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ยุโรป ใบไมผ้ล ิ3 ประเทศ 
ออสเตรยี – สโลเวเนยี – โครเอเชยี 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

กราซ (ออสเตรีย) - คราเกนเฟิรท์ - ล่องเรือในทะเลสาบเบลด - 

 ลุบเบลียน่า (สโลเวเนีย) - ถ า้โพสทอยน่า -ซาเกรบ(โครเอเชยี) - อุทยานแหง่ชาตพิลิวเิซ่-  

ซบิินิค - โวดิเซ่- 

โทรเกียร–์สปลิท–พระราชวงัโบราณ - มาลี สตอน–ชมิหอยนางรม - นีอุม (บอสเนีย) 

ชมเมืองเก่ามรดกโลก–ล่องเรือในทะเลอาเดรียตคิ – กระเชา้ไฟฟ้า 

 

***   โครเอเชีย เซน็เตอร ์ผูช้ ำนำญ จดัน ำเท่ียวดำ้นโครเอเชีย อย่ำงแทจ้ริง 

บริษทัแรกและบริษทัเดียวท่ีเสนอเมนูพิเศษสไตลโ์ครเอเชีย ขนำนแท ้  *** 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

 (ยโุรป ใบไมผ้ลิ 3 ประเทศ  9 วนั ปี 2019) 

รหัส วนัที่เดินทำง 
รำคำค่ำทัวร์ 
25 ท่ำนขึน้ไป 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
(ไม่มเีตยีงเสริม) 

ห้องเดี่ยว จ ำนวนที่นั่งที่ม ี

HR19-008 13 – 21 เม.ย.62 79,900  
ลดจำกรำคำปกติ 15,900.- 

26+1 

26+1 HR19-009   18 – 26 พ.ค.62 
69,900 

HR19-010 25 พ.ค. – 2 มิ.ย.62 5,000.- 26+1 

 
 

รำยละเอียดกำรเดินทำง 
วนัแรก(1) กรุงเทพฯ – เวยีนนำ (ออสเตรีย) 

21.30น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4เคาน์เตอร์Gสำยกำรบนิออสเตรียนแอร์ไลน์ 
พบเจา้หนา้ท่ี“โครเอเชีย เซ็นเตอร์”ใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก ดา้นสมัภาระและเอกสารแก่
ท่าน 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ เวยีนนำประเทศออสเตรียโดยเท่ียวบินท่ีOS026 
 
วนัที่สอง(2) เวยีนนำ –กรำซ (Unesco)–คลำเกรนเฟิร์ต – เบลด (สโลวเีนีย) – ล่องเรือ 

05.35 น. เดินทางถึง กรุงเวยีนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรียหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
 น าท่านเดินทางสู่เมอืงกรำซ(GRAZ)เมืองท่ีมีทิวทศัน์อนัสวยงามเป็นเมืองบนเนิน ท่านสามารถซึมซบั

และสมัผสัความสวยงามของภูมิทศัน์และหมู่อาคารบา้นเรือนต่างๆจนท าใหไ้ดรั้บการยกเป็นเมืองมรดก
โลกดา้นสถาปัตยกรรมพร้อมกบัถ่ายรูปหอนาฬิกาสญัลกัษณ์ของเมือง/ น าท่านชมเมืองกราซเมือง
ศิลปวฒันธรรมแห่งยโุรป(CulturalCityofEurope) ท่ีมีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่า
และทนัสมยัของเมืองในศตวรรษท่ี20 ไดอ้ยา่งลงตวัท่ีสุด  

