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ออสเตรีย-สโลเวเนีย-โครเอเชีย-บอสเนีย-มอนเตเนโกร
เวียนนา(ออสเตรี ย)-กราซ-ล่องเรื อทะเลสาบเบลด(สโลเวเนีย)-ถ้ าโพสทอยน่ า-ลุบเบลียน่า
ซาเกรบ(โครเอเชี ย)-อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ -ซาดาร์ – โทรเกียร์ -สปลิท-พระราชวังดิ โอคลีเชี่ ยน-โมสตาร์(บอสเนีย)
ดูบรอฟนิค(โครเอเชี ย)-กาแพงเมืองโบราณ--กอตอร์(มอนเตเนโกร)-บุดวา-พอตกอริ ซ่า
ช็อปปิ้ ง เอาท์เลท พาร์ นดอฟ ประเทศออสเตรี ย
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Program Included
แพ๊คเกตทัวร์ นรี้ วมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ

แพ๊กเกตทัวร์ นี้รวมค่าวีซ่าโครเอเชีย
ท่านจะได้ รับประทานอาหารท้องถิน่ ที่ไม่ ควรพลาด
โรงแรมที่พกั ในแพ๊กเกตทัวร์ นกี้ ารันตีในระดับพรีเมี่ยม
เยีย่ มชมมรดกโลกที่มีชื่อเสียงในประเทศโครเอเชีย
แพ๊กเกตทัวร์ นี้รวมบริการน้าดืม่ ท่านละ 2 ขวด ต่ อวัน
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CROATIA AUTHENTIC FOOD
 “Cevapi” ชวาปี้ อาหารยอดนิยมของ “ยูโกสลาเวีย” โดยมีตน้
กาเนิดที่ประเทศบอสเนีย


“Truffle” รับประทาน “เห็ดทรัฟเฟิ้ ล” ของซีกนั เต้ ที่ข้ นึ ชื่อ จาก
แคว้นอีสเตรีย ประเทศโครเอเชีย



“Veal Steak” สเต๊กเนื้อลูกวัว เมนูเด็ดจากแคว้น ควาเนอร์-ไฮ
แลนด์ หากไม่รับประทานสมารถเป็ นเป็ นหมูหรื อไก่แทน



“Grilled Trout” ปลาเทร้าส์น้ าจืด อาหารขึ้นชื่อในเขตริ กา้ ณ
อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่



“Black Risotto” อาหารพื้นเมืองในงานแต่งงานของชาว
พื้นเมือง ที่ใครๆมาเที่ยวจะต้องมารับประทาน



“Grilled Salmon” ปลาแซลม่อนย่าง เมนูเด็ด ที่มสี ไตล์การ
เสิร์ฟแบบโครเอเชี่ยน



“Oyster Tasting” จิบไวน์ขาวพร้อม ล่องเรื อชิมหอยนางรม
บริ เวณ อ่าวมาลี สตอน



“Grilled Tuna” จานเด็ดแห่งทะเลอาเดรียติค สเต๊ก ลาทูน่า
ปลาขึ้นชื่อทีส่ ุดของประเทศโครเอเชีย



