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xx.xx ตามเวลานดัหมายในใบเตรียมตวั (ส่งให้ก่อนเดินทางประมาณ �-��วนั) พบกนัที�สนามบินสวุรรณภูมิ 

เจ้าหน้าที�ต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อิน 

23.45 น. บินลดัฟา้สู่กรุงเวียนา โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที�ยวบินที� OS026 

 

 

05.35 น. เดินทางถึงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะเปลี�ยนเครื�อง  

07.00 น. บินลดัฟา้สู่ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยเที�ยวบินที� OS681 

07.50 น. นําทา่นเข้าสูน่่านฟา้ของประเทศโครเอเชีย  คณะเดินทางถึง สนามบิน PLESO INTERNATIONAL 

AIRPORT (เวลาท้องถิ�นช้ากวา่เวลาของประเทศไทย � ชั�วโมง)  หลงัจากผา่นขั �นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

และศลุการกร  รวมถึงตรวจเช็คกระเป๋าสมัภาระเป็นที�เรียบร้อย   นําคณะทา่นขึ �นรถปรับอากาศเข้าสูต่วั

เมือง ชมจตุัรัสกลางเมือง มีรูปปั �นของนายพล “บาน โจซฟิ เจลาซคิ” ที�เป็นวีระบุรุษของประเทศ นํา

ทหารชาวโครแอตต่อต้านฮงัการีในสมยัต้นศตวรรษที� �� ตอ่ด้วยเดินชมเขตเมืองเก่าตอนบนและตอนลา่ง 

ที�เชื�อมกนัด้วยรถราง Funicular ที�มีความยาวสั �นที�สดุในยุโรป  เดินชมฝั�ง UPPER TOWN โดยเริ�มจาก ชม 

โบสถ์เซนต์มาร์ค (ST. MARK’S CHURCH) โบสถ์ซึ�งมีสญัลกัษณ์และจดุเด่นอยู่ที�หลงัคาสีสนัสดใสประดบั

ด้วยตราประจํา (COAT OF ARMS) ของโครเอเชีย, ดลัมาเชยี, ซลาโวเนีย และเมืองซาเกรบ / ผา่นชม 

อาคารรัฐสภา (SABOR) ที�สร้างขึ �นในปี ค.ศ. ���� ในโอกาสที�โครเอเชียแยกตวัออกจากอาณาจกัร

ออสโตร-ฮงักาเรียน (AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE) โดยมีการประกาศแยกตวัอย่างเป็นทางการ

บริเวณระเบียงชั �นบนของอาคาร หลงัจากนั �น มีการตดัสินใจแยกตวัออกจากระบบสงัคมนิยมยูโกสลาเวีย

ขึ �น ณ ที�แหง่นี �ในปี ค.ศ. ���� และประกาศตวัเป็นประเทศอิสระ ไม่ขึ �นกบัประเทศใด   

จากนั �น  ผ่านบันทึกภาพ ทําเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENTIAL PALACE หรือ BANSKI DVORI) ซึ�งเป็นที� 

พํานกัของประธานาธิบดีของโครเอเชีย / นําท่านชมและบนัทึกภาพ ประตูหินตะวันออก (STONE GATE 

หรือ KEMENITA VRATA) กําแพงหินโบราณยุคคริสต์ศตวรรษที� �� สร้างรายล้อมเมืองเก่าที�คงความ

อศัจรรย์และปาฏิหาริย์ของภาพพระแม่มารีที�ไม่ได้ถูกเผาทําลายเมื�อไฟไหม้ครั �งใหญ่ในปี ค.ศ. ���� ทําให้

ปัจจบุนัชาวพื �นเมืองนิยมมาไหว้บูชาหรือขอบคณุกบัสิ�งปาฏิหาริย์ ที�เคยขอแล้วได้ดั�งที�ต้องการ สงัเกตจาก

วันแรก  กรุงเทพฯ(สุวรรณภมูิ) 

