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เที่ยง
บ่าย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4
เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ Austrian Airlines พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระ
และบัตรที่นั่งบนเครื่อง
ออกเดินทางสู่เมืองกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่
OS026
เวียนนา – คลาเกรนเฟิร์ท – เบลด(สโลวีเนีย) – ลูบลิยาน่า
เดิ น ทางมาถึ ง สนามบิ น เมื องกรุ ง เวี ยนนา หลั ง ผ่า นพิธี การตรวจคนเข้า เมื อ ง และด่า นศุ ล กากร
เรียบร้อยแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่เมือง คลาเกรนเฟิร์ท (Klagenfurt) คือเมืองทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
และยั ง เป็ น เมื อ งหลวงของแคว๎ น คาริ น เที ย
(Carinthia)
เป็ น รั ฐ ทางใต๎ สุ ด ของประเทศ
ออสเตรีย ในปี 2008 เมืองคลาเกนเฟิร์ต เคยเป็น
หนึ่งในแปดเมืองเจ๎าภาพการจัดแขํงขันฟุตบอลชิง
แชมป์ยุโรปอีกด๎วย อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญํเป็น
อันดับหกของประเทศอีกด๎วย โดยเมืองนี้ตั้งอยูํบน
ฝั่งทะเลสาบ Worthersee ที่แวดล๎ อมไปด๎ว ย
ทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส วยงามของเทื อ กเขาแอลป์ ที่ ชื่ อ วํ า
Karavanke ได๎ รั บ ฉายานามวํ า กุ ห ลาบแหํ ง
ทะเลสาบ Worthersee เมืองนี้เคยถูกไฟไหม๎ครั้งใหญํเมื่อปี 1544 และถูกสร๎างขึ้นใหมํโดยสถาปนิกชาว
อิตาลี ดังนั้นลักษณะของเมืองจึงเน๎นสไตล์อิตาลีโดยทั่วไป...นําทํานชมเมืองที่บริเวณใจกลางเมือง อาคาร
รัฐสภาแวะถํายรูปกับอนุสาวรีย์มังกร (Dragon Fountain) เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ชมจัตุรัสเมืองเกําซึ่ง
เป็นที่ตั้งของเหลําอาคารสําคัญๆที่สร๎างขึ้นในสไตล์เรอเนสซอง ชมความงดงามของ ลานน้ําพุมังกรลินท์
วูร์ ม (Lindworm Fountain) ถูกสร๎างขึ้นในปี 1593
ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดทํองเที่ยวที่ได๎รับความนิยมมากแหํง
หนึ่งของเมือง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่ า นออกเดิ น ทางสู่ส าธารณรั ฐสโลวี เ นีย ดิ นแดนที่ มี
ความงดงามทางลักษณะภูมิประเทศ ไมํวําจะเป็นทะเลสาบ
ภูเขา และศิลปะ วัฒนธรรมที่สุดแสนจะงดงาม นําท่านเข้า
สู่เมืองเบลด Bled เมืองตากอากาศตั้งอยูํริมทะเลสาบและ
ริมเทือกเขาแอลป์จูเลียน เป็นทะเลสาบที่มีชื่อ เสียงมาก
ที่สุดในประเทศสโลเวเนีย และได๎รับการขนานนามวําเป็น
ไขํมุกแหํงเทือกเขาแอลป์ นําท่านล่องเรือชมความงามของ
ทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ํา แขงงโบิินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน้ําแขงง
แตํที่นําสนใจยิ่งกวํานั้นคือน้ําในทะเลสาบ ไมํได๎มาจากการละลายของธารน้ําแขงง แตํมาจากบํอน้ําร๎อนใต๎
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ค่ํา
พักที:่
วันที3่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ดินหลายแหํง น้ําในทะเลสาบนี้จึงใสบริสุทธิ์ และไมํกลายเป็นน้ําแขงงในฤดูหนาว เรือลํองผําน ปราสาทเบ
ลด Bled Castle ที่ตั้งอยูํบนริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทที่เกําแกํที่สุด จักรพรรดิเินริค ที่ 2 แหํง
เยอรมัน ยกให๎เป็นสถานที่พักของบิชอป อัล เบี่ยม แหํงบริเซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.
1004 นําท่านออกเดินทางสู่กรุงลูบลิยานา (Ljubljana)
บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร
AUSTRIA TREND HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยาน่า – ถ้ําโพสทอยน่า – โอพาเทีย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นําท่าน เข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน เป็นจัตุรัสที่มีความสําคัญเชํนเดียวกับจัตุรัสบันไดสเปนในกรุง
โรม มีรูปปั้นของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย เป็นสัญลักษณ์ความรักชาติและเสรีภาพ
ใกล๎จัตุรัสเป็นโบสถ์ในนิกายฟรานเซสกัน ศิลปะในแบบอาร์ตนูโว นําท่านขึ้นชม ลานปราสาทลุบบลิยา