“Grilled Squid” เมนูปลาหมึกย่าง อาหารแนะนาของแคว้น
ดัลเมเชีย-ดูบรอฟนิค



“Mussel In Buzara” บูซาร่ า หอยแมลงภู่ในซอสมะเขือเทศ
สไตล์โครเอเชี่ยนแท้ๆ



“Lobster” รับประทาน กุง้ มังกร เสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้ นัง่
รับประทานริ มทะเลอาเดรี ยติค
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รายละเอียดการเดินทาง
วันศุกร์ ที่ 27 ก.ย. (1) สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) – เวียนนา ( ออสเตรีย )
21.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรี ยนแอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้
การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
23.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยเที่ยวบินที่ OS 016 ( ใช้ เวลาบิน ประมาณ 10.50 ช.ม.)
วันเสาร์ ที่ 28 ก.ย. (2) เวียนนา (ออสเตรีย) – กราซ (UNESCO) – เบลด (สโลเวเนีย)
05.35 น.
เดินทางถึง สนามบิน Vienna International Airport หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระเรี ยบร้อย
นาท่านรับประทานบุฟเฟ่ ตอ์ าหารเช้า ณ Hotel NH Vienna Airport เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ “เมืองกราซ”
(GRAZ) (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชัว่ โมง) ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของเมือง
เกษตรกรรมทั้งสองข้างทาง / เดินทางถึงเมืองกราซ (Graz) นาท่านชม เมืองกราซ (Graz) ซึ่งได้รับการยกย่อยให้เป็ น
เมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (Cultural City of Europe) ที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและ
ทันสมัยของเมืองใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัวที่สุด เมืองกราซ (Graz) เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่อนั ดับ 2 ของ
ประเทศออสเตรี ยเป็ นรองเพียงแค่เมืองหลวงกรุงเวียนนาเท่านั้น ยูเนสโกได้ข้ นึ ทะเบียนรับรองให้เป็ นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 1999 และได้ยงั คงรับเลือกให้เป็ นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2003 อีกด้วย

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ “เมืองเบลด” (Bled) ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) (ระยะทาง 222 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทาง 2.30 ชัว่ โมง) / เดินทางถึงเมืองเบลด (Bled) เมืองเล็ก ๆ ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรี สอร์ ทของโลก ตั้งอยู่
ริ มทะเลสาบเบลดที่งดงาม แวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ ที่เรี ยกว่า Julian Alps Mountain จึงถูกขนาน
นามว่าไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบเบลดแห่งนี้โดดเด่นด้วยเกาะกลางทะเลสาบที่น้าทะเลสาบโดยรอบเป็ นสี
เขียวมรกต เมืองเบลด (Bled)

Europe Balkans 5 countries 9 วัน 6 คืน หน้า 5

เริ่ มมีชื่อเสียงสาหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เมื่อแพทย์ชาวสวิสชื่อ Dr. Arnold Rivli เห็นคุณค่าของอากาศ
ที่แสนบริ สุทธิ์ของเมืองนี้ได้ยา้ ยมารักษาคนไข้ที่เมืองนี้และใช้ชีวิตอยูท่ ี่เมืองนี้เป็ นเวลาถึง 50 ปี อีกทั้ง นโปเลียน
ยังเคยใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อน ริ มทะเลสาบยังมีคฤหาสน์ของติโต อดีตผูร้ วมชาติยูโกสลาเวีย ซึ่ งใช้เป็ นที่รับแขก
บ้านแขกเมือง / จากนั้นนาท่าน “ล่องเรือเพลทน่ า” ในทะเลสาบเบลด ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่มีความสวยงาม ผ่านชม
เกาะเป็ นที่ต้งั ของโบสถ์ประจาเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 11 เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆังใน
โบสถ์จะมีชีวิตคู่ยนื ยาว โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุม้ เจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรื อจนถึงประตูโบสถ์
คา่
นาท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. (3) เบลด – ถ้าโพสทอยน่ า – ซาเกรบ ( โครเอเชีย )
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ “ถ้าโพสทอยน่ า” (Postojna Cave) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) ชมถ้ า
โพสทอยน่าโดยการนัง่ รถรางไฟฟ้ าของทางถ้า (15-20 นาที) จากนั้นเดินชมถ้าซึ่งถือว่าเป็ นถ้าที่สวยที่สุดในยุโรป มี
อายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี มีความยาวภายในถ้าถึง 27 กิโลเมตร ผ่านลาธาร เขื่อนเก็บน้ าใต้ดินภายในถ้าตลอดระยะทาง
5 กิโลเมตร ภายในถ้ ามีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสี สันสวยงามสุ ดพรรณนา มีห้องต่าง ๆ ภายในถ้ า
มากมายลดหลัน่ เป็ นชั้นๆ ราวกับเนรมิต ท่านจะได้ชมความแปลกของ ปลามนุษย์ (Human Fish) ในแต่ละปี จะมี
นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมากกว่า 10 ล้านคนมาเยือนถ้ า แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองตาม
อัธยาศัย