วันที�สอง เวียนนา-สนามบนิซาเกร็บ-เมืองเก่าซาเกร็บ-หมู่บ้านราสโตเค  (-/L/D) 
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แผน่หินที�ติดโดยรอบ จะสลกัคําว่า “HVALA” ที�แปลว่า ขอบคณุ ในภาษาท้องถิ�น จากนั �นนําทา่นชมตลาด

กลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที�เก่าแก่ที�มีสีสนัสดใส ขายไม้ดอก ไม้ประดบั, ผลไม้ราคาถูก

และผ้าลูกไม้สวยแบบต่างๆ จนได้เวลาอันสมควร อิสระให้ท่านชมภายในวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น 

(St.Stephen) โบสถ์คาทอลิกประจําเมืองซาเกรบ พร้อมรับฟังเรื�องเลา่ทางประวตัิศาสตร์ที�สําคญัของโบสถ์ 

เชิญทา่นอิสระตามอธัยาศยักบัการเลือกซื �อสินค้าและของที�ระลกึในย่านการค้า 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั   

บา่ย ชมด้านนอกโรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theater) เป็นโรงละครขนาดใหญ่ในย่าน 

Lower Town ก่อสร้างเมื�อปี ���� ด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ในยคุนั �นศิลปินมีชื�อเสียงต่างเคยร่วมงานและ

จดัแสดงในโรงละครแห่งนี �มาแล้วมากมาย ปัจจุบันได้รับกันทะนบุํารุงและดูแลเป็นอย่างดีสามารถจผุู้ เข้า

ชมได้ถึง ��� ที�นั�งเลยทีเดียว ด้านนอกรายรอบไปด้วยสวนสาธารณะจนได้รับสมญานามว่า “The Green 

Horse shoe” 

จากนั �นเดินทางไปยังหมู่ บ้านราสโตเค (Rastoke Village) ห่างจากเมืองซาเกร็บประมาณ � ชั�วโมง  

หมู่บ้านเลก็ๆ ที�อยู่ทา่มกลางธรรมชาติ ให้อารมณ์น่ารักๆเหมือนเราไปเที�ยวเมืองป่ายไม่มีผิด เพราะหมู่บ้าน

แหง่นี �ก่อสร้างด้วยไม้ปูหลงัคากระเบื �องที�อยู่ริมสายนํ �ามีลําธารน้อยใหญ่พาดผ่านมากมาย บ้านแต่ละหลงั

จะสร้างขนาดกระทดัรัด บ้านบางหลงัสร้างคร่อมริมลําธารเหน็เป็นชั �นนํ �าตกน้อยๆ น่ารักมาก ให้อิสระท่าน

ถ่ายรูปดื�มดํ�าบรรยากาศอย่างเต็มที�  ได้เวลาสมควรนําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี�พกั   

เย็น รับประทานอาหารเย็น  พกัผอ่น �* หรือเทยีบเทา่ Rastoke 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า   นําท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองพลิทวิตเซ่ (PLITVICE) แห่งแคว้น ISTRIA & 

KVARNER  นําท่านเขาชม อุทยานแห่งชาติพลิทวติเซ่ (Plitvice  Lake National Park) หนึ�งในอุทยาน

แห่งชาติที�งดงามแห่งหนึ�งของยุโรป และยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การ

ยเูนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. ����     ทะเลสาบพลิทไวซ์ตั �งอยู่ในดินแดนทางด้านตะวนัออกเฉียงใต้ของ

ยุโรป ในส่วนของประเทศโครเอเชีย(Croatia) แม่นํ �าโครานา(Korana) 

ทําให้เกิดทะเลสาบ �� แห่งไหลผ่านหินปูนและหินชอล์กเชื�อมต่อกับ 

Cascades นํ �าตก เล็กๆที� ไหลไล่ ระดับ ลงมาเป็ นชั �นๆ เล็ กๆ  และ 

waterfalls นํ �าตกขนาดใหญ่ที�สูงชัน Plitvice Falls (นํ �าตกพลิทไวซ์)  

ชวนมหัศจรรย์กับอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทไวซ์หนึ�งในป่าไม้ที�มี

