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NT011
ทวัรย์ุโรป บอลขา่น สโลเวเนยี โครเอเชยี บอสเนยี มอนเตเนโกร 9 วัน 6 คนื (OS)
ทัวรย์ุโรป โครเอเชยี บอสเนีย มอนเตเนโกร สโลเวเนีย , 9 วัน 6 คนื ,

เมอืงกราซ - เมอืงเบลด - ลอ่งเรอืเพลทน่า - เมอืงลบุเบลยีน่า - ถ้าํโพสทอยน่า - ปลามนุษย ์- กรงุซาเกรบ -
มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น 

เมอืงตอนลา่ง - อนุสาวรยี ์Ban Josip Jelacic - ยา่น Flower Square - เมอืงตอนบน - โบสถเ์ซนตม์ารก์ -
อุทยานแหง่ชาตพิลติวเิซ่ 

พพิธิภณัฑส์งครามกลางแจง้ - ลอ่งเรอืขา้ม KOZJAK LAKE - เมอืงซาดาร ์- เมอืงซบีนีคิ - สภาวา่การเมอืงเก่า -
มหาวหิารเซนตเ์จมส ์

เมอืงโทรเกยีร ์- เมอืงสปลทิ - พระราชวงัดโิอคลเีชยีน - อา่วมาลสีตอน - เมอืงนอีุม - ฟารม์เลยีงหอยนางรม -
เมอืงดูบรอฟนคิ 

กําแพงป้อมปราการ - ยอดเขา SRD - เมอืงกอเตอร ์- เมอืงบุดวา - พารน์ดอรฟ์เอาทเ์ลท

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรุงเทพฯ)

21.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4เคานเ์ตอร ์G สายการบนิออสเตรยีนแอรไ์ลน(์OS) พบเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวยความสะดวกแกท่า่น

23.45 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยสาย การบนิออสเตรยีนแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีOS 026 (ใชเ้วลาบนิ ประมาณ 10.50 ช.ม.)

วนัท ี2
เวยีนนา (ออสเตรยี) - กราซ (UNESCO) - เบลด (สโลเวเนยี)



05.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้นําทา่นรับประทานอาหารเชา้แบบอเมรกิันบฟุเฟ่ต ์ณ โรงแรม NH Airport
Vienna (ตังอยู่บรเิวณสนามบนิ) 

จากนันนําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่เมอืง“กราซ” (GRAZ) (ระยะทาง 229 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง)
ระหวา่งทางชมววิทวิทัศนอั์นสวยงามของเมอืงเกษตรกรรมทังสองขา้งทาง / เมอืเดนิทางถงึ เมอืงกราซ
นําทา่นชมเมอืงกราซซงึไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงศลิปวัฒนธรรมแหง่ยุโรป (Cultural City of Europe)
ทมีกีารผสมผสานระหวา่งความคลาสสคิของเมอืงเกา่และทันสมัยของเมอืงใหม่ในศตวรรษท ี21 ไดอ้ย่างลงตัวทสีดุ
เมอืงกราซเป็นเมอืงทมีขีนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศออสเตรียเป็นรองเพยีงแคเ่มอืงหลวงกรุงเวยีนนาเทา่นัน
ยูเนสโกไดข้นึทะเบยีนรับรองใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1999 และไดยั้งคงรับเลอืกใหเ้ป็นเมอืงหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2003
อกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนีบา่ย

บา่ย
นําทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสู ่เมอืง “เบลด" (BLED) ประเทศสโลเวเนีย (ระยะทาง 196 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) /
เดนิทางถงึ เมอืงเบลด เมอืงเล็ก  ๆซงึเคยไดรั้บรางวัลชนะเลศิรีสอรท์ของโลก ตังอยู่รมิทะเลสาบเบลดทงีดงาม
แวดลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองขนุเขาแอลป์ทเีรียกวา่ Julian Alps Mountain จงึถูกขนานนามวา่ไขมุ่กแหง่เทอืกเขาแอลป์
ทะเลสาบเบลดแหง่นีโดดเดน่ดว้ยเกาะกลางทะเลสาบทนี ้าํทะเลสาบโดยรอบเป็นสเีขยีวมรกต เมอืงเบลด เรมิมชีอืเสยีงสําหรับนักทอ่งเทยีวตังแต่
ปี ค.ศ. 1885เมอืแพทยช์าวสวสิชอื Dr. Arnold
Rivliเห็นคณุคา่ของอากาศทแีสนบรสิทุธขิองเมอืงนีไดย้า้ยมารักษาคนไขท้เีมอืงนีและใชช้วีติอยู่ทเีมอืงนีเป็นเวลาถงึ 50 ปี
อกีทังนโปเลยีนยังเคยใชเ้ป็นสถานทพัีกผอ่น รมิทะเลสาบยังมคีฤหาสนข์องตโิต อดตีผูร้วมชาตยิูโกสลาเวยี ซงึใชเ้ป็นทรัีบแขกบา้นแขกเมอืง 

