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หนา้แรก   ทัวรต์า่งประเทศ   ทัวรย์ุโรป   TE017 : ทัวรย์ุโรป โครเอเชยี บอสเนีย 9 วัน 6 คนื (OS)  

TE017  : ทวัรย์โุรป โครเอเชยี บอสเนยี 9 วนั 6 คนื (OS)

ชาเกรบ - โอพาเทยี (เมอืงรสีอรท์ระดบัโลก)

พลูา่ - โรวนิจ ์- อุทยานแหง่ชาตพิลทิวเิซ่ - ซบินิคิ

สปลทิ - นอีูม (บอสเนยี) - มาลสีตอนดูบรอฟนคิ - ลอ่งเรอืทะเลอาเดรยีตคิ

ซาฟดทั (พเิศษกุง้ล็อบเตอร)์

 

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก

กรุงเทพฯ 

21.30 น.

พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอร ์G สายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน ์ เจา้หนา้ท ีคอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวยความสะดวก และเอกสารแกท่า่น

23.45 น.

ออกเดนิทางสู ่เวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยเทยีวบนิท ีOS 026  (ใชเ้วลาบนิ ประมาณ 10.50 ช.ม.)
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วนัทสีอง

ซาเกรบ - ชมเมอืงเกา่ซาเกรบ - โอพาเทยี 

05.35 น.

เดนิทางถงึ กรุงเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรีย (แวะเปลยีนเครอืง)

07.00 น.

ออกเดนิทางสู ่กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชยี เทยีวบนิท ีOS 681 (ใชเ้วลาบนิ ประมาณ 50 นาท)ี

07.50 น.

เดนิทางถงึ สนามบนิ Pleso International Airport หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มรับสมัภาระเรียบรอ้ย  นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่
กรุงซาเกรบ (Zagreb) ทมีปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่พันปี ผา่นจัตรัุสทมีรีูปปันของนายพล “บาน โจซฟิ เจลาซคิ” ทเีป็นวรีะบรุุษของประเทศ
นําทหารชาวโครแอตตอ่ตา้นฮังการีในสมัยตน้ศตวรรษท ี19  ตอ่ดว้ยเดนิชมเขตเมอืงเกา่ตอนบนและตอนลา่ง ทเีชอืมกันดว้ยรถราง
Funicular ทมีคีวามยาวสนัทสีดุในยุโรป นําทา่นนงัรถรางสู ่เมอืงตอนบน ของกรุงซาเกรบ ผา่นชมประตเูมอืงเกา่ป้อมปราการโบราณและโบสถเ์ซนตม์ารก์
ทตัีงอยู่ในเขตททํีาการรัฐบาล โดยโบสถแ์หง่นีมหีลังคาทโีดดเดน่ ไม่ซ ้าํใคร 

นําทา่นเดนิชมเมอืงตอนบนผา่น ประตหูนิ (Stone Gate) ทเีคยเหตกุารณ์ไฟไหมใ้นอดตี แตม่รีูปของพระแม่มารียังคงเหลอือยู่เพยีงสงิเดยีว
เป็นความมหัศจรรยท์รีูปของพระแม่มารีไม่โดนไฟไหม ้ทําใหปั้จจบัุนชาวพนืเมอืงนยิมมาไหวบ้ชูาหรือขอบคณุกับสงิปาฏหิารยิ์
ทเีคยขอแลว้ไดดั้งทตีอ้งการ สงัเกตจากแผน่หนิทตีดิโดยรอบ จะสลักคําวา่ “HVALA” ทแีปลวา่ ขอบคณุ ในภาษาทอ้งถนิ จากนันนําทา่นชมตลาดกลางเมอืง (Dolac
Market) ตลาดกลางแจง้ทเีกา่แกท่มีสีสีนัสดใส ขายไมด้อก ไมป้ระดับ, ผลไมร้าคาถูกและผา้ลกูไมส้วยแบบตา่งๆ 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเขา้ชมภายใน มหาวหิาร เซนต ์สตเีฟ่น โบสถค์าทอลกิประจําเมอืงซาเกรบ พรอ้มรับฟังเรืองเลา่ทางประวัตศิาสตรท์สํีาคัญของโบสถ์
เชญิทา่นอสิระตามอัธยาศัยกับการเลอืกซอืสนิคา้และของทรีะลกึในย่านการคา้ 
 