อายุมากรุ่นสุดท้ายในยุโรป ภูมิประเทศเป็นที�มหศัจรรย์  บ่งบอกถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้มี

ความหลากหลายทางชีวภาพที�อุดมไปด้วยพืชและสตัว์ ทะเลสาบถูกแบ่งเป็น  2 กลุ่มใหญ่ คือ ชั �นบนและ

ชั �นลา่ง การเปลี�ยนของสภาพอากาศตามฤดกูาลระหวา่งชายฝั�งและเขตภาคพื �นทวีป  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

วันที�สาม ราสโตเค-พริทวติเซ่-อุทยานพลิทวติเซ่-ซาดาร์    (B/L/D) 
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จากนั �น นําทา่นสู่ทา่เรือ ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ที�เชื�อมระหว่างทะเลสาบลา่งขึ �นสูช่ ั �นบนของอุทยาน 

(LOWER & UPPER LAKE)     จากนั �นเพลิดเพลินกบัธรรมชาติอนังดงามและอลงัการของ LOWER LAKE   

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนัยิ�งใหญ่และงดงามทา่มกลางหบุเขาหินปนูที�ตั �งตระหงา่น อีกทั �งยงัเชื�อมต่อ

ด้วยนํ �าตกตา่งๆ มากมาย       นําทา่นเดินชมทะเลสาบตา่งๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที�เชื�อมแต่ละทะเลสาบ

เข้าด้วยกันทั �ง �� แหง่    และนอกจากนั �นบริเวณรายล้อมยงัเต็มไปด้วยถํ �าน้อยใหญ่กวา่ �� ถํ �า  และชม 

Big Waterfalls ซึ�งเป็นนํ �าตกที�สงูที�สดุในอุทยานแห่งนี � 

14.00 เดินทางตอ่สู ่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (เดินทางประมาณ � ชั�วโมง) เมืองประวติัศาสตร์มากวา่ 3,000 ปี  

และเป็นเมืองทา่สาํคญัของทะเลเอเดรียติค ที�มีบทบาทมาตั �งแต่

สมยัโรมนัจนถึงปัจจุบนั อดีตเมืองหลวงเก่าของ ภมิูภาคดลัเม

เชีย (Dalmatia) ที�ปัจจบุนัได้กลายเป็นเมืองทอ่งเที�ยวที�มี

ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่นอกจากนี �แล้วเมือง

หลวงเก่าแหง่นี �ยังเป็นที�รู้จกักนัในหมู่ชาวเรือที�มา ค้าขายใน

แถบนี � เนื�องจากเคยเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าขายมาตั �งแต่

สมยัอดีต  

  ชมประตูเมืองเก่า สมยัเวนีซมามีอิทธิพลเหนือซาด้าร์  อนั

งดงามด้วยลวดลายและสญัญลกัษณ์ต่างๆ ชมบริเวณด้านนอก

ของโบสถ์เซนต์ โดแนท (St.Donat)  ซึ�งเป็นโบสถ์สาํคญั

ประจําเมือง  และมหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย (St. 

Anastasia Church)  ที�งดงามด้วยศิลปผสมโรมาเนสก์และ

โกธิค    ชมฟอรัมหรือย่านชุมชน (Roman Forum) ของโรมนัเมื�อสองพนัปีก่อนที�นกัโบราณคดีจะใช้

ความอุตสาหะในการขดุค้นพบหลกัฐานสําคญัตา่งๆในการอยู่อาศยัของชาวโรมนั  แวะชม ตลาดกลาง

เมือง ที�มีชีวิตชีวาสดใสด้วยผกั ผลไม้ ไม้ดอกและอื�นๆ อนัแสดงถึงความอดุมสมบูรณ์ของพื �นดิน  

จากนั �น เดินทางไปยงัริมเมืองซาดาร์  เพื�อสมัผสัประสบการณ์พิเศษที�เดียววในโลก นั�นคือ Sea Organ 

(ออร์แกนนํ �าทะเล) ซึ�งเป็นสถาปัตยกรรมก่อสร้างพื �นที�สาธรณะให้สอดคล้องกบัคลื�นลมทะเล ทําเป็นช่อง