เที่ยง
บ่ าย

**อุณหภูมิในถ้ำเฉลี่ย 9 องศำเซลเซียส ควรสวมเสื้อคลุมกันหนำวเข้ำไปด้วย**
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศข้ามพรมแดนสู่ กรุ ง “ซาเกรบ” (ZAGREB) (ระยะทาง 198 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) (มีการตรวจวีซ่าก่อนข้ามพรมแดน) ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย
(CROATIA) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี โดยเมืองซาเกรบได้เฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ.1994 ที่
ผ่านมาเป็ นเมืองหลวงที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ มากมาย และเป็ นหัวใจของการ
ปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ / นาท่านชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่ น (St. Stephen's) (การเข้าชมขึ้นอยู่
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กับวันและเวลา อาจมีการปิ ดหรื อมีการทาพิธี) สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปั จจุ บนั ได้บูรณะ
ปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสี ทองอร่ าม ภายในประดิษฐานรู ปนักบุญองค์
สาคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์ , เซนต์ปอลล์ ฯลฯ ชมอักษรโบราณที่เป็ นอักษรภาพที่มีอายุนับพันปี นาท่าน
ชมเมืองตอนล่าง (Lower Town) จัตุรัสกลางเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยห้างร้านนาสมัย แหล่งชุมชนและศูนย์กลางเมือง
ของชาวซาเกรบ อันเป็ นจุดที่รถรางสายสีฟ้าทั้งรุ่ นใหม่และเก่า มาประจบกันที่นี่ ชม อนุสาวรี ย์ Ban Josip Jelacic
นายพลผูย้ งิ่ ใหญ่ ผูซ้ ่ึงต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาวฮังการี เมื่อปี ค.ศ. 1848 ต่อด้วยนาท่านย่าน Flower Square อัน
เป็ นที่ต้งั ของโบสถ์ออโธดอก ที่มีเพียงไม่กี่แห่งในกรุ งซาเกรบ นาท่านขึ้น รถรางไฟฟ้ า (Funicular) สู่เมืองตอนบน
Upper Town เป็ นรถรางสายที่ส้ นั ที่สุดในยุโรป โดยใช้เวลาในการขึ้นเพียง 57 วินาที ชมวิวทิวทัศน์จากจุดชมวิวของ
เมืองตอนบน ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็ น ผ่านชมโบสถ์ เซนต์ มาร์ ก (St. Mark Church) ที่มี
หลังคาสวย แปลกตา ไม่เหมือนที่ไหนใดในโลก ชมประตูเมืองโบราณ เป็ นที่ต้งั ของ รู ปไอคอนพระแม่มารี ที่รอด
พ้นจากเหตุไฟไหม้ในสมัย ศตวรรษที่ 19 โดยในเหตุการณ์ตอนนั้นทุกอย่างถูกเผาไหม้ มีเพียงรู ปไอคอนที่ยงั คง
เหลือ จนทาให้ผูค้ นมากราบไหว้บูชาขอสิ่ งปาฏิหารย์ และมีการนาแผ่นหินอ่อน เขียนคาว่า ฮวา-ล่า (HVALA)
แปลว่า “ขอบคุณ” มาติดไว้ตามผนังจนเต็มไปหมด

