
 

 

รหัสทัวร WCT1902738 
ทัวรยุโรป โครเอเชีย-สโลเวเนีย-บอสเนีย ใบไมเปลี่ยนสี  
10 วัน 7 คืน (OS) 
เวียนนา – คลาเกรนเฟรท – เบลด – ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลยิานา - ถํ้าโพสทอยนา – 
โอพาเทีย – ซาเกรบ – มหาวิหารเซนตสตีเฟน – ทําเนียบประธานาธิบดี - อุทยานแหงชาติ
พลิตวิเซ – ซิบินิค – โบสถเซนตจาคอบ – สปลิท – พระราชวัง ดิโอคลีเธ่ียน - นีอุม – โม
สตาร – บลากายจ – มาลี สตอน – ดูบรอฟนิค – Outlet Parndorf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที1่ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
21.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินออสเตรียน แอรไลน Austrian 
Airlines พรอมเจาหนาท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเครื่อง 

23.45 น. ออกเดินทางสูเมืองกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน ออสเตรียน
แอรไลน  เที่ยวบินที ่OS026  

วันที2่ เวียนนา – คลาเกรนเฟรท – เบลด(สโลวีเนีย) – ลูบลิยานา 
05.35 น. เดินทางมาถึงสนามบนิเมืองกรุงเวียนนา หลังผานพิธีการตรวจคนเขา เมือง และ

ดานศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางสูเมือง คลาเกรนเฟรท 
(Klagenfurt) คือเมืองทองเที่ยวที่มี
ช่ือเสียงและยังเปนเมืองหลวงของ
แควนคารินเทีย (Carinthia) เปนรฐั
ทางใตสุดของประเทศออสเตรีย ในป 
2008 เมืองคลาเกนเฟรต เคยเปน
หน่ึงในแปดเมืองเจาภาพการจัดแขงขัน
ฟุตบอลชิงแชมป�ยุโรปอีกดวย อีกทั้งยงั
เปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับหกของ
ประเทศอีกดวย โดยเมอืงน้ีตั้งอยูบนฝم�งทะเลสาบ Worthersee ที่แวดลอมไป
ดวยทิวทัศนท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป�ที่ช่ือวา Karavanke ไดรบัฉายานาม
วากุหลาบแหงทะเลสาบ Worthersee เมืองน้ีเคยถูกไฟไหมครั้งใหญเม่ือป 
1544 และถูกสรางขึ้นใหมโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ดังน้ันลกัษณะของเมืองจึงเนน
สไตลอิตาลีโดยทั่วไป...นําทานชมเมืองที่บริเวณใจกลางเมือง อาคารรัฐสภาแวะ
ถายรูปกับอนุสาวรียมงักร (Dragon Fountain) เปนสัญลักษณของเมืองน้ี ชม
จัตุรัสเมืองเกาซึ่งเปนทีต้ั่งของเหลาอาคารสําคัญๆท่ีสรางขึ้นในสไตลเรอเนสซอง 
ชมความงดงามของ ลานน้ําพุมังกรลินทวูรม 
(Lindworm Fountain) ถูกสรางขึ้นในป 
1593 ปจจบัุนเปนอีกหน่ึงจุดทองเที่ยวที่ไดรับ
ความนิยมมากแหงหน่ึงของเมือง 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสูสาธารณรัฐสโลวีเนีย 

ดินแดนท่ีมีความงดงามทางลักษณะภูมิ
ประเทศ ไมวาจะเปนทะเลสาบ ภูเขา และ
ศิลปะ วฒันธรรมท่ีสุดแสนจะงดงาม นําทาน



 

 