น่า ปราสาทยุคกลางที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือใจกลาง
เมืองลุบลิยาน่า โดยปราสาทถูกสร๎างขึ้นเพื่อปกป้อง
อาณาจั ก รจากการรุ ก รานของชาวเติ ร์ ก และกบฏ
ปั จ จุ บั น ปราสาทลู บ ลิ ย านํ า ได๎ ก ลายเป็ น สถานที่
ทํองเที่ยวที่มี ความสําคัญทางด๎านวัฒนธรรม และยัง
กลายเป็นหอชมเมือง ซึ่งทํานจะได๎สัมผัสวิวทิวทัศน์อัน
งดงามของเมืองได๎เกือบทั้งหมด ชมจัตุรัสกลางเมือง
เพรเซเรน จัตุรัสที่มีความสําคัญ จัตุรัสเป็นรูปหลํอ
ของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของ สโลเวเนีย
(1800 – 1849) เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องคนรั ก ชาติ รั ก
เสรีภาพ ใกล๎จัตุรัสเป็นโบสถ์นิกายฟรานเซสกันที่มีสี
ชมพูดึงดูดสายตา ใช๎เวลาในการกํอสร๎างประมาณ 14
ปี เป็นศิลปะแบบอาร์ตนูโว ภายในมีห๎องสมุดตั้งแตํศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีหนังสือประมาณ 55,000 เลํม ไมํ
ไกลจากจัตุรัสมีสะพาน 3 แหํงที่มีชื่อเสียงของเมืองลูบลีอานา ที่สําคัญคือ สะพานมังกร ซึ่งสร๎างในปี
1901 เป็นสะพานแหํงแรก ๆ ที่ สร๎างด๎วยคอนกรีตเสริมเหลงกขนาดใหญํของยุโรป ที่หัวสะพานทั้งสองฝั่ง
ประดับด๎วยรูปปั้นมังกรในแบบอาร์ตนูโว
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นออกเดิ น ทางไปเที่ ย วชม ถ้ํ า โพสทอยน่ า เปิ ด
ให๎บริการมากวํา 188 ปี และมีนักทํองเที่ยวมาเยือนกวํา
31 ล๎านคน เป็นถ้ําที่สวยที่สุดในยุโรป ภายในถ้ําเชื่อมตํอ
ถึงกันเป็ นระยะทางวํา 20 กิโลเมตร เข๎าชมภายในถ้ําโดย
ขบวนรถรางไฟฟ้ า ที่ เปิ ด ให๎ บ ริ ก ารในปี 1884 อุ ณ หภู มิ
ภายในถ้ําโดยเฉลี่ ย 8-10 องศาเซลเซียส ชมสํว นที่ใหญํ
ที่สุดภายในถ้ําที่เรียกวํา Classic Karst ภายในถ้ํามีหินงอก
หินย๎อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มี
ห๎องตําง ๆ ภายในถ้ํา มากมายลดหลั่ นเป็นชั้น ๆ ราวกับ
เนรมิต จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย Opatija ไขํมุกแหํงทะเลเอเดรียติก ระหวําง
ทางผํานชมวิวทะเลเอเดรียติคที่สวยงามทุกมุมมอง ด๎วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ของริมทะเลเอเดรียติกทําให๎
เมืองโอพาเทียเป็นเมืองทํองเที่ยวและพักผํอนที่สําคัญที่สุดแหํงหนึ่งของโครเอเชีย นําทํานชมความงดงาม
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ของตัวเมือง บันทึกภาพกับ รูปปั้น Maiden with the Seagullซึ่งถือวําเป็นรูปปั้นที่แกะโดย Zvonko
Car เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยูํที่มือ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
ค่ํา
บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูสเต็กเนื้อรสเลิศ (ท่านใดไม่ทานเนื้อวัวกรุณาแจ้งแผนกเซลล์)
พักที่:
AMADRIA PARK HOTEL GRAND OPATIJA หรือที่พักระดับใกล๎เคียง
วันที4่
โอพาเทีย – ซาเกรบ(โครเอเชีย) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน
เช้า
บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นําท่านออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ดินแดนแหํงทะเลอะเดรี
ยติค ซึ่งมีความเกําแกํแฝงด๎วยเสนํห์และมนต์ขลังที่ทําน
แทบไมํเชื่อตํอสายตาตนเองวําเป็นเมืองที่เพิ่งผํานพ๎น
วิกฤตการณ์เมื่อไมํนานมานี้ เอง ซาเกรบเป็นเมืองแหํง
ศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุํงเรืองมาตั้งแตํสมัยศตวรรษที่
11 ปั จ จุ บั น ประชาชนชาวโครแอทมีวิถีชีวิตเยี่ยงชาว
ยุโรปที่เจริญโดย ทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบ
สะดวกสบายนิ ย มใช๎ร ถรางเป็ นพาหนะ สั ญจรนับสิ บ
สาย ทั่ ว ทั้ง เมื อ ง กรุ ง ซาเกรบประกอบด๎ ว ยเขตเมื อ ง
Upper Town ที่สร๎างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ๎ม
ประตูหินเป็นสัญลักษณ์ เขต Lower Town ที่สร๎างขึ้น
ในสมัยศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหมํที่สร๎างสมัยหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2