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 - 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันจันทร์ ที่ 30 ก.ย. (4) ซาเกรบ – อุทยานแห่ งชาติ พลิทวิเซ่ – ซาดาร์
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ “อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ ” National Park Plitvice Jezera (ระยะทาง
130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) ระหว่างทางแวะถ่ายรู ปที่พิพิธภัณฑ์สงครามกลางแจ้ง ณ เมือง
“คาโลวัช” Karlovac เมืองผลิตเบียร์ชื่อดังของประเทศโครเอเชีย ผ่านชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สอง
ข้างทางที่รายล้อมด้วยป่ าเขาสลับ ทุ่งหญ้า ฟาร์มเกษตร
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เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านชมความสวยงาม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (National Park Plitvice Jezera) ที่ต้ งั อยู่ใจกลางของประเทศ
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็ นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี
1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 269 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า
รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่ อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนิ นเขา ท่านจะ
เพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน้ าตกที่ไหลรวยริ นลงสู่ทะเลสาบทัว่ ทุกหนทุกแห่ง นาท่านเดินชม
ธรรมชาติอนั สวยงาม ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ าใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้ า แวดล้อมด้วยหุบเขา
ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่ น..นาท่านสู่ท่าเรื อ ล่องเรื อข้าม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ ช้ นั บนของ
อุทยาน (LOWER & UPPER LAKE) จากนั้นเพลิดเพลินกับธรรมชาติอนั งดงามและอลังการของ LOWER LAKE
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนั ยิง่ ใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหินปูนที่ต้งั ตระหง่าน อีกทั้งยังเชื่อมต่อด้วยน้ าตก
ต่างๆมากมาย นาท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกันทั้ง 16 แห่ง
และนอกจากนั้นบริเวณรายล้อมยังเต็มไปด้วยถ้าน้อยใหญ่และชม Big Waterfalls ซึ่งเป็ นน้ าตกที่สูงที่สุดในอุทยาน
แห่งนี้/จากนั้นนาท่านเดินทางออกจากพลิทวิเซ่ ตอนกลางของประเทศโครเอเชียสู่ เมือง “ซาดาร์ ” (ZADAR)
(ระยะทาง 119 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่ โมง) แคว้น “ดัลมาเชีย” เป็ นแคว้นทางตอนใต้ที่มีลกั ษณ
ภูมิอากาศและภูมิประเทศแบบเมดิเตอร์เรเนียนขนานแท้ หากใครเคยได้ยนิ ชื่อหรื อรู้จกั สุนขั พันธุ์ “ดัลมาเชี่ยน” ดิน
แดนดัลมาเชียน แห่งนี้คือต้นกาเนิดของสุนขั พันธุ์น้ ีนี่เอง

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมทีพ่ ัก
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 - 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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วันอังคารที่ 1 ต.ค. (5) ซาดาร์ – โทรเกียร์ (UNESCO) – สปลิท (UNESCO) ชมพระราชวังโบราณ (UNESCO) – โมสตาร์
(UNESCO) บอสเนีย & เฮอเซโกวีน่า
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโทรเกียร์ ” (Trogir) เมืองมรดกโลก (ระยะทาง 214 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชัว่ โมง)
ชมเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรี ก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองเก่าที่ได้มีการบูรณะ
ขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 , หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ (St. Lawrence’s
Cathedral) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้ างนับสิ บปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหิน
แกะสลัก มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรู ปสลักนักบุญเซนต์ลอว์เรนซ์องค์สาคัญ ที่ผสู้ ร้างมหาวิหารแห่งนี้อุทิศให้
มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าท้องถิน่ ที่ระลึกมากมายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์แห่งนี้ เมื่อได้เวลา
อันสมควร นาท่านเดินทางสู่ “เมืองสปลิท” (Split) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที) สปลิทเป็ น
เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศ เป็ นเมืองท่าที่มีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโครเอเชีย สามารถนัง่ เรื อ
ข้ามฟากระหว่างประเทศไปที่ประเทศอิตาลีได้ ณ เมืองแห่งนี้

