Europe Spring 3 ประเทศ 9 วัน 6 คืน / OSหน้า1

ยุโรป ใบไม้ผลิ 3 ประเทศ
ออสเตรีย – สโลเวเนีย – โครเอเชีย

กราซ (ออสเตรีย) - คราเกนเฟิ รท์ - ล่องเรือในทะเลสาบเบลด ลุบเบลียน่า (สโลเวเนีย) - ถา้ โพสทอยน่า -ซาเกรบ(โครเอเชีย) - อุทยานแห่งชาติพลิวเิ ซ่ซิบินิค - โวดิเซ่โทรเกียร์–สปลิท–พระราชวังโบราณ - มาลี สตอน–ชิมหอยนางรม - นีอุม (บอสเนีย)
ชมเมืองเก่ามรดกโลก–ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค – กระเช้าไฟฟ้ า
*** โครเอเชีย เซ็นเตอร์ ผูช้ ำนำญ จัดนำเที่ยวด้ำนโครเอเชีย อย่ำงแท้จริง
บริษทั แรกและบริษทั เดียวที่เสนอเมนูพิเศษสไตล์โครเอเชีย ขนำนแท้ ***
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กำหนดกำรเดินทำง
รหัส

วันที่เดินทำง

HR19-008
HR19-009

13 – 21 เม.ย.62
18 – 26 พ.ค.62

HR19-010

25 พ.ค. – 2 มิ.ย.62

(ยุโรป ใบไม้ผลิ 3 ประเทศ 9 วัน ปี 2019)
รำคำค่ำทัวร์
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
25 ท่ ำนขึน้ ไป
(ไม่มเี ตียงเสริม)

ห้ องเดี่ยว

26+1

79,900
69,900

จำนวนที่นั่งที่มี

ลดจำกรำคำปกติ
5,000.-

15,900.-

26+1
26+1

รำยละเอียดกำรเดินทำง
วันแรก(1)
21.30น.

23.55 น.
วันที่สอง(2)
05.35 น.

