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กรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
เวียนนา - กราซ - คลาเก้นเฟิร์ท
คลาเก้นเฟิร์ท - เบลด (สโลวีเนีย) - ลุบเบลียนา
ZAGREB

ลุบเบลียนา - ซาเกรบ (โครเอเชีย) - พลิทวิเซ่
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
โบสถ์เซนต์มาร์ค
พลิทวิเซ่ - โทรเจียร์ - สปลิท
อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (ล่องเรือข้ามทะเลสาบ)
มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์

PLITVICE

สปลิท - ดูบรอฟนิก
พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมเมืองเก่าจากจุดพาโนรามา
ดูบรอฟนิก - แคฟทัท - โคทอร์ (มอนเตเนโกร) - บุดวา
THE CATHEDRAL TREASURY
RECTOR’S PALACE
บุดวา - เวอร์ปาซาร์ - พอดโกริกา - เวียนนา (ออสเตรีย)
เวียนนา - กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

TROGIR
SPLIT

DUBROVNIK

รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1

เวียนนา

วันที่ 1

20.30 น.
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 4)
เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์
23.45 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 026

วันที่ 2
เวียนนา

กราซ

คลาเก้นเฟิร์ท

กรุงเทพ

ถึงสนามบินกรุงเวียนนา (VIENNA) ของออสเตรีย
เดินทางสู่โรงแรม NH AIRPORT เพื่ อรับประทานอาหาร
เช้าแบบบุฟเฟ่ต์
เดินทางสู่เมืองกราซ
นำท่านชมเมือง เมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป ที่มีการผสม
ผสานระหว่างความคลาสสิกของเมืองเก่าและทันสมัยได้
อย่างลงตัวที่สุด
เดินทางสู่เมืองคลาเก้นเฟิร์ท
เมืองหลวงแห่งรัฐคารินเทียร์ฃชมเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่ งทะเล
สาบวู ร์ธเฮอซี ที่แวดล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือก
เขาแอลป์ ได้รับฉายานามว่ากุหลาบแห่งทะเลสาบวู ร์ธเฮอซี

เดินทางสู่เมืองเบลด
ประเทศสโลวีเนีย (SLOVENIA) เมืองเล็กๆ นำท่านล่องเรือ
ชมความงามของทะเลสาบเบลด ซึ่งโดดเด่นด้วยเกาะกลาง
ทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีเขียวมรกต บนเกาะเป็นที่
ตั้งของโบสถ์ประจำเมืองอันศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 3
ลุบเบลียนา
คลาเก้นเฟิร์ท

เดินทางสู่ถ้ำโพสทอยน่า
เป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป เข้าชมภายในถ้ำโดยขบวนรถราง
ไฟฟ้า ผ่านลำธาร เขื่ อนเก็บน้ำใต้ดินภายในถ้ำ ภายในถ้ำมี
หินงอกหินย้อยหลากหลายแบบ
**ภายในถ้ำอากาศเย็นมากๆ โปรดเตรียมเสื้ อกันหนาว **

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลุบเบลียนา
เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย

เบลด (สโลวีเนีย)

ชมเมืองลุบเบลียนา
เมืองเล็กๆ แต่เปี่ ยมไปด้วยบรรยากาศเรียบง่าย สงบ
เรียบร้อยและเป็นระเบียบ ชมอาคารบ้านเรือนในแบบ
สถาปัตยกรรมเก่าแก่
เดินทางสู่กรุงซาเกรบ
เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ศูนย์กลางการปกครอง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ นำท่านชมกรุง
ซาเกรบ ชมย่านเมืองเก่าซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ
LOWER & UPPER TOWN ชมโบสถ์เซนต์มาร์ค ที่โดด
เด่นด้วยหลังคาที่มีการปูกระเบื้ องเป็นสีแดงขาวลวดลาย
ตารางหมากรุกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย

วันที่ 4

พลิทวิตเซ่

ลุบเบลียนา

ซาเกรบ
(โครเอเชีย)

ออกเดินทางสู่เมืองพลิทวิตเซ่
นำท่านเข้าสู่อุ ทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่

