
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

กาํหนดการเดินทาง 

วนัพฤหัสบดีที� 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (1) กรุงเทพฯ – (เวยีนนา)    
20.30 น.  คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ บริเวณแถว G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ 16-19 
 (หมายเหตุ สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เข้าประตู 3) 
23.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนา โดยเที�ยวบินที� OS 026 

 
วนัศุกร์ที� 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (2)   (เวยีนนา) – ซาเกร็บ – พลทิวทิเซ่  (โครเอเชีย) 
05.35 น.  ถึงท่าอากาศยานเวยีนนาเพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
07.00 น.  ออกเดินทางสู่ซาเกร็บ โดยเที�ยวบินที� OS681 
  ***(หมายเหตุบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเวลาและเที�ยวบินที�ระบุข้างต้นนี�ทั�งนี�

อาจมีการเปลี�ยนแปลงจากสายการบินที�ให้บริการ *** 
07.50 น. ถึง เมืองซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงของโครเอเชีย ที�มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่าพนัปี ในปี 

ค.ศ.1994 เมืองซาเกรบไดเ้ฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ตวัเมืองตั�งอยู่ริมฝั�งแม่นํ�า SAVA และไหล่
เขา MEDVEDNICA เป็นเมืองที�มีความสวยงาม และแวดลอ้มไปด้วยต้นไม ้แลว้นาํท่านชม   
มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น ที�มีอายุเก่าแก่กวา่ 800 ปี ที�ปัจจุบนับูรณะซ่อมแซมใหม่ใน สไตล์ นีโอ-
โกธิค งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนกับุญองค์สําคญัๆ 
ต่างๆ อาทิเช่น นกับุญเซนตปี์เตอร์, เซนตป์อลล ์  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย  นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่แควน้ ISTRIA & KVARNER สู่ เมืองพลิทวิตเซ่ 

(PLITVICE)  
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั ETHNO HOUSE PLITVICE หรือเทียบเท่า  
 

วนัเสาร์ที� 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (3) พลทิวทิเซ่ –ซาดาร์     
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเขา้สู่ อุทยานแห่งชาตพิลิทวิทเซ่ (PLITVICE LAKES NATIONAL PARK) เป็นหนึ�งใน 
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อุทยานแห่งชาติทั�งหมด 8 แห่งของโครเอเชียที�นบัวา่เก่าแก่ที�สุด ครอบคลุมพื�นที�ถึง 300 ตาราง 
กิโลเมตร ภายในพื�นที�สีเขียวขจีจุแน่นไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติ และสัตว์ป่านานาชนิด 
นอกจากนี�อุทยานแห่งนี�ยงัขึ�นชื�อเรื� องนํ� าตกและทะเลสาบที�ร้อยรับช่วงต่อกนัเป็นขั�นตามแนว
ภูเขา ดว้ยความสมบูรณ์ไปทุกอณูนี� เอง จึงทาํใหไ้ดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 
ชมทะเลสาบพลิทวติเซ่ เกิดจากนํ�าภูเขามาลา คาเปลา (MALA KAPELA) ไหลผ่านหินปูนหลาย
พนัปี ทาํใหหิ้นปูนถูกกดัเซาะไปกองรวมกนัจนกลายเป็นเขื�อนธรรมชาติ มีความสูงลดหลั�นกนั
ไปทั�ง 16 แห่ง ในส่วนนํ�าตกนั�นแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ นํ�าตกที�สูงที�สุดซึ� งมีความสูงถึง 639 เมตร 
ส่วนที�ต ํ�าสุดมีความสูง 503 เมตร นาํท่านเดินชมธรรมชาติไปตามทางเทา้ที�จดัไวเ้ป็นสัดส่วน     
ลดัเลาะไปตามทะเลสาบ และนํ�าตก จากนั�นนาํท่านลงเรือตามเส้นทางที�สวยน่ารัก เพื�อสํารวจพื�น
นํ�าสีคราม และเกาะแก่งต่างๆ ในทะเลสาบตลอดจนไมป่้าจาํพวกสน, เฟอร์ฯลฯ 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (ZADAR) อดีตเมืองหลวงเก่าของภูมิภาคดลัเมเชีย (DALMATIA) ที�

ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นเมืองท่องเที�ยวที�มีประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่มาตั�งแต่สมยัโรมนั
อีกดว้ย นอกจากนี�แลว้เมืองหลวงเก่าแห่งนี� ยงัเป็นที�รู้จกักนัในหมู่ชาวเรือที�มาคา้ขายในแถบนี�  
เนื�องจากเคยเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการคา้ขายมาตั�งแต่สมยัอดีต  

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นําเขา้ที�พกั FALKENSTEINER HOTEL & SPA IADERA หรือ
เทียบเท่า 

 

วนัอาทิตย์ที� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (4)  ซาดาร์ – ซิเบนิค    
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่านชม เมืองซาดาร์ (ZADAR) เมืองท่าที�สําคญัของโครเอเชีย ที�จดัวา่เป็นเมืองที�มีศาสนสถาน