เที่ยง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านนั่งรถราง Funicular ขึ้นสู่เขต Upper Town นําท่านชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟน ที่สร๎างใน
สไตล์นีโอโกธิค ชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ๎งที่เกําแกํ มีสีสันสดใส ขายไม๎ดอกไม๎
ประดับและผลไม๎ราคาถูกมาก นําทํานสูํเขต Upper Town ชมวิหารเซนต์มาร์ก (St. Marks Church) ที่มี
หลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแหํงยุคกลาง ถือเป็นสัญลักษณ์สําคัญของซาเกรบ ชม
โบสถ์ประจําเมืองเกําเซนต์แคทเธอรีน บริเวณแหํงนี้ยังเป็นที่ตั้งของทําเนียบประธานาธิบดี (President
Palace) นําทํานชมจุดชมวิวที่ทํานสามารถเหงนกรุง Zagreb ที่หลังคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง
ค่ํา
บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่: ARISTOS HOTEL หรือที่พักระดับใกล๎เคียง
วันที5่
ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซิบินิค – โบสถ์เซนต์จาคอบ
เช้า
บริ การอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหาร
ของโรงแรมที่พัก
นํ า ท่ า นเข้ า ชมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ ลิ ต วิ เ ซ เป็ น
อุทยานแห่งชาติหนึ่งในแปดของโครเอเชียที่ได้รับ
การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดกโลกโดยองค์ ก าร
UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแหํงนี้มีเนื้อที่กวํา
3,000 ตารางกิโ ลเมตร มีทะเลสาบน๎อยใหญํ 16
แหํ ง เชื่ อ มตํ อ ด๎ ว ยสะพานไม๎ ลั ด เลาะระหวํ า ง
ทะเลสาบและเนินเขา นําทํานเพลิดเพลินกับความ
งามของทะเลสาบและน้ํ า ตกที่ ไ หลรวยริ น ลงสูํ
ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแหํง ทํานจะสังเกตเหงนหญ๎า
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มอสที่ชุํมฉ่ําชั่วนิรันดร์กาลชมฝูงปลาแหวกวํายในน้ําใสราวกระจกสะท๎อนสีครามของท๎องฟ้า แวดล๎อมด๎วย
หุบเขา ต๎นไม๎ใหญํที่รํมรื่น ชมน้ําตก The Plitvice Water Fall ที่ใหญํที่สุดในอุทยาน จากนั้นนําทํานเดิน
ลัดเลาะสูํ Donja Jezira เพื่อลํองเรือในทะเลสาบ Jezero Kozjak เตงมอิ่มกับความงามของทะเลสาบและ
หุบเขา
เที่ยง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านออกเดินทางสู่เมืองซิบินิค (Sibenik) นําชมตัวเมืองชิ บินิค เมืองเกําริมฝั่งทะเลอะเดรียติคที่
ได๎รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเว
นิ ส แ ล ะ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ท า ง
เศรษฐกิ จ ของแคว๎ น ดั ล มาเที ย
ZDalmatia เป็ น ที่ ร วมศิ ล ปะ
โบราณยุคกํอน ประวัติศาสตร์
มากมาย ชมโบสถ์ เ ซนต์ จ าคอบ
(เซนต์เจมส์) อันงดงาม ซึ่งสร๎างมา
ตั้ ง แ ตํ ส มั ย เร อ เ นส ซ อ งต์ ใ น ปี
ค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเว
นิส -โกธิค ผสมศิล ปะทอสคาโนเร
เ น ส ซ อ ง ส์ โ ด ย ศิ ล ปิ น Jura
Dolmatinae โบสถ์นี้มีเอกลักษณ์ด๎วยโคมหลังคาของมหาวิหารตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดับโดดเดํน
รอบมหาวิหาร
ค่ํา
บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที:่ Amadria Park Ivan Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที6่
ซิบินิค – สปลิท – พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน – นีอูม(บอสเนีย)
เช้า
บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่เมืองสปลิท นําชมมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่
สร้ าง ใน ศ ต วร รษ ที่ 15 อ าค า ร
บ๎ า นเรื อ นเกํ า แกํ นํ า ทํ า นชมยํ า น
People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจ
และการบริ ห าร เมื่อสมัย ศตวรรษที่
15 แวะชมสิ่งกํอสร๎างที่มี ชื่อเสียง
เชํน รูปภาพแกะสลักสมัย VenetianGothic Cambi Palace และ
Renaissance Town Hall ที่สร๎าง
ขึ้นในชํวงแรกของศตวรรษที่ 15
เที่ยง
บ ริ ก า ร อ า ห า ร มื้ อ ก ล า ง วั น ณ
ภัตตาคาร
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บ่าย