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย

นําทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูภ่าคตะวันตกของประเทศโครเอเชยี ซงึมชีอืเรียกภมูภิาคนีวา่ แควน้ “อสิเตรีย” (Istria) เมอืงแรกทนํีาทา่นเยียมชมคอื
เมอืง โอพาเทยี (Opatija) เมอืงทมีสีมญานามวา่ “ไขมุ่กแหง่ทะเลอาเดรยีตกิ” ชอืเดมิของเมอืงนี ในภาษาอติาล ีคอื
“Abbazia” ดว้ยธรรมชาตอัินบรสิทุธปิระกอบกับอยู่รมิทะเลอาเดรียตกิ ทมีวีลิลา่หรูหราสไตลอ์อสเตรีย จงึทําใหโ้อพาเทยี
เป็นเมอืงทอ่งเทยีวและพักผอ่นทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึของโครเอเชยี นําทา่นชมตัวเมอืง แวะถ่ายรูปกับรูปปัน นางแหง่นกนางนวล (Maiden with the
Seagull) ซงึเป็นรูปปันทแีกะโดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงามทมีนีกนางนวลเกาะอยู่ทมีอื
ซงึถอืวา่เป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืง มเีวลาอสิระตามอัธยาศัยใหท้า่นไดเ้ดนิชมเมอืงโอพาเทยี

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั

โรงแรมทพีกัระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม

โอพาเทยี  –  พลูา่ – แอมฟิเธยีเตอร ์–  โรวนิจน ์– โบสถอ์ฟุเฟเมยี – โอพาเทยี 

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “พลูา่” (Pula) ระหวา่งทางผา่นชมทอ้งทะเลสคีรามสวยงามทสีดุ โดยตรงขา้มจะมเีกาะใหญ่ 2 เกาะคอื เกาะ KRK
ซงึเป็นเกาะทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในประเทศโครเอเชยี และ เกาะ CRES โดยเมอืง พลูา่ หรือ โพลา่ ในภาษาอติาเลยีน
เป็นเมอืงเกา่แกท่สีดุแหง่หนงึทมีคีวามโดดเดน่ในฐานะศนูยก์ลางของคาบสมุทรอติาเลยีน เมอืงพลูา่เคยเป็นเมอืงเป็นศนูยก์ลางของแหลมอสิเตรีย
และเคยเป็นดนิแดนของประเทศอติาลมีากอ่น ทําใหม้ผีูค้นใชภ้าษาอติาเลยีน กันอย่างแพร่หลายแมก้ระทังตามป้ายจราจรยังคงมภีาษาอติาเลยีนเขยีนกํากับไว ้/
เขา้ชมสงิกอ่สรา้งในสมัยโรมันทยีงิใหญ่ ทยัีงคงเหลอืเป็นอนุสรณ์และสําคัญทสีดุคอื สนาม พลูา่ อารนีา่ (PULA Arena) หรือ AMPHITHEATER
สนามกฬีากลางแจง้ ทมีอีายุรุ่นราวคราวเดยีวกับโคลอสเซยีม ทกีรุงโรม
นับเป็นอารีน่าทใีหญ่เป็นอันดับหกทสีรา้งขนึในยุคโรมันเรืองอํานาจ จงึถูกสรา้งขนึตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดยีวกับโคลอสเซยีมของกรุงโรม สามารถจผุูค้นไดถ้งึ
22,000 คน โดยผา่นทางเขา้ออก 20 ชอ่งทาง  อารีน่าทเีห็นในปัจจบัุนไดรั้บการอนุรักษ์ใหค้งสภาพดังเดมิ ในชว่ง ค.ศ.15
มเีรืองน่าประหลาดใน โดยชาวเวเนเชยีนพยายามจะมาขนยา้ยหนิของอารีน่าแหง่นีไปสรา้งไวท้เีมอืงเวนสิแทน แตโ่ชคดทีทํีาไม่สําเร็จและไดรั้บการตอ่ตา้นจากชาวเมอืงทอ้งถนิ
อารีน่าแหง่นีจงึรักษาสภาพสมบรูณ์เอาไวไ้ดจ้นมาถงึทกุวันนี ในปัจจบัุนมักใชเ้ป็นสถานทจัีดงานกจิกรรมกลางแจง้ เทศกาลดนตรีตา่งๆ
รวมทังเป็นสถานทจัีดงานภาพยนตรป์ระจําปี (International Film Festival) อกีดว้ย 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่โรวนิจ ์(Rovinj) ระยะทาง 40 กโิลเมตร เมอืงสวยชายทะเลทตัีงอยู่บนแหลมอสีเตรีย
ดว้ยความทดีนิแดนแหง่นีถูกปกครองโดยเวเนเชยีน และอยู่ภายใตก้ารปกครองของอติาลมีากอ่น
ทําใหส้ถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมอืงนีมคีวามคลา้ยคลงึกับอติาลเีป็นอย่างมาก 
 