จากนันนําทา่น ลอ่งเรอื “เพลทนา่” (Pletna) ในทะเลสาบเบลด ซงึเป็นทะเลสาบทมีคีวามสวยงาม
ผา่นชมเกาะเป็นทตัีงของโบสถป์ระจําเมอืงอันศักดสิทิธ ิสรา้งในศตวรรษท ี11 เลา่กันวา่หากคูส่มรสคูใ่ดไดม้าโยกระฆังในโบสถจ์ะมชีวีติคูย่ืนยาว
โดยเจา้บา่วจะตอ้งอุม้เจา้สาวขนึบันไดมาจากทา่เรือจนถงึประตโูบสถ์

เมอืไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงลบุเบลยีนา่” (Ljubljana) เมอืงหลวง ประเทศสโลเวเนีย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
โรงแรมทพัีกระดับ 4-5 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เบลด - ถ้าํโพสทอยนา่ - ซาเกรบ(โครเอเชยี)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

นําทา่นเดนิทางสู ่“ถ้าํโพสทอยนา่” (POSTOJNA)(ระยะทาง 102 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) / ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่น
เขา้ชมถ ้าํโพสทอยน่า โดยการนังรถรางไฟฟ้าของทางถ ้าํ (15-20 นาท)ี จากนันเดนิชมถ ้าํซงึถอืวา่เป็นถ ้าํทสีวยทสีดุในยุโรป มอีายุเกา่แกก่วา่ 2
ลา้นปี มคีวามยาวภายในถ ้าํถงึ 27 กโิลเมตร ผา่นลําธาร เขอืนเก็บน ้าํใตด้นิภายในถ ้าํ (ระยะทางเดนิประมาณ 2-3 กโิลเมตร)
ภายในถ ้าํมหีนิงอกหนิยอ้ยหลากหลายแบบและสสีนัสวยงามสดุพรรณนา มหีอ้งตา่ง  ๆภายในถ ้าํมากมายลดหลันเป็นชนัๆ
ราวกับเนรมติขนึมาจากสวรรค ์

ทา่นจะไดช้มความแปลกของ ปลามนุษย ์(Human Fish) ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทยีวจากทกุมุมโลกมากกวา่ 10
ลา้นคนมาเยือนถ ้าํแหง่นีอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงตามอัธยาศัย**อณุหภมูใินถ้าํเฉลยี 9 องศาเซลเซยีส
ควรสวมเสอืคลมุกนัหนาวเขา้ไปดว้ย**

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง บรเิวณหนา้ถ ้าํโพสทอยน่า

บา่ย



นําทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศขา้มพรมแดนสู ่กรุง “ซาเกรบ”(ZAGREB) (ระยะทาง 198 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30
ชวัโมง) (มกีารตรวจวซีา่กอ่นขา้มพรมแดน) ซงึเป็นเมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี (CROATIA) ทมีปีระวัตศิาสตรย์าวนานนับพันปี
โดยเมอืงซาเกรบไดเ้ฉลมิฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ.1994
ทผีา่นมาเป็นเมอืงหลวงทอีุดมไปดว้ยวัฒนธรรมและสงิกอ่สรา้งทางประวัตศิาสตรม์ากมาย และเป็นหัวใจของการปกครอง
เศรษฐกจิและวัฒนธรรมของประเทศ 

นําทา่นชม มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น (St. Stephen's) (การเขา้ชมขนึอยู่กับวันและเวลา อาจมกีารปิดหรือมกีารทําพธิ)ี
สถาปัตยกรรมทมีอีายุเกา่แกก่วา่ 800 ปี และปัจจบัุนไดบ้รูณะ ปฏสิงัขรณ์ในสไตลนี์โอ-โกธคิ งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสทีองอร่าม
ภายในประดษิฐานรูปนักบญุองคสํ์าคัญตา่ง  ๆเชน่ นักบญุเซนตปี์เตอร,์ เซนตป์อลล ์ฯลฯ ชมอักษรโบราณทเีป็นอักษรภาพทมีอีายุนับพันปี

