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สโลเวเนีย ประเทศเล็กๆที่ซ่อนตัวในทวีปยุโรปที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมอันเก่าแก่ บ้านเมืองที่มีภูมิทัศน์ที่งดงาม

... ชม กรุงลุบเบลียนา (Ljubljana) เมืองหลวงของ สโลเวเนีย ที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่ยุคโรมัน ยังคงเหลือร่องรอย

ความงดงามในศตวรรษที่ 14... ชม ถ้้าโสสตอนย่า (Postojna Caves) ถ้้าหินงอกหินย้อยที่สวยงาม และเก่าแก่มาก

ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก… โครเอเชีย ไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติก ประเทศอิสระ ที่แยกตัวออกมาจากยูโกสลาเวียเมื่อปี 

ค.ศ.1991 ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาชมธรรมชาติอันงดงาม และสถาปัตยกรรมโบราณที่มีอายุ

นับสันปี ที่ได้หล่อหลอมวัฒนธรรมในสมัยกรีกและโรมันโบราณไว้ด้วยกัน สร้อมชม กรุงซาเกรบ  (Zagreb)  เมือง

หลวงของโครเอเชีย…ชม อุทยานแห่งชาติสลิตวิเซ อุทยานฯที่ใหญ่ที่สุดในโครเอเชีย ความงดงามอยู่ที่ทะเลสาบน้้าเป็นสี

มรกต ใสสะอาด และข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโก้... ไปถ่ายรูปอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุด

ในโลกที่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest)  

 
          ใบอนุญาตฯเลขที่ 11/461  

ฮงัการี สโลเวเนยี โครเอเชีย 
ศุกร์ที่ 20 - จันทร์ที่ 30 กนัยายน 2562 (11 วนั)  

อังคารที่ 1 – ศุกรท์ี่ 11 ตลุาคม 2562 (11 วัน)  
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 1) วันแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ - เวียนนา  
 

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน (ROW G) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยต้อนรับ  
23.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ OS 026 (11.30 ชม. / Dinner,Breakfast ) 
 

 2) วันที่สองของการเดินทาง          เวียนนา – บูดาเปสต์  
 

05.35 น.  ถึง สนามบินกรุงเวียนนา (พักเปล่ียนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง)  
10.00 น.  เดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ OS 713 (50 นาที)    
10.50 น. ถึง สนามบินกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) ประเทศฮังการี (Hungary)  
อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  
เที่ยว บูดาเปสต์ (Budapest) เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของการจัดล าดับ  Best European destination 2019  น าท่านผ่านย่าน ฮี
โร่สแควร์ อนุสาวรีย์ที่ส าคัญใจกลางเมืองที่แสดงถึงการรวมตัวของชนเผ่าเจ็ดเผ่า ก่อนเป็นประเทศฮังการี และยังเป็นสถานที่ร าลึก
ถึงทหารนิรนาม และสัมผัสกับความเป็นอยู่ของชาวบูดาเปสต์ ในย่านธุรกิจการค้า  ชม Matthias Church โบสถ์ที่ใช้เป็นที่สถาปนา
กษัตริย์ฮังการีในอดีต สะดุดตาด้วยหลังคากระเบื้องหลากสีสันและงดงามด้วยจิตรกรรมฝาผนังด้านใน ชม Fishermen’s Bastion 
ที่ซึ่งใครๆก็ต้องมาเพื่อชมทั้งตัวอาคารเองและวิวของอีกฟากแม่น้ าดานูบบริเวณที่สวยจนได้เป็นมรดกโลก มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น
ในเขต Castle Hill ที่มีบรรยากาศเก่าแก่และสวยงาม 
อาหารค่ าที่ภัตตาคาร  
ที่พัก    HOTEL SOFITEL CHAIN BRIDGE  5 * หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 

 

 3) วันที่สามของการเดินทาง      บูดาเปสต์ – ซาเกรบ    
 

อาหารเช้าทีโ่รงแรม 
เดินทางสู่ ซาเกรบ Zagreb (345 กม. / 4 .5 ชม.) เมืองหลวงของโครเอเชียที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี ระหว่างทางจะได้
สัมผัสบรรยากาศของความสวยงามทางธรรมชาติทั้งสองข้างทางของเมืองคาโรวัชและรัสต๊อกเก้   
อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร 
เดินชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ที่เชื่อมกันด้วยรถราง FUNICULAR ที่มีความยาว ส้ันที่สุดในยุโรป ชม โบสถ์เซนต์มาร์ก 
ที่ตั้งอยู่ในเขตที่ท าการรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งนี้มีหลังคาที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร  ชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาด
กลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูก  ชม มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์คาทอลิกประจ าเมือง
ซาเกรบ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า  
อาหารค่ าทีภั่ตตาคาร 
ทีพ่ัก     HOTEL ESPLANADE ZAGREB 5*  หรือเทียบเท่า 
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 4) วันที่สี่ของการเดินทาง     ซาเกรบ – เบลด - ลุบเบลียนา  
 