นําท่านชม พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน(Diocletian
Palace) ที่สร๎างขึ้นจากพระประสงค์ของ จักรพรรดิ์ดิ
โอคลีเธี่ยน ที่ต๎องการสร๎างพระราชวังสําหรับบั้นปลาย
ชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซึ่งใช๎เวลาในการกํอสร๎างถึง
10 ปี พระราชวังแหํงนี้ UNESCO ได๎ขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก นําทํานชม ห๎ องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่
เชื่อมตํอสูํห๎องอื่นๆ ชมลานกว๎าง (Peristyle) ซึ่งล๎อมไว๎
ด๎วยเสาหินแกรนิต 3 ด๎าน และเชื่อมตํอด๎วยโค๎งเสาที่
ตกแตํงด๎วยชํอดอกไม๎สลักอยํางวิจิตรสวยงาม ชมยอด
ระฆังแหํงวิหาร The Cathedral Belfry แทํนบูชาของ
เซนต์โดมินัส และเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยูํภายในวิหารชม
จัตุรัสประชาชน (People’s Square) ชมรูปปั้นของ Gregory Of Nin ผู๎นําศาสนาคนสําคัญของโครเอเชีย
นําท่านโดยสารรถโค้ ชลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติคเดินทางผ่ านเมืองนีอุม (NEUM)
เมืองใน เขตประเทศบอสเนียและเิอร์เซโกวี นํา เป็นเมืองชายทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนีย และ
เิอร์เซโกวีนํา โดยมีความยาวของชายฝั่งประมาณ 24.5กิโลเมตร เป็นทางออกสูํทะเลอะเดรียติก ทาง
เดียวของประเทศ เป็นเมือง ตากอากาศที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่ง
ค่ํา
บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที:่ GRAND NEUM HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที7่
เช้า