เขาสูเมืองเบลด Bled เมืองตากอากาศต้ังอยูริมทะเลสาบและริมเทือกเขาแอลป�
จูเลียน เปนทะเลสาบท่ีมีช่ือ  เสียงมากที่สุดในประเทศสโลเวเนีย และไดรับการ
ขนานนามวาเปนไขมุกแหงเทือกเขาแอลป� นําทานลองเรือชมความงามของ
ทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ําแข็งโบฮินจ (Bohinj 
Glacier) ในยุคน้ําแข็ง แตท่ีนาสนใจยิ่งกวาน้ันคือน้ําในทะเลสาบ ไมไดมาจาก
การละลายของธารน้ําแข็ง แตมาจากบอน้ํารอนใตดินหลายแหง น้ําในทะเลสาบน้ี
จึงใสบริสุทธิ์ และไมกลายเปนน้ําแข็งในฤดูหนาว เรือลองผาน ปราสาทเบลด 
Bled Castle ท่ีต้ังอยูบนรมิผาติดทะเลสาบ เปนปราสาทท่ีเกาแกที่สุด 
จักรพรรดิเฮนรคิ ที่ 2 แหงเยอรมัน ยกใหเปนสถานที่พักของบิชอป อัล เบี่ยม แห
งบริเซน (Bishop Albium of Brixen) ในป ค.ศ.1004 นําทานออกเดินทางสู
กรุงลูบลิยานา (Ljubljana) 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  AUSTRIA TREND HOTEL / หรือท่ีพักระดับใกลเคียง 
 
วันที3่ ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยานา – ถํ้าโพสทอยนา – โอพาเทีย 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทาน เขาสูจัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน เปนจตุัรัสท่ีมีความสําคัญเชนเดียวกับ

จัตุรัสบันไดสเปนในกรุงโรม มีรูปปم�นของฟรานซ เพรเซเรน กวีท่ีมช่ืีอเสียงของ
สโลวีเนีย เปนสัญลักษณความรกัชาติและเสรีภาพ ใกลจัตุรัสเปนโบสถในนิกายฟ
รานเซสกัน ศิลปะในแบบอารตนูโว นํา
ทานขึ้นชม ลานปราสาทลุบบลิยานา 
ปราสาทยุคกลางท่ีต้ังอยูบนเนินเขาเหนือ
ใจกลางเมืองลบุลิยานา โดยปราสาทถูก
สรางขึ้นเพ่ือปกป�องอาณาจักรจากการ
รุกรานของชาวเติรกและกบฏ ปจจุบัน
ปราสาทลูบลิยานาไดกลายเปน สถานท่ี
ทองเที่ยวที่ม ีความสําคัญทางดาน
วัฒนธรรม และยังกลายเปนหอชมเมือง 
ซึ่งทานจะไดสัมผัสวิวทิวทัศนอันงดงาม
ของเมืองไดเกือบทั้งหมด ชมจัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน จัตุรัสท่ีมคีวามสําคัญ 
จัตุรัสเปนรปูหลอของฟรานซ เพรเซเรน กวท่ีีมีช่ือเสียงของ  สโลเวเนีย (1800 – 
1849) เปนสัญลักษณของคนรักชาติ รักเสรีภาพ ใกลจัตุรัสเปนโบสถนิกายฟราน
เซสกันที่มีสีชมพูดึงดูดสายตา ใชเวลาในการกอสรางประมาณ 14 ป เปนศิลปะ
แบบอารตนูโว ภายในมีหองสมุดตั้งแตศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีหนังสือประมาณ 



 

 

55,000 เลม ไมไกลจากจัตุรัสมีสะพาน 3 แหงที่มีช่ือเสียงของเมืองลูบลีอานา ท่ี
สําคัญคือ สะพานมังกร ซึ่งสรางในป 1901 เปนสะพานแหงแรก ๆ ท่ี  สรางดวย
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญของยุโรป ที่หัวสะพานทั้งสองฝم�งประดับดวยรูปปم�น
มังกรในแบบอารตนูโว 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานออกเดินทางไปเที่ยวชม ถํ้าโพสทอย