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย

นําทา่นเดนิชม เมอืงโรวนิจ ์ทสีวยงาม ชมอาคาร บา้นเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ทพีนืปดูว้ยหนิกอ้นเล็กกอ้นนอ้ย
โรวนิจนเ์ป็นเมอืงทเีต็มไปดว้ยรา้นจําหน่ายของทรีะลกึ , รา้นกาแฟ และรา้นอาหารตา่ง ๆ มากมาย เดนิชม โบสถ ์St. Euphemia
ทตัีงอยู่บนเนนิเขา โบสถส์ไตลบ์าร็อคทมียีอดโบสถส์งูถงึ 61 เมตร และถอืไดว้า่เป็นยอดโบสถ ์ทสีงูทสีดุของแควน้
ทา่นชมเขตเมอืงเกา่ทเีต็มไปดว้ยความงดงามของตกึรามบา้นชอ่งทเีรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็กๆ รมิชายฝังทะเลอาเดรียตกิ 
ซงึบรเิวณเมอืงเกา่แหง่นีมลัีกษณะเป็นเกาะแยกตัวออกมาจากแผน่ดนิใหญ่ แตไ่ดม้กีารถมทะเลเชอืมตอ่กับแผน่ดนิใหญ่เพอืความสะดวกในการเดนิทาง 

จากนันมเีวลาใหอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงตามอัธยาศัย จนไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงโอพาเทยี

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั

โรงแรมทพีกัระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัทสีี

โอพาเทยี – อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่(Unesco) 



เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

นําทา่นออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่อทุยานแหง่ชาต ิพลติวเิซ ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) โดยระหวา่งทาง
ทา่นจะไดเ้ดนิทางบนเสน้ทางเลยีบชายฝังรมิทะเลอาเดรียตกิทสีวยงาม เสน้ทาง Unseen ทมีวีวิทวิทัศนข์องเกาะแกง่นอ้ยใหญ่
คลา้ยเป็นกอ้นน ้าํแข็งขนาดใหญ่กลางทะเล เนืองจากความแรงของลมบรเิวณนีทําใหไ้ม่มตีน้ไมต้า่ง ๆ บนเกาะแกง่เหลา่นี ไลตั่งแตช่ว่งบรเิวณเมอืง “โนว ีวโินโดลสก”ี
ตอ่เนืองจนถงึเมอืง “เซนจ”์
 ชมววิเพลดิเพลนิจนเดนิทางขา้มเขตผา่นป่าเขาและทุง่หญา้ผา่นเมอืงออกโตกักและเขา้สูเ่ขตอุทยานแหง่ชาตพิลทิวเิซ ่ซงึเป็นอุทยานแหง่สวรรคท์มีชีอืเสยีงของประเทศโครเอเชยี
อุทยานแหง่ชาตพิลติวเิซ ่เป็นอุทยานแหง่ชาต ิ ทไีดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO เมอืปี 1979 อุทยานแหง่นีมเีนือทกีวา่ 29,482
เฮคเตอร ์พนืทสีว่นใหญ่ปกคลมุดว้ยน ้าํมทีะเลสาบสเีขยีวมรกตและสฟ้ีา รวมกันถงึ 16 ทะเลสาบ
เชอืมตอ่กันดว้ยทางเดนิสะพานไมลั้ดเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนนิเขา

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย

นําทา่นเพลดิเพลนิเดนิชมความงามของทะเลสาบและน ้าํตกทไีหลรวยรนิลงสูท่ะเลสาบทัวทกุหนทกุแหง่ ชมฝงูปลาแหวกวา่ยในสระน ้าํใสราวกระจกสะทอ้นสคีรามของทอ้งฟ้า
แวดลอ้มดว้ย หบุเขา ตน้ไมใ้หญ่ทรี่มรืน (การเดนิเทยีวใน อุทยานขนึอยู่กับสภาพอากาศในวันนันๆ)

นําทา่นลอ่งเรอืขา้มทะเลสาบ
KOZJAK ซงึเป็นทะเลสาบทใีหญ่ทสีดุในอุทยานและเป็นทะเลสาบทเีชอืมระหวา่งอุทยานตอนบนและอุทยานตอนลา่งเพลดิเพลนิกับธรรมชาตบิรสิทุธิ
ความสวยงามของอุทยานแหง่ชาตพิลทิวเิซจ่ะเปลยีนแปลงตามฤดกูาล โดยแตล่ะฤดกูาลจะมคีวามสวยงามของธรรมชาตโิดดเดน่แตกตา่งกันโดยยากทจีะตัดสนิไดว้า่ฤดกูาลใดสวยงามทสีดุ
 

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํและนําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทพัีกในเขตอุทยานแหง่ชาตพิลทิวเิซ่

ทพีกั

***โรงแรมในเขตอทุยานแหง่ชาตพิลทิวเิซม่บีรกิารในระดบั 3 ดาวเทา่นนั***

วนัทหีา้

อทุยานแหง่ชาตพิลทิวเิซ ่– ชบีนีคิ (Unesco) – โทรเกยีร ์(Unesco)  – สปลทิ (Unesco)

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเดนิทางจากพลทิวเิซ ่เขตตอนกลางของประเทศโครเอเชยี สูแ่ควน้
“ดามาเชยี” แควน้ทางตอนใตท้มีลัีกษณภมูอิากาศและภมูปิระเทศแบบเมดเิตอรเ์รเนียนขนานแท ้หากใครเคยไดย้นิชอืหรือรูจั้กสนัุขพันธุ์
“ดามาเชยีน” ดนิแดนดามาเชยีแหง่นีคอืตน้กําเนดิของสนัุขพันธุนี์นีเอง  นําทา่นชม เมอืงซบีนีคิ (Sibenik)  เมอืงเกา่รมิฝังทะเลอาเดรียตคิ
ซงึทะเลอาเดรียตกิ ก็คอืทะเลย่อยของทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนนันเอง โดยเมอืงชบินิคิจะมอีาคารบา้นเรือนทมีหีลังคาทําดว้ยกระเบอืงสแีสด
สไตลเ์รอเนสซองส ์ทไีดรั้บอทิธพิลจากทางอติาล ีชมสภาวา่การเมอืงเกา่ THE OLD LOGGIA ทสีรา้งขนึราว ค.ศ. 15 

นําทา่นชม มหาวหิารเซนตเ์จมส ์หรอื เซนตจ์าคอบ ทผีสมผสานสถาปัตยกรรมอติาเลยีน – ดัลเมเชยีนไดอ้ย่างลงตัว
งดงามดว้ยยอดโดมและหลังคาทปีระดับดว้ยแผน่หนิ และไม่มกีารใชวั้สดมุาเชอืมตอ่ จนไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้

จากนันเมอืไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “โทรเกยีร”์ (Trogir) เมอืงสวยทเีป็นมรดกโลก
ระหวา่งทางผา่นชมเมอืงทมีสีภาพเป็นเกาะอยู่โดดเดยีวสวยงามมชีอืเสยีงของโครเอเชยี คอื เมอืงพรโีมสเตน ซงึเป็นเมอืงเล็กทสีวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ
ในสมัยกอ่นมคีนยกย่อง  ใหช้าวเมอืงนีเป็นชาวเมอืงทมีคีวามอดทนมาก ตอ่การใชช้วีติเนืองจากภมูปิระเทศเป็นภเูขาหนิแตยั่งอุตสาหะปลกูพชืและทําการเกษตรกรรม