นีอูม – โมสตาร์(บอสเนีย) – บลากายจ์ – นีอูม
บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นํ า ทํ า นสูํ “เมื อ งโมสตาร์ ” (Mostar) ประเทศ
บอสเนียและเิอเซโกวีนํา เมืองโมสตาร์ เป็นเมืองที่
เคยถู ก ระเบิ ด ครั้ ง ใหญํ แ ละโดนผลกระทบในชํ ว ง
สงครามระหวํางเซิร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็นเมืองที่
ใหญํเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยูํบนแมํน้ําเนเร
ทวา (Neretva) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้น
วัฒนธรรมของสองท๎องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออกของ
แมํน้ําจะเป็นสํวนของศาสนาอิสลามคือเป็นสํวนที่เป็น
ที่ตั้งของสุเหรําและเตอร์กิสเิาส์ สํวนฝั่งตะวันตกจะ
เป็นสํวนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อันเป็นที่ตั้ง
ของโบสถ์และที่อยูํของนักบวช ปัจจุบันโมสตาร์เป็น
เมืองที่ส วยงามและโดํงดังที่สุ ดอีกแหํ งหนึ่งประเทศ
ของบอสเนี ย คํ า วํ า โมสตาร์ มาจากคํ า ว่ า “The
Bridge Keepers” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอย
ดูรักษาสะพานที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ําเนเรทว่า
เที่ยง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่เมือง “บลากายจ์” (Blagaj) นําทํานชม ตลาดเทปา ซึ่งเป็นเขตเมืองเกําที่ได๎รับการ
อนุรักษ์และยกยํองให๎เป็นมรดกโลกนําทํานเดินชมเมืองเกําแหํงนี้ที่เตงมไปด๎วยร๎านค๎ามากมาย ชมบ้าน
แบบเติร์ก (Turkish House) ซึ่งเหลืออยูํเพียงไมํกี่หลังในโมสตาร์ ปัจจุบันเจ๎าของบ๎านยังคงเป็นชาว
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บอสเนียนเชื้อสายเติร์ก มีเวลาให๎ทํานอิสระเดินช๎อปปิ้งสินค๎าท๎องถิ่นตามอัธยาศัย จากนั้นนําทํานเดินทาง
กลับโรงแรมที่พัก ณ เมืองนีอูม
ค่ํา
บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที:่ GRAND NEUM HOTEL / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที8่
นีอุม – มาลี สตอน – ล่องเรือชมฟาร์มหอย – ดูบรอฟนิค - เดินชมกําแพงเมืองเก่า
เช้า
บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) นําทํานเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนตํางๆ
ของการเลี้ยงแล๎วให๎ทํานได๎ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค พร๎อมด๎วยไวน์สด จนได๎เวลาสมควร
นําท่านเดินทางต่อเข้าสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองมรดก โลกที่แขวนตัวอยูํทางตอนใต๎ของ
ประเทศ ที่พรหมแดนติดตํอกับประเทศบอสเนีย เิอร์เซโกวีนํา นําทํานลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอ
เดรียติคซึ่งทํานจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ๎าน เรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับ
ตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ
เที่ยง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ชมเมื อ งดู บ รอฟนิ ค เมื อ งหลวงของมณฑล Dubrovnik-Neretva อยู่ ท างตอนใต้ ข องแคว้ น
Dalmatia ที่ อ งค์ ก าร UNESCO ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดกโลกเมื่ อ ปี 1995 นั บ เป็ น เมื อ งสวรรค์ ข อง
นั ก ทํ อ งเที่ ย วอี กเมื อ งหนึ่ ง ที่ ส วยงามติ ดอั น ดั บ ต๎ น
ของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมื องดูบรอฟนิค
ได๎เป็ นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโ กสลาฟ
บ๎านเรื อนกวําครึ่ งและอนุส าวรีย์ตํางๆ ทรุดโทรม
เสียหาย หลังจากนั้นในปี 1995 ได๎มีการลงนามใน
สนธิสัญญา Erdut สงบศึก และเริ่มเข๎าสูํสภาวะ
ปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได๎รํวมกันบูรณะ
ซํอมแซมเมืองสํวนที่เสียหายขึ้นใหมํในระยะเวลาอัน
สั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิคกลับมาสวยงามอีกครั้ง
นําท่านเดินขึ้นชมชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟ
นิคบนกําแพงเมือง(รวมค่าตั๋วแล้ว) ชมความงาม
ริมฝั่งทะเล อะเดรียติค ชมตัวเมืองเกํา และป้อม
ปราการโบราณกํ า แพงมี ค วามยาวประมาณ 2
กิโลเมตร ล๎อมรอบตัว เมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโดํงดัง เทียบได๎กับแกรนด์คาแนล แหํ ง
เกาะเวนิส จากนั้นอิสระทุกทํานเดินเลํนชมเมืองหรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ํา
บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / เมนูพิเศษ กุ้งมังกรรสเลิศพร้อมเครื่องดื่มให้ท่านเลือก
พักที:่
KOMPAS HOTEL DUBROVNIK หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที9่
ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมวิวเมืองดูบรอฟนิค
แฟรงเฟิร์ต – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่
พัก
นําท่านเดินทางสู่สถานี กระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นชมวิวเมืองดูบ
รอฟนิค กระเช๎าไฟฟ้า ที่ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์
ของเมื อ งดู บ รอฟนิ ค ทํ า นจะเหง น ฝั ง เมื อ งที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์
ความสวยงามของบ๎ า นเมื อ ง สํ ว นให๎ จ ะใช๎ ห ลั ง คาสี ส๎ ม เป็ น
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เอกลักษณ์ และความงดงามของทะเลอะเดรียติคกํอนเดินทางสูํสนานบิน
16.30 น.
เหิร ฟ้า กลับสู่ เ มือ งแฟรงเฟิร์ ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน ออสเตรี ยน แอร์ ไ ลน์ เที่ยวบิน ที่
TH5991
18.35 น.
เดินทางมาถึงสนามบินในแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมัน
22.00 น.
เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า lufthansa เที่ยวบินที่ LH772
วันที1่ 0
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
14.40 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*** หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การ
ล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อ
ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ
ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ เมื่อท่านทําการจองและ
ชําระเงินมัดจําแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว
อัตราค่าบริการ
ช่วงออกเดินทาง
ผู้ใหญ่พัก เด็กอายุต่ํากว่า เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักท่านเดียว / ห้อง
ห้องละ 2 ท่าน
12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
จ่ายเพิ่ม
พักกับผู้ใหญ่ 1 ( มีเตียงเสริม )
ท่าน
ม.ค.-มี.ค. 2563
18,900
86,900
86,900
82,900
10-19 เมษายน //
11-20 เมษายน 2563
30 เมษายน-09 พฤษภาคม 2563