อาหารเช้าทีโ่รงแรม 
เดินทางสู่ เมืองเบลด (Bled) (197 กม. / 2.5 ชม.) มีชื่อเสียงส าหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1885  เมื่อแพทย์ชาวสวิสชื่อ  
Dr. Arnold Rivli เห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริสุทธิ์ของเมืองนี้ ได้ย้ายมารักษาคนไข้ที่เมืองนี้และใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้เป็นเวลาถึง  
50 ปี อีกทั้งนโปเลียนยังเคยใช้เป็นสถานที่พักผ่อนริมทะเลสาบยังมีคฤหาสน์ของติโต อดีตผู้รวมชาติยูโกสลาเวีย ซึ่งใช้เป็นที่
รับแขกบ้านแขกเมือง  น าท่านน่ัง เรือพาย ในทะเลสาบ ที่รายล้อมด้วยขุนเขาแอลป์ท่ีเรียกว่า Julian Alps Mountain  จึงถูกขนาน 
นามว่า ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ชมโบสถ์เล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบสีเขียวมรกต  
อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร 
เดินทางสู่ เมืองลุบเบลียนา (Ljubljana) (54 กม. / 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย สัมผัสบรรยากาศที่ยังคงให้ท่านได้
เห็นร่องรอยของสถาปัตยกรรมโบราณ และอิทธิพลของศิลปะสไตล์บารอค ชมสะพานมังกรที่ทอดข้ามแม่น้ าลุบเบลียนา แวะ
ถ่ายรูปกับสถานที่ส าคัญต่างๆภายในเมืองเช่น ศาลาว่าการเมือง,มหาวิหารเซนต์นิโคลัส จากนั้นน าท่าน เข้าชม ปราสาทเมือง
เก่า (Old town castle) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินสูง โดยนั่งรถรางขึ้นสู่เนินเขา ซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของลุบเบลียนา ได้อย่าง
ชัดเจน ปราสาทแห่งนี้สร้างในสมัยศตวรรษที่ 11 ในศิลปะสไตล์บารอคและได้บูรณะใหม่ในปี 1990 ณ จุดนี้ท่านสามารถชมวิว
ทิวทัศน์โดยรอบของเมืองลุบเบลียนาในระยะไกล  
อาหารค่ าทีภั่ตตาคาร 
ที่พัก     HOTEL INTERCONTINENTAL LJUBLJANA  5*  หรือเทียบเทา่ 
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 5) วันที่ห้าของการเดินทาง      โพสตอนย่า – โอพาเทีย        
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่ ถ ้าโพสตอนย่า (Postojna Cave) (60 กม. / 1 ชั่วโมง) ชมถ้ าที่มีความสวยงามและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
ภายในถ้ ามีความยาวถึง  27  กม. มีอายุกว่า2 ล้านปี  และยังเป็นทางผ่านของแม่น้ าพิสวา ภายในเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย 

ขนาดต่างๆ โดยเฉพาะหินย้อยที่มีลักษณะพร้ิวไหวราวกับชายผ้า น าท่านเข้าชมได้โดยนั่งรถไฟฟ้าเข้าไป 4 กม. นอกจากนี้ท่านจะ
ได้พบกับสัตว์ดึกด าบรรพ์ที่ยังคงอาศัยอยู่ในถ้ านี้ซึ่งมีชื่อเรียกว่า  Proteus Anguinus (ภาษากรีก)  หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า 
Human Fish สัตว์ชนิดนี้มีความลึกลับมากที่สุดชนิดหน่ึงของโลก มีลักษณะภายนอกคล้ายปลาไหลแต่มีขา  4  ขา ซึ่งขาหน้ามีนิ้ว
ข้างละ  3  นิ้ว  ส่วนขาหลังมีนิ้วข้างละ 2 นิ้ว ที่ส าคัญสัตว์ชนิดนี้ไม่มีตาแต่ว่าประสาทสัมผัสไวมาก ซึ่งใช้ในการเคล่ือนไหวเวลาหา
อาหาร เจ้า Human Fish สามารถมีชีวิตอยู่โดยไม่กินอาหารเป็นเวลานับปีและสามารถด ารงชีวิตยืนยาวนับร้อยป ี
อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร 
เดินทางต่อสู่ เมืองโอพาเทีย (60 กม. / 2 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นทางเล็ก ผ่านภูเขา และต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง) 
อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 
ที่พัก HOTEL REMISENS AMBASADOR (SEA VIEW ROOM)  5 * หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)  
 