เที่ยง

บ่าย

รับประทานอาหรกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านชม “พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน” (Diocletian’s Palace) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน
ที่ตอ้ งการสร้างพระราชวังสาหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่ งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ในยุค
สมัยของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน เป็ นช่วงยุคสมัยเริ่ มต้นของจักรวรรดิโรมันตะวันออก หรื อ จักรวรรดิไบเซนไทน์
นัน่ เอง พระราชวังดิโอเคลเชี่ยนได้ข้ ึนทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 ชมห้องโถงกลางซึ่ งมีทางเดินที่
เชื่อมต่อสู่หอ้ งอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่ งล้อมไว้ดว้ ยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อ
ดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านสู่ “เมืองโมสตาร์ ” (Mostar)
ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า (Bosnia & Herzegovina) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชัว่ โมง)
ระหว่างข้ามพรมแดนจะมีการตรวจวีซ่าด้วย โดยระหว่างทางท่านจะผ่านเมืองสวยชื่อว่าเมืองโอมิช (Omis) เป็ น
เมืองสวยตั้งอยูร่ ิ มทะเลอาเดรี ยติค
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โมสตาร์ เป็ นเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิ ร์บกับโครแอต โมสตาร์
เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น้ าเนเรทวา (Neretva) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนเป็ นพรมแดนกั้น
วัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าจะเป็ นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็ นส่วนที่เป็ นที่ต้งั ของ
สุเหร่ าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็ นส่วนของศาสนาคริ สต์แบบคาทอลิก อันเป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์และที่
อยูข่ องนักบวช ปัจจุบนั โมสตาร์ เป็ นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่งหนึ่งประเทศของบอสเนีย คาว่า โม
สตาร์ มาจากคาว่า “The Bridge Keepers” หรื อแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูรักษาสะพานที่ต้งั อยูเ่ หนือแม่น้ าเนเรทว่า

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 - 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันพุธที่ 2 ต.ค. (6) โมสตาร์ – มาลี สตอน (โครเอเชีย) – ดูบรอฟนิค
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเยีย่ มชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆของการเลี้ยงหอย แล้วให้ท่านได้ ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอเด
รี ยติคพร้อมด้วยเครื่ องเคียง และจิบไวน์สด ท่ามกลางความสวยงามของอ่าวมาลี สตอน
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เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) ดูบรอฟ
นิคหรื อไข่มุกแห่งทะเลอาเดรี ยติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดแห่ง
หนึ่งของโครเอเชีย และเป็ นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่ งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้ถูก
โจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรื อนกว่าครึ่ ง อนุสาวรี ยต์ ่างๆ เสียหาย และทรุ ดโทรม หลังจากนั้นในปี 1995
ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิ สัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่ มเข้าสู่ สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพ
ยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบนั เมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมา
สวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริ มให้เป็ นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภาพของเมืองซึ่งดูบรอฟนิค ที่ต้ งั อยู่ตาม
แนวชายฝั่งทะเลอาเดรี ยติค ตัวเมืองจะเป็ นป้ อมปราการโบราณที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 - 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันพฤหัสฯที่ 3 ต.ค. (7)
ดูบรอฟนิค – กอตอร์ (มอนเตเนโกร) – บุดวา
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
ช่วงเช้ามีเวลาช่วงสั้น ๆ ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนที่โรงแรมตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สถานีเคเบิล
คาร์เพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้ า สู่ยอดเขา SRD ที่มีความสู ง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็ นเอกลักษณ์ของ
บ้านเมืองหลังคาสีและความงดงามทะเลอาเดรี ยติก ยามสีน้ าเงินของทะเลอาเดรี ยติกตัดกับสี ส้มแสดของกระเบื้อง
หลังคาเมืองเก่า สวยงามเกินจินตนาการมากว่าคาบรรยายใด ๆ

Europe Balkans 5 countries 9 วัน 6 คืน หน้า 11

นาท่านเยีย่ มชม “เมืองเก่าดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) ถ่ายรู ปที่ระลึกบริ เวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่ งเป็ นสถานที่นัดพบ
และประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผูก้ ระทาผิดด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปที่ระลึก
กับ เสาหินอัศวิน (Orlando Column)หอนาฬิ กา (Bell Tower) ที่ต้งั อยูป่ ลายสุ ดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี
ค.ศ. 1444 หน้าปัดทาด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัด ซึ่ งแทนพระจันทร์ บอกข้างขึ้นข้างแรมใน
สมัยก่อน และรู ปปั้นของ นักบุญ St. Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจาเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็ นฉากหลัง
เพิ่มสเน่ห์มนต์ขลังสวยสดงดงาม

