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Exclusive of Serbia-Bosnia-Croatia  9 Days 6 Nights  

เซอร์เบีย – บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า – โครเอเชีย  

 

เบลเกรด (เซอร์เบีย) – โมครา โกร่า – น่ังรถไฟสายโรแมนติค – เดอเวนกราด – ซลาติบอร์ 

วิเซกราด – ซาราเยโว (บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า) – โมสตาร์ – โพซิเทล – บรากายจ์ 

มาลี สตอน (โครเอเชีย) – ล่องเรือชมฟาร์มหอยนางรม – ดูบรอฟนิค – ขึน้กําแพงเมืองโบราณ กระเช้า

ไฟฟ้า – ชาฟตัท  
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 แพ๊คเกตทัวร์น้ีรวมค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ไป – กลับ ٭

 แพ๊กเกตทัวร์น้ีรวมค่าวีซ่าโครเอเชีย ٭

 ท่านจะได้รับประทานอาหารท้องถิ่นท่ีไม่ควรพลาด ٭

  โรงแรมท่ีพักในแพ๊กเกตทัวร์น้ีการันตีในระดับ 4 ดาว ٭

 เยี่ยมชมมรดกโลกท่ีมีช่ือเสียง ٭

 แพ๊กเกตทัวร์น้ีรวมบริการน้ําด่ืมท่านละ 2 ขวด ต่อวัน ٭



Exclusive of Serbia-Bosnia-Croatia 3 

 

กําหนดการเดินทาง : 12 – 20 เมษายน 2563 

 

วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย.63 (1) กรุงเทพฯ – เวียนนา (แวะเปลี่ยนเคร่ือง)  

21.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4  เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน 

แอร์ไลน์ พบกบัเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ G 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ เวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 26 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9.30 ชัว่โมง) 

 

วันจันทร์ที่ 13 เม.ย.63 (2)  เวียนนา – เบลเกรด (เซอร์เบีย) 

05.35 น. เดินทางถึง เวยีนนา เพื่อแวะเปลีย่นเคร่ือง 

06.25 น. ออกเดินทางสู่ เบลเกรด โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ OS 771 

07.30 น. เดินทางถึง กรุงเบลเกรด เมืองหลวงของสาธารณเซอร์เบีย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมือง นําท่านเที่ยวชมใจกลางเมือง Belgrade นําท่านชม ป้อมปราการ Kalemegdan ซ่ึง

เป็นสถานที่เล่าถึงประวติัศาตร์ที่เก่าแก่ที่สุด ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมยัศตวรรษที่ 13 และ

เป็นที่อยู่อาศยํหลักของชุมเมือง Belgrade ซ่ึงอยู่เหนือขึ้นไปจากแม่นํ้ า Sava และแม่นํ้ า 

Danube ที่ไหลมามาบรรจบกัน ชมโบสถ์ St. Sava ซ่ึงถือได้ว่าเป็นโบสถ์คริสต์แบบ

ออโธด็อกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดา้นในยงัสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ดูเหมือนว่าถูกสร้างเสร็จ

แล้วจากลักษณะที่ดูแวววาวสวยงามของหินอ่อนที่ไม่ต่างจากภายนอกเลย ชมโบสถ์ 

Saborna ตั้งอยูใ่จกลางเมืองของBelgrade ประเทศเซอร์เบีย เป็นโบสถข์องชาวเซิร์บที่นับ

ถือคริสเตรียนนิกาย Orthodox เป็นสถานที่ที่สําคัญสําหรับสักการะบูชาแห่งหน่ึงของ

ประเทศ ต่อด้วยนําท่าน ชมโบสถ์ Saborna Crkva เป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจาก

นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ในเมือง Belgrade อยา่งไรก็ตามวนัที่เหมาะสมสําหรับเขา้ชม

ควรจะเป็นวนัธรมมดา เพราะวนัเสาร์และวนัอาทิตยใ์นโบสถ์จะมีการจดังานแต่งงานและ

พิธีลา้งบาปเป็นส่วนใหญ่  
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เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารที่ติดกับป้อมปราการ และเป็นร้านที่มีช่ือเสียง 

บ่าย นําท่านชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า ชม Tito’s grave เป็นสถานที่ระลึกถึงอดีต

