
 
 

 

GRAND EUROPE ADRIATIC 11 DAY (OS) 

เส้นทางเจาะลึก  

โครเอเชีย – สโลเวเนีย - บอสเนีย – มอนเตเนโกร 
11 วัน 8 คืน / BY AUSTRIAN AIRLINES (OS) (บินตรง) 
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ไฮไลทโ์ปรแกรม>>โปรแกรมเจาะลึกครบทกุไฮไลท์ เทีย่วสบายๆ ไม่รีบ มเีวลาแต่ละทีส่บายๆ 

                         พร้อมชม 10 มรดกโลก (UNESCO)   
>> ชมอุทยานแห่งชาต ิPLITVICE LAKES NATIONAL PARK เป็น 1 ในอุทยานท่ีสวยท่ีสุดในโลก (Unesco) 

>> ชมเมือง DUBROVNIK เมืองเก่าท่ีสวยท่ีสุดในประเทศโครเอเชีย (Unesco) 

>> ชมเมือง MOSTAR เมืองเก่าท่ีสวยท่ีสุดในประเทศบอสเนีย (Unesco) 

>> ชมเมือง KOTOR เมืองเก่าสุดสวยของประเทศมอนเตเนโกร (Unesco) 

>> ชมทะเลสาบ BLED ทะเลสาบสุดสวย สญัลกัษณข์องประเทศสโลเวเนีย  

>> ชมถํ้า POSTOJNA CAVE ถํ้าท่ีถือว่าสวยท่ีสุดในยุโรป ของประเทศสโลเวเนีย 

>> ชมเมือง TROGIR เมืองเก่าสมยัโรมนัทีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั (Unesco) 

>> ชมพระราชวงั DIOCLETIAN’S PALACE  แห่งเมือง SPLIT  (Unesco) 

>> ชมเมือง GRAZ เมืองสุดสวยท่ีเคยไดร้บัรางวัลเมืองแห่งวฒันธรรมของยุโรป (Unesco) 
>> ชมเมือง POCITELJ เมืองท่ีสถาปัตยกรรมแบบอิสลามมิค (Unesco)  

>> ชมหมู่บา้น BLAGAJ  หมู่บา้นในหุบเขา (Unesco) 

>> ชมกรุง ZAGREB เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย 
>> ชมกรุง LJUBLJANA เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย  

>> ชมหมู่บา้น RASTOKE หมู่บา้นสุดสวย UNSEEN  

>> ชมหมู่บา้น CAVTAT หมู่บา้นสุดสวย UNSEEN  

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  
พิเศษเมนู 

LOBSTER / หอยนางรม / หอยแมลงภู่อบไวน ์

ปลาเทราซ ์/ ไวน ์/ เบียร ์ 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนกังานยกกระเป๋า  
แจกนํ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วนั 
 

กาํหนดการเดินทาง 

เดือน เมษายน 2563 :         8 – 18 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 

เดือน พฤษภาคม 2563 :      29 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2563 (วนัแรงงาน) 

เดือน มิถุนายน 2563 :         3 – 13 มิถุนายน 2563 

               *** กรุณารีบจองเพราะต้องทาํวซ่ีา 2 ประเทศ  โครเอเชีย + ออสเตรีย  ใช้เวลาประมาณ 40 วนั ** 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก  (1) สนามบินสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) – เวยีนนา (ออสเตรีย)  

20.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบินท่ี OS 026   (ใช้เวลาบิน ประมาณ 11 ช.ม.)  

วนัทีส่อง (2) เวยีนนา (ออสเตรีย) – กราซ (UNESCO) – เบลด (สโลเวเนีย) 

05.35 น. เดินทางถึง สนามบิน VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋า

เดินทางเรียบร้อยแลว้ นําท่านรับประทานอาหารเช้า NH AIRPORT  สบายๆไม่ต้องรีบ 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (GRAZ) (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชัว่โมง) ระหวา่ง

ทางชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามของเมืองเกษตรกรรมทั้งสองขา้งทาง นาํท่านชม เมืองกราซ (Graz) ซ่ึงไดรั้บการยก

ยอ่ยใหเ้ป็นเมืองศิลปวฒันธรรมแห่งยโุรป (Cultural City of Europe) ท่ีมีการผสมผสานระหวา่งความคลาสสิคของ

เมืองเก่าและทนัสมยัของเมืองใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งลงตวัท่ีสุด เมืองกราซ (Graz) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่

อนัดบั 2 ของประเทศออสเตรียเป็นรองเพียงแค่เมืองหลวงกรุงเวยีนนาเท่านั้น ยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนรับรองใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ. 1999 (Unseco)  และไดย้งัคงรับเลือกใหเ้ป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรมของยโุรปในปี ค.ศ. 2003 

อีกดว้ย 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

  นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองเบลด (Bled) ประเทศสโลวเีนีย (Slovenia) (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทาง 2.30 ชัว่โมง) เมืองเบลด (Bled) เมืองเล็ก ๆ ซ่ึงเคยไดรั้บรางวลัชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยูริ่ม

ทะเลสาบเบลดท่ีงดงาม แวดลอ้มดว้ยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ท่ีเรียกวา่ Julian Alps Mountain จึงถูกขนานนาม

วา่ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบเบลดแห่งน้ีโดดเด่นดว้ยเกาะกลางทะเลสาบท่ีนํ้าทะเลสาบโดยรอบเป็นสี