นําทา่นชม เมอืงตอนลา่ง (Lower Town) จัตรัุสกลางเมอืงทลีอ้มรอบดว้ยหา้งรา้นนําสมัย แหลง่ชมุชนและศนูยก์ลางเมอืงของชาวซาเกรบ
อันเป็นจดุทรีถรางสายสฟ้ีาทังรุ่นใหม่และเกา่ มาประจบกันทนีี

ชม อนุสาวรยี ์Ban Josip Jelacic นายพลผูย้งิใหญ่ ผูซ้งึตอ่สูเ้พอืความอสิระจากชาวฮังการี เมอืปี ค.ศ. 1848 

ตอ่ดว้ยนําทา่น ยา่น Flower Square อันเป็นทตัีงของโบสถอ์อโธดอก ทมีเีพยีงไม่กแีหง่ในกรุงซาเกรบ 

นําทา่นขนึ รถรางไฟฟ้า (Funicular) สู ่เมอืงตอนบน Upper Town เป็นรถรางสายทสีนัทสีดุในยุโรป โดยใชเ้วลาในการขนึเพยีง 57 วนิาที
ชมววิทวิทัศนจ์ากจดุชมววิของเมอืงตอนบน ทสีรา้งขนึสมัยศตวรรษท ี17 ทมีซีุม้ประตหูนิเป็น 

ผา่นชมโบสถ ์เซนต ์มารก์ (St. Mark Church) ทมีหีลังคาสวย แปลกตา ไม่เหมอืนทไีหนใดในโลก ชมประตเูมอืงโบราณ เป็นทตัีงของ
รูปไอคอนพระแม่มารี ทรีอดพน้จากเหตไุฟไหมใ้นสมัย ศตวรรษท ี19 โดยในเหตกุารณ์ตอนนันทกุอย่างถูกเผาไหม ้มเีพยีงรูปไอคอนทยัีงคงเหลอื
จนทําใหผู้ค้นมากราบไหวบ้ชูาขอสงิปาฏหิารย ์และมกีารนําแผน่หนิอ่อนเขยีนคําวา่ ฮวา-ลา่ (HVALA) แปลวา่ “ขอบคณุ”
มาตดิไวต้ามผนังจนเต็มไปหมด

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
โรงแรมทพัีกระดับ 4 - 5 ดาว หรือระดับเทยีบเทา่

วนัท ี4
ซาเกรบ - อทุยานแหง่ชาต ิพลทิวเิซ ่- ซาดาร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

นําทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่“อทุยานแหง่ชาต ิพลติวเิซ”่ National Park Plitvice Jezera (ระยะทาง 130 กโิลเมตร
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) 

ระหวา่งทางแวะถ่ายรูปท ีพพิธิภณัฑส์งครามกลางแจง้ ณ เมอืง “คาโลวชั” Karlovac เมอืงผลติเบยีรช์อืดังของประเทศโครเอเชยี
ผา่นชมธรรมชาตแิละความงามของทวิทัศนส์องขา้งทางทรีายลอ้มดว้ยป่าเขาสลับ ทุง่หญา้ ฟารม์เกษตร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นชมความสวยงาม อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่(National Park Plitvice Jezera) ทตัีงอยู่ใจกลางของประเทศ อุทยานแหง่ชาตพิลติวเิซ่
เป็นอุทยานแหง่ชาต ิทไีดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO เมอืปี 1979 อุทยานแหง่นีมเีนือทกีวา่ 269 ตารางกโิลเมตร
พนืทสีว่นใหญ่ปกคลมุดว้ยน ้าํมทีะเลสาบสเีขยีวมรกตและสฟ้ีา รวมกันถงึ 16 ทะเลสาบ
เชอืมตอ่กันดว้ยทางเดนิสะพานไมลั้ดเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนนิเขา
ทา่นจะเพลดิเพลนิเดนิชมความงามของทะเลสาบและน ้าํตกทไีหลรวยรนิลงสูท่ะเลสาบทัวทกุหนทกุแหง่นําทา่นเดนิชมธรรมชาตอัินสวยงาม
ชมฝงูปลาแหวกวา่ยในสระน ้าํใสราวกระจกสะทอ้นสคีรามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ยหบุเขา ตน้ไมใ้หญ่ทรี่มรืน

นําทา่นสูท่า่เรือ ลอ่งเรอืขา้ม KOZJAK LAKE ทเีชอืมระหวา่งทะเลสาบลา่งขนึสูช่นับนของอุทยาน (LOWER & UPPER LAKE)
จากนันเพลดิเพลนิกับธรรมชาตอัินงดงามและอลังการของ LOWER LAKE



ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอัินยงิใหญ่และงดงามทา่มกลางหบุเขาหนิปนูทตัีงตระหงา่น อกีทังยังเชอืมตอ่ดว้ยน ้าํตกตา่งๆมากมาย
นําทา่นเดนิชมทะเลสาบตา่ง  ๆตามทางเดนิสะพานไมท้เีชอืมแตล่ะทะเลสาบเขา้ดว้ยกันทัง 16 แหง่
และนอกจากนันบรเิวณรายลอ้มยังเต็มไปดว้ยถ ้าํนอ้ยใหญ่และชม Big Waterfalls ซงึเป็นน ้าํตกทสีงูทสีดุในอุทยานแหง่นี

จากนันนําทา่นเดนิทางออกจากพลทิวเิซ ่ตอนกลางของประเทศโครเอเชยีสูเ่มอืง “ซาดาร”์ (ZADAR) (ระยะทาง 119 กโิลเมตร
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชวัโมง) แควน้ “ดัลมาเชยี” เป็นแควน้ทางตอนใตท้มีลัีกษณภมูอิากาศและภมูปิระเทศแบบเมดเิตอรเ์รเนียนขนานแท ้
หากใครเคยไดย้นิชอืหรือรูจั้กสนัุขพันธุ ์“ดัลมาเชยีน” ดนิแดนดัลมาเชยีน แหง่นีคอืตน้กําเนดิของสนัุขพันธุนี์นีเอง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก

ทพีกั
โรงแรมทพัีกระดับ 4 - 5 ดาวหรือระดับเทยีบเทา่

วนัท ี5
ซาดาร ์- ซบีนีคิ - โทรเกยีร ์- สปลทิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

นําทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืง “ซบีนีคิ” (SIBENIK) (ระยะทาง 90.2 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง)
นําทา่นชมตัวเมอืงเกา่รมิฝังทะเลอาเดรียตกิ ทมีหีลังคาอาคารบา้นเรือนทําดว้ยกระเบอืงสแีสด สไตลเ์รอเนอซองส ์ทไีดรั้บอทิธพิลจากทางอติาล ี

ชม สภาวา่การเมอืงเกา่ THE OLD LOGGIA ทสีรา้งขนึราว ค.ศ. 15 ผา่นเมอืงเกา่ทถีูกสรา้งขนึในยุคโบราณ 

ชม มหาวหิารเซนตเ์จมส ์(St. James) หรือ เซนตจ์าคอบ (St. Jakob) ทผีสมผสานสถาปัตยกรรมอติาเลยีน –
ดัลเมเชยีนไดอ้ย่างลงตัวงดงามดว้ยยอดโดมและหลังคาทปีระดับดว้ยแผน่หนิ จนไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้ในปี ค.ศ.2000 

จากนันเมอืไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง “โทรเกยีร”์ (TROGIR) (ระยะทาง 46.6 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45
นาท)ีเมอืงสวยทเีป็นมรดกโลก ระหวา่งทางผา่นชมเมอืงทมีสีภาพเป็นเกาะอยู่โดดเดยีวสวยงามมชีอืเสยีงของโครเอเชยี คอื เมอืงพรีโมสเตน
ซงึเป็นเมอืงเล็กทสีวยงามและเป็นเกาะเล็ก  ๆในสมัยกอ่นมคีนยกย่องใหช้าวเมอืงนีเป็นชาวเมอืงทมีคีวามอดทนมาก ตอ่การใชช้วีติเนืองจาก
ภมูปิระเทศเป็นภเูขาหนิแตยั่งอุตสาหะปลกูพชืและทําการเกษตรกรรม

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นชม เขตเมอืงเกา่โทรเกยีร ์ทมีสีถาปัตยกรรมในสไตล ์กรีก– โรมันโบราณ อาทเิชน่ ประตเูมอืงเกา่ ทไีดม้กีารบรูณะขนึใหม่เมอืศตวรรษที
16, หอนาฬกิาทสีรา้งขนึในสมัยท ี14 

ผา่นชม มหาวหิารเซ็นตล์อรเ์ลนซ ์ทสีรา้งขนึในศตวรรษท ี12 ใชเ้วลากอ่สรา้งนับสบิปี ทมีคีวามงดงามดว้ยกรอบและบานประตหูนิแกะสลัก
มรีูปปันสงิโต อดัม&อฟีและรูปสลักนักบญุเซนตล์อรเ์ลนตอ์งคสํ์าคัญ ทผีูส้รา้งมหาวหิารแหง่นีอุทศิให ้มเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่ในเมอืงเกา่
เลอืกซอืสนิคา้ทอ้งถนิทรีะลกึมากมายในเขตเมอืงเกา่โทรเกยีรแ์หง่นี