เท่ียง                   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองคลำเกรนเฟิร์ท(Klagenfurt) คือ 
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เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและยงัเป็นเมืองหลวงของแควน้คารินเทีย(Carinthia) เป็นรัฐทางใตสุ้ดของ
ประเทศออสเตรียในปี2008เมืองคลาเกนเฟิร์ตเคยเป็นหน่ึงในแปดเมืองเจา้ภาพการจดัแข่งขนัฟุตบอลชิง
แชมป์ยโุรปอีกดว้ยอีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัหกของประเทศอีกดว้ยโดยเมืองน้ีตั้งอยูบ่นฝ่ัง
ทะเลสาบWortherseeท่ีแวดลอ้มไปดว้ยทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ท่ีช่ือว่า Karavankeไดรั้บ
ฉายานามว่ากุหลาบแห่งทะเลสาบ Wortherseeเมืองน้ีเคยถกูไฟไหมค้ร้ังใหญ่เม่ือปี 1544 และถกูสร้างข้ึน
ใหม่โดยสถาปนิกชาวอิตาลีดงันั้นลกัษณะของเมืองจึงเนน้สไตลอิ์ตาลีโดยทัว่ไป...น าท่านชมเมืองท่ี
บริเวณใจกลางเมืองอาคารรัฐสภาแวะถ่ายรูปกบัอนุสาวรียม์งักร(Dragon Fountain) เป็นสญัลกัษณ์ของ
เมืองน้ีชมจตุัรัสเมืองเก่าซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเหล่าอาคารส าคญัๆท่ีสร้างข้ึนในสไตลเ์รอเนสซอง ชมความ
งดงามของ ลานน ้ าพุมงักรลินทว์ร์ูม (Lindworm Fountain) ถกูสร้างข้ึนในปี 1593 ปัจจุบนัเป็นอีกหน่ึงจุด
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากแห่งหน่ึงของเมือง...อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยัจากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เมอืงเบลด (Bled)เมืองเลก็ ๆ ซ่ึงเคยไดรั้บรางวลัชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยูริ่มทะเลสาบเบ
ลดท่ีงดงาม แวดลอ้มดว้ยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ท่ีเรียกว่า Julian Alps Mountain จึงถกูขนานนามว่า
ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบเบลดแห่งน้ีโดดเด่นดว้ยเกาะกลางทะเลสาบท่ีน ้ าทะเลสาบโดยรอบ
เป็นสีเขียวมรกต เมอืงเบลด  เร่ิมมีช่ือเสียงส าหรับนกัท่องเท่ียวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เม่ือแพทยช์าวสวิสช่ือ 
Dr. Arnold Rivliเห็นคุณค่าของอากาศท่ีแสนบริสุทธ์ิของเมืองน้ี ไดย้า้ยมารักษาคนไขท่ี้เมืองน้ีและใช้
ชีวิตอยูท่ี่เมืองน้ีเป็นเวลาถึง50ปี อีกทั้งนโปเลียนยงัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นริมทะเลสาบและยงัมี
คฤหาสน์ของจอมพลโจโซฟบรอซติโตอดีตผูร้วมชาติยโูกสลาเวียซ่ึงใชเ้ป็นท่ีรับแขกบา้นแขกเมือง / 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือ ในทะเลสาบเบลด ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงามและน าท่านข้ึนชมเกาะเป็น
ท่ีตั้งของโบสถป์ระจ าเมืองอนัศกัด์ิสิทธ์ิ สร้างในศตวรรษท่ี11เล่ากนัว่าหากคู่สมรสคู่ใดไดม้าโยกระฆงั
ในโบสถจ์ะมีชีวิตคู่ยนืยาว โดยเจา้บ่าวจะตอ้งอุม้เจา้สาวข้ึนบนัไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ ์ เรียน
เชิญท่านท่ีสนใจอุม้คู่รักพิสูจน์ความศกัด์ิสิทธ์ิ เพ่ือความรักนิรันดร... 
 

 
 
 
 
 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอารหารพ้ืนเมือง / น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัมาตรฐานในระดบั 4 ดาว 
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วนัที่สำม(3) เบลด –กรุงลบุเบลยีน่ำ– กรุงซำเกรบ (โครเอเชีย)–ถ ำ้โพสทอยน่ำ – ซำเกรบ (โครเอเชีย) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงลุบเบลยีนำ (Ljubljana)เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย แมจ้ะเป็น