ประธานาธิบดีของยูโสลาเวีย ชม Teraze เป็นจตุรัสที่มีช่ีอเสียงที่สุดของเมือง Belgrade 

และมีประวติัศาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย  

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน / นําท่านเข้าสู่ที่พ ัก Best Western Hotel 

หรือเทียบเท่า 

 

วันอังคารที่ 14 เม.ย.63 (3)เบลเกรด – โมครา โกร่า – น่ังรถไฟสายโรแมนติค – เดอเวนกราด – ซลาติบอร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

นาํท่านออกเดินทางสู่ โมครา โกร่า นําท่านชมหมู่บ้านเดอเวนกาดและ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีในหมู่บ้าน จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟโมครา โกร่า ใช้เวลาเดินทาง 2 

ชัว่โมง เส้นทางรถไฟมีลกัษณะเหมือนเลขแปดที่สร้างขึ้นแบบนั้นเพราะว่าจะตอ้งไต่ขึ้น

ไปตามลกัษณะของภูเขาที่ขรุขระ Mokra Gora ในภาษาองักฤษ แปลว่า “ภูเขาช้ืน” ซ่ึง

เป็นหน่ึงในหมู่บา้นของประเทศเซอร์เบียที่อยูท่างทิศเหนือลาดเอียงไปตามภูเขา Zlatibor  

มีประวติัศาสตร์ที่สําคญัและถูกฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมี

เอกลกัษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมโมครา โกร่า เป็นที่รู้จกัของนกัท่องเที่ยวเป็น

อย่างมากหลังจากได้มีการฟ้ืนฟูของรางรถไฟ ที่เรียกว่า Sargan Eight ซ่ึงถือได้ว่าเป็น

เอกลกัษณ์ที่สําคญัอีกแห่งหน่ึงของโลก เม่ือมองลงมาจากทอ้งฟ้าจะมีลกัษณะเหมือนเลข

แปด นอกจากนั้นยงัรู้จกักันดีในรูปแบบของภาพยนต์ที่สร้างขึ้นโดย นักสร้างหนังช่ือ 

Emir Kusturica เขายงัใดบ้ริจาคเงินส่วนตวัในการปรับปรุง Mokra Gora ให้เป็นสถานที่

ท่องเที่ยว และเขาใดล้งทุนสร้างหมู่บา้น Drvengrad ขึ้นมาเอง หรือจะเรียกอีกแบบหน่ึงวา่ 

“เมืองไม”้ จากการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นมาในครั้ งน้ี  
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Emir Kusturica ไดร้ับรางวลั “Philippe Rotthier European Architecture Award” จาก 

“ the Brussels Foundation ในดา้นสถาปัตยกรรมเดอเวนกาดเป็นภาพยน์ที่สร้างขึ้นที่มี

เร่ืองราวเก่ียวกบัความเช่ือในชนชาติของตวัเองในโมครา โกร่า ซ่ึงตั้งอยูร่ะหว่างภูเขา ซลา

ติบอร์ และ ทาร่า ที่เนินเขา  Mecavnik เนินน้ีอยู่สูงเหนือจากหมู่บา้นโมครา โกร่า และอยู่

ระดบัเดียวกนักบัสถานีรถไฟ Jartare ที่เป็นรางรถไฟเก่า เดอเวนกาดเป็นหมู่บา้นที่สร้าง

ขึ้นเก่ียวกบัความเช่ือในชนชาติในรูปแบบชุมชนเมือง ปลายสุดของทางเขา้จะมีโบสถ์ที่

สร้างจากใม ้ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของโบสถ์รัสเซียและอยูภ่ายใตก้ารดูแลของโบสถ ์St. 

Sava ใจกลางหมู่บ้านเป็นจตุรัสที่พื้นถูกปูด้วยแผ่นไม้ทั้ งหมดและล้อมรอบไปด้วย

กระท่อมที่สร้างจากท่อนไม้จริงๆที่นําเข้ามาจากแถบเมืองในประเทศเซอร์เบียและ

บอสเนีย เดอเวนกาดมีห้องแสดงรูปภาพ  มีห้องสมุด  มีโรงหนงั (อยูช่ั้นใตดิ้น)  มีร้านขาย

