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เวียนนา(ออสเตรีย)-กราซ-ล่องเรือทะเลสาบเบลด(สโลเวเนีย)-ถ ้าโพสทอยน่า-ลุบเบลียน่า 

ซาเกรบ(โครเอเชีย)-อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่-ซาดาร์ – โทรเกียร์-สปลิท-พระราชวังดิโอคลีเช่ียน-โมสตาร์(บอสเนีย) 
ดูบรอฟนิค(โครเอเชีย)-ก าแพงเมืองโบราณ--กอตอร์(มอนเตเนโกร)-บุดวา-พอตกอริซ่า 

 ช็อปป้ิง เอาท์เลท พาร์นดอฟ ประเทศออสเตรีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออสเตรีย-สโลเวเนีย-โครเอเชีย-บอสเนีย-มอนเตเนโกร 
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Program Included 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 แพ๊คเกตทัวร์น้ีรวมค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป – กลับ 

 แพ๊กเกตทัวร์น้ีรวมบริการน ้าด่ืมท่านละ 2 ขวด ต่อวัน 

 แพ๊กเกตทัวร์น้ีรวมค่าวีซ่าโครเอเชีย 

 ท่านจะได้รับประทานอาหารท้องถ่ินท่ีไม่ควรพลาด 

 โรงแรมท่ีพักในแพ๊กเกตทัวร์น้ีการันตีในระดับพรีเม่ียม 

 เย่ียมชมมรดกโลกท่ีมีช่ือเสียงในประเทศโครเอเชีย 
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CROATIA AUTHENTIC FOOD 

 “Cevapi” ชวาป้ี อาหารยอดนิยมของ “ยูโกสลาเวีย” โดยมีต้น
ก าเนิดท่ีประเทศบอสเนีย 

 “Truffle” รับประทาน “เห็ดทรัฟเฟ้ิล” ของซีกันเต้ ท่ีข้ึนช่ือ จาก
แคว้นอีสเตรีย ประเทศโครเอเชีย 

 “Veal Steak” สเต๊กเน้ือลูกวัว เมนูเด็ดจากแคว้น ควาเนอร์-ไฮ
แลนด์ หากไม่รับประทานสมารถเป็นเป็นหมูหรือไก่แทน 

  “Grilled Trout” ปลาเทร้าส์น ้าจืด อาหารข้ึนช่ือในเขตริก้า ณ 
อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ 

  “Black Risotto” อาหารพ้ืนเมืองในงานแต่งงานของชาว
พ้ืนเมือง ท่ีใครๆมาเท่ียวจะต้องมารับประทาน 

 “Grilled Salmon” ปลาแซลม่อนย่าง เมนูเด็ด ท่ีมีสไตล์การ
เสิร์ฟแบบโครเอเช่ียน 

 “Oyster Tasting” จิบไวน์ขาวพร้อม ล่องเรือชิมหอยนางรม 
บริเวณ อ่าวมาลี สตอน 

 “Grilled Tuna” จานเด็ดแห่งทะเลอาเดรียติค สเต๊ก ลาทูน่า 
ปลาข้ึนช่ือท่ีสุดของประเทศโครเอเชีย 

  “Grilled Squid” เมนูปลาหมึกย่าง อาหารแนะน าของแคว้น
ดัลเมเชีย-ดูบรอฟนิค 

 “Mussel In Buzara” บูซาร่า หอยแมลงภู่ในซอสมะเขือเทศ 
สไตล์โครเอเช่ียนแท้ๆ  

 “Lobster” รับประทาน กุ้งมังกร เสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตต้ี น่ัง
รับประทานริมทะเลอาเดรียติค 
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รายละเอียดการเดินทาง 

วันศุกร์ท่ี 27 ก.ย.  (1) สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) – เวียนนา ( ออสเตรีย )  
21.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้

การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวก 
23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบินท่ี OS 016   ( ใช้เวลาบิน ประมาณ 10.50 ช.ม.) 
วันเสาร์ท่ี 28 ก.ย. (2) เวียนนา (ออสเตรีย) – กราซ (UNESCO) – เบลด (สโลเวเนีย) 
05.35 น. เดินทางถึง สนามบิน Vienna International Airport หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระเรียบร้อย 