เมืองท่ีเลก็ๆ แต่เป่ียมไปดว้ยบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบ…น าท่านชมเมอืงลุบบลิ
ยำน่ำ โบสถป์ระจ าเมือง ต่อดว้ยน าท่านสู่จตุัรัสท่ีเป็นจุดศนูยร์วมของเมือง ท่านจะไดช้มความสวยงาม
ของสะพาน 3 สะพานท่ีเช่ือมต่อเมืองเขา้ดว้ยกนั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ถ ำ้โพสทอยน่ำ 

   ชมถ ้าโพสทอยน่าโดยการนัง่รถรางไฟฟ้าของทางถ ้า (15-20 นาที) จากนั้นเดินชมถ ้าซ่ึงถือว่าเป็นถ ้าท่ีสวย
ท่ีสุดในยโุรป มีอายเุก่าแก่กว่า 2 ลา้นปี มีความยาวภายในถ ้าถึง 27 กิโลเมตร ผา่นล าธาร เข่ือนเก็บน ้ าใต้
ดินภายในถ ้าตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร ภายในถ ้ามีหินงอกหินยอ้ยหลากหลายแบบและสีสนัสวยงาม
สุดพรรณนา มีหอ้งต่าง ๆ ภายในถ ้ามากมายลดหลัน่เป็นชั้นๆ ราวกบัเนรมิต / ชมความแปลกของปลำ
มนุษย์ (Human Fish) ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวจากทุกมุมโลกมากกว่า 10 ลา้นคนมาเยอืนถ ้าแห่งน้ี 

 

เท่ียง                    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บ่าย น าท่านออกเดินทางขา้มพรมแดนสู่ กรุงซำเกรบ (Zagreb)เป็นเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ท่ีมี

ประวติัศาสตร์ยาวนานกว่าพนัปี โดยเมืองซาเกรบไดเ้ฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ.1994 ท่ีผา่นมา
เป็นเมืองหลวงท่ีอุดมไปดว้ยวฒันธรรมและส่ิงก่อสร้างทางประวติัศาสตร์มากมาย และเป็นหวัใจของการ
ปกครอง เศรษฐกิจและวฒันธรรมของประเทศ 

 
ค ่า รับประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคารอาหารจีน/ น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัมาตรฐานในระดบั 4 ดาว 
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ที่ส่ี (4)  ซำเกรบ–คำโลวชั–อุทยำนแห่งชำตพิลทิวเิซ่ เจเซร่ำ(Unesco) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  น าท่านชมมหำวหิำรเซนต์สตเีฟ่น สถาปัตยกรรมท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 800 ปี และปัจจุบนัได้

บูรณะปฏิสงัขรณ์ในสไตลนี์โอ-โกธิค งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐาน
รูปนกับุญองคส์ าคญัต่างๆ เช่น นกับุญเซนตปี์เตอร์, เซนตป์อลล ์ฯลฯ ชมอกัษรโบราณท่ีเป็นอกัษรภาพท่ี
มีอายนุบัพนัปี / น าท่านชมเมืองตอนล่าง (Lower Town) จตุัรัสกลางเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยหา้งร้านท่ีน า
สมยั แหล่งชุมชนและศนูยก์ลางเมืองของชาวซาเกรบ อนัเป็นท่ีรถรางสายสีฟ้าทั้งรุ่นใหม่และเก่า มา
ประจบกนัท่ีน่ี ชมอนุสำวรีย์ Ban JosipJolacic ผูย้ิง่ใหญ่ ผูซ่ึ้งต่อสูเ้พ่ือความอิสระจากชาวฮงัการีเม่ือปี 
ค.ศ. 1848 ต่อดว้ยน าท่านยา่น Flower Square อนัเป็นท่ีตั้งของโบสถนิ์กายออโธดอก ท่ีมีเพียงแห่งเดียว
ในกรุงซาเกรบ น าท่านข้ึน รถรางไฟฟ้า (Funicular)สู่เมืองตอนบน Upper Town เป็นรถรางสายท่ีสั้น
ท่ีสุดในยโุรป โดยใชเ้วลาในการข้ึนเพียง 57 วินาที ชมววิทิวทศัน์จากจุดชมวิวของเมืองตอนบน ท่ีสร้าง
ข้ึนสมยัศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีซุม้ประตูหินเป็น ผา่นชมโบสถ์ เซนต์ มำร์ก ท่ีมีหลงัคาสวย แปลกตาไม่เหมือน
ท่ีไหนใดในโลก ต่อดว้ยชมประตูโบราณ เป็นท่ีตั้งของ Black Modonna ท่ีรอดพน้จากเหตุไฟไหมใ้นสมยั 
ค.ศ. ท่ี 19 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Zagreb designer outlet https://www.designeroutletcroatia.com  อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง

สินคา้ลดราคาราคา เอา้ทเ์ลท อาทิเช่น 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  /สมควรแก่เวลาน า
ท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.)
เป็นอุทยานแห่งสวรรคท่ี์มีช่ือเสียงของประเทศโครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติท่ี
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกว่า29,482 
เฮคเตอร์ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยน ้ ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกนัถึง16 ทะเลสาบ เช่ือมต่อ
กนัดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดัเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ระหว่างทางแวะถ่ายรูปท่ีพิพิธภณัฑ์
กลางแจง้ ณ เมืองคาโลวชั เป็นเมืองท่ีผลิตเบียร์ช่ือดงัของประเทศ 

ค ่า น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั/รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกัมาตรฐานในระดบั 4 ดาว  
 
 
 
 

https://www.designeroutletcroatia.com/
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วนัที่ห้ำ (5) อุทยำนแห่งชำตพิลทิวเิซ่–ซิบินิค–มหำวหิำรเซนต์เจมส์(UNESCO) –โวดิเซ่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบ น ้ าตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทัว่ทุกหนทุกแห่ง ชม
ฝงูปลาแหวกว่ายในสระน ้ าใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ยหุบเขา ตน้ไมใ้หญ่ท่ีร่ม
ร่ืน (การเดินเท่ียวในอุทยานข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ)... น าท่าน ล่องเรือข้ำมทะเลสำบ Kozjakซ่ึงเป็น
ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานและเปรียบเสมือนเป็นทะเลสาบท่ีคอยเช่ือมระหว่างอุทยานตอนบนและ
อุทยานตอนล่าง 

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง ปลำเทร้ำส์น ำ้จดื อาหารข้ึนช่ือในเขต LIKA  ณ อุทยาน
แห่งชาติพลิวิเซ่ 

บ่าย น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงซีบีนิค (Sibenik)น าท่านชมตวัเมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอาเดรียติก ท่ีมี
หลงัคาอาคารบา้นเรือนท าดว้ยกระเบ้ืองสีแสด สไตล์
เรอเนอซองส์ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากทางอิตาลี ชมสภาว่า
การเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ท่ีสร้างข้ึนราว ค.ศ. 
15 / น าท่านผา่นชม มหำวหิำรเซนต์เจมส์ หรือ เซนต์
จำคอบ ท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเล่ียน – ดลัเม
เช่ียนไดอ้ยา่งลงตวังดงามดว้ยยอดโดมและหลงัคาท่ี
ประดบัดว้ยแผน่หิน จนไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดก
โลกจากยเูนสโก ้/ น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโวดิเซ่ ในแควน้ดลัเมเชีย-ซีบีนิคเมอืงโวดิเซ่เป็นเมืองริมทะเลอา
เดรียติกท่ีสวยงามอีกเมืองหน่ึงของประเทศโครเอเชีย / เดินทางถึง โวดิเซ่ อิสระใหท่้านเดินชมทอ้งทะเล
สีน ้ าเงินครามและท่าเทียบเรือยอร์ช ของนกัท่องเท่ียว ตามอธัยาศยั 
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ค ่า น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัมาตรฐานในระดบั 4 ดาว/รับประทานอาคารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
 
 

วนัที่หก (6)โวดิเซ่– โทรเกยีร์ (UNESCO)–สปลทิ – พระรำชวงัดิโอคลเีช่ียน (UNESCO) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่ โทรเกยีร์ (Trogir) เมืองมรดกโลก ระหวา่งทางแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัเมืองท่ีมี

