจ  

 

**หมายเหตุ** 

-รูปภาพใชป้ระกอบในการบรรยายโปรแกรมเท่าน้ัน / โปรแกรมสามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามสถานการณจ์ริง 
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ก าหนดเดินทาง 2566  
ระดบัที่

พกั 

พกัคู่  

(บาท/ท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

(บาท) 

18 – 26 พ.ค 4 ดาว 85,900 17,000 

1 – 9 มิ.ย  4 ดาว 85,900 17,000 

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.จองพรอ้มช าระงวดแรก 40,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามท่ีก าหนด  

2.ส่วนท่ีเหลือช าระภายใน 5 สปัดาห ์หรือตามวนัท่ีระบุในใบยนืยนัจองทวัร ์เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออกตัว๋เครื่องบินและ

เอกสารตา่งๆ เพื่อยืนยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 

3.กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่า,   คา่บริการ และ

ค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง 

4.การยกเลิกทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิหกัเงินตามค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง  

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการบิน OS ชั้นประหยดั  

2. ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมระดบั 4  ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 6 คืน  

4. ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการพรอ้มน ้าด่ืมระหว่างมื้ อ และระหว่างวนั 1 ขวด ต่อวนั 

5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ, พรอ้มมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทัวรไ์ทย 

6. ค่าวีซ่าเชงเกน้ทส์ าหรบัท่องเท่ียว  

7. ค่าประกนัสุขภาพรายละเอียดการคุม้ครองตามกรรมภรรม ์ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ไดร้ะบุไว ้

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ /  ใชบ้ริการเคร่ืองด่ืมมินิบารใ์นหอ้งพกั / ค่าใชบ้ริการพิเศษต่างๆ 

5. ค่าทิปพนักงานขบัรถโดยเฉลี่ย 2ยูโร/ท่าน/วนั คือ ทั้งทริปจ านวน 7 วนั X 2 ยูโร = 14ยูโร  

ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ิน วนัละ 3ยูโร/ท่าน/วนั  

6. ค่าทิปส าหรบัหวัหน้าทวัรไ์ทยทิปตามความพอใจ (วนัละ100บาทขึ้ นต า่) X 8 วนั 

 

หมายเหตุ 
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1.กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจากการยกเลิกเท่ียวบิน หรือการล่าช ้าของสายการบิน ท าใหไ้ม่สามารถ กิน-เท่ียว และพักโรงแรมไดค้รบ

ตามโปรแกรมทัวรท่ี์ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสยัเกิดขึ้ นโดยตรงจากทาง

สายการบิน และบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบชดเชยใดๆ 

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบ

ใดๆในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุ , ภัยธรรมชาติ, การตลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจรติดขัด และทรัพยส์ิน

ส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานท่ีต่างๆท่ีเกิดขึ้ น เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนือความดูและการควบคุมของบริษัทฯทั้งน้ี จะยึดถือ

ผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยัของคณะเป็นส าคญั 

3.เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ในการถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5.ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม  

6. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดขึ้ นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง

รายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หน้างานท่ีเกิดขึ้ นจริง 

7. กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

8. ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ ในกรณีท่ีเท่ียวบินมีการล่าชา้ท าใหเ้กิดผลกระทบกบัเท่ียวบินภายในประเทศทางบริษัทฯไม่มี

ส่วนในการรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นใดๆทั้งสิ้ น 

9. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเทา่น้ัน 

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ติดโควิดทางบริษัทฯไม่มีส่วนรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

 

*** หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การ

ล่าชา้อันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความ

ปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดม้อบหมายให ้หัวหนา้ทัวรผ์ูน้  าทัวร ์มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ี

การตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ  าแลว้ บริษัท

ฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แลว้ 
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   ขอ้มูลประเทศออสเตรีย 

 

 

 

 

 

ช่ือทางการ สาธารณรฐัออสเตรีย 

พรมแดน  มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศเยอรมนีและสาธารณรฐัเช็ก ทางตะวนัออกจรดสโลวาเกียและฮงัการี ทางใตจ้รด

สโลวีเนียและอิตาลี ทางตะวนัตกจรดสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละลิกเตนสไตน์ 

ภูมิประเทศ ตั้งอยูใ่นภูมิภาคยุโรปกลาง เป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล 60% ของสภาพภูมิประเทศของประเทศออสเตรียมี

ลกัษณะเป็นภูเขาและเนินเขา ซึ่งไดร้บัการขานนามใหเ้ป็น "ดินแดนแห่งขุนเขา" แม่น ้าสายหลกัคือแม่น ้าดานูบ 

ภาษาที่ใช ้ภาษาเยอรมนั 

ระบบการปกครอง ประชาธิปไตยระบบรฐัสภา มีประธานาธิบดีและนายกฯ 

เมืองหลวง เวียนนา 

เมืองส าคญัอื่นๆ อินซบรู๊ค ซลับวก เบรเกนซ ์ ลินซ ์กราซ  

สกุลเงิน Euro (ยูโร) โดย 1 ยโูร ประมาณ 39 บาท 

ประชากร 8,316,487 คน 

 

ขอ้มูลประเทศสโลวีเนีย 

 

 

 

 

ที่ตั้ง ตั้งอยูใ่นบริเวณยุโรปกลาง ทิศเหนือติดออสเตรีย ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือติดฮังการี ทิศตะวนัตกติดอิตาลี ทิศ

ตะวนัออก และทิศใตติ้ดโครเอเชีย มีพื้ นท่ีติดชายฝั่งทะเลอเดรียติก  

พ้ืนที่ 20,273 ตารางกิโลเมตร (เล็กกวา่ไทย 25 เท่า)  