นา เปดใหบริการมากวา 188 ป  และมี
นักทองเที่ยวมาเยือนกวา 31 ลานคน เปนถํ้า
ที่สวยที่สุดในยุโรป ภายในถํ้าเช่ือมตอถึง
กันเป  นระยะทางวา 20 กิโลเมตร เขาชม
ภายในถํ้าโดยขบวนรถรางไฟฟ�าที่เปด
ใหบริการในป 1884 อุณหภูมิภายในถํ้าโดย
เฉล่ีย 8-10 องศาเซลเซียส ชมสวนทีใ่หญท่ีสุดภายในถํ้าที่เรียกวา Classic 
Karst ภายในถํ้ามีหินงอกหินยอยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา 
มีหองตาง ๆ ภายในถํา้มากมายลดหล่ันเปนช้ัน ๆ ราวกบัเนรมติ จากน้ันนําทาน
ออกเดินทางสูเมืองโอพาเทีย Opatija ไขมุกแหงทะเลเอเดรียติก ระหวาง
ทางผานชมวิวทะเลเอเดรียติคที่สวยงามทุกมมุมอง ดวยธรรมชาติที่บริสุทธ์ิ ของ
ริมทะเลเอเดรียติกทําใหเมืองโอพาเทียเปนเมืองทองเที่ยวและพักผอนที่สําคัญ
ที่สุดแหงหน่ึงของโครเอเชีย นําทานชมความงดงามของตัวเมือง บันทึกภาพ
กับ รูปปم�น Maiden with the Seagullซึ่งถอืวาเปนรูปปم�นท่ีแกะโดย Zvonko 
Car เปนรูปสตรงีดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยูท่ีมือ ถือเปนสัญลักษณของเมือง 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูสเต็กเน้ือรสเลิศ (ทานใดไมทานเน้ือวัว
กรุณาแจงแผนกเซลล) 

พักที่:  AMADRIA PARK HOTEL GRAND OPATIJA หรือท่ีพักระดบัใกลเคียง 
 
วันที4่     โอพาเทีย – ซาเกรบ(โครเอเชีย) – มหาวิหารเซนตสตีเฟน 
เชา บริการอาหารเชา ในหอง F.I.T. ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 นําทานออกเดินทางสูกรุงซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย 

ดินแดนแหงทะเลอะเดรียติค ซึ่งมีความเกาแกแฝงดวยเสนหและมนตขลังท่ีทาน
แทบไมเช่ือตอสายตาตนเองวาเปนเมืองท่ีเพ่ิงผานพนวิกฤตการณเมือ่ไมนานมาน้ี 
เอง ซาเกรบเปนเมืองแหงศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุงเรืองมาต้ังแตสมัยศตวรรษ
ที่ 11 ปจจุบันประชาชนชาวโครแอทมีวิถีชีวติเยี่ยงชาวยุโรปท่ีเจริญโดย ท่ัวไป 
การคมนาคมภายในกรงุซาเกรบสะดวกสบายนิยมใชรถรางเปนพาหนะ สัญจรนับ
สิบสาย ทั่วทั้งเมือง กรุงซาเกรบประกอบดวยเขตเมือง Upper Town ที่สรางข้ึน



 

 

สมัยศตวรรษท่ี 17 ทีม่ซีุมประตูหินเปนสัญลักษณ เขต Lower Town  ที่สราง
ข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 19 และเขตเมืองใหมท่ีสรางสมัยหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานน่ังรถราง Funicular ข้ึนสูเขต Upper Town นําทานชมมหาวิหารเซนต