เที่ยง
บ่าย

กรุงเทพฯ – เวียนนำ (ออสเตรีย)
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิช้นั 4เคาน์เตอร์Gสำยกำรบินออสเตรียนแอร์ ไลน์
พบเจ้าหน้าที่“โครเอเชีย เซ็นเตอร์ ”ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก ด้านสัมภาระและเอกสารแก่
ท่าน
ออกเดินทางสู่ เวียนนำประเทศออสเตรี ยโดยเที่ยวบินที่OS026
เวียนนำ –กรำซ (Unesco)–คลำเกรนเฟิ ร์ ต – เบลด (สโลวีเนีย) – ล่องเรือ
เดินทางถึง กรุงเวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ยหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเดินทางสู่เมืองกรำซ(GRAZ)เมืองที่มีทิวทัศน์อนั สวยงามเป็ นเมืองบนเนิน ท่านสามารถซึมซับ
และสัมผัสความสวยงามของภูมิทศั น์และหมู่อาคารบ้านเรื อนต่างๆจนทาให้ได้รับการยกเป็ นเมืองมรดก
โลกด้านสถาปัตยกรรมพร้อมกับถ่ายรู ปหอนาฬิกาสัญลักษณ์ของเมือง/
นาท่านชมเมืองกราซเมือง
ศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป(CulturalCityofEurope) ที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิ คของเมืองเก่า
และทันสมัยของเมืองในศตวรรษที่20 ได้อย่างลงตัวที่สุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางต่อสู่เมืองคลำเกรนเฟิ ร์ ท(Klagenfurt) คือ
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เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็ นเมืองหลวงของแคว้นคาริ นเทีย(Carinthia) เป็ นรัฐทางใต้สุดของ
ประเทศออสเตรี ยในปี 2008เมืองคลาเกนเฟิ ร์ตเคยเป็ นหนึ่งในแปดเมืองเจ้าภาพการจัดแข่ งขันฟุตบอลชิง
แชมป์ ยุโรปอีกด้วยอีกทั้งยังเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับหกของประเทศอีกด้วยโดยเมืองนี้ต้งั อยูบ่ นฝั่ง
ทะเลสาบWortherseeที่แวดล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ ที่ชื่อว่า Karavankeได้รับ
ฉายานามว่ากุหลาบแห่งทะเลสาบ Wortherseeเมืองนี้เคยถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี 1544 และถูกสร้างขึ้น
ใหม่โดยสถาปนิกชาวอิตาลีดงั นั้นลักษณะของเมืองจึงเน้นสไตล์อิตาลีโดยทัว่ ไป...นาท่านชมเมืองที่
บริ เวณใจกลางเมืองอาคารรัฐสภาแวะถ่ายรู ปกับอนุสาวรี ยม์ งั กร(Dragon Fountain) เป็ นสัญลักษณ์ของ
เมืองนี้ชมจัตุรัสเมืองเก่าซึ่งเป็ นที่ต้งั ของเหล่าอาคารสาคัญๆที่สร้างขึ้นในสไตล์เรอเนสซอง ชมความ
งดงามของ ลานน้ าพุมงั กรลินท์วรู ์ม (Lindworm Fountain) ถูกสร้างขึ้นในปี 1593 ปัจจุบนั เป็ นอีกหนึ่งจุด
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของเมือง...อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัยจากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ เมืองเบลด (Bled)เมืองเล็ก ๆ ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรี สอร์ทของโลก ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบเบ
ลดที่งดงาม แวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ ที่เรี ยกว่า Julian Alps Mountain จึงถูกขนานนามว่า
ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบเบลดแห่งนี้โดดเด่นด้วยเกาะกลางทะเลสาบที่น้ าทะเลสาบโดยรอบ
เป็ นสีเขียวมรกต เมืองเบลด เริ่ มมีชื่อเสียงสาหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เมื่อแพทย์ชาวสวิสชื่อ
Dr. Arnold Rivliเห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริ สุทธิ์ของเมืองนี้ ได้ยา้ ยมารักษาคนไข้ที่เมืองนี้และใช้
ชีวิตอยูท่ ี่เมืองนี้เป็ นเวลาถึง50ปี
อีกทั้งนโปเลียนยังเคยใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนริ มทะเลสาบและยังมี
คฤหาสน์ของจอมพลโจโซฟบรอซติโตอดีตผูร้ วมชาติยโู กสลาเวียซึ่งใช้เป็ นที่รับแขกบ้านแขกเมือง /
จากนั้นนาท่าน ล่องเรือ ในทะเลสาบเบลด ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่มีความสวยงามและนาท่านขึ้นชมเกาะเป็ น
ที่ต้งั ของโบสถ์ประจาเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่11เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆัง
ในโบสถ์จะมีชีวิตคู่ยนื ยาว โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุม้ เจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรื อจนถึงประตูโบสถ์ เรี ยน
เชิญท่านที่สนใจอุม้ คู่รักพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความรักนิรันดร...

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอารหารพื้นเมือง / นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั มาตรฐานในระดับ 4 ดาว
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วันที่สำม(3)
เช้า

เบลด –กรุงลุบเบลียน่ ำ– กรุงซำเกรบ (โครเอเชีย)–ถำ้ โพสทอยน่ ำ – ซำเกรบ (โครเอเชีย)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลุบเบลียนำ (Ljubljana)เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย แม้จะเป็ น
เมืองที่เล็กๆ แต่เปี่ ยมไปด้วยบรรยากาศเรี ยบง่าย สงบเรี ยบร้อยและเป็ นระเบียบ…นาท่านชมเมืองลุบบลิ
ยำน่ ำ โบสถ์ประจาเมือง ต่อด้วยนาท่านสู่จตั ุรัสที่เป็ นจุดศูนย์รวมของเมือง ท่านจะได้ชมความสวยงาม
ของสะพาน 3 สะพานที่เชื่อมต่อเมืองเข้าด้วยกัน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ถำ้ โพสทอยน่ ำ
ชมถ้าโพสทอยน่ าโดยการนัง่ รถรางไฟฟ้ าของทางถ้า (15-20 นาที) จากนั้นเดินชมถ้าซึ่งถือว่าเป็ นถ้าที่สวย
ที่สุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี มีความยาวภายในถ้าถึง 27 กิโลเมตร ผ่านลาธาร เขื่อนเก็บน้ าใต้
ดินภายในถ้าตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร ภายในถ้ามีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสนั สวยงาม
สุดพรรณนา มีหอ้ งต่าง ๆ ภายในถ้ามากมายลดหลัน่ เป็ นชั้นๆ ราวกับเนรมิต / ชมความแปลกของปลำ
มนุษย์ (Human Fish) ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมากกว่า 10 ล้านคนมาเยือนถ้าแห่งนี้