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง “สปลทิ” (SPLIT) (ระยะทาง 28.4 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท)ี เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชยี
เป็นเมอืงทา่ทมีคีวามสําคัญตอ่อุตสาหกรรมทอ่งเทยีวของโครเอเชยี สามารถนังเรือขา้มฟากระหวา่งประเทศไปทปีระเทศอติาลไีด ้ณ เมอืงแหง่นี 

นําทา่นชม “พระราชวงัดโิอคลเีชยีน”
ทสีรา้งขนึจากพระประสงคข์องจักรพรรดดิโิอคลเีชยีนทตีอ้งการสรา้งพระราชวังสําหรับบันปลายชวีติของพระองค ์ซงึใชเ้วลาในการกอ่สรา้งถงึ 10
ปี UNESCO ในยุคสมัยของจักรพรรดดิโิอเคลเีชยีน เป็นชว่งยุคสมัยเรมิตน้ของจักรวรรดโิรมันตะวันออก หรือ จักรวรรดไิบแซนไทนนั์นเอง
พระราชวังดโิอเคลเชยีนไดข้นึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 ชมหอ้งโถงกลางซงึมทีางเดนิทเีชอืมตอ่สูห่อ้งอนืๆ
ชมลานกวา้งซงึลอ้มไวด้ว้ยเสาหนิแกรนติ 3 ดา้นและเชอืมตอ่ดว้ยโคง้เสาทตีกแตง่ดว้ยชอ่ดอกไมส้ลักอย่างวจิติรสวยงาม

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปปิงตามอัธยาศัยไม่วา่จะเป็นสนิคา้พนืเมอืง, รา้นเนคไท, รา้นรองเทา้, รา้นช็อคโกแลต, รา้นเครืองหนัง, รา้นกระเป๋า
และอนืๆอกีมากมาย หรือหากทา่นใดไม่ชอบการชอ้ปปิงอาจมานังดมืกาแฟบรเิวณหนา้อ่าว ทเีป็นทตัีงของรา้นกาแฟ
เรียงรายตลอดแนวกําแพงฝังทตีดิกับทะเล ดวูถิชีวีติของผูค้นชาวสปลทิ และนังนักทอ่งเทยีวทมีาเยียมเยือนเมอืงสวยแหง่นี



ค่าํ
รับประทานอาคารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
โรงแรมทพัีกระดับ 4 - 5ดาว หรือระดับเทยีบเทา่

วนัท ี6
สปลทิ - มาล ีสตอน - ดบูรอฟนคิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

นําทา่นเดนิทางสู ่“อา่วมาล ีสตอน” (MALI STON) (ระยะทาง 211 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 ชวัโมง) กอ่นเดนิทางถงึ เมอืงมาล ีสตอน 

ทา่นจะไดข้า้มพรมแดนเขา้สูป่ระเทศบอสเนีย (แวะถ่ายรูปและซอืของฝากพนืเมอืง) บรเิวณเมอืงทมีชีอืวา่วา่ เมอืงนอีมุ
เป็นประเทศเพอืนบา้นของโครเอเชยี โดยประชากรสว่นใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชยี (มกีารตรวจวซีา่)
ตอ่ดว้ยนําทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนอกีครังหนงึเพอืกลับเขา้สู ่ประเทศโครเอเชยี

เดนิทางถงึ เมอืงมาล ีสตอน เป็นทตัีงของสถานทเีพาะพันธุห์อยนําทา่นลอ่งเรือเยียมชม ฟารม์เลยีงหอย ชมขันตอนตา่งๆ
ของการเลยีงหอยแลว้ใหท้า่นไดช้มิหอยนางรมสด  ๆจากทะเลอาเดรียตกิ พรอ้มดว้ยเครืองเคยีง จบิไวนส์ดเตมิเต็มรสชาติ
ทา่มกลางบรรยากาศทสีวยงามของอ่าวมาล ีสตอน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “ดบูรอฟนคิ”(DUBROVNIK) (ระยะทาง 53.3 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชวัโมง) ไขมุ่กแหง่ทะเลอาเดรียตกิ
เมอืงทางตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชยี เมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงทสีดุแหง่หนงึของโครเอเชยี และเป็นเมอืงทสีวยงามตดิอันดับตน้ๆของโลก
ซงึในอดตีเมอืปี 1991 เมอืงดบูรอฟนคิ ไดเ้ป็นเป้าหมายถูกโจมตจีากกองทหารยูโกสลาฟ บา้นเรือนกวา่ครงึ อนุสาวรียต์า่ง  ๆเสยีหาย
และทรุดโทรม และหลังจากนันในปี 1995 ไดม้กีารไดม้กีารลงนามในสนธสิญัญา ERDUT สงบศกึ และเรมิเขา้สูส่ภาวะปกต ิUNESCO
และสหภาพยุโรป ไดร้่วมกันบรูณะ ซอ่มแซม เมอืงสว่นทเีสยีหายขนึใหม่ในระยะเวลาอันสนั ปัจจบัุนเมอืงดบูรอฟนคิ ก็กลับมาสวยงามอกีครัง
และมกีารสง่เสรมิใหเ้ป็นมรดกโลกอกีเมอืงหนงึชมทัศนียภาพของเมอืงซงึดบูรอฟนคิ ทตัีงอยู่ตามแนวชายฝังทะเลอาเดรียตคิ
ตัวเมอืงจะเป็นป้อมปราการโบราณทถีอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง 