เขียวมรกต เมืองเบลด (Bled) เร่ิมมีช่ือเสียงสาํหรับนกัท่องเท่ียวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เม่ือแพทยช์าวสวสิช่ือ  
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  Dr. Arnold Rivli เห็นคุณค่าของอากาศท่ีแสนบริสุทธ์ิของเมืองน้ีไดย้า้ยมารักษาคนไขท่ี้เมืองน้ีและใชชี้วติอยูท่ี่

เมืองน้ีเป็นเวลาถึง 50 ปี อีกทั้ง  นโปเลียนยงัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น  ริมทะเลสาบยงัมีคฤหาสน์ของติโต อดีตผู ้

รวมชาติยูโกสลาเวยี ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีรับแขกบา้นแขกเมือง  อิสระใหท้่านเดินเล่นริมทะเลสาบตามอธัยาศยั 

 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่กัอาหารพืน้เมือง ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั  PARK HOTEL BLED  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

                           ** หมายเหตุ โรงแรมเมือง Bled มีจาํกดั หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิพกัเมืองขา้งเคียง ** 

วนัทีส่าม (3)     เบลด -  ล่องเรือทะเลสาบเบลด  -   ถํา้โพสทอยน่า  -   ลบุเบลยีน่า            

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

  จากนั้นนาํท่าน “ล่องเรือเพลทน่า” ในทะเลสาบเบลด ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงาม ผา่นชมเกาะเป็นท่ีตั้งของ

โบสถป์ระจาํเมืองอนัศกัด์ิสิทธ์ิ สร้างในศตวรรษท่ี 11 เล่ากนัวา่หากคู่สมรสคู่ใดไดม้าโยกระฆงัในโบสถจ์ะมีชีวติคู่

ยนืยาว โดยเจา้บ่าวจะตอ้งอุม้เจา้สาวข้ึนบนัไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ ์นาํท่านเดินทางสู่ “ถํา้โพสทอยน่า” 

(Postojna Cave) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

  จากนั้นนาํท่านชมถํ้าโพสทอยน่าโดยการนัง่รถรางไฟฟ้าของทางถํ้า (15-20 นาที) จากนั้นเดินชมถํ้าซ่ึงถือวา่เป็นถํ้า 

  ท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป มีอายเุก่าแก่กวา่ 2 ลา้นปี มีความยาวภายในถํ้าถึง 27 กิโลเมตร ผา่นลาํธาร เข่ือนเก็บนํ้าใตดิ้น

ภายในถํ้าตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร ภายในถํ้ามีหินงอกหินยอ้ยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มี

หอ้งต่าง ๆ ภายในถํ้ามากมายลดหลัน่เป็นชั้นๆ ราวกบัเนรมิต ท่านจะไดช้มความแปลกของ ปลามนุษย์  
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  (Human Fish)  ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวจากทุกมุมโลกมากกวา่ 10 ลา้นคนมาเยอืนถํ้า  แห่งน้ี อิสระใหท้่านได้

เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั   

                **อุณหภูมิในถํา้เฉลี่ย 9 องศาเซลเซียส ควรสวมเส้ือคลุมกนัหนาวเข้าไปด้วย** 

 

 จากนั้นนาํท่านไปถ่ายแวะรูปดา้นนอกของ ปราสาทเพรดจามา (Predjamski Castle) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  1 ใน 10 ปราสาท ท่ีหาดูไดย้าก ซ่ึงมีความสวยงาม และแปลกตากวา่ปราสาทอ่ืนๆ 

ลกัษณะท่ีโดดเด่นของปราสาทแห่งน้ีคือ ตวัปราสาทถูกสร้างใหอ้ยูร่วมกนัไปกบัถํ้า ปราสาทแห่งน้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 

1274  ถือเป็นปราสาทเก่าแก่อีกแห่งของประเทศสโลวีเนีย  

 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ กรุงลบุเบลยีน่า(Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย (Slovenia)  (ระยะทาง 

53 กิโลมตร ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) แมจ้ะเป็นเมืองท่ีเล็กๆ แต่เป่ียมไปดว้ยบรรยากาศ สงบเรียบร้อยและเป็น

ระเบียบ นาํท่านใหท้่านเดินชมบรรยากาศของ “จตุรัสพรีเซอร์เรนส์” (Preseren Square) กวเีอกแห่งสโลวเีนีย 

ผูป้ระพนัธ์บทเพลงชาติสโลวเีนีย อิสระใหท้่านเดินเล่นตามอธัยาศยั  
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง   

ทีพ่กั INTERCONTINENTAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่  (4) ลบุเบลยีน่า -  กรุงซาเกรบ ( โครเอเชีย ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

นาํท่านชมโบสถป์ระจาํเมือง ต่อดว้ยนาํท่านสู่จตุัรัสท่ีเป็นจุดศูนยร์วมของเมือง ท่านจะไดช้มความสวยงามของ

สะพาน 3 สะพาน ท่ีเช่ือมต่อเมืองเขา้ดว้ยกนั, ถ่ายรูปกบัสะพานมงักร (Dragon Bridge) ซ่ึงถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของ

กรุงลุบเบลียน่า จากนั้นนาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ “เมืองซาเกรบ” (ZAGREB)  (ระยะทาง 145 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง) เป็นเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย (Croatia) ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่พนัปี โดย