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย

นําทา่นชมเขตเมอืงเกา่โทรเกยีรท์มีสีถาปัตยกรรมในสไตล ์กรีก – โรมันโบราณ อาทเิชน่ ประตเูมอืงเกา่ทไีดม้กีารบรูณะขนึใหม่เมอืศตวรรษท ี16 ,
หอนาฬกิาทสีรา้งขนึในสมัยท ี14 ผา่นชมมหาวหิารเซ็นตล์อรเ์ลนซ ์ทสีรา้งขนึในศตวรรษท ี12
ใชเ้วลากอ่สรา้งนับสบิปี ทมีคีวามงดงามดว้ยกรอบและบานประตหูนิแกะสลัก มรีูปปันสงิโต อดัม &
อฟีและรูปสลักนักบญุเซนตล์อรเ์ลนตอ์งคสํ์าคัญ ทผีูส้รา้งมหาวหิารแหง่นีอุทศิให ้ มเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่ในเมอืงเกา่
เลอืกซอืสนิคา้ทอ้งถนิทรีะลกึมากมายในเขตเมอืงเกา่โทรเกยีรแ์หง่นี...

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสปลทิ เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชยี เมอืงทา่ทมีคีวามสําคัญตอ่อุตสาหกรรมทอ่งเทยีวของโครเอเชยี
สามารถนังเรือขา้มฟากระหวา่งประเทศไปทปีระเทศอติาลไีด ้ณ เมอืงแหง่นีและพเิศษสดุสําหรับดนิเนอรวั์นนี ทา่นจะไดล้มิลอง Croatian Cuisine ทมีชีอืวา่ เปกกา้
(Peka) อาหารทอ้งถนิขนึชอืของชาวโครเอเชยี ณ ภัตตาคารรมิทะเลบรรยากาศพระอาทติยต์กดนิสดุพเิศษ

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั

โรงแรมทพีกัระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัทหีก

สปลทิ – นอีมุ (บอสเนยี) – มาล ีสตอน ลอ่งเรอืชมฟารม์หอยนางรม – ดบูรอฟนคิ

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นชม พระราชวงัดโิอคลเีชยีน ทสีรา้งขนึจากพระประสงคข์องจักรพรรดดิโิอคลเีชยีน ทตีอ้งการสรา้งพระราชวังสําหรับบันปลายชวีติของพระองค์
ซงึใชเ้วลาในการกอ่สรา้งถงึ 10 ปี UNESCO ในยุคสมัยของจักรพรรดดิโิอเคลเีชยีน เป็นชว่งยุคสมัยเรมิตน้ของจักรวรรดโิรมันตะวันออก
หรือ จักรวรรดไิบเซนไทนนั์นเอง พระราชวังดโิอเคลเชยีนไดข้นึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  ชมหอ้งโถงกลางซงึมทีางเดนิทเีชอืมตอ่สูห่อ้งอนืๆ
ชมลานกวา้งซงึลอ้มไวด้ว้ยเสาหนิแกรนติ 3 ดา้น
 และเชอืมตอ่ดว้ยโคง้เสาทตีกแตง่ดว้ยชอ่ดอกไมส้ลักอย่างวจิติรสวยงาม อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปปิงตามอัธยาศัย 

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบพนืเมอืง 

บา่ย



นําทา่นเดนิทางสู ่อา่วมาล ีสตอน (MALI STON) กอ่นเดนิทางถงึเมอืงมาล ีสตอน ทา่นจะไดข้า้มพรมแดน   เขา้สู ่ประเทศบอสเนยี (แวะถ่ายรูป)
บรเิวณเมอืงทมีชีอืวา่ เมอืงนอีมุ เป็นประเทศเพอืนบา้นของโครเอเชยีโดยประชากรสว่นใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชยี
ตอ่ดว้ยนําทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนอกีครังหนงึเพอืกลับเขา้สูป่ระเทศโครเอเชยี เมอืถงึเมอืงมาล ีสตอน นําทา่นลอ่งเรอืเยยีมชมฟารม์เลยีงหอย ชมขันตอนตา่งๆ
ของการเลยีงหอยแลว้ใหท้า่นไดช้มิหอยนางรมสดๆจากทะเลอาเดรียตกิ พรอ้มดว้ยเครืองเคยีง จบิไวนส์ดเตมิเต็มรสชาต ิทา่มกลางบรรยากาศทสีวยงามของอ่าวมาลี
สตอน ***(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัทเีดนิทาง)***