ลกัษณะเป็นเกาะตั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่นสวยงาม คือ เมอืงพรีโมสเตน ในสมยัก่อนมีคนยกยอ่งใหช้าวเมืองน้ี
เป็นชาวเมืองท่ีมีความอดทนมาก ต่อการใชชี้วิตเน่ืองจากภมูิประเทศเป็นภูเขาหินแต่ยงัอุตสาหะปลกูพืช
และท าการเกษตรกรรม ใหท่้านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึกกบัเมืองท่ีสวยงามน้ี จากนั้นน าท่านเดินชมภายใน

เขตเมอืงเก่ำโทรเกยีร์ท่ีมีสถาปัตยกรรมในสไตล ์กรีก– 
โรมนัโบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองท่ีไดมี้การบูรณะข้ึน
ใหม่เม่ือศตวรรษท่ี 16 หอนาฬิกาท่ีสร้างข้ึนในสมยัท่ี 14 
ผา่นชมมหำวหิำรเซ็นต์ลอร์เลนซ์ ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 
12 ใชเ้วลาก่อสร้างนบัสิบปี ท่ีมีความงดงามดว้ยกรอบ
และบานประตูหินแกะสลกั ท่ีมีรูปป้ันสิงโต อดมั&อีฟ

และรูปสลกันกับุญองคส์ าคญั มีเวลาใหท่้านเดินเล่นในเมืองเก่า... 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บ่าย น าท่านสู่ เมอืงสปลทิ(Split) ชมตวัเมืองสปลิทPeople Squareศนูยก์ลางทางธุรกิจและการบริหารใน

ศตวรรษท่ี 15 เขา้ชม พระรำชวงัดิโอคลเีช่ียน ท่ีสร้างข้ึนจากพระประสงคข์องจกัรพรรด์ิดิโอคลีเช่ียนท่ี
ตอ้งการสร้างพระราชวงัส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค ์ ซ่ึงใชเ้วลาในการก่อสร้างถึง 10 ปีUnescoได้
ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก น าท่านชมหอ้งโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่หอ้งอ่ืนๆ ชมลานกวา้งซ่ึง
ลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้นและเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวิจิตรสวยงาม
ชมยอดระฆงัแห่งวิหาร แท่นบูชาของเซนตโ์ดมินสั และเซนตส์ตาซิอุส ซ่ึงอยูภ่ายในวิหารชมจตุัรัส
ประชาชน ชมรูปป้ันของGREGORY OF NINผูน้  าศาสนาคนส าคญัของโครเอเชีย  

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน / น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัมาตรฐานในระดบั 4 ดาว 
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วนัที่เจด็ (7) สปลทิ– มำลสีตอน– ชิมหอยนำงรม –ดูบรอฟนิค(UNESCO)– ล่องเรือในทะเลอำเดรียตคิ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมำล ีสตอน (MALI STON)น าท่านเยีย่มชมฟาร์มเล้ียงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของ

การเล้ียงแลว้ใหท่้านไดชิ้มหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค พร้อมดว้ยไวน์สด จนไดเ้วลา / น าท่าน
เดินทางต่อเขา้สู่ เมอืงดูบรอฟนิค (DUBROVNIK)เมืองมรดกโลกท่ีแขวนตวัอยูท่างตอนใตข้องประเทศ 
ท่ีพรหมแดนติดต่อกบัประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า น าท่านลดัเลาะเลียบไปตามชายฝ่ังทะเลอาเดรียติก
ซ่ึงท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศริมชายฝ่ังทะเล ท่ีมีบา้น เรือนหลงัคากระเบ้ืองสีแสด สลบัตามแนว
ชายฝ่ังเป็นระยะๆ 

                            
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั แบบพ้ืนเมือง เมนูพิเศษ ปลาทูน่ายา่ง  
บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมอืงดูบรอฟนิค ซ่ึงถือว่าเป็นเมืองท่ีสวยงามติดอนัดบัตน้ๆของโลก ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 

