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*โมสตาร์ (บอสเนีย) เมืองมรดกโลก 

*Cevapi ชวาป้ี อาหารยอดนิยมของ “ยูโกสลาเวีย” โดยมีต้นกําเนิดท่ีประเทศบอสเนีย 

*ล่องเรือชิมหอยนางรมสด ๆพร้อมจิบไวน์ ริมทะเลอาเดรียติค 

*ขึน้กระเช้าไฟฟ้า ท่ี เมืองดูบรอฟนิค 

*ชมความงามของธรรมชาติท่ีอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 

*ชมสนามสู้รบแห่ง Arena ณ เมือง พูล่า 

*รับประทานปลาเทร้าซ์ท่ีขึน้ช่ือในเขตอุทยาน ณ แคว้น Lika 

*เมนูเด็ดเห็ดทรัฟเฟ้ิลในย่าน Istria 

*เมนูปลาหมึกย่าง Grilled Squid เมนูเด็ดของชาวโครแอท 

*ปลาแซลม่อนย่างเลื่องช่ือในแคว้น Dalmatia 

*ปลาทูน่าย่าง (ครีบน้ําเงิน) 

*Mussel ในซอสบูซาร่า เมนูเด็ดของชาวโครแอท 

*กุ้ง Lobster ย่างเสร์ิฟพร้อมสปาเก็ตตี ้พร้อมจิบไวน์ 

*เมนู Black Risotto ท่ีพลาดไม่ได้เลย 

*ท่ีพัก 4 ดาวมาตรฐาน 
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กําหนดการเดินทาง  :  08 -16  เมษายน  2563 

วันพุธ ที่ 08  เม.ย. 63  (1)  สนามบนิสุวรรณภูมิ - เวียนนา 

20.30 น. พบกนัท่ีชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน G ประตู 4 สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ 

(OS) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสาร

การเดินทางก่อนขึ้นเคร่ือง 

22.45 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี OS 026  ( บินตรง ) (ใช้

เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชัว่โมง ) 

 

วันพฤหัสฯ ที่ 09 เม.ย.63 (2)      เวียนนา-ซาเกรบ (โครเอเชีย)-ห้างสรรพสินค้าอารีน่า เซนตาร์ – โอพาเทยี   

05.35 น. เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

06.40 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยเท่ียวบินท่ี OS 681  

( ใช้เวลาบิน ประมาณ 50 นาที ) 

07.35 น. เดินทางถึง สนามบิน Franjo Tudjman Airport เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ ซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ท่ีมีประวตัิศาสตร์

ยาวนานกว่าพันปีจากนั้ นนําท่านเยี่ยมชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ท่ีเช่ือมกันด้วยรถราง 

FUNICULAR ท่ีมีความยาวส้ันท่ีสุดในยุโรป ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ก ท่ีตั้ งอยู่ในเขตท่ีทําการ

รัฐบาล โดยโบสถ์แห่งน้ีมีหลงัคาท่ีโดดเด่น ไม่เหมือนใคร จากนั้นนําท่านชม ตลาดกลางเมือง 

Dolac Market ตลาดกลางแจ้งท่ีเก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไมด้อกไมป้ระดับและผลไมร้าคาถูก  นํา

ท่านเขา้ชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์คาทอลิกประจาํเมืองซาเกรบ เชิญอิสระตามอธัยาศยักับ

การเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกในย่านการคา้  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน   

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ห้างสรรพสินคา้ ARENA CENTER เพ่ือละลายเงินคูน่า มีสินคา้ให้ท่านเลือกชอ้ป

ป้ิงมากมาย และมีซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ินเป็นของฝากกลบับา้น เช่น 

ช็อคโกแลตยี่ห้อ KRAS , ไวน์โลกเก่าจากโครเอเชีย , นํ้ามนัมะกอกเมดิเตอร์เรเนียน , เห็ดทรฟัเฟิลซี

กนัเต ้  
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สมควรแก่เวลานาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ โอพาเทีย Opatija เมืองท่ีมีสมญานามว่า 

“ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค” ช่ือเดิมของเมืองน้ี  คือ ABBAZIA แต่ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธ์ิ