ขนมปังและขนมหวานต่างๆ  มีขนมเค้กที่ทาํขึ้นเอง มีนํ้ าผลไม้สดๆให้ด่ืม มีร้านอาหาร

นานาชาติ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ พาท่านสัมผสักบัรางรถไฟ Sargan Railway การ

สร้างรางรถไฟ Sargan  เป็นตวัอย่างของความประสบความสําเร็จในการพิชิตเขา ที่ทาํให้

ระยะในการเดินทางสั้นลง และทุกวนัน้ีได้กลายเป็นสถานที่มีช่ือเสียงและได้รับความ

สนใจจากนกัท่องเทีย่วเป็นอยา่งมากอีกแห่งหน่ึงในประเทศเซอร์เบีย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น  

นําท่ านเดินท างสู่  ซลาติบอร์ เมืองท างตอนใต้ของเซอร์ เบี ย ซ่ึ งเมืองน้ีอยู่ เห นือ

ระดบันํ้าทะเล ประมาณ 1,000 เมตร อีกทั้งยงัเป็นเมืองที่มีอากาศสดช่ืน เน่ืองจากธรรมชาติ

ที่สมบูรณ์ ประกอบไปดว้ยภูเขาและทะเลสาบรายลอ้ม ในช่วงฤดูหนาวยงัเป็นเมืองสกีรี

สอร์ทที่มีช่ือเสียง 

ค่ํา    รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั /  

นาํท่านเขา้สู่ที่พกั Olimp Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันพุธที่ 15 เม.ย.63 (4)  ซลาติบอร์ – วิเซกราด – ซาราเยโว (บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า) 

เช้า  รับประทานอหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั   

นําท่านเดินทางสู่ เมืองวิเซกราด เป็นเมืองที่มีตึกมากมายที่บ่งบอกถึงประวติัศาสตร์ที่

เก่าแก่ นําท่านเดินชมสะพานที่มีช่ือเสียงอย่างมากที่อยู่เหนือแม่นํ้ า Drina สะพานน้ีถูก

สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1577 ภายใตก้ฎเกณฑ์การก่อสร้างในแบบของชาวเติร์ก สะพานน้ีถือได้

ว่ามีช่ือเสียงมากใน Bosnia – Herzegovina ใช้กอ้นอิฐในการก่อสร้างแบบ มีความโคง้ 11 

โค้ง มีความยาว 180 เมตร กวา้ง 4 เมตร มีช่ือเสียงมากในดา้นความสวยงาม และได้รับ
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รางวลั Nobel ในงานเขียนช่ือว่า “The Bridge on the Drina” เร่ืองราวจะบรรยายถึงความ

งดงามของสะพาน สะพานน้ีไดร้ับยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกทางดา้นศิลปะวฒันธรรมจาก

ยเูนสโก้ (UNESCO) อีกดว้ย หลงัจากชมความงามของสะพานแลว้ นาํท่านเดินทางต่อสู่ 

ซาราเยโว เมืองหลวงของบอสเนีย 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารพื้นเมือง ณ ที่ Morica Han ซ่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางของ

ประวติัศาสตร์ของเมือง ที่ไดถู้กคน้พบโดย Isa – bey Ishakovic คาํว่า Bas Carsija มาจาก

ภาษาตุรกีคาํว่า “Bas” ซ่ึงหมายถึง “ส่วนสําคญัที่สุด” เม่ือรวมเป็นคาํ  Bas Carsija แล้ว

หมายความว่า “ตลาดที่มีความสําคญัที่สุด” ซาราเยโว ถูกขนานนามว่า เยรูซาเรมของชาว

ยโุรป ที่เรียกแบบนั้นเพราะความแตกต่างของศาสนาและเราจะไดช้มอนุสรณ์ที่เก่ียวกับ

ศาสนาที่ตั้งอยูใ่นกลางเมือง เช่น สุเหร่าของชาวมุสลิม, โบสถ์คริสต์คาทอลิค, โบสถ์คริสต์

แบบออร์โธดอ็ก และซินาก็อกของชาวยิว ขณะที่เดินผ่านใจกลางเมืองซาราเยโว ท่านจะได้

ชมความงดงามฃองอนุสรณ์เหล่าน้ีทั้งหมด…จากนั้นท่านจะไดช้มสุเหร่า Gazi – Husrev’ 

s Beg เป็นอีกหน่ึงตวัอยา่งของสถาปัตยกรรมแบบออตโตมนั  เป็นสถานที่ที่มีความสําคญั

เป็นอยา่งมากและรู้จกักนัดีในบอสเนีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1531 ความกวา้งของรูปโดม 13 