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ กรุงซำเกรบ (Zagreb)เป็ นเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี โดยเมืองซาเกรบได้เฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ.1994 ที่ผา่ นมา
เป็ นเมืองหลวงที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์มากมาย และเป็ นหัวใจของการ
ปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ

ค่า

รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารอาหารจีน/ นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั มาตรฐานในระดับ 4 ดาว
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ที่สี่ (4)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ซำเกรบ–คำโลวัช–อุทยำนแห่ งชำติพลิทวิเซ่ เจเซร่ ำ(Unesco)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านชมมหำวิหำรเซนต์สตีเฟ่ น สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบนั ได้
บูรณะปฏิสงั ขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่ าม ภายในประดิษฐาน
รู ปนักบุญองค์สาคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์ , เซนต์ปอลล์ ฯลฯ ชมอักษรโบราณที่เป็ นอักษรภาพที่
มีอายุนบั พันปี / นาท่านชมเมืองตอนล่าง (Lower Town) จัตุรัสกลางเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยห้างร้านที่นา
สมัย แหล่งชุมชนและศูนย์กลางเมืองของชาวซาเกรบ อันเป็ นที่รถรางสายสีฟ้าทั้งรุ่ นใหม่และเก่า มา
ประจบกันที่นี่ ชมอนุสำวรีย์ Ban JosipJolacic ผูย้ งิ่ ใหญ่ ผูซ้ ่ึงต่อสูเ้ พื่อความอิสระจากชาวฮังการี เมื่อปี
ค.ศ. 1848 ต่อด้วยนาท่านย่าน Flower Square อันเป็ นที่ต้งั ของโบสถ์นิกายออโธดอก ที่มีเพียงแห่งเดียว
ในกรุ งซาเกรบ นาท่านขึ้น รถรางไฟฟ้ า (Funicular)สู่เมืองตอนบน Upper Town เป็ นรถรางสายที่ส้ นั
ที่สุดในยุโรป โดยใช้เวลาในการขึ้นเพียง 57 วินาที ชมวิวทิวทัศน์จากจุดชมวิวของเมืองตอนบน ที่สร้าง
ขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุม้ ประตูหินเป็ น ผ่านชมโบสถ์ เซนต์ มำร์ ก ที่มีหลังคาสวย แปลกตาไม่เหมือน
ที่ไหนใดในโลก ต่อด้วยชมประตูโบราณ เป็ นที่ต้งั ของ Black Modonna ที่รอดพ้นจากเหตุไฟไหม้ในสมัย
ค.ศ. ที่ 19
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ Zagreb designer outlet https://www.designeroutletcroatia.com อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
สินค้าลดราคาราคา เอ้าท์เลท อาทิเช่น แบรนด์ 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 เป็ นต้น /สมควรแก่เวลานา
ท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.)
เป็ นอุทยานแห่งสวรรค์ที่มีชื่อเสียงของประเทศโครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็ นอุทยานแห่งชาติที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า29,482
เฮคเตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อ
กันด้วยทางเดินสะพานไม้ลดั เลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ระหว่างทางแวะถ่ายรู ปที่พิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ง ณ เมืองคาโลวัช เป็ นเมืองที่ผลิตเบียร์ชื่อดังของประเทศ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั /รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั มาตรฐานในระดับ 4 ดาว
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วันที่ห้ำ (5)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

อุทยำนแห่ งชำติพลิทวิเซ่ –ซิบินิค–มหำวิหำรเซนต์เจมส์ (UNESCO) –โวดิเซ่
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั

นาท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบ น้ าตกที่ไหลรวยริ นลงสู่ทะเลสาบทัว่ ทุกหนทุกแห่ง ชม
ฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ าใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้ า แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่ม
รื่ น (การเดินเที่ยวในอุทยานขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)... นาท่าน ล่องเรือข้ ำมทะเลสำบ Kozjakซึ่งเป็ น
ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเปรี ยบเสมือนเป็ นทะเลสาบที่คอยเชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและ
อุทยานตอนล่าง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ปลำเทร้ ำส์ นำ้ จืด อาหารขึ้นชื่อในเขต LIKA ณ อุทยาน
แห่งชาติพลิวิเซ่
นาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองซีบีนิค (Sibenik)นาท่านชมตัวเมืองเก่าริ มฝั่งทะเลอาเดรี ยติก ที่มี
หลังคาอาคารบ้านเรื อนทาด้วยกระเบื้องสีแสด สไตล์
เรอเนอซองส์ ที่ได้รับอิทธิพลจากทางอิตาลี ชมสภาว่า
การเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ.
15 / นาท่านผ่านชม มหำวิหำรเซนต์เจมส์ หรือ เซนต์
จำคอบ ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน – ดัลเม
เชี่ยนได้อย่างลงตัวงดงามด้วยยอดโดมและหลังคาที่
ประดับด้วยแผ่นหิน จนได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดก
โลกจากยูเนสโก้ / นาท่านเดินทางสู่ เมืองโวดิเซ่ ในแคว้นดัลเมเชีย-ซีบีนิคเมืองโวดิเซ่ เป็ นเมืองริ มทะเลอา
เดรี ยติกที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งของประเทศโครเอเชีย / เดินทางถึง โวดิเซ่ อิสระให้ท่านเดินชมท้องทะเล
สีน้ าเงินครามและท่าเทียบเรื อยอร์ช ของนักท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย
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ค่า

นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั มาตรฐานในระดับ 4 ดาว/รับประทานอาคารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

วันที่หก (6)โวดิเซ่ – โทรเกียร์ (UNESCO)–สปลิท – พระรำชวังดิโอคลีเชี่ยน (UNESCO)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ โทรเกียร์ (Trogir) เมืองมรดกโลก ระหว่างทางแวะถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับเมืองที่มี
ลักษณะเป็ นเกาะตั้งอยูอ่ ย่างโดดเด่นสวยงาม คือ เมืองพรีโมสเตน ในสมัยก่อนมีคนยกย่องให้ชาวเมืองนี้
เป็ นชาวเมืองที่มีความอดทนมาก ต่อการใช้ชีวิตเนื่องจากภูมิประเทศเป็ นภูเขาหินแต่ยงั อุตสาหะปลูกพืช
และทาการเกษตรกรรม ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับเมืองที่สวยงามนี้ จากนั้นนาท่านเดินชมภายใน
เขตเมืองเก่ำโทรเกียร์ ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรี ก–
โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองที่ได้มกี ารบูรณะขึ้น
ใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14
ผ่านชมมหำวิหำรเซ็นต์ลอร์ เลนซ์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่
12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบ
และบานประตูหินแกะสลัก ที่มีรูปปั้นสิงโต อดัม&อีฟ
และรู ปสลักนักบุญองค์สาคัญ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า...
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย
นาท่านสู่ เมืองสปลิท(Split) ชมตัวเมืองสปลิทPeople Squareศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริ หารใน
ศตวรรษที่ 15 เข้าชม พระรำชวังดิโอคลีเชี่ยน ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยนที่
ต้องการสร้างพระราชวังสาหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี Unescoได้
ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก นาท่านชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่หอ้ งอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่ง
ล้อมไว้ดว้ ยเสาหินแกรนิต 3 ด้านและเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม
ชมยอดระฆังแห่งวิหาร แท่นบูชาของเซนต์โดมินสั และเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยูภ่ ายในวิหารชมจัตุรัส
ประชาชน ชมรู ปปั้นของGREGORY OF NINผูน้ าศาสนาคนสาคัญของโครเอเชีย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน / นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั มาตรฐานในระดับ 4 ดาว
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วันที่เจ็ด (7)
เช้า