สตีเฟน ท่ีสรางในสไตลนีโอโกธิค ชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาด
กลางแจงที่เกาแก มีสีสันสดใส ขายไมดอกไมประดับและผลไมราคาถูกมาก นํา
ทานสูเขต Upper Town ชมวิหารเซนตมารก (St. Marks Church) ทีม่ี
หลังคากระเบ้ืองปูเปนลวดลายรูปตราของกองทหารแหงยุคกลาง ถอืเปน
สัญลักษณสําคัญของซาเกรบ ชมโบสถประจําเมืองเกาเซนตแคทเธอรีน บริเวณ
แหงน้ียังเปนท่ีต้ังของทําเนียบประธานาธิบดี (President Palace) นําทานชม
จุดชมวิวท่ีทานสามารถเห็นกรุง Zagreb ที่หลังคาอาคารเปนสีแดงอิฐท้ังเมือง  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่: ARISTOS HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง 

 

วันที5่ ซาเกรบ – อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ – ซบิินิค – โบสถเซนตจาคอบ 
เชา บริการอาหารเชา ในหอง F.I.T. ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 นําทานเขาชมอุทยานแหงชาติพลิตวิเซ เปนอุทยานแหงชาติหน่ึงในแปดของ

โครเอเชียท่ีไดรับการขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการ UNESCO เม่ือป 
1979  อุทยานแหงน้ีมเีน้ือที่กวา 
3,000 ตารางกโิลเมตร มี
ทะเลสาบนอยใหญ 16 แหง 
เช่ือมตอดวยสะพานไม  ลัดเลาะ
ระหวางทะเลสาบและเนินเขา นํา
ทานเพลิดเพลินกับความงามของ
ทะเลสาบและน้ําตกท่ีไหลรวยริน
ลงสูทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแหง 
ทานจะสังเกตเห็นหญามอสที่ชุม
ฉ่ําช่ัวนิรนัดรกาลชมฝูงปลาแหวก
วายในน้ําใสราวกระจกสะทอนสี
ครามของทองฟ�า แวดลอมดวย
หุบเขา ตนไมใหญที่รมรื่น ชมน้ําตก The Plitvice Water Fall ท่ีใหญท่ีสุดใน
อุทยาน จากน้ันนําทานเดินลัดเลาะสู Donja Jezira เพื่อลองเรือในทะเลสาบ 
Jezero Kozjak เต็มอ่ิมกับความงามของทะเลสาบและหุบเขา 



 

 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสูเมืองซิบินิค (Sibenik) นําชมตัวเมืองชิบนิิค เมืองเการิมฝم�ง

ทะเลอะเดรียติคท่ี  ไดรับ
อิทธิพลสถาปตยกรรม
จากเวนิส  และเปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
ของแควนดัลมาเทีย 
ZDalmatia เปนที่รวม
ศิลปะโบราณยุคกอน  
ประวติัศาสตร มากมาย 
ชมโบสถเซนตจาคอบ 
(เซนตเจมส) อันงดงาม ซึ่งสรางมาต้ังแตสมัยเรอเนสซองตในป ค.ศ.1431 ใน
สถาปตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส โดยศิลปนJura 
Dolmatinae  โบสถน้ีมีเอกลักษณดวยโคมหลังคาของมหาวิหารตลอดจนรูป
สลกัศีรษะคนประดับโดดเดนรอบมหาวิหาร 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่: Amadria Park Ivan Hotel / หรือที่พักระดับใกลเคียง 

 

วันที6่       ซิบินิค – สปลิท – พระราชวัง ดิโอคลีเธ่ียน – นีอูม(บอสเนีย) 
เชา บริการอาหารเชา ในหอง F.I.T. ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองสปลิท นําชมมืองสปลิท ชมศาลาวาการเมือง

สไตลเรอเนซองสที่สรางใน
ศตวรรษที่ 15 อาคาร
บานเรือนเกาแก  นําทานชม
ยาน People Square 
ศูนยกลางทางธุรกิจ และการ
บริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 
15 แวะชมส่ิงกอสรางท่ีมี 
ช่ือเสียง เชน รปูภาพ
แกะสลักสมัย Venetian-
Gothic Cambi Palace และ Renaissance  Town Hall ที่สรางขึ้นใน
ชวงแรกของศตวรรษท่ี 15  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 