ประกอบกับอยู่ริมทะเลอาเดรียติค ท่ีมีวิลล่าหรูหราสไตล์ออสเตรีย จึงทําให้โอพาเทีย เป็นเมือง

ท่องเท่ียวและพกัผ่อนท่ีสําคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย นาํท่านชมตวัเมือง แวะถ่ายรูปกบั รูปป้ัน

นางแห่งนกนางนวล Maiden with The Seagull ซ่ึงเป็นรูปป้ันท่ีแกะโดย Zvoko Car เป็นรูปสตรี

งดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยู่ท่ีมือ ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา  นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัเทียบเท่าในระดบั 4 ดาว /รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

   

 

วันศุกร์ ที่ 10 เม.ย. 63  (3)  โอพาเทีย-พูล่า-โรวินจ์-โอพาเทยี 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ พูล่า Pula โดยใช้เส้นทางลัดเลาะตามแนวหน้าผา ผ่านชมท้องทะเลสีคราม

สวยงามท่ีสุด โดยตรงขา้มจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK และ เกาะ CRES  เดินทางถึง พูล่า 

หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเล่ียน เมืองพูล่าเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นในฐานะ

ศูนยก์ลางขอคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็นเมืองเป็นศูนยก์ลางของแหลมอิสเตรีย และเคย

เป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ทาํให้มีผูค้นใชภ้าษาอิตาเล่ียน กนัอย่างแพร่หลาย แมก้ระทัง่ตามป้าย

จราจร  

    
 

นาํท่านเขา้ชมส่ิงก่อสร้างในสมยัโรมนัท่ียิ่งใหญ่ ท่ียงัคงเหลือเป็นอนุสรณ์และสําคญัท่ีสุดคือ สนาม

อารีน่า Arena หรือ Amphitheater สนามกีฬากลางแจ้ง ท่ีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียม ท่ี
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กรุงโรม นับเป็นอารีน่าท่ีใหญ่เป็นอนัดับหก ท่ีสร้างขึ้นในยุคโรมนัเรืองอาํนาจ จึงถูกสร้างขึ้นตาม

แบบฉบบัสถาปัตยกรรมโรมนัอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผูค้นได้ถึง 22,000 

คนโดยผ่านทางเขา้ออก 20 ช่องทาง อารีน่าท่ีเห็นในปัจจุบนัไดร้ับการอนุรักษใ์ห้คงสภาพตามช่วง

ศตวรรษท่ี 15 ท่ีมีการนําหินไปสร้างปราสาทและเมือง ในปัจจุบนัมกัใช้เป็นสถานท่ีจดังานโอเปร่า 

และดนตรีอ่ืนๆ รวมทั้งเป็นสถานท่ีจดังานภาพยนตร์ประจาํปีอีกดว้ย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ โรวินจ์ 

( Rovinj ) ระยะทาง 40 กิโลเมตร เมืองสวยชายทะเลท่ีตั้งอยู่บนแหลมอีสเตรีย ด้วยความท่ีดินแดนแห่งน้ีถูก

ปกครองโดยเวเนเช่ียน และอยู่ภายใตก้ารปกครองของอิตาลีมาก่อน ทาํให้สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมของเมือง

น้ีนั้นมีความคล้ายคลึงกับอิตาลีเป็นอย่างมาก ชมอาคาร บ้านเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ท่ีพื้นปูด้วยหิน

กอ้นเล็ก เมืองท่ีเต็มไปดว้ยร้านกาแฟ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

เมนูพิเศษเห็ดทรัฟเฟิลและปลาหมึกย่างทีข่ึน้ช่ือของแคว้น Istria 

    
บ่าย นาํท่านเดินชมเมือง โรวินจ์ ท่ีสวยงาม เดินชม โบสถ ์St. Euphemia ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา โบสถส์ไตล์

บาร็อค..ท่ีมียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือไดว้่าเป็นยอดโบสถท่ี์สูงท่ีสุดของแควน้ นําท่านชม 

เขตเมืองเก่า Old Town ท่ีเต็มไปดว้ยความงดงามของตึกรามบา้นช่องท่ีเรียงเป็นแนวยาวในตรอก

เล็กๆ ริมชายฝ่ังทะเลอาเดรียติก ซ่ึงบริเวณเมืองเก่าแห่งน้ีมีลักษณะเป็นเกาะแยกตัวออกมาจาก 