สปลิท– มำลีสตอน– ชิมหอยนำงรม –ดูบรอฟนิค(UNESCO)– ล่องเรือในทะเลอำเดรียติค
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมำลี สตอน (MALI STON)นาท่านเยีย่ มชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของ
การเลี้ยงแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรี ยติค พร้อมด้วยไวน์สด จนได้เวลา / นาท่าน
เดินทางต่อเข้าสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK)เมืองมรดกโลกที่แขวนตัวอยูท่ างตอนใต้ของประเทศ
ที่พรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า นาท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรี ยติก
ซึ่งท่านจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริ มชายฝั่งทะเล ที่มีบา้ น เรื อนหลังคากระเบื้องสี แสด สลับตามแนว
ชายฝั่งเป็ นระยะๆ

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง เมนูพิเศษ ปลาทูน่าย่าง
นาท่านเที่ยวชมเมืองดูบรอฟนิค ซึ่งถือว่าเป็ นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991
เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็ นเป้ าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรื อนกว่าครึ่ ง อนุสาวรี ยต์ ่างๆ
เสียหาย และทรุ ดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสญ
ั ญา ERDUT สงบ
ศึก และเริ่ มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหาย
ขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบนั เมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริ มให้เป็ น
มรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภาพของเมืองซึ่งดูบรอฟนิค ที่ต้งั อยูต่ ามแนวชายฝั่งทะเลอา เดรี ยติค
ตัวเมืองจะเป็ นป้ อมปราการโบราณที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองนาท่าน ล่องเรื อในทะเลอาเดรี ยติคเพื่อชม
ความงามของท้องทะเลอาเดรี ยติค โดยจะนาท่าน ล่องชมเกาะ Lokrum พร้อมกับชมความงามของแนว
กาแพงเมืองเก่าดูบรอฟนิค เมืองน้อยน่ารักริ มทะเลอาเดรี ยติค ท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศเมืองตากอา
ศริ มทะเลเมืองสุดท้ายก่อนไปสนามบิน อีกทั้งยังเป็ นที่สุดท้ายให้ท่านได้ละลายเงินคูน่าก่อนจะเดินทาง
กลับไทยอีกด้วย / จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรู ปที่ระลึกบริ เวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็ นสถานที่นดั
พบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีตรวมถึงสถานที่ลงโทษผูก้ ระทาผิดด้วย อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรู ปที่ระลึกกับ เสำหินอัศวิน (Orlando Column) หอนำฬิ กำ (Bell Tower)ที่ต้งั อยูป่ ลายสุดของถนน
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ค่า

วันที่แปด(8)
เช้า

11.30 น.
13.00 น.
14.55 น.
16.25น.

23.20 น.

สายหลักสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทาด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆใต้หน้าปัดซึ่งแทน
พระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรู ปปั้นของ นักบุญSt.Blaiseซึ่งมีโบสถ์ประจาเมืองสไตล์
โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็ นฉากหลัง นาท่านเดินเที่ยวชมตัวเมืองโดยเริ่ มต้นจาก ประตูหลัก (Pile
Gate)นาไปสู่ Stradumพื้นทางเดินเป็ นหินอันเป็ นถนนสายหลักจาก นำ้ พุโบรำณทรงกลม (Onfrio
Fountain)ไปจนสุดมุมถนน ล้วนเรี ยงรายไปด้วยสถานที่สาคัญต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองปลาแซลม่อนย่าง / นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั มาตรฐาน
ในระดับ 4 ดาว
ดูบรอฟนิค– กระเช้ ำไฟฟ้ ำ –เวียนนำ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
ช่วงเช้ามีเวลาช่วงสั้น ๆ ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนที่
โรงแรมตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่
สถานีเคเบิลคาร์เพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้ า สู่ยอดเขา SRD
ที่มีความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คงความ
เป็ นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีและความงดงาม

ทะเลอาเดรี ยติก ยามสีน้ าเงินของทะเลอาเดรี ยติกตัดกับสีสม้ แสดของกระเบื้องหลังคาเมืองเก่า สวยงาม
เกินจินตนาการมากว่าคาบรรยายใด ๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองริ มทะเล เมนูพเิ ศษ กุ้ง LOBSTER ย่าง เสิร์ฟ
พร้ อมสปาเก็ตตี้
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค
ออกเดินทางกลับสู่ เวียนนำ โดยเที่ยวบินที่ OS 732
เดินทางถึง เวียนนำ แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและของฝากที่
ระลึกภายในสนามบินเวียนนาโดยหากซื้อสินค้ามูลค่าเกิน 75 ยูโรในใบเสร็ จเดียวกัน ท่านสามารถทาคืน
ภาษีได้ ณ สนามบินเวียนนา(หากมีการทาการคืนภาษีกรุ ณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบด้วย)
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025
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วันที่เก้ำ (9)
14.20 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ...

It’s Possible! , It’s Croatia
อัตรำค่ ำบริกำร
ยุโรปใบไม้ ผลิ 3 ประเทศ 9 วัน 6 คืน
รหัส

วันที่เดินทำง

รำคำค่ำทัวร์
25 ท่ ำนขึน้ ไป

HR19-008
HR19-009

13 – 21 เม.ย.62

79,900

18 – 26 พ.ค.62

HR19-010

25 พ.ค. – 2 มิ.ย.62

69,900

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
(ไม่มเี ตียงเสริม)

ห้ องเดี่ยว

จำนวนที่นั่งที่มี

26+1
ลดจำกรำคำปกติ

15,900.-

5,000.-

26+1
26+1

***รำคำนี้เป็ นรำคำผู้ใหญ่ หำกไม่ ครบอำจจะเรียกเก็บค่ำใช้ จ่ำยเพิม่ เติม***
***ในกรณี ที่มีผ้เู ดินทำงจำนวน 15 -19 ท่ ำน ทำงบริษัทขออนุญำตเก็บค่ำบริกำรเพิม่ 5,000 บำท / ท่ ำน
หำกมีผ้เู ดินทำงตำ่ กว่ำ 15 ท่ ำน รำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม***
อัตรำนีร้ วม
 ตัว๋ เครื่ องบินสายการบิน ออสเตรี ยนแอร์ไลน์ ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้
 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าพาหนะในระหว่างนาเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
 มัคคุเทศก์บริ การอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ความคุม้ ครองเป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
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อัตรำนีไ้ ม่รวม
- ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % กรณี ออกใบกากับภาษี
- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำออสเตรียและวีซ่ำโครเอเชีย
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
- ค่ำธรรมเนียมทิปหัวหน้ ำทัวร์ คนละ 1,000 บำท / ท่ ำน
วิธีกำรจองทัวร์
กรุณำชำระมัดจำท่ ำนละ 20,000 บำทภำยใน 3 วันจากวันจอง และชาระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 10 วันหรื อ เมื่อทางสาย
การบินมีการเรี ยกออกตัว๋ โดยทางบริ ษทั ทัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน
เงื่อนไขกำรยกเลิก
 ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็ นค่าบริ การบริ การของพนักงาน)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจา 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ + ค่าวีซ่าโครเอเชีย
 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 หากมีการออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะคิดค่าบริ การตามจริ ง
เอกสำรประกอบกำรยืน่ // วีซ่ำออสเตรีย // วีซ่ำโครเอเชีย ( รบกวนเตรียมเอกสำร 2 ชุด )
1. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสาเนาหน้าพาสปอร์ต
2. รู ปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตา ขนาดใบหน้าประมาณ 70-80 %
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สาเนาทะเบียนสมรส
4. สาเนาบุ๊คแบงค์ยอ้ นหลัง 6 เดือน
5. จดหมายการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น
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6. กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน
7.กรณี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเท่านั้นและบัตรประจาตัวนักเรี ยนหรื อ
นักศึกษา
โปรดทรำบ !
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่มีผเู้ ดินทางต่ากว่า 20ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 10 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะ
คานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า
หรื อการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 เมือ่ ท่ ำนจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ ำนยอมรับในข้ อควำมและเงือ่ นไขทีบ่ ริษัทฯ แจ้งแล้วข้ ำงต้น