 

บาย นําทานชม พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน(Diocletian Palace) ท่ีสรางขึน้จากพระ
ประสงคของ จักรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียน ที่ตองการสรางพระราชวังสําหรับบ้ันปลาย
ชีวิตของพระองคในป 295 ซึ่งใชเวลาในการกอสรางถึง 10 ป พระราชวังแหงน้ี 
UNESCO ไดขึ้นทะเบยีนเปน
มรดกโลก นําทานชม  หองโถง
กลางซึ่งมีทางเดินท่ีเช่ือมตอสูหอง
อ่ืนๆ ชมลานกวาง (Peristyle) 
ซึ่งลอมไวดวยเสาหินแกรนิต 3 
ดาน และเช่ือมตอดวยโคงเสาท่ี
ตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยาง
วิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแหง
วิหาร The Cathedral Belfry 
แทนบูชาของเซนตโดมนัิส และ
เซนตสตาซิอุส ซึ่งอยูภายในวิหาร
ชมจัตุรัสประชาชน (People’s 
Square) ชมรูปปم�นของ Gregory Of Nin ผูนําศาสนาคนสําคัญของโครเอเชีย 
นําทานโดยสารรถโคชลดัเลาะเลียบไปตามชายฝم�งทะเลอาเดรียติคเดินทางผาน
เมืองนีอุม (NEUM) เมืองใน เขตประเทศบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา เปนเมือง
ชายทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนีย  และเฮอรเซโกวีนา โดยมคีวามยาวของ
ชายฝم�งประมาณ 24.5กิโลเมตร เปนทางออกสูทะเลอะเดรียติก ทางเดียวของ
ประเทศ เปนเมือง ตากอากาศที่มีช่ือเสียงเมืองหน่ึง 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่: GRAND NEUM HOTEL / หรือที่พักระดบัใกลเคียง 

 

วันที7่ นีอูม – โมสตาร(บอสเนีย) – บลากายจ – นีอูม  
เชา บริการอาหารเชา ในหอง F.I.T. ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 นําทานสู “เมืองโมสตาร” (Mostar) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีนา เมืองโม

สตาร เปนเมืองท่ีเคยถกูระเบิดครัง้ใหญและโดนผลกระทบในชวงสงครามระหวาง
เซิรบกับโครแอต โมสตารเปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับ 5 ของประเทศ ต้ังอยูบน
แมน้ําเนเรทวา (Neretva) ซึ่งเปรียบเสมือนเปนพรมแดนกั้นวฒันธรรมของสอง
ทองถ่ิน คือทางฝم�งตะวนัออกของแมน้ําจะเปนสวนของศาสนาอิสลามคือเปนสวน
ที่เปนที่ต้ังของสุเหราและเตอรกิสเฮาส สวนฝم�งตะวันตกจะเปนสวนของศาสนา
คริสตแบบคาทอลิก อันเปนท่ีต้ังของโบสถและที่อยูของนักบวช ปจจบัุนโมสตาร



 

 

เปนเมืองท่ีสวยงามและโดงดังท่ีสุดอีกแหงหน่ึงประเทศของบอสเนีย คําวา โม
สตาร มาจากคําวา “The Bridge Keepers” หรือแปลวา ชาวโมสตารที่คอยดู
รักษาสะพานที่ต้ังอยูเหนือแมน้ําเนเรทวา 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสูเมือง “บลากายจ” (Blagaj)  นําทานชม ตลาดเทปา ซึ่งเปนเขต

เมืองเกาท่ีไดรับการอนุรักษและยกยองใหเปนมรดกโลกนําทานเดินชมเมืองเกา
แหงน้ีท่ีเต็มไปดวยรานคามากมาย ชมบานแบบเติรก (Turkish House) ซึ่ง
เหลืออยูเพียงไมกี่หลังในโมสตาร ปจจุบันเจาของบานยังคงเปนชาวบอสเนียนเช้ือ
สายเติรก มีเวลาใหทานอิสระเดินชอปปم�งสินคาทองถิ่นตามอัธยาศัย จากน้ันนํา
ทานเดินทางกลับโรงแรมที่พัก ณ เมืองนีอูม 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร   
พักที่: GRAND NEUM HOTEL / หรือที่พักระดบัใกลเคียง 
 