 
 
 
 
 

 
  

 6) วันที่หกของการเดินทาง        พูล่า –โรวินจ์ – โพเรช – โอพาเทีย    

 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองพูล่า (Pula) โดยใช้เส้นทางลัดเลาะตามแนวหน้าผาให้ท่านเห็นท้องทะเลสีครามทีส่วยงาม โดยตรงข้ามจะมีเกาะ
ใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK และ เกาะ CRES  พูล่า หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเล่ียน เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่น
ในฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียน เคยเป็นเมืองเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ท า
ให้มีผู้คนใช้ภาษาอิตาเล่ียน กันอย่างแพร่หลาย แม้กระทั่งตามป้ายจราจร ชมส่ิงก่อสร้างในสมัยโรมันที่ยิ่งใหญ่และคงเหลือเป็น
อนุสรณ์และส าคัญที่สุดคือ สนามอารีน่า (ARENA) หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬา นับเป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหก ที่
สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอ านาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันเช่นเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุ
ผู้คนได้ถึง 22,000 คน โดยผ่านทางเข้าออก 20 ช่องทาง อารีน่าที่เห็นในปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพตามช่วงศตวรรษที่ 
15 ที่มีการน าหินไปสร้างปราสาทและเมือง ในปัจจุบันมักใช้เป็นสถานที่จัดงานโอเปร่า และดนตรีอื่นๆ รวมทั้งเป็นสถานที่จัดงาน
ภาพยนตร์ประจ าปีอีกด้วย เดินทางสู่ เมืองโรวินจ์ (Rovinj) เมืองสวยชายทะเลที่ตั้งอยู่บนแหลมอิสเตรีย ด้วยความที่ดินแดนแห่ง
นี้ถูกปกครองโดยเวเนเชี่ยน และอยู่ภายใต้การปกครองของอิตาลีมาก่อน ท าให้สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองนี้  มีความ
คล้ายคลึงกับอิตาลีเป็นอย่างมากทั้งอาคารบ้านเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก 
อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 
ชม เมืองโรวินจ์ ที่สวยงาม เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา โบสถ์สไตล์บาร็อคที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และ
ถือได้ว่าเป็นยอดโบสถ์ที่สูงที่สุดของแคว้น น าท่านชมเขตเมืองเก่า (Old Town) ที่เต็มไปด้วยความงดงามของตึกรามบ้านช่องที่
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เรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริมชายฝ่ังทะเลอาเดรียติก ซึ่งบริเวณเมืองเก่าแห่งนี้มีลักษณะเป็นเกาะแยกตัวออกมาจาก 
แผ่นดินใหญ่ แต่ได้มีการถมทะเลเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง  อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตาม
อัธยาศัย เดินทางสู่ เมืองโพเรช (Porec) หรือ PARENZO ในภาษาอิตาเล่ียน เมืองเก่าแก่อายุกว่า 2,000 ปีและศูนย์กลางของ
ประวัติศาสตร์ ชม บาซิลิก้า EUPHRASIANA ที่สร้างขึ้นในสมัยของบิชอป ในสมัยศตวรรษที่ 6 โดยภายในตกแต่งด้วยศิลปะแบบ
โมเสค ตั้งแต่ในสมัยของไบแซนไทน์เข้ามามีอ านาจ และใน ปี ค.ศ. 1997 ได้รับเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ อิสระให้ท่านชมเมือง
ตามอัธยาศัย  เดินทางกลับสู่ เมืองโอพาเทีย 
อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 7) วันที่เจ็ดของการเดินทาง                พลิตวิเซ – สปลิท  
  