98,900

98,900

94,900

18,900

92,900

92,900

88,900

18,900

พ.ค.-มิ.ย. 2563

89,900

89,900

85,900

18,900

ก.ค.-ส.ค. 2563

95,900

95,900

91,900

19,900

ก.ย. 2563

93,900

93,900

89,900

19,900

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
อัตราค่าบริการนี้รวม
คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เวียนนา // ดูบรอฟนิค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกํอน-หลัง)
คํารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว๎ในรายการ พร๎อมคนขับรถที่ชํานาญเส๎นทาง กฎหมายในยุโรปไมํอนุญาตให๎คน
ขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทําในระดับเดียวกัน โรงแรมสํวนใหญํในยุโรปจะไมํมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูํ
ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทําตัว หากวันเข๎าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ
ประชุมตํางๆ อันเป็นผลที่ทําให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนย๎ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
คําธรรมเนียมในการยื่นวีซํายุโรปหรือกลุํมเชงเก๎นวีซํา และคําธรรมเนียมวีซําทางสถานทูตไมํคืนให๎ทํานไมํวําทํานจะ
ผํานการพิจารณาหรือไมํกงตาม (มีวีซําแล๎วหักคืน 3,000 บาท)
คําอาหารที่ระบุในรายการ ให๎ทํานได๎เลิศรสกับอาหารท๎องถิ่นในแตํละประเทศ
คําทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง
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คําบริการนําทัวร์โดยหัวหน๎าทัวร์ผู๎มีประสบการณ์นําเที่ยวให๎ความรู๎ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง
คําประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท***
คําพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 %
คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําโทรศัพท์ , คําซักรีด , คําเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
คําผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจ๎งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท ต่อวัน(หากท่านประทับใจในการบริการ)
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน
กรุณาจองลํวงหน๎าพร๎อมชําระงวดแรก 40,000 บาท กํอนการเดินทาง พร๎อมแฟกซ์สําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง Passport
มายังบริษัท และคําใช๎จํายสํวนที่เหลือกรุณาชํา ระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวําทํานยกเลิกการ
เดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได๎กงตํอเมื่อไมํสามารถทํากรุ๏ปได๎อยํางน๎อย
20 ทําน และหรือ ผู๎รํวมเดินทางในคณะไมํสามารถผํานการพิจารณาวีซําได๎ครบ 20 ทําน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินให๎ทั้งหมดหักคําธรรมเนียมวีซํา หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให๎ ถ๎าทํานต๎องการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมํอาจแก๎ไขได๎
และจะไมํรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได๎รับบาดเจงบ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน๎าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเชํน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตํางๆ
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจํายเบงดเสรงจ หากทํานสละสิทธิ์การใช๎บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข๎า และออกประเทศไมํวําในกรณีใดกงตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินในทุกกรณี
เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือวําทํานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตํางๆของบริษัทฯ ที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เนื่ องจากบริษัทจะต๎องใช๎เอกสารตํางๆที่เป็นกรุ๏ปในการยื่นวีซํา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห๎องพักที่คอนเฟิร์
มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทํานจะต๎องรอให๎คณะครบ 15 ทําน จึงจะสามารถยื่นวีซําให๎กับทาง
ทํานได๎อยํางถูกต๎อง
 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต๎องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซําเดี่ยว ซึ่งทางทําน
จะต๎องเดินทางมายื่นวีซําด๎วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทคอยดูแล
และอํานวยความสะดวก
 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู๎กําหนดออกมา มิใชํบริษัททัวร์เป็นผู๎กําหนด
ทํานที่มีความประสงค์จะยื่นวีซําทํองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให๎ถูกต๎อง และครบถ๎วนตามที่สถานทูต
ต๎องการ เพราะจะมีผลตํอการพิจารณาวีซําของทําน บริษัททัวร์เป็นแตํเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่น