วันที8่        นีอุม – มาลี สตอน – ลองเรือชมฟารมหอย – ดูบรอฟนิค - เดินชมกําแพงเมือง

เกา 
เชา บริการอาหารเชา ในหอง F.I.T. ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  
 นําทานเดินทางสู เมืองมาลี สตอน (MALI STON) นําทานเยี่ยมชมฟารมเลี้ยง

หอย ชมข้ันตอนตางๆ ของการเล้ียงแลวใหทานไดชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอ
เดรียติค  พรอมดวยไวนสด จนไดเวลาสมควร นําทานเดินทางตอเขาสู เมืองดูบ
รอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองมรดก โลกท่ีแขวนตัวอยูทางตอนใตของประเทศ 
ที่พรหมแดนติดตอกับประเทศบอสเนีย เฮอรเซโกวีนา นําทานลัดเลาะเลียบไป
ตามชายฝم�งทะเลอเดรียติคซึง่ทานจะต่ืนตาต่ืนใจกับบรรยากาศริมชายฝم�งทะเล ที่มี
บาน เรือนหลังคากระเบ้ืองสีแสด สลับตามแนวชายฝم�งเปนระยะๆ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย ชมเมืองดูบรอฟนิค เมืองหลวงของ

มณฑล Dubrovnik-Neretva อยูทาง
ตอนใตของแควน Dalmatia ที่องคการ 
UNESCO ข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก
เมื่อป 1995 นบัเปนเมืองสวรรคของ
นักทองเที่ยวอีกเมืองหน่ึงท่ีสวยงามติด
อันดับตน ของโลก  ซึ่งในอดีตเมื่อป 
1991 เม ื องดูบรอฟนิค ไดเปน
เป�าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโก
สลาฟ บานเรือนกวาครึ่งและอนุสาวรีย



 

 

ตางๆ ทรุดโทรมเสียหาย หลังจากน้ันในป 1995 ไดมกีารลงนามในสนธิสัญญา 
Erdut สงบศึก และเร่ิมเขาสูสภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได
รวมกันบรูณะซอมแซมเมืองสวนท่ีเสียหายข้ึนใหมในระยะเวลาอันสั้น ปจจุบนั
เมืองดูบรอฟนิคกลับมาสวยงามอีกคร้ัง นําทานเดินข้ึนชมชมทัศนียภาพของเมือง
ดูบรอฟนิคบนกําแพงเมือง(รวมคาตั๋วแลว) ชมความงามริมฝم�งทะเล อะเดรียติค 
ชมตัวเมืองเกา และป�อมปราการโบราณกําแพงมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร 
ลอมรอบตัวเมือง ถือเปนสัญลักษณของเมืองที่ความโดงดังเทียบไดกับแกรนด
คาแนล แหง เกาะเวนิส จากน้ันอิสระทุกทานเดินเลนชมเมืองหรือเลือกซื้อของท่ี
ระลึกตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / เมนูพิเศษ กุงมังกรรสเลิศพรอมเครื่องดืม่ให
ทานเลือก   

พักท่ี:  KOMPAS HOTEL DUBROVNIK  หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี9       ดูบรอฟนิค – น่ังกระเชาไฟฟ�าข้ึนชมวิวเมืองดบูรอฟนิค 
 เวียนนา – Outlet Parndorf – กรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารเชา ในหอง F.I.T. ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  
 นําทานเดินทางสูสถานีกระเชา