แผ่นดินใหญ่ แต่ได้มีการถมทะเลเช่ือมต่อกับแผ่นดินใหญ่เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง อิสระ

เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั นาํท่านออกเดินทางกลบัสู่ โอพาเทีย ( Opatija )  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ภัตตาคารท้องถิน่เมนูพิเศษปลาแซลม่อนย่าง   

  นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดบั 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

วันเสาร์ ที่ 11 เม.ย.63  (4)    เมืองโอพาเทีย-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (UNESCO) 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ นําท่านทางเขา้สู่ อุทยาน

แห่งชาติพลิตวิเซ่ ท่ีตั้งอยู่ใจกลางของ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ท่ีไดร้ับการขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกว่า 29,482 เฮค
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เตอร์ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยนํ้ ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ 

เช่ือมต่อกนัดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดัเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

เมนูปลาเทร้าท ์อาหารขึ้นช่ือในเขต Lika (ในอุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่ เจเซร่า) 

    
 

บ่าย นาํท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและนํ้ าตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทัว่ทุกหน 

ทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระนํ้ าใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มด้วย หุบ

เขา ต้นไม้ใหญ่ท่ีร่มร่ืน (การเดินเท่ียวใน อุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวนันั้ นๆ)…นําท่าน 

ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือม

ระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง   

ค่ํา  นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัเทียบเท่าในระดบั 4 ดาว /รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 

วันอาทิตย์ ที่ 12 เม.ย. 63  (5)     อุทยานแห่งชาติพลติวิเซ่ - โทรเกียร์ (UNIESCO) - สปลิท- พระราชวังดิโอเคล

เช่ียน  (UNESCO) 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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นาํท่านเดินทางสู่ โทรเกียร์ Trogir เมืองมรดกโลก...เม่ือถึงเมืองโทรเกียร์นําท่านเดินชมภายในเขต

เมืองเก่าโทรเกียร์ท่ีมีสถาปัตยกรรมในสไตล ์กรีก – โรมนัโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ท่ีได้มีการ

บูรณะขึ้นใหม่เม่ือศตวรรษท่ี 16 หอนาฬิกาท่ีสร้างขึ้นในสมยัท่ี 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นตล์อร์เลนซ์ 

ท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ท่ีมีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหิน

แกะสลกั ท่ีมีรูปป้ันสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลกันักบุญองค์สําคญั มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมือง

เก่า  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

     
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท เมืองใหญ่อนัดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองท่าสําคญัสําหรับ

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวโดยเรือโดยสาร นาํท่านเขา้ชม “พระราชวงัดิโอคลีเช่ียน” ท่ีสร้างขึ้น

จากพระประสงค์ของจกัรพรรดิ์ ดิโอคลีเช่ียนแห่งอาณาจกัรโรมนั ท่ีตอ้งการสร้างพระราชวงัสําหรับ

บั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซ่ึง ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็น

มรดกโลก ชมห้องโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่ห้องอ่ืนๆ ชมลานกว้างซ่ึงล้อมไว้ด้วยเสา

หินแกรนิต 3 ด้าน และเช่ือมต่อด้วยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอย่างวิจิตรสวยงาม อิสระ

ให้ท่านเดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

  นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 

วันจันทร์ ที่ 13 เม.ย. 63 (6)     สปลิท – โพซิเทล - บลากายจ์ (บอสเนีย & เฮอเซโกวีน่า) - โมสตาร์ (UNESCO)  

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโพซิเทล” (Pocitelj) (ระยะทาง 152 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2. ช.ม.)  