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ดบูรอฟนคิ เมอืงทางตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชยี ซงึเป็นเมอืงทตัีงอยู่ในแควน้ดัลเมเทยี
(Dalmatia) ซงึมพีรมแดนตดิกับประเทศบอสเนีย เฮอรเ์ซโกวน่ีา และประเทศมอนเตเนโกร… อกีทังเป็นเมอืงทเีรือสําราญขนาดใหญ่นยิมมาจอดอกีดว้ย

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก    

ทพีกั

โรงแรมทพีกั ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

วนัทเีจ็ด

ดบูรอฟนคิ – กระเชา้ไฟฟ้า – ลอ่งเรอืทะเลอาเดรยีตคิ – กําแพงโบราณ – ชมเมอืงเกา่

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

ชว่งเชา้มเีวลาชว่งสนั ๆ ใหท้า่นไดอ้สิระพักผอ่นทโีรงแรมตามอัธยาศัย หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สถานเีคเบลิคารเ์พอืขนึ กระเชา้ไฟฟ้า สูย่อดเขา SRD
ทมีคีวามสงู 400 เมตร เพอืชมววิทวิทัศนท์คีงความเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเมอืงหลังคาสแีละความงดงามทะเลอาเดรียตกิ
ยามสนี ้าํเงนิของทะเลอาเดรียตกิตัดกับสสีม้แสดของกระเบอืงหลังคาเมอืงเกา่ สวยงามเกนิจนิตนาการมากวา่คําบรรยายใด ๆ
 

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย

นําทา่นลอ่งเรอืพาโนรามา่ ชมความสวยงามของเมอืงเกา่ดบูรอฟนคิใหค้รบทกุมุมมอง โดยเรือพาโนราม่าจะลอ่งเลยีบกําแพงเมอืงเกา่มุ่งหนา้สู ่“เกาะล็อกครุม”
(Lokrum) แลว้แลน่ชมเกาะกอ่นจะกลับเขา้สูท่า่เรือดบูรอฟนคิแหง่เดมิ โดยในอดตีสมัยสงครามครูเสด กษัตรยิร์ชิารด์ใจสงิหแ์หง่เกาะอังกฤษเคยมาแวะพัก ณ
เกาะล็อกครุมแหง่นี 

จากนันนําทา่นเทยีวชมเมอืงดบูรอฟนคิซงึถอืวา่เป็นเมอืงทสีวยงามตดิอันดับตน้ๆของโลก ซงึในอดตีเมอืปี 1991 เมอืงดบูรอฟนคิ
ไดเ้ป็นเป้าหมายถูกโจมตจีากกองทหารยูโกสลาฟ บา้นเรือนกวา่ครงึ อนุสาวรียต์า่งๆ เสยีหาย และทรุดโทรม
โดยมกีารบรูณะเมอืงสว่นทเีสยีหายขนึใหม่ในระยะเวลาอันสนั ปัจจบัุนเมอืงดบูรอฟนคิ ก็กลับมาสวยงามอกีครัง
ชมทัศนียภาพของเมอืงซงึดบูรอฟนคิมทีตัีงอยู่ตามแนวชายฝังทะเลอาเดรียตคิ ตัวเมอืงจะเป็นป้อมปราการโบราณทถีอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง
ชมแนวกําแพงป้อมปราการทมีขีนาดกวา้งขวางใหญ่โต ททีา่นสามารถขนึไปชมความงดงามของตัวเมอืงไดอ้ย่างด ี
จากนันใหท้า่นไดถ้่ายรูปทรีะลกึบรเิวณจัตรัุสกลางเมอืงซงึเป็นสถานทนัีดพบและประกอบกจิกรรมของชาวเมอืงในอดตี 

รวมถงึสถานทลีงโทษผูก้ระทําผดิดว้ย อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปทรีะลกึกับ เสาหนิอัศวนิ, หอนาฬกิา 
ทตัีงอยู่ปลายสดุของถนนสายหลัก สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1444 หนา้ปัดทําดว้ยเหล็ก
มคีวามพเิศษตรงลกูกลมๆ ใตห้นา้ปัดซงึแทนพระจันทรบ์อกขา้งขนึขา้งแรมในสมัยกอ่น และรูปปันของ นักบญุ
St.Blaise ซงึมโีบสถป์ระจําเมอืงสไตลโ์รมาเนสกแ์หง่แรกของเมอืงเป็นฉากหลัง 