เมตร มีหอคอยสูงขึ้นไป 45 เมตร…ชมมหาวิหาร Jesus’ Heart เป็นโบสถ์ที่เปรียบเสมือน

หัวใจของพระเยซู และเป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สุดในบอสเนีย จึงถูกเรียกในอีกช่ือหน่ึงว่า มหา

วิหารแห่งซาราเยโว...ต่อด้วยนําท่านชม โบสถ์ที่เป็นตน้กําเนิดของ Theotokos ซ่ึงเป็น

โบสถค์ริสตนิ์กายออร์โธด็อกที่ใหญ่ที่สุดของชาวเซอร์เบียน ในซาราเยโว และเป็นหน่ึงใน

โบสถท์ี่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึงในไบข่านอีกดว้ย… 

ชม ศาลากลางเมือง เป็นตึกอาคารที่ใหญ่ที่สุดและเป็นตึกที่เป็นสัญลกัษณ์ความรุ่งเรืองของ

จกัรวรรดิออสโตร-ฮงักาเร่ียน  

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า แบบพื้นเมือง /  

นาํท่านเขา้สู่ที่พกั Holiday Inn Hotel  

หรือเทยีบเท่า 
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วันพฤหัสฯที่ 16 เม.ย.63 (5) ซาราเยโว – โมสตาร์  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

นาํท่านออกเดินทางสู่ โมสตาร์ เมืองระเบิดครั้ งใหญ่และถูกผลกระทบในส่งครามระหว่าง

เซิร์บกบัโครแอต  และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศ เมืองโมสตาร์ตั้งอยู่บน

แม่นํ้ าเนเรทวา (Neretva) ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้นวฒันธรรมของสองศาสนา คือ 

ทางฝ่ังตะวนัออกของแม่นํ้ าจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลาม คือเป็นส่วนที่เป็นที่ตั้งของ

สุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝ่ังตะวนัตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสตร์แบบคาธอลิก อนั

เป็นที่ตั้งของโบสถแ์ละที่อยู่ของพระสงฆ์ ปัจจุบนัโมสตาร์เป็นเมืองที่สวยงามและโด่งดงั

ที่สุดอีกแห่งหน่ึงประเทศของบอสเนียคาํว่า โมสตาร์ มาจากคาํว่า “The Bridge Keepers” 

หรือแปลว่า ชาวโมสตาร่ีที่คอยดูรักษาสะพานที่ตั้งอยูเ่หนือแม่นํ้าเนเรทว่า 

 

 

  

 

 

 

เที่ยง      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารพื้นเมือง 

บ่าย นาํท่านสู่ ตลาดเทปา ซ่ึงตั้งอยูไ่ม่ไกลนกัจากยา่นสุเหร่า อิสระให้ท่านไดมี้เวลาเลอืกซ้ือ

สินคา้พื้นเมือง 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า / นาํท่านเขา้สู่ทีพ่กั Bristol Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันศุกร์ที่ 17 เม.ย.63 (6) โมสตาร์ – บรากายจ์ – โพซิเทล – มาลี สตอน โครเอเชีย) – ดูบรอฟนิค 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

นาํท่านออกเดินทางไปทางใตสู่้ เมืองบรากายจ์ (Blagaj) เมืองที่เป็นตน้กาํเนิดของม่นํ้ าบู

น่า (Buna) ที่ตั้งอยูไ่ม่ไกลนกัจากเมืองโมสตาร์ จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโพซิเทล 

(Pocitelj) ห่างจากเมืองบรากายจ์เพียง 25 กิโลเมตรเป็นเมืองที่มีช่ือเสียง เก่ียวกับด้าน

สถาปัตยกรรมแบบอิสลามมิค ซ่ึงเป็นรูปแบบสถาปัตยท์ี่หาชมไดย้ากยิ่งอีกทั้งเมืองน้ี ยงั

เป็นเมืองมรดกโลก ทียู่เนสโกก้าํลงับูรณะให้เมืองแห่งน้ีกลบัมาเป็นดงัเดิมเช่นในอดีตกาล 