ที�พื �น เมื�อมีคลื�นกระทบจะเกิดเสียงลอดขึ �นมาทางช่องลมไลร่ะดบัเสียงต่างๆแบบเดียวกับออแกน แตเ่ป็น

ออแกนที�สร้างสรรค์โดยธรรมชาตินั�นเอง เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nikola Basic ซึ�งเปิดให้

สาธารณะชนเข้าชมนบัแต่วนัที� 15 เมษายน ปี ค.ศ. 2005 ที�ผ่านมา 

เย็น รับประทานอาหารคํ�า เข้าสู่ที�พกั �* หรือเทียบเทา่ Zadar 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า   นําทา่นเดินทางสู ่เมืองซีบนิิค(Sibenik)  เมืองเก่าริมฝั�งทะเลอาเดรียติค ซึ�งทะเล

อาเดรียติก ก็คือทะเลยอ่ยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยเมืองชิบินิคจะมีอาคารบ้านเรือนที�มีหลงัคาทําด้วย

กระเบื �องสีแสด  สไตล์เรอเนสซองส์ ที�ได้รับอิทธิพลจากทางเวนิส ประเทศอิตาลี   

วนัที�สี�   ซาดาร์-ซีบินิค-โทรเกียร์-สปลิท       (B/L/D) 
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ชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที�สร้างขึ �นราว ค.ศ. 15  ชมมหาวหิารเซนต์เจมส์ 

(St.James) หรือ เซนต์จาคอบ (St.Jakob) ที�ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี�ยน – ดลัเมเชี�ยนได้อยา่งลง

ตวั  งดงามด้วยยอดโดมและหลงัคาที�ประดบัด้วยแผน่หิน  และไม่มีการใช้วสัดมุาเชื�อมต่อ  จนได้รับการยก

ยอ่งให้เป็นมรดกโลกจากยเูนสโก้ 

จากนั �น นําท่านออกเดินทางสู่เมืองโทรเกียร์ ถือว่าเป็นอีกเมืองประวตัิศาสตร์ของโครเอเชีย เป็นเมืองโบราณบน

เกาะเล็กๆ ซึ�งในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกกรีกและโรมนั แต่ปัจจบุนัมีการอนรัุกษ์เป็นเมืองเก่า และได้รับ

การรับรองให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.����   ชมเขตเมืองเก่า  สมัผสัอาคารบ้านเรือนที�ได้รับอิทธิพลจาก

สถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ อาทิ ประตูเมือง Kopnena Vrata ที�ได้มีการบูรณะขึ �นใหม่ในสมัย

ศตวรรษที�  16, หอนาฬิกาที�สร้างขึ �นในสมัยที� 14  แวะถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซ็นต์ลอเรนซ์ (St. 

Lawrence Cathedral) ที�สร้างขึ �นในสมัยที� 12  จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเข้าที�แกะสลักเป็น

เรื�องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา มีรูปปั �นสิงโต อดมั & อีฟและรูปสลกันกับุญเซน็ต์ลอเรนซ์ ผู้สร้างมหา

วิหารแหง่นี � มีเวลาให้ทา่นเดินเลน่ในเมืองเก่า เลือกซื �อสินค้าท้องถิ�น ของที�ระลกึมากมาย 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั   

บา่ย เดินทางต่อไปยังเมือง สปลิท(Split) โดยใช้เส้นทางลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั�งทะเลอาเดรียติคที�มี

บ้านเรือนหลงัคากระเบื �องสีส้ม สลบัตามแนวชายฝั�งเป็นระยะๆ เมืองสปลิท เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองของ

ประเทศโครเอเชียรองลงมาจากเมืองซาเกรบ ศูนย์กลางการพาณิชย์ การคมนาคม แหล่งอารยธรรมของ

แคว้นดัลเมเชีย และเป็นเมืองชายฝั�งเมดิเตอร์เรเนียนที�ใหญ่ที� สดุในโครเอเชีย อีกทั �งยังเป็นหนึ�งในเมืองที�

เก่าแก่ที�สดุด้วย สปลิตนับอายุได้กว่า 1,700 ปี สวยงามดั�งสวรรค์บนดิน เมืองแห่งนี �ได้รับการขึ �นทะเบียน

เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแหง่แรกๆของโลก และเป็นต้นกําเนิดของสนุขัพนัธ์ดลัเมเชียน 

นําท่านชม พระราชวังไดโอคลีเชียน(Diocletians Palace)  สร้างขึ �นโดยจักรพรรดิไดโอคลีเชียนเมื�อต้น

คริสต์ศตวรรษที� 4  จกัรพรรดิไดโอคลีเชียนทรงสร้างพระราชวงัขนาดมหมึาเพื�อเตรียมตวัที�จะใช้เป็นสถานที�

สําหรับปลดเกษียณ ตัวพระราชวงัตั �งอยู่ที�บนแหลมสั �นๆ ทางด้านใต้ของอ่าวของฝั�งทะเลดาลเมเชีย  ตัว

พระราชวงัสร้างลาดลงไปในทิศทางทะเล ทําให้สามารถมองเห็นวิวได้ชดัเจนสวยงาม ในอดีตพระราชวัง

แหง่นี �ดยิู�งใหญ่อลงัการมากเมื�อชาวเรือเดินทางเข้ามาเทียบท่าจะรู้สกึถงึความยิ�งใหญ่รุ่งเรื�องเป็นยิ�งนกั 

เย็น  เข้าที�พกั รับประทานอาหารเย็น พกัผอ่น 3* หรือเทยีบเทา่ Split 

 

 

 

เช้า หลงัอาหารเช้า  นําทา่นเดินทางไปยงั  อ่าวมาลีสตอน (Mali Ston)  (เดินทางประมาณ � ช.ม.) จากนั �น

เปลี�ยนอิริยาบถโดยการล่องเรือ เยี�ยมชมฟาร์มเลี �ยงหอย (��นาที)   ชมขั �นตอนต่างๆ ของการเลี �ยง

หอยนางรม 

เที�ยง นําทา่นรับประทานอาหารกลางวนัเมนทู้องถิ�น 

วันที�ห้า  สปลิท-อ่าวมาลีสตอน-ฟาร์มหอยนางรม-ดูบรอฟนิค-ยอดเขา SRD  (B/L/D) 
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บา่ย เดินทางต่อสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) (เดินทางประมาณ � ช.ม.) เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐ

โครเอเชีย ตลอดสองข้างทางตื�นตาตื�นใจกับอาคารบ้านเรือนที�มีหลงัคาสีแสดแดงที�ตั �งอยู่ตามแนวชายฝั�ง 

เมืองแห่งนี �นับเป็นหนึ�งในเมืองเก่าที�สวยที�สุดในยุโรป ได้รับการขนาน

นามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค” ด้วยความที�มีเอกลกัษณ์เป็น

ของตนเองโดยเฉพาะเรื�องของการวาง ผังเมืองที�สวยงาม ในอดีตนั �น 

"ดูบรอฟนิค" เคยเป็นเมืองมหาอํานาจทางทะเลตั �งแต่ศตวรรษที� 13 

เป็นต้นมา เป็นศูนย์กลางในการควบคุมการเดินเรือในทะเลเอเดรียติค 

และ เมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองที�มีความสําคญัทางธุรกิจเป็นอย่างมาก….. ด้วยเหตุนี �เอง "ดูบรอฟนิค" จงึ

เป็นเมืองที�รํ�ารวย มีเงินทองเหลือเฟือในการตกแต่งพระราชวงั โบสถ์ วิหาร จตัรุัส นํ �าพ ุและ บ้านเรือนต่างๆ 

อย่างงดงามตามยคุสมยั   

ชมยอดเขา SRD ที�มีความสูง ��� เมตร     เพื�อชมวิวทิวทศัน์ที�คงความเป็นเอกลกัษณ์ของบ้านเมือง