โพ ซิ เท ล เป็ น เมื อ ง ท่ี มี ช่ื อ เสี ย ง  เกี่ ย ว กั บ ด้ าน

สถาปัตยกรรมแบบอิสลามมิค (Islamic) ซ่ึงเป็น

รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีหาชมได้ยากยิ่ง อีกทั้งเมือง

น้ียงัเป็นเมืองมรดกโลก ท่ียูเนสโก้กําลังบูรณะให้

เมืองแห่งน้ีกลับมาเป็น ดังเดิม เช่น ใน อดีตกาล 

เน่ืองจาก เมืองโพ ซิเท ล (Pocitelj) เป็ น เมืองท่ี มี

ตาํนาน ประเพณี และเร่ืองราว ยาวนานท่ีสุดในเขต

ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ เม่ือได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่เมือง “บลากายจ์” (Blagaj) 

(ระยะทาง 173 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2 ช.ม. 20 นาที) ชม ตลาดเทปา ซ่ึงเป็นเขตเมืองเก่าท่ีไดร้ับ

การอนุรักษแ์ละยกย่องให้เป็นมรดกโลก / นาํท่านเดินชมเมืองเก่าแห่งน้ีท่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้มากมาย 

ชมบา้นแบบเติร์ก (Turkish House) ซ่ึงเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลงัในโมสตาร์ ปัจจุบนัเจา้ของบา้นยงัคง

เป็นชาวบอสเนียนเช้ือสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ินตามอธัยาศยั  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

 เมนูพิเศษ Cevapi” ชวาป้ี อาหารยอดนิยมของ “ยูโกสลาเวีย” โดยมีต้นกาํเนดิทีป่ระเทศบอสเนยี 

  จากนั้ นนําท่าน สู่ “เมืองโมสตาร์” (Mostar) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่ า (Bosnia & 

Herzegovina) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชัว่โมง) ระหว่างขา้มพรมแดนจะมีการ

ตรวจวีซ่าดว้ย โดยระหว่างทางท่านจะผ่านเมืองสวยช่ือว่าเมืองโอมิช (Omis) เป็นเมืองสวยตั้งอยู่ริม

ทะเลอาเดรียติค  

 

 

 

 

 

 

  โมสตาร์ เป็นเมืองท่ีเคยถูกระเบิดครั้ งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกบัโคร

แอต โมสตาร์เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บนแม่นํ้ าเนเรทวาซ่ึงเปรียบเสมือน

เป็นพรมแดนกั้นวฒันธรรมของสองทอ้งถ่ิน คือทางฝ่ังตะวนัออกของแม่นํ้ าจะเป็นส่วนของศาสนา

อิสลามคือเป็นส่วนท่ีเป็นท่ีตั้งของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝ่ังตะวนัตกจะเป็นส่วนของศาสนา

คริสต์แบบคาทอลิก อันเป็นท่ีตั้ งของโบสถ์และท่ีอยู่ของนักบวช ปัจจุบันโมสตาร์เป็นเมืองท่ี

สวยงามและโด่งดงัท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงประเทศของบอสเนีย คาํว่า โมสตาร์ มาจากคาํว่า “The Bridge 

Keepers” แปลว่า ชาวโมสตาร์ท่ีคอยดูรักษาสะพานท่ีตั้งอยู่เหนือแม่นํ้าเนเรทว่า 

ค่ํา  นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัเทียบเท่าในระดบั 4 ดาว /รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรม  
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วันอังคาร ที่ 14 เม.ย. 63 (7)  โมสตาร์ - มาลี สตอน – ชิมหอยนางรม - ดบูรอฟนคิ (UNESCO) 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน Mali Ston โดยก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน แวะซ้ือสินคา้ของ

ฝากต่างๆท่ีเมืองนีอุม ซ่ึงเป็นเมืองท่ีอยู่ในเขตประเทศบอสเนียแอนด์เฮอเซโกวีน่า เม่ือซ้ือสินคา้ – 

ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกในเขตประเทศบอสเนียฯ เรียบร้อย นําท่านเดินทางต่อสู่ฟาร์มเล้ียงหอย ณ เมือง

มาลี สตอน ชมขั้นตอนต่างๆ ของฟาร์มหอยแลว้ให้ท่านไดล่้องเรือ พร้อมลองล้ิมชิมรส หอยนางรม

สดๆ จากทะเลอเดรียติค จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดๆ บริเวณอ่าวมาลี สตอน แห่งทอ้งทะเลอาเด

รียติก 

     
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบพ้ืนเมือง  

เมนูออเดิร์ฟด้วยหอยแมลงภู่ในซอสบูซาร่า เมนูพิเศษปลาทูน่าครีบนํ้าเงนิย่าง 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมือง ดูบรอฟนิค ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐ

โครเอเชีย เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย และเป็นเมืองท่ีสวยงามติดอนัดับ

ตน้ๆ ของโลก ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโก

สลาฟ บา้นเรือนกว่าคร่ึง อนุสาวรียต์่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลงัจากนั้นในปี 1995 ได้มี

การได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเร่ิมเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และ

สหภาพยุโรป ได้ร่วมกนับูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนท่ีเสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอนัส้ัน ปัจจุบนั

เมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงชม

ทัศนียภาพของเมืองซ่ึง ดูบรอฟนิค ท่ีตั้ งอยู่ตามแนวชายฝ่ังทะเลอเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อม

ปราการโบราณท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ชมแนวกาํแพงป้อมปราการท่ีมีขนาดกวา้งขวางใหญโ่ต 

ท่ีท่านสามารถขึ้นไป ชมความงดงามของตวัเมืองไดอ้ย่างดี /อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ีระลึกกบั เสา

หินอศัวิน, หอนาฬิกา ท่ีตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลกั สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทาํด้วย

เหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตห้นา้ปัดซ่ึงแทนพระจนัทร์บอกขา้งขึ้นขา้งแรมในสมยัก่อน และ

รูปป้ันของ นกับุญ St.Blaise ซ่ึงมีโบสถ์ประจาํเมืองสไตลโ์รมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงั

เพ่ิมเสน่ห์มนตข์ลงัสวยสดงดงาม  
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ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ณ ภตัตาคาคารอาหารพ้ืนเมือง 

เมนู: Starter กนัด้วยเมนู Black Risotto  เมนูเดด็กบั Lobster with spaghetti พร้อมจิบไวน์แดง 

(หรือถ้าท่านไหนไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ท่านสามารถเลอืกเป็น soft drink)  

  นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
 

วันพุธ ที่ 15 เม.ย. 63  (8)     ดบูรอฟนิค  - กระเช้าไฟฟ้า – ละลาย Kuna ณ ห้าง Sub City – เวียนนา (เปลีย่นเคร่ือง) 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั      

นําท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์เพ่ือขึ้ น กระเช้า

ไฟฟ้า สู่ยอดเขา SRD ท่ีมีความสูง 400 เมตร เพ่ือชม

วิวทิวทัศน์ท่ีคงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมือง

หลังคาสีและความงดงามทะเลอาเดรียติก ยามสีนํ้ า

เงินของทะเลอาเดรียติกตดักบัสีส้มแสดของกระเบ้ือง

หลงัคาเมืองเก่า สวยงามเกินจินตนาการมากว่าค ํา

บรรยายใด ๆ   /   นําท่านชอ้ปป้ิงละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซ้ือของฝาก

จาก “Konzum” ซุปเปอร์มาร์เก็ตทอ้งถ่ินท่ีมีสินคา้หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “KRAS” ช็อค

โกแลตทอ้งถ่ิน ยี่ห้อท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปตะวนัออก, ไวน์โลกเก่าทอ้งถ่ิน “Dingac”, “Postup” จาก

องุ่นพนัธ์ุทอ้งถ่ิน “Plavac Mali” คุณภาพระดบัเดียวกบัไวน์ฝรั่งเศสหรืออิตาเล่ียน และสินคา้อ่ืน ๆ 

อีกมากมาย อิสระให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่เมืองชาฟตทั เมืองนอ้ยน่ารัก 

ริมทะเลอาเดรียติก ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองของชาวโรมนั  
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11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

13.00 น. นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินดูบรอฟนิค(หากมีทาํการคนืภาษกีรุณาแจง้หัวหนา้ทวัร์ให้ทราบดว้ย) 

14.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบินท่ี OS 732 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.15 

นาที) 

16.25 น. เดินทางถึง เวียนนา แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง / ระหว่างรอเคร่ืองในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซ้ือ

สินคา้ในสนามบิน หากราคาสินคา้ใน บิลเดียวกนัเกิน 75 ยูโร สามารถทาํภาษีคนืได ้ (TAX 

REFUND) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ี INFORMATION สนามบินเวียนนา 

23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี OS 025  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

 

วันพฤหสัฯ ที่ 16 เม.ย. 63 (9)     กรุงเทพมหานคร สนามบนิสุวรรณภูมิ 

14.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม... 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