อาหารเช้าทีโ่รงแรม 
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ (154 กม. / 2.5 ชม.) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก้ เมื่อปี 1979 มีเนื้อที่กว่า 295 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 
16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา  
อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร  
น าท่านเดินชมความงามของทะเลสาบและน้ าตก ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ าใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อม
ด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น (การเดินเที่ยวในอุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้น)  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) 
(205 กม. / 3 ชั่วโมง) โดยใช้เส้นทางลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอะเดรียติคที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีส้ม สลับตามแนว
ชายฝั่งเป็นระยะๆ  
อาหารค่ าทีโ่รงแรม  
ที่พัก     HOTEL RADISSON BLU SPLIT (SEA VIEW ROOM) 4*  หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)  
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 8) วันที่แปดของการเดินทาง                              โทรเกียร์ – สปลิท  
 

อาหารเช้าทีโ่รงแรม 
เดินทางสู่ โทรเกียร์ (Trogir) (30 กม. / 45 นาที) ที่ได้รับการขนานนามว่า “A LITTLE VENICE”  เมืองโบราณบนเกาะเล็กๆที่ถูก
ปกครองโดยพวกกรีกและโรมัน ปัจจุบันอนุรักษ์เป็นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็นป้อมปราการจัตุรัสและก าแพงเมืองไว้เป็นอย่างดีจนได้รับ
การยกย่องจากยูเนสโก้ ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ปี ค.ศ.1997 น าท่านเดินชมภายในเขตเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – 
โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ท่ีได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 และ ชม มหาวิหาร
เซนต์ลอเรนซ์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปีที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลักที่มีรูปปั้น
สิงโต  ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองสปลิท 
อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร 
ชมเมือง เมืองสปลิท (Split) แคว้นดัลเมเทีย-สปลิท ( Dalmatia Split ) ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า 
ชม พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังส าหรับบั้นปลาย
ชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี ยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ชมห้องโถงกลางซึ่งมทีางเดินที่เชื่อมต่อ
สู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตร
สวยงาม อิสระให้ท่านเดิน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
อาหารค่ าทีภั่ตตาคาร 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 9) วันที่เก้าของการเดินทาง            สปลิท – ดูบรอฟนิค   
 

อาหารเช้าทีโ่รงแรม 
เดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) แวะอ่าวมาลี สตอน (Mali Ston) (204 กม. / 3 ชั่วโมง) เมืองเล็กริมทะเลทางตอนใต้ของ
โครเอเชีย ตั้งอยู่ ณ คาบสมุทรเพลเยแซค (Peljesac)ใกล้พรมแดนเมือง "นีอุม" ประเทศบอสเนีย บริเวณหุบอ่าวแถบนี้มีความอุดม
สมบูรณ์ของแพลงตอนและสารอาหารในน้ าทะเลจ านวนมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นลักษณะโขดหิน เกาะเล็ก ๆ ต่าง ๆ 
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ท าให้เมื่อเวลามีฝนตก น้ าชะล้างแร่ธาตุต่าง ๆ ไหลลงมาในน้ าทะเลแถบน้ี จึงท าให้มาลีสตอนเป็นแหล่งท าอุตสาหกรรมประมงที่ดี
ที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศโครเอเชียและที่นิยมที่สุดก็คือ ฟาร์ม "หอยนางรม"  
อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  
เดินทางต่อสู่ ดูบรอฟนิค (53 กม. / 1 ชั่วโมง) น าท่านสู่สถานีเพื่อขึ้น  กระเช้าไฟฟ้า ที่ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คง
ความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้ม และความงดงามทะเลอะเดรียติค ชม เมืองดูบรอฟนิค ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่
สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือน
กว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย ทรุดโทรม และหลังจากนั้นในป ี1995 ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึกและเริ่มเข้า
สู่สภาวะปกติ ยูเนสโก้และสหภาพยุโรปได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมเมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันส้ัน ปัจจุบันเมืองดูบ
รอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมอืงหนึ่ง ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของเมือง ซึ่งดูบรอฟนิคที่
ตั้งอยู่ตามแนวชายฝ่ังทะเลอะเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง น าท่านเดินขึ้น ชมก้าแพง
เมืองโบราณ ชมความสวยงามของแนวหลังคาสีส้มตระหง่านไปท้ังเมืองเกา่ ก าแพงแห่งนี้มีความยาวรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตร 
ท่านจะได้เพลิดเพลินชมความสวยงาม โดยว่ากันว่าใครมาเมืองดูบรอฟนิคแล้วไม่ได้ขึ้นมาชมก าแพงเมืองโบราณแห่งนี้ ถือว่ามา
ไม่ถึงดูบรอฟนิค 
อาหารค่ าทีภั่ตตาคาร 
ที่พัก  HOTEL GRAND VILLA ARGENTINA DUBROVNIK (SEA VIEW ROOM) หรือเทียบเทา่     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 