เมืองหลวง กรุงลุบลิยานา  

ประชากร ประมาณ 2 ลา้นคน ภู 

ภาษา  สโลวีเนีย 91.1% เซอรเ์บียน-โครเอเชียน 4.5% อื่นๆ หรือไม่ระบุ 4.4%  

ศาสนา คริสตนิ์กายโรมนัคาธิลิก 57.8% คริสตนิ์กายออธอด็อกซ ์2.3% คริสต์นิกายอื่นๆ 0.9% มุสลิม  2.4% ไม่นับ

ถือศาสนา 14.6% อื่นๆ หรือไม่ระบุ 23%  

หน่วยเงินตรา ยูโร 
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รายไดป้ระชาชาติตอ่หวั 17,267 ดอลลารส์หรฐั (ปี 2549) 

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบรฐัสภา 

 

ขอ้มูลเที่ยวโครเอเชีย 

 

 

 

 

ประเทศโครเอเชีย หรือ สาธารณรฐัโครเอเชีย (Republic of Croatia) เป็นประเทศรูปเสี้ ยววงเดือนในยุโรปท่ีมีอาณา

เขตจรดทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ยุโรปกลาง และบอลข่าน เมืองหลวงชื่อซาเกร็บ ในประวติัศาสตรปั์จจุบนั โครเอเชียเคย

เป็นสาธารณรฐัในยูโกสลาเวียเดิม แต่ไดร้บัเอกราชในพ.ศ. 2534 และไดส้มคัรเพื่อเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในอนาคต 

ขอ้มูลทัว่ไป เป็นประเทศรูปเสี้ ยววงเดือนในยุโรปท่ีมีอาณาเขตจรดทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ยุโรปกลาง และบอลข่าน 

เมืองหลวงชื่อซาเกร็บ ในประวติัศาสตรปั์จจุบนั โครเอเชียเคยเป็นสาธารณรฐัในยูโกสลาเวียเดิม แต่ไดร้บัเอกราชใน

พ.ศ. 2534 และไดส้มคัรเพื่อเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในอนาคต 

ลกัษณะภูมิประเทศ โครเอเชียตั้งอยู่ระหว่างภูมิภาคยุโรปกลาง ภูมิภาคยุโรปใต ้และภูมิภาคยุโรปตะวนัออก รูปร่าง

ของประเทศคลา้ยกับพระจนัทร์เสี้ ยวหรือเกือกมา้ ซึ่งช่วยให้สามารถติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้นหลายประเทศ ไดแ้ก่ 

สโลวีเนีย ฮงัการี เซอรเ์บีย บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนา มอนเตเนโกร และอิตาลี (อีกฟากหน่ึงของทะเลเอเดรียติก) โดย

แผ่นดินใหญ่ของโครเอเชียถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนไม่ติดต่อกันโดยชายฝั่งทะเลสั้น ๆ ของบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนา 

รอบโครเอเชียโดยมีอาณาเขตตั้งแต่ปลายสุดของเทือกเขาแอลป์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แผ่ลงไปท่ีราบลุ่ม 

Pannonnian cและชายฝั่งแม่น ้าดานูบทางดา้นทิศตะวนัออกภาคกลางครอบคลุมเทือกเขา Dinara และภาคใตแ้ผ่ลงไป

ตามแนวชายฝั่งทะเลอะเดรียติก มีเขตแดนติดต่อกบัประเทศต่างๆดังน้ี  

ทิศเหนือ ติดกบัประเทศฮงัการี และสโลวีเนีย 

ทิศใต ้ติดกบัประเทศ บอสเนีย – เฮอรเ์ซโกวิน่า 

ทิศตะวนัออก ติดกบัประเทศเซอรเ์บีย 

ทิศตะวนัตก ติดกบัทะเลอะเดรียติกและประเทศอิตาลี  

พ้ืนที่ประเทศ มีพื้ นท่ีรวม 56,691 ตารางกิโลเมตร ชายฝั่งทะเลยาวราว 1,778 กิโลเมตร  และมีเกาะใหญ่น้อยราว 

1,185 เมตร  

เมืองหลวงประเทศ  กรุงซาเกร็บ (Zagreb) 

ศาสนา คริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก 87.8% คริสตนิ์กายออเทอรด็์อกซ ์4.4% ครินิกายอื่นๆ 0.4% มุสลิม 1.3% 

ภาษาที่นิยมใชใ้นประเทศ  โครเอเชียนเป็นภาษาราชการ ภาษาอ่ืนๆ ที่ใชพ้ดูกนัโดยชนกลุ่มน้อยไดแ้ก่ เซอรเ์บียน ฮัง

กาเรียน อิตาเลียน เยอรมนั องักฤษ 

อาหารตอ้งชิม: 1. Crni rizot ขา้วผดัด า 
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   2. Kulen เป็นการถนอมอาหารน าเน้ือบดท าเป็นใสก้รอก คลา้ยกบักุนเชียง   แต่ขนาดใหญ่กวา่ 

                      3. ไอศครีมโครเอเชียโฮมเมด ราคาประมาณ 8-10 คูนนา 

สินคา้แนะน า :  ของท่ีระลึกต่างๆ เสื้ อ ปูนปลาสเตอร ์ของใชต้่างๆ, แกว้, เกลือคุณภาพดีจากเหมืองเกลือท่ีมีมาตั้งแต่

ยุคโรมนั, น ้ามนัมะกอก, ไวน์, ลาเวนเดอร,์ ฟองน ้าทะเล, ขนมปังรูปหวัใจ, และผลิตผลทางการเกษตร 