น าท่านรับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า ณ Hotel NH Vienna Airport เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ “เมืองกราซ” 
(GRAZ) (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ช่ัวโมง) ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมือง
เกษตรกรรมท้ังสองข้างทาง / เดินทางถึงเมืองกราซ (Graz) น าท่านชม เมืองกราซ (Graz) ซ่ึงได้รับการยกย่อยให้เป็น
เมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (Cultural City of Europe) ท่ีมีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและ
ทันสมัยของเมืองใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างลงตัวท่ีสุด เมืองกราซ (Graz) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของ
ประเทศออสเตรียเป็นรองเพียงแค่เมืองหลวงกรุงเวียนนาเท่าน้ัน ยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนรับรองให้เป็นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 1999 และได้ยงัคงรับเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2003 อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ “เมืองเบลด” (Bled) ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) (ระยะทาง 222 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทาง 2.30 ช่ัวโมง) / เดินทางถึงเมืองเบลด (Bled) เมืองเล็ก  ๆซ่ึงเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ต้ังอยู่
ริมทะเลสาบเบลดท่ีงดงาม แวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ท่ีเรียกว่า Julian Alps Mountain จึงถูกขนาน
นามว่าไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบเบลดแห่งน้ีโดดเด่นด้วยเกาะกลางทะเลสาบท่ีน ้าทะเลสาบโดยรอบเป็นสี
เขียวมรกต เมืองเบลด (Bled) 
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   เร่ิมมีช่ือเสียงส าหรับนักท่องเท่ียวต้ังแต่ปี ค.ศ. 1885 เม่ือแพทย์ชาวสวิสช่ือ Dr. Arnold Rivli เห็นคุณค่าของอากาศ
ท่ีแสนบริสุทธ์ิของเมืองน้ีได้ยา้ยมารักษาคนไข้ท่ีเมืองน้ีและใช้ชีวิตอยู่ท่ีเมืองน้ีเป็นเวลาถึง 50 ปี อีกท้ัง    นโปเลียน
ยงัเคยใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อน  ริมทะเลสาบยงัมีคฤหาสน์ของติโต อดีตผู้รวมชาติยูโกสลาเวีย ซ่ึงใช้เป็นท่ีรับแขก
บ้านแขกเมือง  /  จากน้ันน าท่าน “ล่องเรือเพลทน่า” ในทะเลสาบเบลด ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีความสวยงาม ผ่านชม
เกาะเป็นท่ีต้ังของโบสถ์ประจ าเมืองอันศักด์ิสิทธ์ิ สร้างในศตวรรษท่ี 11 เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆังใน
โบสถ์จะมีชีวิตคู่ยืนยาว โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวข้ึนบันไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ์ 

ค า่   น าท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่า  
วันอาทิตย์ท่ี 29 ก.ย. (3) เบลด –  ถ ้าโพสทอยน่า – ซาเกรบ ( โครเอเชีย )                           

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
  น าท่านเดินทางสู่ “ถ ้าโพสทอยน่า” (Postojna Cave) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง) ชมถ ้า

โพสทอยน่าโดยการน่ังรถรางไฟฟ้าของทางถ ้า (15-20 นาที) จากน้ันเดินชมถ ้าซ่ึงถือว่าเป็นถ ้าท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป มี
อายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี มีความยาวภายในถ ้าถึง 27 กิโลเมตร ผ่านล าธาร เข่ือนเก็บน ้าใต้ดินภายในถ ้าตลอดระยะทาง 
5 กิโลเมตร ภายในถ ้ามีหินงอกหินยอ้ยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่าง  ๆภายในถ ้ า
มากมายลดหล่ันเป็นช้ัน  ๆราวกับเนรมิต ท่านจะได้ชมความแปลกของ ปลามนุษย์ (Human Fish)  ในแต่ละปีจะมี
นักท่องเท่ียวจากทุกมุมโลกมากกว่า 10 ล้านคนมาเยือนถ ้า  แห่งน้ี อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองตาม
อัธยาศัย   

 
 

 

 

 

 

 

 