เน่ืองจากเมืองโพซิเทล เป็นเมืองที่มีตาํนาน ประเพณี และเร่ืองราว ยาวนานที่สุดในเขต

ยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้
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Blagaj      &   Pocitelj 

จากนั้นนาํท่านออกเดินทาง เมืองมาลี สตอน 

บ่าย  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารพื้นเมืองเมนูพิเศษปลาทูน่า (กินขา้วชา้กว่าทุกวนั)  

ชมขั้นตอนต่างๆ ของฟาร์มหอยแลว้ให้ทา่นไดล้่องเรือ ลองลิ้มชิมรส หอยนางรมสดๆ จาก

ทะเลอเดรียติค จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดๆ บริเวณอ่าวมาลี สตอน แห่งทอ้งทะเลอาเด

รียติก 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่เมือง ดูบรอฟนิค ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของ

สาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย และเป็นเมือง

ที่สวยงามติดอนัดบัตน้ๆ ของโลก 

ค่ํา นาํท่านเขา้สู่ที่พกั Lacroma Hotel หรือเทียบเท่า/ รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม  

 

วันเสาร์ที่ 18 เม.ย.63 (7) ดูบรอฟนิค  

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านท่ียวชมเมืองดูบรอฟนิค ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจาก

กองทหารยูโกสลาฟ บา้นเรือนกว่าคร่ึง อนุสาวรียต์่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลงัจากนั้นในปี 

1995 ไดมี้การได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติ UNESCO 

และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนท่ีเสียหายขึ้ นใหม่ในระยะเวลาอันส้ัน 

ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิค ก็กลบัมาสวยงามอีกครั้ ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงชม

ทศันียภาพของเมืองซ่ึง ดูบรอฟนิค ท่ีตั้งอยู่ตามแนวชายฝ่ังทะเลอเดรียติค ตวัเมืองจะเป็นป้อมปราการ

โบราณท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง /อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ีระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา 
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ท่ีตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลกั สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1444 หนา้ปัดทาํดว้ยเหล็ก มีความพิเศษตรง

ลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซ่ึงแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปป้ันของ นักบุญ 

St.Blaise ซ่ึงมีโบสถ์ประจาํเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงัเพ่ิมเสน่ห์มนต์ขลงั

สวยสดงดงาม / สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์เพ่ือขึ้น กระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขา 

SRD ท่ีมีความสูง 400 เมตร เพ่ือชมวิวทิวทศัน์ท่ีคงความเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเมืองหลงัคาสีและ

ความงดงามทะเลอาเดรียติก ยามสีนํ้ าเงินของทะเลอาเดรียติกตดักับสีส้มแสดของกระเบ้ืองหลงัคา

เมืองเก่า สวยงามเกินจินตนาการมากว่าคาํบรรยายใด ๆ / แดดร่มๆนําท่าน ขึ้นชมแนวกําแพงป้อม

ปราการท่ีมีขนาดกวา้งขวางใหญ่โต สามารถ ชมความงดงามของตวัเมืองไดเ้ป็นอย่างด ี

                         

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ณ ภัตตาคาคารอาหารพ้ืนเมือง 

  เมนู Starter กันด้วยเมนู Black Risotto  เมนูเด็ดกับ Lobster with spaghetti พร้อมจิบไวน์แดง (หรือ

ถ้าท่านไหนไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ท่านสามารถเลือกเป็น soft drink)  

  / นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั Lacroma Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย.63 (7) ดูบรอฟนิค - ชาฟตัท - เวียนนา   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

  นําท่านช้อปป้ิงละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซ้ือของฝากจาก “Konzum” 

ซุปเปอร์มาร์เก็ตทอ้งถ่ินท่ีมีสินคา้หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “KRAS” ช็อคโกแลตทอ้งถ่ิน ยี่ห้อ

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปตะวนัออก, ไวน์โลกเก่าท้องถ่ิน “Dingac”, “Postup” จากองุ่นพันธ์ุท้องถ่ิน 
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“Plavac Mali” คุณภาพระดบัเดียวกับไวน์ฝรั่งเศสหรืออิตาเล่ียน และสินคา้อ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระ

ให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่เมืองชาฟตทั เพ่ือรับประทานอาหาร 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

13.00 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค (หากมีการทาํการคืนภาษีกรุณาแจง้หัวหน้าทวัร์ให้ทราบ