เมืองซาเกรบไดเ้ฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ.1994 ท่ีผา่นมาเป็นเมืองหลวงท่ีอุดมไปดว้ยวฒันธรรมและ

ส่ิงก่อสร้างทางประวติัศาสตร์มากมาย และเป็นหวัใจของการปกครอง เศรษฐกิจและวฒันธรรมของประเทศ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 

นาํท่านชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral)  (การเขา้ชมข้ึนอยูก่บัวนัและเวลา อาจมีการปิดหรือ

มีการทาํพธีิ) สถาปัตยกรรมท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 800 ปี และปัจจุบนัไดบู้รณะปฏิสังขรณ์ในสไตลนี์โอ-โกธิค (Neo-

Gothic) งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนกับุญองคส์าํคญัต่างๆ เช่น นกับุญ

เซนตปี์เตอร์, เซนตป์อลล ์ฯลฯ ชมอกัษรโบราณท่ีเป็นอกัษรภาพท่ีมีอายนุบัพนัปี นาํท่านชมเมืองตอนล่าง (Lower 

Town) จตุัรัสกลางเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยหา้งร้านนาํสมยั แหล่งชุมชนและศูนยก์ลางเมืองของชาวซาเกรบ อนัเป็นจุด

ท่ีรถรางสายสีฟ้าทั้งรุ่นใหม่และเก่า มาประจบกนัท่ีน่ี ชม อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelačić ผูย้ิง่ใหญ่ ผูซ่ึ้งต่อสู้เพื่อ

ความอิสระจากชาวฮงัการีเม่ือปี ค.ศ. 1848 ต่อดว้ยนาํท่านสู่ยา่น Flower Square อนัเป็นท่ีตั้งของโบสถอ์อโธดอกซ์ 
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ท่ีมีเพียงไม่ก่ีแห่งในกรุงซาเกรบ นาํท่านขึน้รถรางไฟฟ้า (Funicular) สู่เมืองตอนบน Upper Town เป็นรถรางสาย

ท่ีสั้นท่ีสุดในยโุรป โดยใชเ้วลาในการข้ึนเพียง 57 วนิาที ชมววิทิวทศัน์จากจุดชมววิของเมืองตอนบนท่ีสร้างข้ึน

สมยัศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีซุม้เป็นประตูหิน ผา่นชมโบสถ์ เซนต์ มาร์ก (St. Mark’s Church) ท่ีมีหลงัคาสวย แปลกตา

ไม่เหมือนท่ีไหนใดในโลก ชมประตูเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของ รูปไอคอนพระแม่มารี ท่ีรอดพน้จากเหตุไฟไหมใ้น

สมยั ศตวรรษท่ี 19 โดยในเหตุการณ์ตอนนั้นทุกอยา่งถูกเผาไหม ้มีเพียงรูปไอคอนท่ียงัคงเหลือ จนทาํใหผู้ค้นต่าง

หลัง่ไหลมาขอพรกนัมากมาย  อิสระใหท้่านเดินชมเมือง หรือ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั                   SHERATON  ZAGRAB HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่  (4) ซาเกรบ – รัสต็อคเก้ – อทุยานแห่งชาติพลทิวเิซ่ (UNESCO) - ซาดาร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

  นาํท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติ พลติวเิซ่” (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง) ระหวา่งทางนาํ

ท่านแวะเท่ียวชม หมู่บา้นทอ้งถ่ินระหวา่งทางในเขตเมืองสลุน (Slunj) มีช่ือเรียกกนัวา่ รัสต็อคเก้ (Rastoke)  

  เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบ่นแม่นํ้าโคราน่า ท่ีไหลรวมกนัมาจากอุทยานแห่งชาติพลิทวเิซ่ หมู่บา้นแห่งน้ีถูกสร้างใน

ตอนปลาย ศตวรรษท่ี 19 จนถึงตน้ศตวรรษท่ี 20 ปัจจุบนัมีบา้นของชาวพื้นเมืองประมาณ 30 หลงัคาเรือน ยงัคง

อาศยัในหมู่บา้น และยงัคงทาํโรงโม่แป้ง จากกระแสนํ้าข้ึนตามธรรมชาติ แวะถ่ายรูปกบัหมู่บา้นจนไดเ้วลานาํท่าน

เดินทางเขา้สู่ “อุทยานแห่งชาติพลติวเิซ่” (National Park Plitvice Jezera) อุทยานแห่งชาติพลิตวเิซ่ เป็นอุทยาน

แห่งชาติ ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO เม่ือปี ค.ศ. 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกวา่ 

296 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยผวินํ้าทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกนัถึง 16 ทะเลสาบ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  เมนูปลาเทราซ์ ย่าง 
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จากนั้นนาํท่านชม อุทยานแห่งชาติพลติวเิซ่ ท่านจะไดช้มความงามของทะเลสาบและนํ้าตกท่ีไหลรวยรินลงสู่

ทะเลสาบทัว่ทุกหนทุกแห่ง ชมฝงูปลาแหวกวา่ยในสระนํ้ าใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ย

หุบเขา ตน้ไมใ้หญ่ท่ีร่มร่ืน. นาํท่านสู่ท่าเรือล่องเรือขา้ม KOZJAK LAKE ท่ีเช่ือมระหวา่งทะเลสาบล่างข้ึนสู่ชั้น 