จากนันนําทา่นเดนิขนึ “ชมกําแพงเมอืงโบราณ”  ชมความสวยงามของแนวหลังคาสสีม้ตระหงา่นไปทังเมอืงเกา่ กําแพงแหง่นีมคีวามยาวรวมกันประมาณ 2
กโิลเมตร ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิชมความสวยงาม โดยวา่กันวา่ ใครมาเมอืงดบูรอฟนคิแลว้ไม่ไดข้นึมาชมกําแพงเมอืงโบราณแหง่นีถอืวา่มาไม่ถงึดบูรอฟนคิ
 

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง พรอ้มชมการแสดงระบําลาโด ้ศลิปะการแสดงทอ้งถนิทพีเิศษจดัใหช้มเฉพาะทา่นเทา่นนั!!! 

ทพีกั

โรงแรมทพีกัระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัทแีปด

ดบูรอฟนคิ – ชาฟตทั – เวยีนนา (เปลยีนเครอืง)

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นชอ้ปปิงละลายเงนิคนู่ากอ่นเดนิทางออกจากประเทศโครเอเชยี ซอืของฝากจาก “Konzum” ซปุเปอรม์ารเ์ก็ตทอ้งถนิทมีสีนิคา้หลากหลายมากมาย ไม่วา่จะเป็น
“KRAS”ชอ้คโกแลตทอ้งถนิ ยีหอ้ทเีกา่แกท่สีดุในยุโรปตะวันออก , ไวนโ์ลกเกา่ทอ้งถนิ “Dingac” , “Postup” จากองุน่พันธุท์อ้งถนิ “Plavac Mali”
 คณุภาพระดับเดยีวกับไวนฝ์รังเศสหรืออติาเลยีน และสนิคา้อนื ๆ อกีมากมาย อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปปิงตามอัธยาศัย 

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืงรมิทะเล เมนูพเิศษ กุง้ LOBSTER ยา่ง เสริฟ์พรอ้มสปาเก็ตต ี

13.00 น.

นําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิดบูรอฟนคิ (หากมกีารทําการคนืภาษกีรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรใ์หท้ราบดว้ย)

14.55 น.

ออกเดนิทางกลับสู ่เวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยเทยีวบนิท ีOS 732  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.15 นาท)ี

16.25 น.

เดนิทางถงึ เวยีนนา แวะพักเปลยีนเครือง พเิศษ!!! นําทา่นใชบ้รกิารหอ้งรบัรองพเิศษ (Lounge)
 มบีรกิารของวา่งและเครืองดมืใหท้า่นเพลดิเพลนิระหวา่งรอการเปลยีนเครือง มบีรกิาร Free Wifi ความเร็วสงู
หอ้งอาบน ้าํ และหากทา่นตอ้งการออกไปเลอืกซอืสนิคา้ใน Duty Free ทา่นสามารถออกไปเลอืกซอืสนิคา้และกลับเขา้มาใชบ้รกิารหอ้งรับรองพเิศษนีอกีได ้

** หมายเหต ุหากทา่นมสีทิธใิชบ้รกิารหอ้งรบัรองพเิศษอยูแ่ลว้ (บซิซเินสคลาส , บตัรทองสายการบนิ , บตัร Priority Pass ทางบรษิทัจะคนืคา่ใชจ้า่ยให้
กรุณาแจง้เจา้หนา้ททีางบรษิทักอ่นเดนิทาง  /  ระหวา่งรอเครอืงในสนามบนิเวยีนนา ทา่นสามารถซอืสนิคา้ในสนามบนิ หากราคาสนิคา้ใน
 บลิเดยีวกนัเกนิ 75 ยูโร สามารถทําภาษคีนืได ้(TAX REFUND) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ท ีINFORMATION สนามบนิเวยีนนา

23.20 น.



ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีOS 025 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชวัโมง)

วนัทเีกา้

กรุงเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมูิ

14.20 น.

เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื...