หลังคาสีส้มและความงดงามของทะเลอาเดรียติก  ยามสีนํ �าเงินของทะเลตดักับสีส้มแสดของกระเบื �อง

หลงัคาเมืองเก่า ชา่งสวยงามเกินคําบรรยาย 

เย็น เดินทางเข้าสูท่ี�พกั �*+ หรือเทียบเทา่ Neum  รับประทานอาหารเย็น พกัผอ่น 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  นําท่าน  ชมบริเวณเมืองเก่า (Old Town) ซึ�งตั �งอยู่ในโอบล้อมกําแพงโบราณสูง

ตระหง่าน ตรงบริเวณพื �นที�ริมทะเลอาเดรียติก เป็นเขตชุมชนเริ�มแรกที�บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิคมาสร้าง

บ้านเมืองไว้ตั �งแต่ศตวรรษที� 7และสร้างกําแพงเมืองแข็งแรงขึ �นล้อมเมืองไว้ในศตวรรษที� 13 เพื�อปอ้งกนัภัย

จากศัตรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียนมาชีโดเนียนและเซิร์บ ภายในเขตเมืองเก่ามากมายด้วยสิ�งก่อสร้าง

โบราณ ซึ�งได้รับการขึ �นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ นําท่านเดินเที�ยวชมตวัเมืองโดยเริ�มต้น

จากประตูหลัก (Pile Gate) นําไปสู่ Stradum พื �นทางเดินเป็นหินอนัเป็นถนนสายหลกัจาก นํ �าพุโบราณ

ทรงกลม (Onfrio Fountain) ไปจนสุดมุมถนนล้วนเรียงรายไปด้วยสถานที�สําคัญ เช่น Franciscan 

Monastery  วิหารในสถาปัตยกรรมโกธิค ภายในมีร้านขายยาที�เก่าแก่ที�สุดของยุโรป ดําเนินกิจการมา

ตั �งแต ่ปี ค.ศ.1391 

จากนั �น ให้ท่านได้ถ่ายรูปที�ระลกึบริเวณจตัรุัสกลางเมืองซึ�งเป็นสถานที�นดัพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองใน

อดีต รวมถึงสถานที�ลงโทษผู้กระทําผดิด้วย 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั   

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที�ระลึกกับ เสาหินอัศวิน(Orlando Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) ที�ตั �งอยู่

ปลายสดุของถนนสายหลกั สร้างขึ �นเมื�อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทําด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลกูกลมๆ ใต้

หน้าปัด ซึ�งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ �นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั �นของนักบุญ St.Blaise ซึ�งมีโบสถ์

ประจําเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงัและ โบสถ์ The Cathedral Treasury สถานที�

เก็บอัฐิของนักบุญ St.Blaise ภาพเขียนและชิ �นงานศิลปะรวมถึงวตัถุลํ �าค่าจํานวนมากและยังมีส่วนผลิต

วันที�หก นีอุม-เมืองเก่าดูบรอบนิค-นํ �าพุโบราณ-เสาหนิอัศวนิ   (B/L/D) 
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เหรียญกษาปณ์และทองของชั�งที�มีชื�อเสียงของดูบรอฟนิก รวมถึงผ่านชมพระราชวังสปอนซา (Sponza 

Palace) อีกด้วย    จากนั �นอิสระทา่นในการเดินช้อปปิ�งสินค้าพื �นเมืองและของฝากตามอธัยาศยั.... 