บนของอุทยาน (LOWER & UPPER LAKE) จากนั้นเพลิดเพลินกบัธรรมชาติอนังดงามและอลงัการของ LOWER 

LAKE ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนัยิง่ใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหินปูนท่ีตั้งตระหง่าน อีกทั้งยงัเช่ือมต่อ

ดว้ยนํ้าตกต่างๆมากมาย นาํท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไมท่ี้เช่ือมแต่ละทะเลสาบเขา้ดว้ยกนัทั้ง 

16 แห่ง และนอกจากนั้นบริเวณรายลอ้มยงัเตม็ไปดว้ยถํ้านอ้ยใหญ่กวา่ 20 ถํ้า และชม Big Waterfalls เป็นนํ้าตกท่ี

สูงท่ีสุดในอุทยานแห่งน้ี  จนไดเ้วลานดัหมายจากนั้นนาํท่านสู่เมือง ซาดาร์ ( ZADAR) แควน้ดลัเมเชีย (Dalmatia) 

แควน้ทางตอนใตท่ี้มีลกัษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศแบบเมดิเตอร์เรเนียนขนานแท ้หากใครเคยไดย้นิช่ือหรือ

รู้จกัสุนขัพนัธ์ุ “ดัลเมเช่ียน” (Dalmatian) ดินแดนดลัมาเชียแห่งน้ีคือตน้กาํเนิดของสุนขัพนัธ์ุน้ีน่ีเอง  

คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  ณ โรงแรมทีพ่กั  

ทีพ่กั                     FALKENSTEINER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า (5) ซาดาร์ – โทรเกยีร์ (UNESCO) – สปลทิ - ชมพระราชวงัโบราณ (UNESCO) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

นาํท่านชมเมืองซาร์ดาร์ โดยเร่ิมจากจตุัรัสกลางเมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่การเมือง และร้านคา้เล็กๆอยูไ่ม่ก่ีแห่ง 

ถดัมาไปชมบรรยากาศของเมืองเก่า ชม โรมันฟอรัม (Roman Forum) ลานประชุมกลางเมือง ท่ีปัจจุบนัหลงเหลือ

เพียงแค่ซากปรักหกัพงั ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในฝ่ังตะวนัออกของทะเลเอเดรียติก (Adriatic 

Sea)  โบสถ์ เซนต์ โดแนท (St. Donatus Church) ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณเดียวกนักบัโรมนัฟอรัม ซ่ึงเป็นโบสถไ์บเซน

ไทน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในดลัเมเทีย ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 9 โดยตวัอาคารนั้นสร้างแบบหลงัคาทรงกลม ใชง้าน

สาํหรับพิธีกรรมทางศาสนา ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของเมืองซาดาร์ไปแลว้ดว้ย ถดัไปใกล้ๆ กนัจะ

เป็น โบสถ์ เซนต์ แมร่ี (St. Mary's Church) ซ่ึงปัจจุบนัไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑส์าํหรับการเก็บงานศิลปะ วตัถุ

โบราณท่ีมีความสาํคญัทางศาสนา  ชม มหาวหิารเซนต์ อนาตาเซีย (St. Anastasia Cathedral) คริสตจกัรนิกาย

โรมนัคาทอลิกท่ีใหญ่ท่ีสุดในดลัเมเทีย ซ่ึงถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 4 ถึง 5 เป็นประจาํเมืองซาดาร์ แมว้า่มหา

วหิารจะผา่นการถูกทาํลายในสงครามมาแลว้ก็ตาม จากนั้นนาํท่านชม ซีออร์แกน (Sea Organ) ในปัจจุบนัเป็น
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สถานท่ีนดัพบของหนุ่มสาว ชาวซาดาร์สามารถฟังเสียงของออร์แกนทะเลตวัน้ีโดยใชแ้รงลมจากทะเลเป็นตวั 

ขบัเคล่ือนให้เกิดเป็นเสียงดัง่ออร์แกน สร้างสรรคผ์ลงานสุดน่าท่ึงช้ินน้ีโดย Nikola Bašić สถาปนิกทอ้งถ่ิน ท่ีไดรั้บ

มอบหมายโจทยจ์ากเทศบาลเมือง ใหส้ร้างผลงานสถาปัตยกรรมเพื่อใหเ้ป็นสีสันและจุดจดจาํแห่งใหม่ของเมือง 

แทนท่ีโบราณสถานอนัทรงคุณค่ามากมาย ท่ีถูกทาํลายลงในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสองจนเหลือเพียงซาก 

นอกจากน้ียงัมี “Greeting to the Sun” สร้างข้ึนโดยสถาปนิก Nikola Basic ซ่ึงเขาไดใ้ชแ้ผงโซลาเซลลพ์ลงังาน

แสงอาทิตยม์าสร้างสรรคเ์ป็นสถาปัตยกรรมงานศิลปะท่ีน่าท่ึง โดยใชแ้ผน่กระจกหลายชั้นวางเรียงกนัครอบคลุม

เซลลแ์สงอาทิตย ์ในพื้นท่ีวงกลม ในตอนกลางวนัเซลลเ์หล่าน้ีก็จะดูดกลืนพลงังานแสงอาทิตยจ์นอ่ิม และจะ