เมืองดูบรอฟนิค ไดเ้ป็นเป้าหมายถกูโจมตีจากกองทหารยโูกสลาฟ บา้นเรือนกว่าคร่ึง อนุสาวรียต่์างๆ 
เสียหาย และทรุดโทรม และหลงัจากนั้นในปี 1995 ไดมี้การไดมี้การลงนามในสนธิสญัญา ERDUT สงบ
ศึก และเร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยโุรป ไดร่้วมกนับูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนท่ีเสียหาย
ข้ึนใหม่ในระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิค กก็ลบัมาสวยงามอีกคร้ัง และมีการส่งเสริมใหเ้ป็น
มรดกโลกอีกเมืองหน่ึงชมทศันียภาพของเมืองซ่ึงดูบรอฟนิค ท่ีตั้งอยูต่ามแนวชายฝ่ังทะเลอา        เดรียติค 
ตวัเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณท่ีถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองน าท่าน ล่องเรือในทะเลอาเดรียติคเพื่อชม
ความงามของทอ้งทะเลอาเดรียติค โดยจะน าท่าน ล่องชมเกาะ Lokrum พร้อมกบัชมความงามของแนว
ก าแพงเมืองเก่าดูบรอฟนิค เมืองนอ้ยน่ารักริมทะเลอาเดรียติค ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศเมืองตากอา
ศริมทะเลเมืองสุดทา้ยก่อนไปสนามบิน อีกทั้งยงัเป็นท่ีสุดทา้ยใหท่้านไดล้ะลายเงินคูน่าก่อนจะเดินทาง
กลบัไทยอีกดว้ย / จากนั้นใหท่้านไดถ่้ายรูปท่ีระลึกบริเวณจตุัรัสกลางเมืองซ่ึงเป็นสถานท่ีนดั 
พบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีตรวมถึงสถานท่ีลงโทษผูก้ระท าผดิดว้ย อิสระใหท่้านได้
ถ่ายรูปท่ีระลึกกบั เสำหินอศัวนิ (Orlando Column) หอนำฬิกำ (Bell Tower)ท่ีตั้งอยูป่ลายสุดของถนน



  Europe Spring 3 ประเทศ 9 วนั 6 คืน / OSหนา้9 

 
 

สายหลกัสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1444 หนา้ปัดท าดว้ยเหลก็ มคีวามพิเศษตรงลกูกลมๆใตห้นา้ปัดซ่ึงแทน
พระจนัทร์บอกขา้งข้ึนขา้งแรมในสมยัก่อน และรูปป้ันของ นักบุญSt.Blaiseซ่ึงมีโบสถป์ระจ าเมืองสไตล์
โรมาเนสกแ์ห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงั น าท่านเดินเท่ียวชมตวัเมืองโดยเร่ิมตน้จาก ประตูหลกั (Pile 
Gate)น าไปสู่ Stradumพ้ืนทางเดินเป็นหินอนัเป็นถนนสายหลกัจาก น ำ้พุโบรำณทรงกลม (Onfrio 
Fountain)ไปจนสุดมุมถนน ลว้นเรียงรายไปดว้ยสถานท่ีส าคญัต่างๆ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมืองปลาแซลม่อนยา่ง / น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัมาตรฐาน
ในระดบั 4 ดาว 

 
วนัที่แปด(8) ดูบรอฟนิค– กระเช้ำไฟฟ้ำ –เวยีนนำ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
ช่วงเชา้มีเวลาช่วงสั้น ๆ ใหท่้านไดอิ้สระพกัผอ่นท่ี
โรงแรมตามอธัยาศยั หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่
สถานีเคเบิลคาร์เพ่ือข้ึน กระเชา้ไฟฟ้า สู่ยอดเขา SRD 
ท่ีมีความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทศัน์ท่ีคงความ
เป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเมืองหลงัคาสีและความงดงาม 
 
 
 
 
 
 
 
ทะเลอาเดรียติก ยามสีน ้ าเงินของทะเลอาเดรียติกตดักบัสีสม้แสดของกระเบ้ืองหลงัคาเมืองเก่า สวยงาม
เกินจินตนาการมากว่าค าบรรยายใด ๆ  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมืองริมทะเล เมนูพเิศษ กุ้ง LOBSTER ย่าง เสิร์ฟ