วันที่ 5
พลิทวิตเซ่

สปลิท

ชมความงามของอุ ทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่
ความงดงามของธรรมชาติที่ยังอุ ดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานา
ชนิดถึงประมาณ 1,146 สายพันธุ์ นำท่านสู่ LOWER LAKE
โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ JEZERO KOZJAK ซึ่งเป็น
ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุ ทยานแห่งนี้
เมืองโทรเจียร์
เกาะเล็กๆ ที่เป็นอู่อารยธรรมกรีกโบราณมาตั้งแต่ 380 ปี
ก่อนคริสตกาล ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ ที่สร้างขึ้นใน
คริสต์ศตวรรษที่ 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก์

โทรเจียร์

แล้วออกเดินทางสู่เมืองสปลิท
เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากซาเกรบ ชมตัวเมืองสปลิทที่
สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน

นำเข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
ที่ประทับของจักรพรรดิดิคลีโอเธี่ยนแห่งเมืองเวนิส ที่แผ่
ขยายอาณาเขตจากเวนิสสู่เมืองสปลิทในยุคโรมันโบราณ
จากนั้น ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนย์กลางทางธุรกิจ
และการบริหาร จากเมื่ อสมัยศตวรรษที่ 15 และสิ่งก่อสร้างที่
มีชื่ อเสียง
เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค
ตื่ นตาตื่ นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่ งทะเล ที่มีบ้านเรือน
หลังคากระเบื้ องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่ งเป็นระยะๆ นำ
ท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ซึ่งท่านจะได้บันทึกภาพตัวเมืองเก่า
จากจุดพาโนรามาได้ในแบบ POSTCARD VIEW

วันที่ 6
ดูบรอฟนิค

สปลิท

ชมเมืองดูบรอฟนิค
เมืองที่สวยงามอันดับต้นๆ ของโลก แต่ถูกทำลายเสียหาย
ไปมากจากทหารยูโกสลาฟ ปี 1995 เข้าชม THE
CATHEDRAL TREASURY หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่เก็บ
สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าที่ล่องเรือไปค้าขายกับเมือง
ต่างๆ ในอดีต
ชมเมืองแคฟทัท
เพลิดเพลินกับความงดงามของท้องทะเลสีคราม ทัศนียภาพ
แสนงดงามของกำแพงเมืองและป้อมปราการริมทะเล

วันที่ 7
โคทอร์

มอนเตเนโกร

ดูบรอฟนิค

ชมเมืองโคทอร์ (KOTOR)
เมืองสำคัญทางการค้าทางทะเลของพวกเวเนเชียนสมัยก่อน
ตัวเมืองล้อมรอบด้วยกำแพงที่มีความยาว 5 กิโลเมตร
จากนั้นออกเดินทางเลียบชายหาดบุดวาริเวียร่า

บุดวา
แคฟทัท

ชมเมืองบุดวา (BUDVA)
เมืองตากอากาศที่มีชื่ อเสียงที่สุดบนเขตชายฝั่ งทะเลอาเดรียติค
ชมย่านเมืองเก่าซึ่งมีความสวยงาม เพราะสร้างโดยชาวเวนิส
ซึ่งมาปกครองดินแดนแถบนี้ถึงเกือบ 400 ปี

วันที่ 8

บุดวา

พอดโกริกา

เวียนนา
เวอร์ปาซาร์

ออสเตรีย

เมืองเวอร์ปาซาร์ (VIRPAZAR)
ซึ่งเป็นอุ ทยานแห่งชาติของมอนเตเนโกร แวะบันทึกภาพ
ความงามของทะเลสาบสกาดา ซึ่งเป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุด
บนคาบสมุทรบอลข่าน
เมืองพอดโกริกา (PODGORICA)
เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร นำท่านชมเมืองนี้ ซึ่ง
เคยตกอยู่ในอำนาจของอาณาจักรออตโตมาน (ตุรกี) ซึ่ง
นั่นทำให้สามารถเห็นสถาปัตยกรรมที่ถือกำเนิดในยุคออต
โตมานได้โดยทั่วไป
15.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบินออส
เตรียน เที่ยวบินที่ OS 728
16.30 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา (VIENNA) ออสเตรีย
* หมายเหตุ
เที่ยวบินเข้าเวียนนามีวันละเที่ยวเดียวเท่านั้น
ตลอดทางไม่มีอะไรช้อป การมาพักค้างคืนที่เวียนนาจึงน่าจะดีกว่า