ออกมาด๊ีด๊าในตอนกลางคืน  

  
จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่เมือง โทรเกยีร์ (TROGIR) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

1 ชม. 45 นาที) เมืองสวยท่ีเป็นมรดกโลก ระหวา่งทางผา่นชมเมืองท่ีมีสภาพเป็นเกาะอยูโ่ดดเด่ียวสวยงามมีช่ือเสียง

ของโครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน ซ่ึงเป็นเมืองเล็กท่ีสวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ ในสมยัก่อนมีคนยกยอ่ง ให้

ชาวเมืองน้ีเป็นชาวเมืองท่ีมีความอดทนมาก ต่อการใชชี้วิตเน่ืองจากภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแต่ยงัอุตสาหะปลูกพืช

และทาํการเกษตรกรรม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

 

  นาํท่านชมเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ท่ีมีสถาปัตยกรรมในสไตล ์กรีก – โรมนัโบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองเก่าท่ีไดมี้การ

บูรณะข้ึนใหม่เม่ือศตวรรษท่ี 16 , หอนาฬิกาท่ีสร้างข้ึนในสมยัท่ี 14 ผา่นชมมหาวหิารเซ็นตล์อวเ์รนซ์  
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  (St. Lawrence’s Cathedral) ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสร้างนบัสิบปี ท่ีมีความงดงามดว้ยกรอบและ

บานประตูหินแกะสลกั มีรูปป้ันสิงโต อดมั & อีฟและรูปสลกันกับุญเซนตล์อวเ์รนซ์องคส์าํคญั ท่ีผูส้ร้างมหาวิหาร

แห่งน้ีอุทิศให ้ ซ่ึงปัจจุบนัดว้ยเอกลกัษณ์และความเก่าแก่ของเมืองโทรเกียร์ทาํใหย้งัไดรั้บการยกยอ่งจาก 

  ยูเนสโกให้ขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การ (UNESCO )ใน ปี 1997 มีเวลาใหท้่านเดินเล่นในเมืองเก่า 

เลือกซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ินท่ีระลึกมากมายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์แห่งน้ี เม่ือไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ 

เมืองสปลทิ (Split) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที) เมืองสปลิทเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของ

ประเทศ เป็นเมืองท่าท่ีมีความสาํคญัต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวของโครเอเชีย สามารถนัง่เรือขา้มฟากระหวา่ง

ประเทศไปท่ีประเทศอิตาลีได ้ณ เมืองแห่งน้ี นาํท่านชม “พระราชวงัดิโอคลีเช่ียน” (Diocletian’s Palace) ท่ีสร้าง 

  ข้ึนจากพระประสงคข์องจกัรพรรด์ิดิโอคลีเช่ียน ท่ีตอ้งการสร้างพระราชวงัสาํหรับบั้นปลายชีวติของพระองค ์ซ่ึงใช้

เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี ในยคุสมยัของจกัรพรรดิ ดิโอคลีเช่ียน เป็นช่วงยคุสมยัเร่ิมตน้ของจกัรวรรดิโรมนั

ตะวนัออก หรือ จกัรวรรดิไบเซนไทน์นัน่เอง พระราชวงัดิโอเคลเช่ียนได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.

1979 (UNESCO)  ชมหอ้งโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่หอ้งอ่ืนๆ ชมลานกวา้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 

ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวจิิตรสวยงาม อิสระให้ท่านเดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั    

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง   

ทีพ่กั RADISSON BLU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีห่ก (6) สปลทิ -  โพซิเทล(UNESCO)  – บลากายจ์ (UNESCO)   -  โมสตาร์ (UNESCO) (บอสเนีย & เฮอเซ

โกวน่ีา) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโพซิเทล (Pocitelj) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า (Bosnia & Herzegovina)  

(ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชม.) ระหวา่งขา้มพรมแดนจะมีการตรวจวซ่ีาดว้ย โพซิเทลเป็นเมืองท่ีมี

ช่ือเสียง เก่ียวกบัดา้นสถาปัตยกรรมแบบอิสลามมิค (Islamic) ซ่ึงเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีหาชมไดย้ากยิง่ อีกทั้ง

เมืองน้ียงัเป็นเมืองมรดกโลก ท่ียเูนสโกก้าํลงับูรณะใหเ้มืองแห่งน้ีกลบัมาเป็นดงัเดิมเช่นในอดีตกาล เน่ืองจากเมือง

โพซิเทล (Pocitelj) เป็นเมืองท่ีมีตาํนาน ประเพณี และเร่ืองราว ยาวนานท่ีสุดในเขตยุโรปตะวนัออกเฉียงใต ้ 

ระหวา่งทางท่านจะผา่นเมืองสวยช่ือวา่เมืองโอมิช (Omis) เป็นเมืองสวยตั้งอยูริ่มทะเลอาเดรียติค จากนั้นนาํท่าน

เดินทางสู่เมือง บลากายจ์ (Blagaj) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที)  

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

  ชม ตลาดเทปา ซ่ึงเป็นเขตเมืองเก่าท่ีไดรั้บการอนุรักษแ์ละยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลก / นาํท่านเดินชมเมืองเก่าแห่งน้ีท่ี