ชมแนว กําแพงป้อมปราการ ทมีขีนาดกวา้งขวางใหญ่โต ททีา่นสามารถขนึไป ชมความงดงามของตัวเมอืงไดอ้ย่างด ีไดเ้วลาอันสมควร
ชมกําแพงเมอืงโบราณขนึชมความสวยงามของแนวหลังคาสสีม้ตระหงา่นไปทังเมอืงเกา่ กําแพงแหง่นีมคีวามยาวรวมกันประมาณ 2 กโิลเมตร
ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิชมความสวยงาม โดยวา่กันวา่ใครมาเมอืงดบูรอฟนคิแลว้ไม่ไดข้นึมาชมกําแพงเมอืงโบราณแหง่นี ถอืวา่มาไม่ถงึดบูรอฟนิ

จากนันใหท้า่นไดถ้่ายรูปทรีะลกึบรเิวณ จตัรุสักลางเมอืง ซงึเป็นสถานทนัีดพบและประกอบกจิกรรมของชาวเมอืงในอดตี
รวมถงึสถานทลีงโทษผูก้ระทําผดิดว้ย อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปทรีะลกึกับ เสาหนิอัศวนิ, หอนาฬกิา ทตัีงอยู่ปลายสดุของถนนสายหลัก
สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1444 หนา้ปัดทําดว้ยเหล็ก มคีวามพเิศษตรงลกูกลม  ๆใตห้นา้ปัดซงึแทนพระจันทรบ์อกขา้งขนึขา้งแรมในสมัยกอ่น
และรูปปันของ นักบญุ St. Blaise ซงึมโีบสถป์ระจําเมอืงสไตลโ์รมาเนสกแ์หง่แรกของเมอืงเป็นฉากหลังเพมิเสน่หม์นตข์ลังสวยสดงดงาม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง เมนูพเิศษ กุง้ LOBSTER ยา่ง เสริฟ์พรอ้มสปาเก็ตต ีรมิทะเลอาเดรยีตคิ

ทพีกั
โรงแรมทพัีกระดับ 4 - 5 ดาว

วนัท ี7
ดบูรอฟนคิ - กอตอร(์มอนเตเนโกร) - บุดวา

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

ชว่งเชา้มเีวลาชว่งสนั  ๆใหท้า่นไดอ้สิระพักผอ่นทโีรงแรมตามอัธยาศัย หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สถานเีคเบลิคาร ์เพอืขนึ กระเชา้ไฟฟ้า



สูย่อดเขา SRD ทมีคีวามสงู 400 เมตร เพอืชมววิทวิทัศนท์คีงความเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเมอืงหลังคาสแีละความงดงามทะเลอาเดรียตกิ
ยามสนี ้าํเงนิของทะเลอาเดรียตกิตัดกับสสีม้แสดของกระเบอืงหลังคาเมอืงเกา่ สวยงามเกนิจนิตนาการมากวา่คําบรรยายใด ๆ

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นชอ้ปปิงละลายเงนิคนู่ากอ่นเดนิทางออกจากประเทศโครเอเชยี ซอืของฝากจาก “Konzum”
ซปุเปอรม์ารเ์ก็ตทอ้งถนิทมีสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไม่วา่จะเป็น “KRAS”ช็อคโกแลตทอ้งถนิยีหอ้ทเีกา่แกท่สีดุในยุโรปตะวันออก,
ไวนโ์ลกเกา่ทอ้งถนิ “Dingac”, “Postup” จากองุน่พันธุท์อ้งถนิ “Plavac Mali”คณุภาพระดับเดยีวกับไวนฝ์รังเศสหรืออติาเลยีน และสนิคา้อนื ๆ
อกีมากมาย อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นขา้มพรมแดนสู ่ประเทศมอนเตเนโกร (MONTENEGRO) แปลความหมายเป็นภาษาอังกฤษไดว้า่ BLACK MOUNTAIN หรือ "ภเูขาสดํีา"
ประชากรสว่นใหญ่นับถอืศาสนาครสิตน์กิายออรโ์ธดอกซค์รสิเตยีน ปัจจบัุนมอนเตเนโกร เป็นประเทศสมาชขิองสหประชาชาติ
และพยายามร่วมเป็นสว่นหนงึของสหภาพยุโรป