**อุณหภูมิในถ ้ำเฉล่ีย 9 องศำเซลเซียส ควรสวมเส้ือคลุมกันหนำวเข้ำไปด้วย** 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บ่าย  น าท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศข้ามพรมแดนสู่ กรุง “ซาเกรบ” (ZAGREB) (ระยะทาง 198 กิโลเมตร ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) (มีการตรวจวีซ่าก่อนข้ามพรมแดน) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย 
(CROATIA)  ท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี โดยเมืองซาเกรบได้เฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ.1994 ท่ี
ผ่านมาเป็นเมืองหลวงท่ีอุดมไปด้วยวัฒนธรรมและส่ิงก่อสร้างทางประวัติศาสตร์มากมาย และเป็นหัวใจของการ
ปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ / น าท่านชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen's) (การเข้าชมข้ึนอยู่
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กับวันและเวลา อาจมีการปิดหรือมีการท าพิธี) สถาปัตยกรรมท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณะ 
ปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์
ส าคัญต่าง  ๆเช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์, เซนต์ปอลล์ ฯลฯ ชมอักษรโบราณท่ีเป็นอักษรภาพท่ีมีอายุนับพันปี น าท่าน
ชมเมืองตอนล่าง (Lower Town) จัตุรัสกลางเมืองท่ีล้อมรอบด้วยห้างร้านน าสมัย แหล่งชุมชนและศูนย์กลางเมือง
ของชาวซาเกรบ อันเป็นจุดท่ีรถรางสายสีฟ้าท้ังรุ่นใหม่และเก่า มาประจบกันท่ีน่ี ชม อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic 
นายพลผู้ย่ิงใหญ่ ผู้ซ่ึงต่อสู้เพ่ือความอิสระจากชาวฮังการี เม่ือปี ค.ศ. 1848 ต่อด้วยน าท่านย่าน Flower Square อัน
เป็นท่ีต้ังของโบสถ์ออโธดอก ท่ีมีเพียงไม่ก่ีแห่งในกรุงซาเกรบ น าท่านข้ึน รถรางไฟฟ้า (Funicular) สู่เมืองตอนบน 
Upper Town เป็นรถรางสายท่ีส้ันท่ีสุดในยุโรป โดยใช้เวลาในการข้ึนเพียง 57 วินาที ชมวิวทิวทัศน์จากจุดชมวิวของ
เมืองตอนบน ท่ีสร้างข้ึนสมัยศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีซุ้มประตูหินเป็น ผ่านชมโบสถ์ เซนต์ มาร์ก (St. Mark Church) ท่ีมี
หลังคาสวย แปลกตา ไม่เหมือนท่ีไหนใดในโลก ชมประตูเมืองโบราณ เป็นท่ีต้ังของ รูปไอคอนพระแม่มารี ท่ีรอด
พ้นจากเหตุไฟไหม้ในสมัย ศตวรรษท่ี 19 โดยในเหตุการณ์ตอนน้ันทุกอย่างถูกเผาไหม้ มีเพียงรูปไอคอนท่ียงัคง
เหลือ จนท าให้ผู้คนมากราบไหว้บูชาขอส่ิงปาฏิหารย์ และมีการน าแผ่นหินอ่อน เขียนค าว่า ฮวา-ล่า (HVALA) 
แปลว่า “ขอบคุณ” มาติดไว้ตามผนังจนเต็มไปหมด 

 
 
 
 
 
 

 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
  น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพักระดับ 4 - 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันจันทร์ท่ี 30 ก.ย. (4) ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ – ซาดาร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก                                                                                                           

 น าท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ “อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่” National Park Plitvice Jezera (ระยะทาง 
130 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ระหว่างทางแวะถ่ายรูปท่ีพิพิธภัณฑ์สงครามกลางแจ้ง ณ เมือง 
“คาโลวัช” Karlovac เมืองผลิตเบียร์ช่ือดังของประเทศโครเอเชีย ผ่านชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สอง
ข้างทางท่ีรายล้อมด้วยป่าเขาสลับ ทุ่งหญ้า ฟาร์มเกษตร 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บ่าย น าท่านชมความสวยงาม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (National Park Plitvice Jezera) ท่ีต้ังอยู่ใจกลางของประเทศ 