เตม็ไปดว้ยร้านคา้มากมาย ชมบ้านแบบเติร์ก (Turkish House) ซ่ึงเหลืออยูเ่พียงไม่ก่ีหลงัในโมสตาร์ ปัจจุบนั

เจา้ของบา้นยงัคงเป็นชาวบอสเนียนเช้ือสายเติร์ก มีเวลาใหท้่านอิสระเดินชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั 
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  จากนั้นนาํท่านสู่ เมืองโมสตาร์ (Mostar) (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที) จากนั้นนาํท่านเดิน

ชมเมือง โมสตาร์ เป็นเมืองท่ีเคยถูกระเบิดคร้ังใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหวา่งเซิร์บกบัโครแอต โม

สตาร์เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศ ตั้งอยูบ่นแม่นํ้าเนเรทวา (Neretva) ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นพรมแดน

กั้นวฒันธรรมของสองทอ้งถ่ิน คือทางฝ่ังตะวนัออกของแม่นํ้าจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนท่ีเป็นท่ีตั้ง

ของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝ่ังตะวนัตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสตแ์บบคาทอลิก อนัเป็นท่ีตั้งของโบสถ์

และท่ีอยูข่องนกับวช ปัจจุบนัโมสตาร์เป็นเมืองท่ีสวยงามและโด่งดงัท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงประเทศของบอสเนีย คาํวา่ 

โมสตาร์ มาจากคาํวา่ “The Bridge Keepers” หรือแปลวา่ ชาวโมสตาร์ท่ีคอยดูรักษาสะพานท่ีตั้งอยูเ่หนือแม่นํ้าเนเร

ทวา่  อิสระใหท้่านเดินชมเมืองเลือกซ้ือของท่ีระลึก ตามอธัยาศยั 

 

คํ่า รับประทานอาคารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง   

ทีพ่กั EDEN HOTEL MOSTAR ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด (7) โมสตาร์ – มาล ีสตอน (โครเอเชีย) – ดูบรอฟนิค(UNESCO)  – กาํแพงโบราณ - ชมเมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

นาํท่านเดินทางพรมแดนกลบัเขา้สู่เขตประเทศโครเอเชีย ณ เมืองมาล ีสตอน (Mali Ston) (ระยะทาง 106 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง) นาํท่านเยีย่มชมฟาร์มเล้ียงหอย ชมขั้นตอนต่างๆของการเล้ียงหอย แลว้ใหท้่านได ้ชิม

หอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติคพร้อมดว้ยเคร่ืองเคียง และจิบไวน์สด ท่ามกลางความสวยงามของอ่าวมาลี 

สตอน  
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที) ดูบรอฟ

นิคหรือไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของโครเอเชีย และเป็นเมืองท่ีสวยงามติดอนัดบัตน้ๆของโลก ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ไดถู้ก

โจมตีจากกองทหารยโูกสลาฟ บา้นเรือนกวา่คร่ึง อนุสาวรียต่์างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลงัจากนั้นในปี 

1995 ไดมี้การไดมี้การลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพ

ยโุรป ไดร่้วมกนับูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนท่ีเสียหายข้ึนใหม่ในระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิค ก็กลบัมา

สวยงามอีกคร้ัง และปัจจุบนัเขตเมืองเก่าทีไ่ด้รับการอนุรักษ์และยกย่องให้เป็นมรดกโลก (Unesco)  นาํท่านเยีย่มชม 

“เมืองเก่าดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) ถ่ายรูปท่ีระลึกบริเวณจตุัรัสกลางเมืองซ่ึงเป็นสถานท่ีนดัพบและประกอบ

กิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานท่ีลงโทษผูก้ระทาํผดิดว้ย อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปท่ีระลึกกบั เสาหิน

อศัวนิ (Orlando Column)หอนาฬิกา (Bell Tower) ท่ีตั้งอยูป่ลายสุดของถนนสายหลกั สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1444 

หนา้ปัดทาํดว้ยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตห้นา้ปัดซ่ึงแทนพระจนัทร์บอกขา้งข้ึนขา้งแรมในสมยัก่อน และ

รูปป้ันของ นักบุญ St. Blaise ซ่ึงมีโบสถป์ระจาํเมืองสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงัเพิ่มสเน่ห์มนต์

ขลงัสวยสดงดงาม จากนั้นนาํท่านชมกาํแพงเมืองโบราณ ข้ึนชมความสวยงามของแนวหลงัคาสีส้มตระหง่านไปทั้ง

เมืองเก่า กาํแพงแห่งน้ีมีความยาวรวมกนัประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้พลิดเพลินชมความสวยงาม โดยวา่กนัวา่

ใครมาเมืองดูบรอฟนิคแลว้ไม่ไดข้ึ้นมาชมกาํแพงเมืองโบราณแห่งน้ี ถือวา่มาไม่ถึงดูบรอฟนิค 
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คํ่า รับประทานอาหาร คํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง เมนูพเิศษ กุ้ง LOBSTER ย่าง เสิร์ฟพร้อมสปาเกต็ต้ี   

ทีพ่กั KOMPAS DUBROVNIK  HOTEL   ระดับ 4 ดาว  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีแ่ปด (8)  ดูบรอฟนิค – ขึน้เคเบิล้คาร์ชมววิ - ซาฟตัท – กอเตอร์(UNESCO) (มอนเตเนโกร) – บุดวา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