วีซําเทํานั้น มิได๎เป็นผู๎พิจารณาวําวีซําให๎กับทางทําน
 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนินการทางสถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม๎วําจะผํานหรือไมํผํานการ
พิจารณา
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- ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึง่ ตัว๋ เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซํา หากทําน
ไมํผํานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ๎าออกตั๋วมาแล๎วจะต๎องทําการ REFUND โดยจะมีคําธรรมเนียมที่ทํานต๎องถูกหัก
บางสํวน และสํวนที่เหลือจะคืนให๎ทํานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตํละสายการบิน) ถ๎ายังไมํออกตั๋วทํานจะเสียแตํ
คํามัดจําตั๋วตามจริงเทํานั้น
- ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ๎าคณะออกเดินทางได๎ และทํานไมํผํานการพิจารณาวีซํา ตามกฎทํานจะต๎องโดนคํามัดจํา
ห๎องพักทุกคืน ของการเดินทางหากทํานไมํปรากฏตัวตามวันที่เข๎าพัก ทางโรงแรมจะต๎องยึดคําห๎อง 100% ในทันที ทาง
บริษัทฯจะแจ๎งให๎ทํานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให๎ทํานเข๎าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์
โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสําคัญ)
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทํานเดินทางมาจากตํางจังหวัด หรือตํางประเทศ
และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยํางหนึ่งอยํางใดที่ใช๎ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบ
คําใช๎จํายในสํวนนี้ เพราะเป็นคําใช๎จํายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทํานควรจะให๎กรุ๏ป
FINAL 100% กํอนที่จะสํารองยานพาหนะ
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วัน - คืนคําใช๎จํายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํา
กับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เกงบคําใช๎จําย 20,000 บาท
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เกงบคําใช๎จําย 70 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15 วัน - เกงบคําบริการทั้งหมด 100 %
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีหน๎าพาสปอร์ตวํางอยํางน๎อย 3 หน๎า
รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูํกับประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค๎า เชํน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค๎าที่มีชื่อผู๎เดินทาง อายุย๎อนหลังไมํเกิน 3
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคําวํา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช๎ชื่อแตํละสถานทูต
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต๎นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวํา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช๎ชื่อแตํละ
สถานทูตพร้อม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให๎ตรง
กับหน๎าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเลํมเดียวกับสําเนาที่ทํานจะใช๎ยื่นวีซํา (ใช๎เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
* เดงกต๎องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช๎เอกสารการเงินรํวมกันได๎ แตํให๎ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเดงกไมํได๎เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไมํได๎เดินทางทั้งสอง
คน ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎เดินทางไปตําง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต๎องออกโดยที่วําการอําเภอ
สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
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สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม๎วํา
ทํานจะถูกปฏิเสธวีซําสถานทูตไมํคืนคําธรรมเนียมที่ได๎ชําระไปแล๎วและหากต๎องการขอยื่นคําร๎องใหมํกงต๎องชําระคําธรรมเนียม
ใหมํทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแตํงกาย
สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสํงเจ๎าหน๎าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษัทใครํขอรบกวนทํานจัดสํงเอกสารดังกลําวเชํนกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซําในแตํละประเทศจะถูกบันทึกไว๎เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซําอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซําปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซําทํองเที่ยว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให๎ทํานหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู๎เดินทางเป็น
หลัก
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