วันที่ 9
เมืองเวียนนา (VIENNA)
นำท่านชมความงามของสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆรอบถนน
วงแหวนอดีตกำแพงเมืองชั้นในของเวียนนาที่รายล้อมไปด้วยอา
คารสำคัญๆอาทิ โรงละครโอเปร่า, พระราชวังหลวง, รัฐสภา, ศาลา
ว่าการเมืองฯลฯ นำท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ของท่าน
โจฮันส์สเตร้าท์ จูเนียร์ บิดาแห่งเวียนนาวอลทซ์
นำท่านสู่ย่านการค้าใหญ่ของเวียนนา บนถนนคาร์ทเนอร์
(KARTNER STRASSE) ย่านช้อปปิ้ งหลักของเวียนนา ซึ่งท่าน
สามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนม
แบบกระเป๋า LOUIS VUITTON, PRADA, CHANEL นาฬิกา
ROLEX, PATEX PHILLIPE ฯลฯ
หรือชมความงามของโบสถ์เซนต์ สตีเฟ่นในศิลปะแบบโกธิค
ใจกลางเมืองหรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ ที่ขึ้นชื่ อ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้ว นำท่านเดินทางไปสนามบิน
23.20 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ OS 025

วันที่ 10
14.20 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

เวียนนา

ออสเตรีย

กรุงเทพ
ไทย

เงื่อนไขการจองทัวร์
รายการทัวร์

ยุโรปโครเอเชีย (สโลวิเนีย - มอนเตเนโกร - ออสเตรีย)

อัตราค่าบริการ

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องคู่

เด็กมีเตียง
( 5-11 ปี )

เด็กไม่มีเตียง
( ไม่เกิน 5 ปี )

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว

6,14,21 ตุลาคม

135,000

111,000

102,000

+26,000

4,11 พฤศจิกายน

132,000

108,000

109,000

+21,000

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป–กลับแบบหมู่คณะ
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ
(จำนวนน้ำหนักเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน)
และกระเป๋าใบเล็ก สำหรับนำขึ้นเครื่องบิน น้ำหนักไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ
ค่าทิปพนักงานขับรถ
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ

ค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลง ในโรงแรม
ค่าทิปพนักงานขนกระเป๋าในโรงแรม
ค่าอาหารตามรายการ
ค่าทิปพนักงานบริการในร้านอาหาร
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุใน
รายการ
ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานจากบริษัทฯ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงิน 1,000,000 บาท, เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
ค่ารักษาพยาบาล ในวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว), เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
“โดยทั่วไป บริษัทต่างๆจะใช้ประกันกลุ่มแบบเหมาจำนวนมาก จากตัวแทนในต่างประเทศ ซึ่งคุ้มครอง
แต่อุบัติเหตุ และเบี้ยประกันมีราคาถูก แต่บริษัทยูนิตี้ 2000 ทัวร์ มีการซื้อประกันเพิ่มเติมจากบริษัท
ALLIANZ ให้อีก 1 ฉบับ ต่อท่าน เพื่อให้การคุ้มครอง จากการเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ และต้องเข้า
รักษาตัวในโรงพยาบาล ที่มากกว่าบริษัทอื่นๆ (ยกเว้นโรคประจำตัว หรือโรคอื่นๆ ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น
มาก่อนเดินทาง)”

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามสายการบินกำหนด)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ

ค่ า ทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางชำรุด หรือสูญหาย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือความประมาท เช่น ทำสิ่งของตามร้านแตก ทำอุปกรณ์
ในโรงแรมเสียหาย ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและการชำระเงินค่าทัวร์
งวดที่ 1 : ชำระเงินท่านละ 40,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังได้รับใบเสนอราคา เพื่อสำรองที่นั่ง
งวดที่ 2 : ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนวันเดินทาง 15 วัน
* หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้ตั๋วสายการบินแบบชั้นพิเศษ หรือแบบชั้นธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
แยกต่างหาก

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจำ 15,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30-40 วัน หักค่ามัดจำเต็มจำนวน
4. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
โดยบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่การเดินทาง
*การหักค่าใช้จ่ายเป็นไปตามกฎเกณฑ์สากล แต่ในความเป็นจริง บริษัทฯ จะหาทางคืนเงินท่านให้ได้มาก
ที่สุด เพราะบริษัทฯ เข้าใจในเหตุสุดวิสัยของลูกค้า

เอกสารการรับเงินคืน
สำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนเงินมัดจำ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจำต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)