  จากนั้นนาํท่านข้ึนเคเบิ้ลคาร์ สู่จุดชมววิบนยอดเขาความสูง 405 เมตร เพื่อชมทศันียภาพของเมืองแบบพาโนรามา 

กล่าวกนัวา่เป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดของเมือง อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นไดเ้วลานาํท่านเดินทางกลบั

สู่ดา้นล่าง จากนั้นนาํท่านเดินทางโดยรถบสัสู่เมือง ซาฟตทั (Cavtat) เมืองเล็กๆ สวย สงบ บา้นเรือนท่ีสร้างลดหลัน่

ตามเขาริมทะเลอเดรียติค ท่ีถูกคน้พบตั้งแต่ศตวรรษท่ี 6 จากนั้นใหท้่านเดินเล่นชมเมืองแสนสวยแห่งน้ี หรือนัง่จิบ

กาแฟ ชมววิบบรรยากาศอนัโรแมนติคของเมือง 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

 นาํท่านขา้มพรมแดนสู่ ประเทศมอนเตเนโกร (Montenegro) แปลความหมายเป็นภาษาองักฤษไดว้า่ BLACK 

MOUNTAIN หรือ "ภูเขาสีดาํ" ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์ ปัจจุบนัมอนเตเนโกร

เป็นประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ และพยายามร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสหภาพยโุรป นาํท่านเดินทางสู่  

เมืองกอเตอร์ (Kotor) (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชัว่โมง)  มรดกโลก UNESCO แห่งแรกของ

ประเทศมอนเตเนโกรทีไ่ด้รับการรับรองในปี ค.ศ.1979  ระหวา่งทางท่านจะได ้ชมเมืองเก่าและธรรมชาติท่ีสวยงาม.

นาํท่านชม ST.TRIPHUN CHURCH โบสถนิ์กายคาทอลิก และ ST.NIKOLA CHURCH โบสถนิ์กายออโธด
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อกซ์ จากนั้นเม่ือไดเ้วลาอนัสมควร  จากนั้นนาํท่านชมเขตเมืองเก่าของเมืองกอเตอร์ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้

ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

 

จากนั้นไดเ้วลานาํท่านสู่ เมืองบุดว่า (BUDVA) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที) เป็นเมืองโบราณ

ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังอาเดรียติค  เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดอีกแห่งท่ีตั้งอยูร่อบทะเลอาเดรีตติค มีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 

2,500 ปี ปัจจุบนัไดรั้บฉายาวา่เป็น “ริเวยีร่าแห่งมอนเตเนโกร”  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองโรงแรมทีพ่กั  

ทีพ่กั  HOTEL SPLENDID HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  

วนัทีสิ่บ (10)  บุดว่า – สเวติ สเตฟาน - พอตกอริซ่า – เวยีนนา (ออสเตรีย) - พเิศษ!! ช็อปป้ิง พาร์ดอร์ฟเอาท์เลท  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปกบั หมู่บา้นสเวติ สเตฟาน (Sveti Stefan) ท่ีเป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์คสาํคญัของ

ประเทศมอนเตเนโกร เพราะความน่าสนใจตรงท่ีเป็นเกาะท่ีมีถนนเช่ือมต่อกบัชายฝ่ัง หลงัคาบา้นเรือนทาํจากดิน

เผาสีส้ม ตดักบัสีนํ้าทะเล จึงไดบ้รรยากาศท่ีดูเป็นส่วนตวั และท่ีน่ียงัจดัเป็นรีสอร์ทอีกดว้ย โดยเม่ือก่อน สมยั 

ศตวรรษท่ี 15 หมู่บา้นสเวติ สเตฟาน (Sveti Stefan) เคยเป็นชุมชนชาวประมงแบบเรียบง่าย แต่ก็น่าเศร้าท่ีชาวบา้น

ถูกขบัไล่ เพื่อสร้างเกาะดงักล่าวใหเ้ป็นโรงแรมเหมือนอยา่ง ปัจจุบนั โดยแขกคนดงัท่ีเคยมาเขา้พกั ส่วนมากจะเป็น

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง เช่น มาริลีน มอนโรและเคิร์ก ดกัลาส และทางเกาะไม่อนุญาตให้เขา้ชม ยกเวน้ผูท่ี้พกัรีสอร์ทใน

เกาะเท่านั้น   

 

 GRAND EUROPE ADRIATIC 11DAY (OS)  โครเอเชีย-สโลวเีนีย - บอสเนีย -มอนเตเนโกร - ออสเตรีย 11 วนั   Page 15 



 
 

เม่ือไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ กรุงพอดกอริซ่า เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

  นาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน พอดกอรีซา สนามบินนานาชาติ ณ เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร 

15.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เท่ียวบิน OS 728 (ใช้เวลาบิน 

ประมาณ 1:40 ช.ม.)  

16.40 น. เดินทางถึง กรุงเวยีนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 

พเิศษ!!! นําท่านเดินทางออกนอกสนามบิน เพ่ือช้อปป้ิง ณ พาร์นดอร์ฟเอาท์เลทสถานทีช้่อปป้ิงเอาท์เลททีใ่หญ่ 

ทีสุ่ดในประเทศออสเตรีย **เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน อิสระมื้อเยน็ตามอัธยาศัย** 

 *** หากเป็นวันเสาร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เปลีย่นมาช้อปป้ิงถนนคาร์ทเนอร์ ในกรุงเวยีนนาแทน *** 

หมายเหตุ: วนัจนัทร์ – วนัพฤหัสบด ีเปิด 09.30 น. – 20.00 น. 