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ กุ้ง LOBSTER ย่ำง เสิร์ฟพร้ อมสปำเก็ตตี้
นาท่านข้ามพรมแดนสู่ ประเทศมอนเตเนโกร (Montenegro) แปลความหมายเป็ นภาษาอังกฤษได้ว่า BLACK
MOUNTAIN หรื อ "ภูเขาสีดา" ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาคริ สต์นิกายออร์ โธดอกซ์ ปัจจุบนั มอนเตเนโกร
เป็ นประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ และพยายามร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป

ST.TRIPHUN CHURCH โบสถ์นิกายคาทอลิก และ ST.NIKOLA CHURCH โบสถ์นิกายออโธดอกซ์ จากนั้นเมื่อ
ได้เวลาอันสมควร นาท่านสู่ “เมืองบุดว่า” (BUDVA) (ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เป็ นเมือง
โบราณตั้งอยู่บนชายฝั่ งอาเดรี ยติค เป็ นเมืองเก่าแก่ที่สุดอีกแห่ งที่ต้ งั อยู่รอบทะเลอาเดรี ตติค มีประวัติศาสตร์
ยาวนานถึง 2,500 ปี ปัจจุบนั ได้รับฉายาว่าเป็ น “ริ เวียร่ าแห่งมอนเตเนโกร”
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นาท่านเที่ยวชม เมืองเก่า “บุดว่า” (Budva) เมืองติดชายหาดที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวอย่างหนาแน่น

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พัก

วันศุกร์ ที่ 4 ต.ค. (8) บุดว่า – พอตกอริซ่า – เวียนนา (ออสเตรีย) – พิเศษ!! นาท่านช็อปปิ้ ง พาร์ ดอร์ ฟเอาท์เลท
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเที่ยวชม เมืองเก่า “บุดว่า” (Budva) เมืองติดชายหาดที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวอย่างหนาแน่น
นาท่านชม ST.JOHN CHURCH โบสถ์คาทอลิก ซึ่งใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของบาทหลวงสมัยก่อน ชม
SANTA MARIA CHURCH และ CHURCH OF TRINITY ซึ่งเป็ นโบสถ์เก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม มีเวลา
ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากจากเมืองบุดว่าได้ตามอัธยาศัย และเมื่อได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ กรุ ง
พอดกอริ ซ่า เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่ าย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน พอดกอรีซา สนามบินนานาชาติ ณ เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร
15.00 น.
ออกเดินทางสู่กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยสายการบินออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ เที่ยวบิน OS 728 (ใช้ เวลาบิน
ประมาณ 1:40 ช.ม.)
16.40 น.
เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย
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พิเศษ!!! นาท่านเดินทางออกนอกสนามบิน เพื่อช้ อปปิ้ ง ณ พาร์ นดอร์ ฟเอาท์เลท
สถานที่ช้อปปิ้ งเอาท์เลทที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศออสเตรีย

หมำยเหตุ: วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เปิ ด 09.30 น. – 20.00 น.
วันศุกร์ เปิ ด 09.30 น. – 21.30 น. / วันเสำร์ เปิ ด 09.00 น. – 18.00 น. / วันอำทิตย์ปิด
**เพื่อควำมสะดวกในกำรช้ อปปิ้ งของท่ำน อิสระมื้อเย็นตำมอัธยำศัย**
19.00 น.
นาท่านเดินทางกลับสู่สนามบินเวียนนา
หมำยเหตุ ระหว่ างรอเครื่ องในสนามบินเวี ยนนา ท่ านสามารถซื้อสิ นค้ าในสนามบิน หากราคาสิ นค้ าใน บิ ล
เดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถทาภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ INFORMATION สนามบิน
เวียนนา
23.20 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน OS 025 (ใช้ เวลาบิน ประมาณ 10 ชั่วโมง)
วันเสาร์ ที่ 5 ต.ค. (9) สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
14.20 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ...
************************************
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อัตราค่ าบริการ
รหัส