ดว้ย) 

15.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบินท่ี OS 732 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.15 

นาที) 

16.25 น. เดินทางถึง เวียนนา แวะพักเปล่ียนเคร่ือง / ระหว่างรอเคร่ืองในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซ้ือ

สินค้าในสนามบิน หากราคาสินค้าใน บิลเดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถทําภาษีคืนได้ (TAX 

REFUND) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ี INFORMATION สนามบินเวียนนา 

23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี OS 025  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

 

วันจันทร์ 20 เม.ย.63 (7) กรุงเทพ 

14.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม... 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

 

 

** ราคานี้เป็นราคาผู้ใหญ่หากไม่ครบอาจจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม** 

***ในกรณี ทีมี่ผู้เดนิทางไม่ครบ ทางบริษัทอาจจะขออนญุาตเกบ็ค่าบริการเพ่ิม 5,000 บาท  

*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *** 

 

 

 

 

 

รหัส วันที่เดินทาง 
ราคาค่าทัวร์ 

25 ท่านขึน้ไป 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 
ห้องเดี่ยว จํานวนที่นั่งที่มี 

WE120420 12 - 20 เม.ย. 63 95,900.- 90,900.- 14,900.- 25+1 
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อัตรานี้รวม  

• ตัว๋เคร่ืองบิน ไป – กลบั สายการออสเตรียน แอร์ไลน์ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการท่ีระบุไว ้  

• ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ      

• ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย  

• ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทางตามท่ีระบุ          

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

• ค่าพาหนะในระหว่างนาํเท่ียวทั้งหมดตามท่ีระบุ         

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ  

• หัวหนา้ทวัร์ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง        

• นํ้าดื่ม วนัละ 2 ขวด / วนั / ท่าน 

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

  

 

อัตรานี้ไม่รวม   

• ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศพัท ์/ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ัง

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให้ เป็นตน้  

• ค่าธรรมเนียมทปิ หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน 

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถต่างประเทศ 

 

 

การเลอืกหรือการเปลี่ยนเมนูอาหาร 

• ทุกท่านจําเป็นจะต้องแจ้งการเปลีย่นแปลงอาหารก่อนเดนิทางเท่านั้น โดยเมนูอาหารจะเปลี่ยนตามความ

เหมาะสมกับเมนูอาหารของม้ือนั้นๆ และทางบริษทัจะไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

• หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางเท่านั้น 

• หากท่านใดไม่รับประทานเนือ้วัว จําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางเท่านั้น และทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นเมนู

หมู หรือ ไก่ ให้ตามความเหมาะสมของร้านอาหาร 

• หากแจ้งการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สวามารถเปลี่ยนแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้นบางกรณี) และทาง

บริษัทจะไม่คืนเงนิใดๆทั้งส้ิน  

 

วิธีการจองทัวร์ 

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

ชาํระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 30 วนั หรือ เม่ือทางสายการบินมีการเรียกออกตัว๋ โดยทางบริษทัทวัร์ จะแจ้งให้ท่าน

ทราบล่วงหนา้ก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน  
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เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 

• ยกเลิกหลงัการจอง ปรับเงินทนัที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนกังาน)  

• 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 ขึ้นอยู่กับ CONDITION ของทาง

สายการบิน 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าโครเอเชีย  

• พาสปอร์ตท่ีมีอายุการใชง้านเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน และสําเนาหนา้พาสปอร์ต  

• รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหน้า ประมาณ 70-80 % 

(2 ใบ) 

• สําเนาทะเบียนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาทะเบียนสมรส (1ชุด) 

• หลกัฐานการเงิน: จดหมายแบงค ์(BANK GUARANTEE)  หรือ สําเนาบุ๊คแบง้คย์อ้นหลงั 6 เดอืน (1 ชุด) 

• จดหมายการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น (1 ชุด) 

• กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบียนการคา้ หรือ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดอืน (1 ชุด) 

• กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษาให้ขอหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่านั้น และบตัรประจาํตวั

นกัเรียนหรือนกัศึกษา (1 ชุด) 

 

โปรดทราบ ! 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ก่อน อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของ

สาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ 

ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรือการเขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 

***เม่ือท่านจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว*** 

 