ดาวนโ์หลดใบจอง
    

                   

เงอืนไขในการจอง

อตัรานรีวม

ตัวเครืองบนิ ออสเตรียน แอรไ์ลน ์ไป – กลับ (ชนั ECONOMY) ตามรายการทรีะบไุว ้
ภาษีสนามบนิทา่อากาศยานสวุรรณภมูแิละปลายทางตา่งประเทศ 
คา่ทพัีกตลอดการเดนิทางตามทรีะบ ุ
คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 
คา่พาหนะในระหวา่งนําเทยีวทังหมดตามทรีะบ ุ
คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบ ุ
หัวหนา้ทัวร ์อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง
ประกันภัยการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสยีชวีติ) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเขา้รับการรักษา) 
คา่ธรรมเนียม วซีา่โครเอเชยี  (ไม่ตอ้งโชวตั์ว) ใชเ้วลาประมาณ 7-15 วันทําการ
น ้าํดมื วันละ 2 ขวด / วัน / ทา่น
คา่ธรรมเนียมทปิคนขับรถตา่งประเทศ

อตัรานไีมร่วม

คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % และภาษีมูลคา่เพมิ 7 % กรณีออกใบกํากับภาษี
คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง
คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหารและเครืองดมืทสีงัพเิศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
คา่ธรรมเนยีมทปิ หวัหนา้ทวัร ์ไทย ทา่นละ 1,000 / คน

วธิกีารจองทวัร์

กรุณาชําระมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 2 วนั จากวันจอง
ชําระสว่นทเีหลอืกอ่นเดนิทาง 20 วัน หรือเมอืทางสายการบนิมกีารเรียกออกตัว โดยทางบรษัิททัวร ์จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นจะมกีารเรียกเก็บเงนิ

เงอืนไขการยกเลกิและการปรบัเงนิคา่บรกิาร

ยกเลกิหลังการจอง ปรับเงนิ ทันท ี1,000 บาท (คดิเป็นคา่บรกิารของพนักงาน) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วัน หักคา่มัดจํา 50% ของเงนิมัดจํา + คา่วซีา่
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-30 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของเงนิมัดจํา
ยกเลกิการเดนิทาง 1-15 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร์
หากมกีารออกตัวเครืองบนิหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่บรกิารตามจรงิ
หากทางบรษัิทฯตอ้งออกตัวเครืองบนิกอ่นไดรั้บวซีา่ ทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้และหากวซีา่ของผูเ้ดนิทางไม่ผา่น ทางบรษัิทฯจะทําการ REFUND
กับทางสายการบนิ หรือ ขนึอยู่กับ CONDITION ของทางสายการบนิ

เอกสารประกอบการยนืวซีา่โครเอเชยี 

พาสปอรต์ทมีอีายุการใชง้านเหลอือย่างนอ้ย 6 เดอืน และสําเนาหนา้พาสปอรต์
รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร ฉากหลังสขีาว ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตา ขนาดใบหนา้ ประมาณ 70-80 %
สําเนาทะเบยีนบา้น / บัตรประชาชน / สําเนาทะเบยีนสมรส
หลักฐานการเงนิ: จดหมายแบงค ์(BANK GUARANTEE) หรือเอาสําเนาบุค๊แบงคย์อ้นหลัง 6 เดอืน
จดหมายการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ เทา่นัน
กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรับรองทคัีดไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน
กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศกึษาใหข้อหนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษาตัวจรงิเทา่นัน และบัตรประจําตัวนักเรียนหรือนักศกึษา

โปรดทราบ!!!

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 20 ทา่น โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น อย่างนอ้ย 7 วัน
กอ่นออกเดนิทาง
ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืคา่ธรรมเนียมวซีา่ในกรณีใดๆในกรณีทยีืนวซีา่เพยีงสถานทตูใดสถานทตูหนงึ เพยีงสถานทตูเดยีว
เพราะทางบรษัิทคดิราคารวมอยู่ในแพกเกตจโปรแกรมทัวรแ์ลว้
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว กรณีทเีกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสาย การบนิ, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง,
ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อุบัตเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนีจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ
บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏเิสธวซีา่ หรือการเขา้ออกเมอืง
อันเนืองจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ 

***เมอืทา่นจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้

หมายเหตุ

ราคานีเป็นราคาผูใ้หญ่หากไม่ครบอาจจะเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ
ในกรณี ทมีผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 -19 ทา่น ทางบรษิทัขออนุญาตเิก็บคา่บรกิารเพมิ 5,000 บาท / ทา่น หากมผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 15 ทา่น
ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม

http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.doc
http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.pdf