พร้อมสปาเกต็ตี้  
13.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค 
14.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ เวยีนนำ โดยเท่ียวบินท่ี OS 732  
16.25น. เดินทางถึง เวยีนนำ แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของฝากท่ี

ระลึกภายในสนามบินเวียนนาโดยหากซ้ือสินคา้มลูค่าเกิน 75 ยโูรในใบเสร็จเดียวกนั ท่านสามารถท าคืน
ภาษีได ้ณ สนามบินเวยีนนา(หากมกีารท าการคืนภาษีกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์ใหท้ราบดว้ย) 

23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี OS 025 
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วนัที่เก้ำ (9) กรุงเทพฯ 

14.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ... 
 
 

It’s Possible! , It’s Croatia 
อตัรำค่ำบริกำร 

ยุโรปใบไม้ผลิ 3 ประเทศ  9 วัน 6 คืน 

รหัส วนัที่เดินทำง 
รำคำค่ำทัวร์ 
25 ท่ำนขึน้ไป 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
(ไม่มเีตยีงเสริม) 

ห้องเดี่ยว จ ำนวนที่นั่งที่ม ี

HR19-008 13 – 21 เม.ย.62 79,900  
ลดจำกรำคำปกติ 15,900.- 

26+1 

26+1 HR19-009   18 – 26 พ.ค.62 
69,900 

HR19-010 25 พ.ค. – 2 มิ.ย.62 5,000.- 26+1 

 
***รำคำนี้เป็นรำคำผู้ใหญ่ หำกไม่ครบอำจจะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยเพิม่เตมิ*** 

***ในกรณี ที่มีผู้เดินทำงจ ำนวน 15 -19 ท่ำน ทำงบริษัทขออนุญำตเก็บค่ำบริกำรเพิม่ 5,000 บำท / ท่ำน 
หำกมีผู้เดินทำงต ำ่กว่ำ 15 ท่ำน รำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม*** 

 
อตัรำนีร้วม 

 ตัว๋เคร่ืองบินสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลบั (ชั้น ECONOMY) ตามรายการท่ีระบุไว ้

 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ  
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทางตามท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าพาหนะในระหว่างน าเท่ียวทั้งหมดตามท่ีระบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ 
 มคัคุเทศกบ์ริการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ความคุม้ครองเป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
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อตัรำนีไ้ม่รวม 
- ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 
- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำออสเตรียและวซ่ีำโครเอเชีย 
- ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
- ค่ำธรรมเนียมทิปหัวหน้ำทัวร์ คนละ 1,000 บำท / ท่ำน 
 
วธิีกำรจองทัวร์ 
กรุณำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำทภำยใน 3 วนัจากวนัจอง และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 10 วนัหรือ เมื่อทางสาย
การบินมีการเรียกออกตัว๋ โดยทางบริษทัทวัร์ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนจะมกีารเรียกเก็บเงิน 
 
เงื่อนไขกำรยกเลกิ 

 ยกเลิกหลงัการจอง ปรับเงินทนัที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการบริการของพนกังาน) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ  า 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ + ค่าวีซ่าโครเอเชีย 

 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
 หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 

 
เอกสำรประกอบกำรยืน่ // วซ่ีำออสเตรีย // วซ่ีำโครเอเชีย  ( รบกวนเตรียมเอกสำร 2 ชุด ) 
1. พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใชง้านเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน และส าเนาหนา้พาสปอร์ต 
2. รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหนา้ประมาณ 70-80 % 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนสมรส 
4. ส าเนาบุ๊คแบงคย์อ้นหลงั 6 เดือน 
5. จดหมายการท างาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น 
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6. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน 
7.กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษาใหข้อหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่านั้นและบตัรประจ าตวันกัเรียนหรือ
นกัศกึษา 
 
โปรดทรำบ ! 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ก่อนอยา่งนอ้ย 10 วนั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสาย   
การบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ หากท่านถกูปฏิเสธวีซ่า 
หรือการเขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 เมือ่ท่ำนจองทัวร์และช ำระมดัจ ำแล้ว หมำยถงึท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 