 10) วันที่สิบของการเดินทาง     ดูบรอฟนิค – คาฟถัต -  เวียนนา  

 
อาหารเช้าทีโ่รงแรม 
เดินทางสู่ เมืองท่าคาฟถัต (Cavtat) เมืองท่องเที่ยวที่สวยติดอันดับ  Best European destination 2019 เป็นเมืองเล็ก ๆ น่ารักริม
ฝ่ังทะเลท่ีมีชายหาดงดงาม เป็นอาณานิคมของกรีกในอดีต และต่อมาถูกปกครองโดยโรมัน ก่อนที่จะถูกชนชาติสลาฟรุกราน จนใน
ที่สุดตกอยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐรากูซา ผ่านชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส (St. Nikola Church) ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 
15 ในฐานะเป็นอารามแห่งฟรานเซสกัน ตั้งอยู่หน้าอ่าวลูก้า (Luka Bay) มีม้ายาวส าหรับน่ังฟังสวดสร้างขึ้นตามแบบชาวสปาร์ตัน 
ด้านตรงข้ามแท่นบูชามีภาพวาด Our Lady of Cavtat อันมีค่าวาดโดย Carmela Reggia Palermitana ศิลปินดูบรอฟนิก 
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ถ่ายภาพด้านหน้าของ SPONZA PALACE ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาเอกสารโบราณที่
ส าคัญ ๆ รวมถึงค าจารึกเป็นภาษาละตินโบราณที่ ใช้เตือนใจพ่อค้าวาณิชทางทะเล “ห้ามกระท าการโกงน้ าหนักในการซื้อขาย 
ขณะที่ท่านชั่งตวง สินค้า เพราะพระเจ้าก าลังจับตา และวัดความซื่อสัตย์ของท่านอยู่”   
อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่สนามบินดูบรอฟนิค    
14.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน OS 732 (1.30 ชม.) 
16.25 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา (เปล่ียนอิริยาบถและเปล่ียนเครื่อง) 
23.20 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน OS 025 (10.00 ชม. ) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 11) วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง       กรุงเทพฯ  
 

14.20น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
 -กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง 
หมายเหต ุ    ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ 

  

อัตราคา่บรกิาร  ตั๋วเครื่องบนิ ค่าทวัร์ รวมทั งสิ น 

ท่านละ (พักหอ้งคู่) Economy เริ่มต้น 36,000 .- บาท 119,900.- บาท 155,900 .- บาท 

ท่านละ (พักห้องคู่) Business 144,500.- บาท 119,900.- บาท 264,400 .- บาท 

พักเดี่ยวเพิม่ท่านละ - 42,000 .- บาท - 
 

***หมายเหตุ   - ราคาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรและชั้นธุรกิจเป็นราคาเริ่มต้น   ราคาอาจเปล่ียนแปลง ณ วันที่จอง  
 - อัตรานี้ต้องมีผู้เดินทางไม่ต่ ากวา่ 15 ท่าน  

อัตรานี้รวม 
 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ โดย สายการบินออสเตรียน  
2. ค่าโรงแรมที่พกัพร้อมอาหารเช้า ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  หรือเทียบเทา่ 
3. อาหารจดัเล้ียง ตามรายการ 
4. น้ าดื่มบนรถวันละ 2 ขวด พร้อมของวา่งบริการบนรถ  
5. ค่าพาหนะน าเทีย่วรถโคช้ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
6. ค่าภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมวซี่า และคา่ขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม) 
7. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท  (อายุเกิน 70 ปี ความคุ้มครองลดลงครึ่งหน่ึง) 
8. มัคคุเทศกช์ัยทัวรด์ูแลท่านตลอดการเดินทาง  
9. ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคเุทศก ์

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าหนังสือเดินทาง 
2.   ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ อาทิ อาหาร เครื่องดืม่พิเศษ คา่โทรศัพท์ ค่าซักรดี ฯลฯ 
 

การส ารองการเดนิทาง     

1. ส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นวีซ่าและเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท   
    ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วัน 
2. กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

การช าระผ่านทางธนาคาร  
 

บัญชีออมทรัพย์   บจ.ชัยทวัร์ 1984  
 -   ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสาธุประดิษฐ์     เลขที่ 171-4-29914-4 

 -   ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาถนนจันทน์  เลขที่ 031-401413-1 

 -   ธนาคารกรงุไทย    สาขาถนนจันทน์   เลขที่ 036-0-18827-3  
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