พเิศษ !! นําทา่น ลอ่งเรอืขา้มฝงัจาก “ทา่เรอืคาเมนาร”ิ (Kamenari) สู ่“ทา่เรอืเลเปทาเน”่ (Lapetane)
ทา่นจะไดช้นืชมความสวยงามของทะเลอาเดรียตคิ ผสมผสานดว้ยทวิทัศนข์องภเูขา ทกุทา่นจะไดส้มัผัสการทอ่งเทยีว “ประเทศมอนเตเนโกร”
(Montenegro) ในอกีสไตลห์นงึ 

นําเดนิทางสู ่เมอืง “กอเตอร”์ (KOTOR) มรดกโลก UNESCO แหง่แรกของประเทศมอนเตเนโกรทไีดรั้บการรับรองในปี ค.ศ.1979
ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มเมอืงเกา่และธรรมชาตทิสีวยงาม 

นําทา่นชม ST.TRIPHUN CHURCH โบสถน์กิายคาทอลกิ และ ST.NIKOLA CHURCH โบสถน์กิายออโธดอกซ ์

นําทา่นสู ่เมอืง “บุดวา” (BUDVA) (ระยะทาง 94 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 2.15 ชวัโมง)เป็นเมอืงโบราณตังอยู่บนชายฝังอาเดรียตคิ
เป็นเมอืงเกา่แกท่สีดุอกีแหง่ทตัีงอยู่รอบทะเลอาเดรีตตคิ โดยมปีระวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 2,500 ปี ปัจจบัุนไดรั้บฉายาวา่เป็น
“รเิวยีร่าแหง่มอนเตเนโกร”

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก

ทพีกั
โรงแรมทพัีกระดับ 4-5 ดาว

วนัท ี8
บุดวา - พอตกอรซิา่ - สนามบนิ - เวยีนนา - เอาทเ์ลทพารน์ดอฟ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

นําทา่นเทยีวชม เมอืงเกา่ “บุดวา” (BUDVA) เมอืงตดิชายหาดทเีต็มไปดว้ยนักทอ่งเทยีวอย่างหนาแน่น 

นําทา่นชม ST.JOHN CHURCH โบสถค์าทอลกิ ซงึใชเ้ป็นสถานทปีระกอบพธิกีรรมของบาทหลวงสมัยกอ่น 

ชม SANTA MARIA CHURCH และ CHURCH OF TRINITY
ซงึเป็นโบสถเ์กา่แกท่มีสีถาปัตยกรรมทงีดงามมเีวลาใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ของฝากจากเมอืงบดุวา่ไดต้ามอัธยาศัย

และเมอืไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่กรุง พอดกอรซิา่ เมอืงหลวงของประเทศมอนเตเนโกร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ พอดกอรซีา สนามบนินานาชาต ิณ เมอืงหลวงของประเทศมอนเตเนโกร

15.00 น.



ออกเดนิทางสู ่กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดย ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์เทยีวบนิ OS 728 (ใชเ้วลาบนิ ประมาณ 1:40 ช.ม.)

16.40 น.
เดนิทางถงึ กรุงเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี

พเิศษ!!! นําทา่นเดนิทางออกนอกสนามบนิ เพอืชอ้ปปิง ณ พารน์ดอรฟ์เอาทเ์ลท สถานทชีอ้ปปิงเอาทเ์ลททใีหญ่ทสีดุในประเทศออสเตรีย 
หมายเหต:ุ วนัจนัทร ์– วพัฤหสับด ีเปิด 09.30 น. – 20.00 น. 
วนัศกุร ์เปิด 09.30 น. – 21.30 น. 
วนัเสาร ์เปิด 09.00 น. – 18.00 น. 
วนัอาทติยปิ์ด 
**เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงของทา่น อสิระมอืเย็นตามอธัยาศยั**