เย็น รับประทานอาหารคํ�า พกัผอ่น 4* หรือเทยีบเทา่ Dubrovnik  

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ให้อิสระทา่นเดินเลน่ชมเมืองในชว่งเช้า จากนั �นได้เวลาสมควรรถรับทา่นเดินทางเข้า

สูส่นามบินนานาชาติดบูรอบนิค *อิสระรับประทานอาหารกลางวนัอย่างง่ายในสนามบิน(ไม่รวมในทวัร์) 

14.55 น. บินลดัฟา้สูอ่อสเตรีย โดย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์  เที�ยวบินที� OS732 

16.25 น. ถงึเวียนนา แวะเปลี�ยนเครื�อง 

23.20 น. เดินทางตอ่สูป่ระเทศไทย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์  เที�ยวบินที� OS025 

 

 

14.20 น. ถงึสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ เดนิทาง �� ท่านขึ �นไป 

กําหนดเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั �-� ท่าน/ห้อง 

พกัโฮสเทล / เกสต์เฮ้าส์ 

พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 

15 – 22 ต.ค.���� 83,500.- 15,000.- 

 

อตัรานี�รวม   

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป - กลับ ตามรายการระบ ุตั�วเดี�ยวราคาโปรโมชั�น  โดยสายการบนิออสเตรยีนแอรไ์ลน ์ 

 คา่ Tax + Fuel Charged + Insuranceของสนามบนิทกุแหง่   

 คา่โรงแรมที�พักระดบั 3-4 ดาว (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่บตัรเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารแบบ 2 Course กลางวัน+เย็น ตามรายการระบ ุ

 คา่พาหนะ (รถโคช้มาตราฐานยโุรป) ในการนําเที�ยวตามรายการ 

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทฯจากกรุงเทพฯที�คอยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ธรมเนยีมวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศโครเอเชยี   // มวีซีา่เชงเกน้แบบ Multiple ยงัไมห่มดอาย ุลดได ้5,000 บาท 

 นํ�าดื�มสามารถใชนํ้�าประปาในโครเอเชยีได ้

 คา่ประกนัอบัุตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท แบบกลุม่   (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

อตัรานี�ไมร่วม 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

 คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีสนามบนิและภาษีนํ�ามนั ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา   

 คา่นํ�าหนักของกระเป๋าเดนิทางที�เกนิกวา่สายการบนิกาํหนด *** ทางสายการบนิกาํหนดใหโ้หลดสมัภาระใต้

 เคร ื�องไดเ้พยีง 1 ใน นํ �าหนกัไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั และสามารถถอืขึ�นเคร ื�องไดไ้มเ่กนิ  7 กโิลกรมั  *** 

วันที�เจด็ ดูบริฟนิค-สนามบนิ-เวียนนา        (B/-/-) 

มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น

วันที�แปด สุวรรณภูมิ   

มหาวิหารเซนต์สตเีฟ่น
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิ คา่โทรศัพท ์ ,คา่ซักรดี, คา่เครื�องดื�มในหอ้งพัก,และคา่อาหารที�สั�งมาในหอ้งพัก,คา่อาหาร

 และเครื�องดื�มที�สั�งพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที�ทางบรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�น + คนขับรถ ทา่นละ 45EURO (ตลอดทรปิ/ทา่น) 

 ทปิหวัหนา้ทวัร ์กาํหนดไมตํ่�ากวา่ทา่นละ 500 บาท (ตลอดทรปิ) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

 

เงื�อนไขการจองทัวร์ 

 กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชําระ งวดแรก 25,000 บาท   

 สว่นที�เหลอืชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 45 วัน มิฉะนั �นจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทาง โดยอตัโนมติั 

การยกเลิก 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า �� วัน ก่อนการเดินทาง   หกัค่ามดัจําทา่นละ 25,000 บาท  *ยกเวน้ตั�วเครื�องบินต้องหกั

ตามจริงตามเงื�อนไขของสายการบิน 

 แจ้งลว่งหน้าน้อยกวา่ 45 วัน ก่อนการเดินทาง หกัคา่ดําเนินการต่างๆ รวม ���% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกการเดนิทาง ในวนัเดินทาง, ถกูปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงนิทั �งหมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการ

ลื�นการเดินทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แต่ทั �งนี �ทา่นจะต้องเสียค่าใช้จา่ยที�ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียม

ในการมดัจําตั�ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของ

สายการบิน, อุบติัเหต,ุ ภัยธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่างๆ ที�เกิดขึ �น

เหนือการควบคมุของบริษัทฯ 

 

แผนที�เดินทาง 

 