วันที่เดินทาง

ราคาค่าทัวร์
25 ท่านขึ้นไป

-

27 ก.ย. - 05 ต.ค. 19

109,900.-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ห้ องเดี่ยว จานวนที่นั่งที่มี
(ไม่มีเตียงเสริม)

104,900.-

19,900.-

25+1

** ราคานี้เป็ นราคาผู้ใหญ่ หากไม่ครบอาจจะเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม**
***ในกรณี ที่มีผ้เู ดินทางไม่ครบ ทางบริษัทอาจจะขออนุญาตเก็บค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท
*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***
อัตรานี้รวม
 ตัว๋ เครื่ องบิน ออสเตรียนแอร์ ไลน์ ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้
 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย และ วีซ่าออสเตรีย
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าพาหนะในระหว่างนาเทีย่ วทั้งหมดตามที่ระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ที่ระบุ
 หัวหน้าทัวร์ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 น้ าดื่ม วันละ 2 ขวด / วัน / ท่าน
 ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา)
 ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต )
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษใน
ร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทั จัดให้ เป็ นต้น
 ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้ าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน
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การเลือกหรือการเปลี่ยนเมนูอาหาร
 ทุกท่านจาเป็ นจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาหารก่อนเดินทางเท่านั้น โดยเมนูอาหารจะเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับ
เมนูอาหารของมื้อนั้นๆ และทางบริษัทจะไม่คนื เงินใดๆทั้งสิ้น
 หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จาเป็ นต้องแจ้งเจ้าหน้ าที่ก่อนเดินทางเท่านั้น
 หากท่านใดไม่รับประทานเนื้อวัว จาเป็ นต้องแจ้งเจ้าหน้ าที่ก่อนเดินทางเท่านั้น และทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็ นเมนูหมู หรือ ไก่
ให้ ตามความเหมาะสมของร้ านอาหาร
 หากแจ้งการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สวามารถเปลี่ยนแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้นบางกรณี) และทางบริษัทจะไม่คนื
เงินใดๆทั้งสิ้น

วิธีการจองทัวร์
กรุ ณาชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง (First come First served) และชาระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน
หรื อ เมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตัว๋ โดยทางบริ ษทั ทัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน

เงือ่ นไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ








ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็ นค่าบริการของพนักงาน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินทั้งหมด ( หลังจากหักค่าใช้ จ่ายตามจริง )
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจา 20,000.- บาท / ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
หากมีการออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะคิดค่าบริ การตามจริ ง
หากทางบริษทั ฯต้องออกตัว๋ เครื่ องบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผูเ้ ดินทางไม่
ผ่าน ทางบริษทั ฯจะทาการ REFUND กับทางสายการบิน หรื อ ขึ้นอยูก่ บั CONDITION ของทางสายการบิน

เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าโครเอเชีย และ วีซ่าออสเตรีย ประจาปี 2018







พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสาเนาหน้าพาสปอร์ต (4 ชุด)
รู ปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตา ขนาดใบหน้า ประมาณ 70-80 % (4 ใบ)
สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนสมรส (2 ชุด)
หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) หรือ สาเนาบุ๊คแบ้งค์ยอ้ นหลัง 6 เดือน (2 ชุด)
จดหมายการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น (2 ชุด)
กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองบริ ษทั ที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน (2 ชุด)
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 กรณีเป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเท่านั้น และบัตรประจาตัวนักเรี ยนหรื อ
นักศึกษา (2 ชุด)
โปรดทราบ !
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มผี เู้ ดินทางต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน,
การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้า
ออกเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
***เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว***