ไฟฟ�าเพ่ือข้ึนชมวิวเมืองดูบรอฟ
นิค กระเชาไฟฟ�า ท่ีความสูง 
400 เมตร เพ่ือชมวิวทิวทัศน
ของเมืองดูบรอฟนิค ทานจะเห็น
ฝงเมืองท่ีเปนเอกลักษณ ความ
สวยงามของบานเมือง สวนใหจะ
ใชหลังคาสีสมเปนเอกลักษณ 
และความงดงามของทะเลอะเดรียติคกอนเดินทางสูสนานบิน 

14.55 น. เหิรฟ�ากลับสูกรุงเวียนนาฯ ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียน แอร
ไลน เที่ยวบินท่ี OS732 

16.25 น. เดินทางมาถึงสนามบินในกรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย 

 นําทานออกเดินทางเขาสู  “Outlet 
Parndorf”  ใหทานไดมีเวลาเลือกซื้อ
สินคาแบรนดเนมมากมายในราคาพิเศษ 
เชน Lacoste, Samsonite, 
McGregor, Prada, New Balance, 



 

 

Hallhuber, Gucci, Michael Kors, Guess, Polo Ralplauren, Geox, 
Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, 
Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ ไดเวลาอันควรนําทานเดินทางสูสนามบิน
นานาชาติเวียนนา เพ่ือทํา Tax Refund (หมายเหตุ*หากเกิดการลาชาจากสาย
การบินหัวหนาทัวร มีอํานาจตัดสินใจในการชอปปم�ง Outlet Parndorf หรือไมช
อปปم�งเพ่ือผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ) 

23.20 น. เหิรฟ�ากลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES เที่ยวบินที ่
OS025 

 
วันที1่0 ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
14.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
*** หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก

สภาพ ลม ฟ�า อากาศ, การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณใน
ตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง 
โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ัน
ทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ เมื่อทานทํา
การจองและชําระเงินมดัจําแลว บริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขของทาง
บริษัทฯ แลว 

 
 

 อัตราคาบริการ 
ช่วงออกเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ � ท่าน 
เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ�ม 

 

ก.ย.-ต.ค. ���� 87,900 87,900 83,900 19,900 

��-�� พ.ย. ���� 86,900 86,900 82,900 19,900 

��-�� ธ.ค. ���� 89,900 89,900 85,900 19,900 

�� ธ.ค.-�� ม.ค. ���� 98,900 98,900 94,900 20,900 

ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 
 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวียนนา // ดูบรอฟนิค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศ

ลงกอน-หลัง)  
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 

กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคน 
 ขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 
เทาตัว หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทํา
ใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถงึความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซาทาง
สถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม (มวีีซาแลวหักคืน 
3,000 บาท) 

 คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาทิปพนักงานขับรถและบริกรตลอดการเดินทาง 
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวย

ความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท*** 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมท่ีพัก 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ

ในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 100 บาท ตอวัน(หากทานประทับใจในการบรกิาร) 

เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา

หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษทั และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 



 

 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรอืจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ 25 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรบัจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการยืน่
วีซา อาทิ ต๋ัวเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ 
ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการยืน่วีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมาย
จากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มใิช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณา
จัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวี
ซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการยื่นวซีาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้น
แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึง่ตั๋วเปนเอกสารท่ี
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทํา
การ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนให



 

 

ทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกต๋ัวทานจะเสียแตคามดั
จําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามดัจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขา
พัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทนัที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมี
เอกสารช้ีแจงใหทานเขาใจ(ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอร
ตางประเทศหรือโรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปน
คาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 
100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มกีารการันตคีามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วันข้ึนไป  -  เกบ็คาใชจาย  70 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 % 

 
 

เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยู

กับประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรบับัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชอ่ืีนๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ท้ังน้ีเพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย 
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชี
เลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบรูณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชดุ 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน

การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบรษัิทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 

 