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เม่ือปี 
1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกว่า 269 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน ้ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า 
รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เช่ือมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ท่านจะ
เพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน ้าตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบท่ัวทุกหนทุกแห่ง น าท่านเดินชม
ธรรมชาติอันสวยงาม ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน ้าใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วยหุบเขา 
ต้นไม้ใหญ่ท่ีร่มร่ืน..น าท่านสู่ท่าเรือ ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ท่ีเช่ือมระหว่างทะเลสาบล่างข้ึนสู่ช้ันบนของ
อุทยาน (LOWER & UPPER LAKE) จากน้ันเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและอลังการของ LOWER LAKE 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันย่ิงใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหินปูนท่ีต้ังตระหง่าน อีกท้ังยงัเช่ือมต่อด้วยน ้าตก
ต่างๆมากมาย น าท่านเดินชมทะเลสาบต่าง  ๆตามทางเดินสะพานไม้ท่ีเช่ือมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกันท้ัง 16 แห่ง 
และนอกจากน้ันบริเวณรายล้อมยงัเต็มไปด้วยถ ้าน้อยใหญ่และชม Big Waterfalls ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีสูงท่ีสุดในอุทยาน
แห่งน้ี/จากน้ันน าท่านเดินทางออกจากพลิทวิเซ่ ตอนกลางของประเทศโครเอเชียสู่ เมือง “ซาดาร์” (ZADAR) 
(ระยะทาง 119 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง) แคว้น “ดัลมาเชีย” เป็นแคว้นทางตอนใต้ท่ีมีลักษณ
ภูมิอากาศและภูมิประเทศแบบเมดิเตอร์เรเนียนขนานแท้ หากใครเคยได้ยินช่ือหรือรู้จักสุนัขพันธ์ุ “ดัลมาเช่ียน” ดิน
แดนดัลมาเชียน แห่งน้ีคือต้นก าเนิดของสุนัขพันธ์ุน้ีน่ีเอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพัก  
  น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพักระดับ 4 - 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 



Europe Balkans 5 countries 9 วัน 6 คืน หน้า 8 
 

 
วันอังคารท่ี 1 ต.ค. (5) ซาดาร์ – โทรเกียร์ (UNESCO) – สปลิท (UNESCO) ชมพระราชวังโบราณ (UNESCO) – โมสตาร์ 
(UNESCO) บอสเนีย & เฮอเซโกวีน่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโทรเกียร์” (Trogir) เมืองมรดกโลก (ระยะทาง 214 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ช่ัวโมง)  
ชมเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ท่ีมีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองเก่าท่ีได้มีการบูรณะ
ข้ึนใหม่เม่ือศตวรรษท่ี 16 , หอนาฬิกาท่ีสร้างข้ึนในสมัยท่ี 14  ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ (St. Lawrence’s 
Cathedral) ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ท่ีมีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหิน
แกะสลัก มีรูปป้ันสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญเซนต์ลอว์เรนซ์องค์ส าคัญ ท่ีผู้สร้างมหาวิหารแห่งน้ีอุทิศให้  
มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซ้ือสินค้าท้องถ่ินท่ีระลึกมากมายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์แห่งน้ี เม่ือได้เวลา
อันสมควร น าท่านเดินทางสู่ “เมืองสปลิท” (Split) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที) สปลิทเป็น
เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ เป็นเมืองท่าท่ีมีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวของโครเอเชีย สามารถน่ังเรือ
ข้ามฟากระหว่างประเทศไปท่ีประเทศอิตาลีได้ ณ เมืองแห่งน้ี  