รหัส วันที่เดินทาง 
ราคาค่าทัวร์ 

25 ท่านขึน้ไป 

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

ห้องเดี่ยว 

 

 

จํานวนที่นั่ง 

WE080420 08 – 16  เม.ย . 63 87,990 84,990 15,900 25+1 

 

** ราคาน้ีเป็นราคาผู้ใหญ่หากไม่ครบอาจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม** 

***ในกรณี ที่มีผู้เดินทางไม่ครบ ทางบริษัทอาจจะขออนุญาตเก็บค่าบริการเพ่ิม 5,000 บาท  

*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 
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อัตรานี้รวม  

• ตัว๋เคร่ืองบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลบั ( ชั้น ECONOMY )  ตามรายการท่ีระบุไว ้

• ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย  

• ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ     

• ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทางตามท่ีระบุ          

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

• ค่าพาหนะในระหว่างนาํเท่ียวทั้งหมดตามท่ีระบุ        

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ  

• หัวหนา้ทวัร์ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง       

• นํ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด / วนั / ท่าน 

• ประกนัภยัการเดินทาง 2,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 2,000,000 บาท (บาดเจ็บเขา้รับการรักษา)   

 

อัตรานี้ไม่รวม   

• ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศพัท ์/ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ัง

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให้ เป็นตน้  

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถต่างประเทศ 2 Euro ต่อคนต่อวนั  

• ค่าธรรมเนียมทปิ หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน 

 

การเลอืกหรือการเปลี่ยนเมนูอาหาร 

• ทุกท่านจําเป็นจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาหารก่อนเดินทางเท่านั้น โดยเมนูอาหารจะเปลี่ยนตามความ

เหมาะสมกับเมนูอาหารของม้ือนั้นๆ และทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

• หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางเท่านั้น 

• หากท่านใดไม่รับประทานเนื้อวัว จําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางเท่านั้น และทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็น

เมนูหมู หรือ ไก่ ให้ตามความเหมาะสมของร้านอาหาร 

• หากแจ้งการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สวามารถเปลี่ยนแปลงขณะเดนิทางได้  (ยกเว้นบางกรณี)  และ

ทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน  

 

วิธีการจองทัวร์ 

กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 35,000 บาท ภายใน 3  วนั จากวนัจอง  (First come First served)  และชาํระส่วนท่ีเหลือก่อน

เดินทาง 30 วนั หรือ เม่ือทางสายการบินมีการเรียกออกตัว๋ โดยทางบริษทัทวัร์ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้ก่อนจะมี

การเรียกเก็บเงิน  
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เง่ือนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

• ยกเลิกหลงัการจอง ปรับเงินทนัที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)  

• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วนั คืนเงินทั้งหมด ( หลังจากหกัค่าใช้จ่ายตามจริง )  

• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนั หักค่ามดัจาํ 35,000.- บาท / ท่าน   

• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั หักค่าใชจ้่าย 50% ของค่าทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วนั หักค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร์ 

• หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 

• หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดร้ับวีซ่า ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้และหากวีซ่าของผู ้

เดินทางไม่ผ่าน ทางบริษทัฯจะทาํการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ขึ้นอยู่กบั CONDITION ของทาง

สายการบิน 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประจําปี 2020 

• พาสปอร์ตท่ีมีอายุการใชง้านเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน และสําเนาหนา้พาสปอร์ต  

• รูปถ่ายขนาด  3.5 x 4.5  เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตา ขนาดใบหนา้ประมาณ70-80 %  

• สําเนาทะเบียนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาทะเบียนสมรส  

• หลกัฐานการเงิน : จดหมายแบงค ์(BANK GUARANTEE)  หรือ สําเนาบุ๊คแบง้ค ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน  

• จดหมายการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น  

• กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบียนการคา้ หรือ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดอืน  

• กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่านั้น และบตัรประจาํตวั

นกัเรียนหรือนกัศึกษา 

 

โปรดทราบ ! 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู ้

เดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของ

สาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ 

ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวี

ซ่า หรือการเขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 

***เม่ือท่านจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้วหมายถงึท่านยอมรับในข้อความ และเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว** 