19.30 น.
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่สนามบนิเวยีนนา 
หมายเหต ุระหวา่งรอเครอืงในสนามบนิเวยีนนา ทา่นสามารถซอืสนิคา้ในสนามบนิ หากราคาสนิคา้ใน บลิเดยีวกนัเกนิ 75 ยูโร
สามารถทําภาษคีนืได ้(TAX REFUND) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ท ีINFORMATION สนามบนิเวยีนนา

23.20 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิ OS 025 (ใชเ้วลาบนิ ประมาณ 10 ชวัโมง

วนัท ี9
กรุงเทพฯ

14.20 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป โครเอเชยี บอสเนยี มอนเตเนโกร
สโลเวเนยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี5 สงิหาคม 2562 เวลา 09:41 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป โครเอเชยี บอสเนยี
มอนเตเนโกร สโลเวเนยี

อัตรานรีวม

อัตรานไีมร่วม

วธิกีารจองทัวร์

เงอืนไขการยกเลกิ

• ตวัเครอืงบนิ ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์ไป – กลบั (ชัน ECONOMY) ตามรายการทรีะบุไว ้

• ภาษีสนามบนิท่าอากาศยานสวุรรณภมูแิละปลายทางตา่งประเทศ

• คา่ธรรมเนยีม วซีา่โครเอเชยี และ วซีา่ออสเตรยี

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทางตามทรีะบุ

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่พาหนะในระหวา่งนําเทยีวทังหมดตามทรีะบุ

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบุ

• หวัหนา้ทัวร ์อาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• น ้าํดมื วันละ 2 ขวด / วัน / ท่าน

• ประกนัภยัการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ในกรณเีสยีชวีติ) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเขา้รบัการรกัษา)

• คา่ธรรมเนยีมทปิคนขบัรถตา่งประเทศ

• คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง ( พาสปอรต์ )

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศพัท  ์/
คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทจัดให ้เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมทปิ หวัหนา้ทวัร ์ไทย ทา่นละ 1,000 / คน

• กรณุาชําระมดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชําระสว่นทเีหลอืกอ่นเดนิทาง 30 วัน หรอื เมอืทางสายการบนิมกีารเรยีกออกตวั
โดยทางบรษัิททัวร ์จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้กอ่นจะมกีารเรยีกเกบ็เงนิ

• ยกเลกิหลงัการจอง ปรบัเงนิทันท  ี1,000 บาท (คดิเป็นคา่บรกิารของพนักงาน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืเงนิทังหมด ( หลงัจากหกัคา่ใชจ้่ายตามจรงิ )

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน หกัคา่มดัจํา 20,000.- บาท / ท่าน

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 50% ของคา่ทัวร์

• ยกเลกิการเดนิทาง 1-15 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร์

• หากมกีารออกตวัเครอืงบนิหรอืจองโรงแรมไปแลว้ ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่บรกิารตามจรงิ

• หากทางบรษัิทฯตอ้งออกตวัเครอืงบนิกอ่นไดร้บัวซีา่ ทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้และหากวซีา่ของผูเ้ดนิทางไมผ่า่น ทางบรษัิทฯจะทําการ REFUND
กบัทางสายการบนิ หรอื ขนึอยูก่บั CONDITION ของทางสายการบนิ



เอกสารประกอบการยนื // วซีา่ออสเตรยี

โปรดทราบ !

• พาสปอรต์ทมีอีายกุารใชง้านเหลอือยา่งนอ้ย 6 เดอืน และสาํเนาหนา้พาสปอรต์ (4 ชุด)

• รปูถา่ยขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร ฉากหลงัสขีาว ไมส่วมหมวกหรอืแวน่ตา ขนาดใบหนา้ ประมาณ 70-80 % (4 ใบ)

• สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบัตรประชาชน / สาํเนาทะเบยีนสมรส (2 ชุด)

• หลกัฐานการเงนิ: จดหมายแบงค ์(BANK GUARANTEE) หรอืสาํเนาบุ๊คแบง้คย์อ้นหลงั 6 เดอืน (2 ชุด)

• จดหมายการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านัน (2 ชุด)

• กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ หรอื หนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน (2 ชุด)

• กรณเีป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษาใหข้อหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษาตวัจรงิเท่านัน และบัตรประจําตวันักเรยีนหรอืนักศกึษา (2 ชุด)

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 20 ทา่น โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น อยา่งนอ้ย 7 วัน
กอ่นออกเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสาย การบนิ, การนัดหยดุงาน, การประทว้ง,
ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุัตเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้ หากท่านถกูปฏเิสธวซีา่ หรอืการเขา้ออกเมอืง
อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ

***เมอืทา่นจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความ และเงอืนไขทบีรษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้***
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