 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง รับประทานอาหรกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านชม “พระราชวังดิโอคลีเช่ียน” (Diocletian’s Palace) ท่ีสร้างข้ึนจากพระประสงค์ของจักรพรรด์ิดิโอคลีเช่ียน  
   ท่ีต้องการสร้างพระราชวังส าหรับบ้ันปลายชีวิตของพระองค์ ซ่ึงใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ในยุค 
   สมัยของจักรพรรด์ิดิโอคลีเช่ียน เป็นช่วงยุคสมัยเร่ิมต้นของจักรวรรดิโรมันตะวันออก หรือ จักรวรรดิไบเซนไทน์ 
   น่ันเอง พระราชวังดิโอเคลเช่ียนได้ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  ชมห้องโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ี 
   เช่ือมต่อสู่ห้องอ่ืน  ๆชมลานกว้างซ่ึงล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเช่ือมต่อด้วยโค้งเสาท่ีตกแต่งด้วยช่อ 
   ดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม อิสระให้ท่านเดินช้อปป้ิงตามอัธยาศัย จากน้ันน าท่านสู่ “เมืองโมสตาร์” (Mostar)  
   ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า (Bosnia & Herzegovina) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ช่ัวโมง)  
   ระหว่างข้ามพรมแดนจะมีการตรวจวีซ่าด้วย โดยระหว่างทางท่านจะผ่านเมืองสวยช่ือว่าเมืองโอมิช (Omis) เป็น 
   เมืองสวยต้ังอยู่ริมทะเลอาเดรียติค 
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 โมสตาร์ เป็นเมืองท่ีเคยถูกระเบิดคร้ังใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต โมสตาร์
เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ต้ังอยู่บนแม่น ้ าเนเรทวา (Neretva) ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนก้ัน
วัฒนธรรมของสองท้องถ่ิน คือทางฝ่ังตะวันออกของแม่น ้าจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนท่ีเป็นท่ีต้ังของ
สุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝ่ังตะวันตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อันเป็นท่ีต้ังของโบสถ์และท่ี
อยู่ของนักบวช ปัจจุบันโมสตาร์เป็นเมืองท่ีสวยงามและโด่งดังท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงประเทศของบอสเนีย ค าว่า โม
สตาร์ มาจากค าว่า “The Bridge Keepers” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ท่ีคอยดูรักษาสะพานท่ีต้ังอยู่เหนือแม่น ้าเนเรทว่า 
 

 
 
 
 
 
 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพัก  
  น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพักระดับ 4 - 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันพุธท่ี 2 ต.ค. (6)         โมสตาร์ – มาลี สตอน (โครเอเชีย) – ดูบรอฟนิค  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
  น าท่านเย่ียมชมฟาร์มเล้ียงหอย ชมข้ันตอนต่างๆของการเล้ียงหอย แล้วให้ท่านได้ ชิมหอยนางรมสด  ๆจากทะเลอเด

รียติคพร้อมด้วยเคร่ืองเคียง และจิบไวน์สด ท่ามกลางความสวยงามของอ่าวมาลี สตอน  
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง) ดูบรอฟ

นิคหรือไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโครเอเชีย และเป็นเมืองท่ีสวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้ถูก
โจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าคร่ึง อนุสาวรีย์ต่าง  ๆเสียหาย และทรุดโทรม หลังจากน้ันในปี  1995 

    ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเร่ิมเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพ 
   ยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนท่ีเสียหายข้ึนใหม่ในระยะเวลาอันส้ัน ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมา 
   สวยงามอีกคร้ัง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงชมทัศนียภาพของเมืองซ่ึงดูบรอฟนิค ท่ีต้ังอยู่ตาม 
   แนวชายฝ่ังทะเลอาเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณท่ีถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง  
 
 
 
 
 
 

 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพัก  
  น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพักระดับ 4 - 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันพฤหัสฯท่ี 3 ต.ค. (7)  ดูบรอฟนิค – กอตอร์(มอนเตเนโกร) – บุดวา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
  ช่วงเช้ามีเวลาช่วงส้ัน  ๆให้ท่านได้อิสระพักผ่อนท่ีโรงแรมตามอัธยาศัย หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิล

คาร์เพ่ือข้ึน กระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขา SRD ท่ีมีความสูง 400 เมตร เพ่ือชมวิวทิวทัศน์ท่ีคงความเป็นเอกลักษณ์ของ
บ้านเมืองหลังคาสีและความงดงามทะเลอาเดรียติก ยามสีน ้าเงินของทะเลอาเดรียติกตัดกับสีส้มแสดของกระเบ้ือง
หลังคาเมืองเก่า สวยงามเกินจินตนาการมากว่าค าบรรยายใด  ๆ 
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  น าท่านเย่ียมชม “เมืองเก่าดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) ถ่ายรูปท่ีระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซ่ึงเป็นสถานท่ีนัดพบ
และประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานท่ีลงโทษผู้กระท าผิดด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ีระลึก
กับ เสาหินอัศวิน (Orlando Column)หอนาฬิกา (Bell Tower) ท่ีต้ังอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างข้ึนเม่ือปี 
ค.ศ. 1444 หน้าปัดท าด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลม  ๆใต้หน้าปัด ซ่ึงแทนพระจันทร์บอกข้างข้ึนข้างแรมใน
สมัยก่อน และรูปป้ันของ นักบุญ St. Blaise ซ่ึงมีโบสถ์ประจ าเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลัง
เพ่ิมสเน่ห์มนต์ขลังสวยสดงดงาม 

 
 
 
 
 

 
 

  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูพิเศษ กุ้ง LOBSTER ย่ำง เสิร์ฟพร้อมสปำเก็ตต้ี 
บ่าย น าท่านข้ามพรมแดนสู่ ประเทศมอนเตเนโกร (Montenegro) แปลความหมายเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า BLACK 

MOUNTAIN หรือ "ภูเขาสีด า" ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ปัจจุบันมอนเตเนโกร
เป็นประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ และพยายามร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสหภาพยุโรป 

 
 
 
 
  

    
 

 
ST.TRIPHUN CHURCH โบสถ์นิกายคาทอลิก และ ST.NIKOLA CHURCH โบสถ์นิกายออโธดอกซ์ จากน้ันเม่ือ
ได้เวลาอันสมควร น าท่านสู่ “เมืองบุดว่า” (BUDVA) (ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) เป็นเมือง
โบราณต้ังอยู่บนชายฝ่ังอาเดรียติค  เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดอีกแห่งท่ีต้ังอยู่รอบทะเลอาเดรีตติค มีประวัติศาสตร์
ยาวนานถึง 2,500 ปี ปัจจุบันได้รับฉายาว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งมอนเตเนโกร” 
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น าท่านเท่ียวชม เมืองเก่า “บุดว่า” (Budva) เมืองติดชายหาดท่ีเต็มไปด้วยนักท่องเท่ียวอย่างหนาแน่น  
 

 
 

 
 
 
 
 
ค า่  น าท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพัก  

 

วันศุกร์ท่ี 4 ต.ค.  (8)  บุดว่า – พอตกอริซ่า – เวียนนา (ออสเตรีย) – พิเศษ!! น าท่านช็อปป้ิง พาร์ดอร์ฟเอาท์เลท  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

น าท่านเท่ียวชม เมืองเก่า “บุดว่า” (Budva) เมืองติดชายหาดท่ีเต็มไปด้วยนักท่องเท่ียวอย่างหนาแน่น  
น าท่านชม ST.JOHN CHURCH โบสถ์คาทอลิก ซ่ึงใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมของบาทหลวงสมัยก่อน ชม 
SANTA MARIA CHURCH และ CHURCH OF TRINITY ซ่ึงเป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม มีเวลา
ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าของฝากจากเมืองบุดว่าได้ตามอัธยาศัย และเม่ือได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ กรุง
พอดกอริซ่า เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน พอดกอรีซา สนามบินนานาชาติ ณ เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร 
15.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เท่ียวบิน OS 728 (ใช้เวลาบิน 

ประมาณ 1:40 ช.ม.)  
16.40 น. เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 
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พิเศษ!!! น าท่านเดินทางออกนอกสนามบิน เพ่ือช้อปป้ิง ณ พาร์นดอร์ฟเอาท์เลท 
สถานท่ีช้อปป้ิงเอาท์เลทท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศออสเตรีย 

 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ: วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เปิด 09.30 น. – 20.00 น. 
วันศุกร์ เปิด 09.30 น. – 21.30 น. / วันเสำร์ เปิด 09.00 น. – 18.00 น. / วันอำทิตย์ปิด 

**เพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำน อิสระม้ือเย็นตำมอัธยำศัย** 
19.00 น. น าท่านเดินทางกลับสู่สนามบินเวียนนา  
  หมำยเหตุ ระหว่างรอเคร่ืองในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซ้ือสินค้าในสนามบิน หากราคาสินค้าใน    บิล

เดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถท าภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ี INFORMATION สนามบิน
เวียนนา 

23.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน OS 025 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 10 ช่ัวโมง) 
วันเสาร์ท่ี 5 ต.ค. (9)  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
14.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ... 