วนัศุกร์ เปิด 09.30 น. – 21.30 น. / วนัเสาร์ เปิด 09.00 น. – 18.00 น. / วนัอาทติย์ปิด 

         ** หาก สายการบินภายใน เกดิความล่าช้า ทาํให้มาถงึช้ามากเกนิกว่ากาํหนด ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการออกไปช้อปป้ิง Outlet ** 

20.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินเวยีนนา  

  หมายเหตุ ระหว่างรอเคร่ืองในสนามบินเวยีนนา ท่านสามารถซ้ือสินค้าในสนามบิน หากราคาสินค้าในบิลเดียวกัน

เกิน 75 ยโูร สามารถทาํภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ี INFORMATION สนามบินเวยีนนา 

23.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เท่ียวบิน OS 025  

  (ใช้เวลาบิน ประมาณ 10 ช่ัวโมง) 

วนัทีสิ่บเอด็  (11) สนามบินสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) 

14.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ... 

*********************************** 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู ่

เดก็ตํ่ากว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็มากกวา่  7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสรมิ 

เดก็ตํ่ากว่า 7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไมมี่เตียงเสรมิ 

พกัเด่ียว 

จา่ยเพิ่ม 

8 – 18 เมษายน 2563** 122,900 122,900 117,900 112,900 18,000 

29 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2563 122,900 122,900 117,900 112,900 18,000 

3 – 13 มิถุนายน 2563 119,900 119,900 114,900 109,900 18,000 
 

** ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากตํา่กว่า 15 ท่าน มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิ หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดนิทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเทา่นัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น เรยีนแนะนาํวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ท่านใดที่จะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทวัรก์่อน มิเชน่น้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 

และที่มีเอกสารยนืยนัเท่าน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ไดทุ้กกรณี** * 

อตัรานีร้วม  

• ตัว๋เคร่ืองบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลบั (ชั้น ECONOMY) ตามรายการท่ีระบุไว ้    

• ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ        

• ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทางตามท่ีระบุ          

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

• ค่าพาหนะในระหวา่งนาํเท่ียวทั้งหมดตามท่ีระบุ         

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ        

• ประกนัภยัการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา) หรือเป็นไปตามเง่ือนไข

ท่ีประกนักาํหนด  

• ค่าธรรมเนียม วซ่ีาโครเอเชีย และ วซ่ีาออสเตรีย 

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถต่างประเทศ + ไกดท์อ้งถ่ิน  

• นํ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด / วนั / ท่าน 
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อตัรานีไ้ม่รวม   

• ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์/ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษใน

ร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให ้เป็นตน้  

• ค่าธรรมเนียมทิป หวัหนา้ทวัร์ ไทย  

 

การเลือกหรือการเปลี่ยนเมนูอาหาร 

• ทุกท่านจําเป็นจะต้องแจ้งการเปลีย่นแปลงอาหารก่อนเดินทางเท่าน้ัน โดยเมนูอาหารจะเปลีย่นตามความเหมาะสมกบั

เมนูอาหารของมื้อน้ันๆ และทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

• หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนเดินทางเท่าน้ัน 

• หากท่านใดไม่รับประทานเน้ือววั จําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนเดินทางเท่าน้ัน และทางบริษัทจะเปลีย่นเป็นเมนูหมู หรือ ไก่ 

ให้ตามความเหมาะสมของร้านอาหาร 

• หากแจ้งการเปลีย่นแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้นบางกรณี) และทางบริษัทจะไม่คืน

เงินใดๆทั้งส้ิน  

วธีิการจองทวัร์ 

กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3  วนั จากวนัจอง (First come First served)  และชาํระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วนั 

หรือ เม่ือทางสายการบินมีการเรียกออกตัว๋ โดยทางบริษทัทวัร์ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน  

 

เง่ือนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

• ยกเลิกหลงัการจอง ปรับเงินทนัที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินทั้งหมด ( หลงัจากหักค่าใช้จ่ายตามจริง )  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000.- บาท / ท่าน   

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ 

• ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 

• หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 

• หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดรั้บวซ่ีา ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และหากวซ่ีาของผูเ้ดินทางไม่ผา่น 

ทางบริษทัฯจะทาํการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ข้ึนอยูก่บั CONDITION ของทางสายการบิน 
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ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกั

แบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 

หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึงอยูใ่นการออกแบบ

ของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็น

หอ้งแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมตัวิซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการปฏิเสธวี

ซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิค่าวี

ซ่าและค่าบริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้หากวี

ซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองกระเป๋า 

     ◊   สาํหรับนํ้ าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊สําหรับนํ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้้องเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม โหลดได้เพียง 1 ช้ินเท่านั้ น (สําหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวา่งนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

     ◊ ทางบรษัิทฯไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสยี,สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

โปรดทราบ ! 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ก่อน อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสาย การบิน, 

การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์

และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้

ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

***เม่ือท่านจองทวัร์และชําระเงินมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว** 
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