************************************ 
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อัตราค่าบริการ 

 
** ราคาน้ีเป็นราคาผู้ใหญ่หากไม่ครบอาจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม** 

***ในกรณี ท่ีมีผู้เดินทางไม่ครบ ทางบริษัทอาจจะขออนุญาตเก็บค่าบริการเพ่ิม 5,000 บาท  
*** ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม *** 

 
อัตราน้ีรวม  
 ต๋ัวเคร่ืองบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลับ (ช้ัน ECONOMY) ตามรายการท่ีระบุไว้     
 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ        
 ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย และ วีซ่าออสเตรีย 
 ค่าท่ีพักตลอดการเดินทางตามท่ีระบุ          
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าพาหนะในระหว่างน าเท่ียวท้ังหมดตามท่ีระบุ         
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง  ๆท่ีระบุ  
 หัวหน้าทัวร์ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง        
 น ้าด่ืม วันละ 2 ขวด / วัน / ท่าน 
 ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา)   
 ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ 

 
อัตราน้ีไม่รวม   

 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ / ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษใน

ร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัดให้ เป็นต้น  
 ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน 

 
 
 

รหัส วันท่ีเดินทาง 
ราคาค่าทัวร์ 

25 ท่านข้ึนไป 
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 
ห้องเด่ียว จ านวนท่ีน่ังท่ีมี 

- 27 ก.ย. - 05 ต.ค. 19 109,900.- 104,900.- 19,900.- 25+1 
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การเลือกหรือการเปล่ียนเมนูอาหาร 

 ทุกท่านจ าเป็นจะต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงอาหารก่อนเดินทางเท่าน้ัน โดยเมนูอาหารจะเปล่ียนตามความเหมาะสมกับ
เมนูอาหารของม้ือน้ัน  ๆและทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆท้ังส้ิน 

 หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จ าเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนเดินทางเท่าน้ัน 
 หากท่านใดไม่รับประทานเน้ือวัว จ าเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนเดินทางเท่าน้ัน และทางบริษัทจะเปล่ียนเป็นเมนูหมู หรือ ไก่ 

ให้ตามความเหมาะสมของร้านอาหาร 
 หากแจ้งการเปล่ียนแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สวามารถเปล่ียนแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้นบางกรณี) และทางบริษัทจะไม่คืน

เงินใดๆท้ังส้ิน  
 

วิธีการจองทัวร์ 
กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3  วัน จากวันจอง (First come First served)  และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วัน 
หรือ เม่ือทางสายการบินมีการเรียกออกต๋ัว โดยทางบริษัททัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน  
 

เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 
 ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินท้ังหมด ( หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามจริง )  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจ า 20,000.- บาท / ท่าน   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
 ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 
 หากมีการออกต๋ัวเคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 
 หากทางบริษัทฯต้องออกต๋ัวเคร่ืองบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผู้เดินทางไม่

ผ่าน ทางบริษัทฯจะท าการ REFUND กับทางสายการบิน หรือ ข้ึนอยู่กับ CONDITION ของทางสายการบิน 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าโครเอเชีย และ วีซ่าออสเตรีย ประจ าปี 2018 
 พาสปอร์ตท่ีมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และส าเนาหน้าพาสปอร์ต (4 ชุด) 
 รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหน้า ประมาณ 70-80 % (4 ใบ) 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาทะเบียนสมรส (2 ชุด) 
 หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE)  หรือ ส าเนาบุ๊คแบ้งค์ยอ้นหลัง 6 เดือน (2 ชุด) 
 จดหมายการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ เท่าน้ัน (2 ชุด) 
 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน (2 ชุด) 
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 กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเท่าน้ัน และบัตรประจ าตัวนักเรียนหรือ
นักศึกษา (2 ชุด) 

 

โปรดทราบ ! 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน, 
การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสุด 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้า
ออกเมือง อันเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ  

 
***เม่ือท่านจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว*** 

 