มากอีกแห่งหนึ�งของประเทศ ผ่านชมโบสถเ์ซ็นต ์อนาตาเซีย สไตลโ์รมนัเนสก์, โบสถเ์ซ็นต ์แมรี�  
เชิร์ช, CHURCH OF CHRYSOGONUS, ประตูเก่าประจาํเมือง SEA GATE ที�ดดัแปลงมาจาก
สถาปัตยกรรมโรมนั 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิเบนิค (SIBENIK) ที�ต ัวเมืองตั� งอยู่บนปากอ่าว SIBENIK 

HARBOUR ขึ�นชมป้อมปราการสมยักลางที� ST.ANNE FORT ชมตวัเมืองเก่าที�หลงัคาอาคาร
บา้นเรือนทาํดว้ยกระเบื�องสีแสดสไตล์เรเนสซองส์ ที�ไดรั้บอิทธิพลจากทางอิตาลี ชมสภาว่า
การเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที�สร้างขึ�นราวคริสตศ์ตวรรษที� 15 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั D – RESORT หรือเทียบเท่า 
 

วนัจนัทร์ที� 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (5) ซิเบนิค – โทรเกยีร์ – สปลทิ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองโทเกียร์ (TROGIR) เมืองที�เป็นเกาะเล็กๆ แยกออกจากแผ่นดินใหญ่      
สู่อารยธรรมกรีกโบราณ ที�ได้มาตั�งชุมชนที�นี� เมื�อ 380 ปี ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกปกครอง      
โดย TRAGURIUM และโรมนั ตวัเมืองได้อนุรักษ์ จตัุรัสเมืองเก่ากาํแพงเมืองเก่าและป้อม
ปราการ ไวอ้ย่างดีจนไดรั้บการยกย่องจาก องค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี 1997        
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นาํท่านเดินชมภายในเขตเมืองเก่า ซึ� งจะไดช้มสถาปัตยกรรมสไตลก์รีก-โรมนัโบราณ เช่น ประตู
เมือง (KOPNENA VRATA) ที�ได้มีการบูรณะขึ�นใหม่เมื�อสมยัศตวรรษที� 16 ชมหอนาฬิกา 
(FOGGIA AND OF CLOCK TOWER) สร้างสมยัศตวรรษที� 14 ให้ท่านชื�นชมความอลงัการ
ทศันียภาพอนัสวยงามของทะเลที�ลอ้มรอบ และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนั�น     
นาํท่านเขา้ชม มหาวิหาร เซนต์ ลอร์วเลนซ์ (CATHEDRAL OF ST.LAWRENCE) ที�สร้างขึ�น
ในคริสต์ศตวรรษที� 12 ใช้เวลาก่อสร้างนบัสิบปีงดงามดว้ยกรอบ และบานประตูหินแกะสลกั   
ในรูปแบบของโรมานเนสก์ ที�มีสิงโต, อดมั & อีฟ และรูปสลกันกับุญ องคส์ําคญัๆ ต่างๆ  

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองสปลิท (SPLIT) โดยใช้เส้นทางเลาะเลียบไปตามชายฝั�งทะเลอเดรียติค              

ที�มีบา้นเรือนหลงัคากระเบื�องสีส้ม นอกจากนี�สปลิทยงัเป็นเมืองศูนย์กลางการพาณิชย์ และการ
คมนาคมของเขตดลัเมเชี�ยน มีประชากรราว 300,000 คน และเป็นอีกเมืองที�ทางยูเนสโก ประกาศ
ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกอีกดว้ย นาํท่านเขา้ชม พระราชวังดิโอคลีเธี�ยน (DIOCLETIAN PALACE) 
สถานที�ประทบัของจกัรพรรดิดิโอคลีเธี�ยน แห่งเมืองเวนีส ที�แผ่ขยายอาณาเขตจากเวนีสสู่
เมืองสปลิท ในยุคโรมนัโบราณภายในพระราชวงัประกอบด้วยไปด้วยทางเข้าหลกั หรือ 
GOLDEN GATE, มหาวหิารเทพเจา้จูปิเตอร์, โบสถแ์ห่งเทพวนีสั, วหิารดอมนิอุส (ATHEDRAL 
OF ST.DOMNIUS) ที�จดัเรียงรายรวมกนัอย่างลงตวั นาํท่านเที�ยวชมตวัเมืองสปลิท PEOPLE 
SQUARE ศูนยก์ลางทางธุรกิจ และการบริหาร จากเมื�อสมยัศตวรรษที� 15 และสิ�งก่อสร้างที�มี
ชื�อ เ สียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย  VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ 
RENAISSANCE TOWN HALL ที�สร้างขึ�นในช่วงตน้ของศตวรรษที� 15 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั HOTEL CORNADO หรือเทียบเท่า 
 

วนัองัคารที� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (6) สปลทิ – มอสตาร์ (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค  (โครเอเชีย) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองมอสตาร์ (MOSTAR) เมืองปกครองตนเองของประเทศบอสเนีย-
เฮอร์เซโกวินา ตั�งอยู่บริเวณแม่นํ� า NERETVA และเป็นเมืองที�ใหญ่เป็นอนัดบัห้าของประเทศ 
โดยชื�อของเมืองได้มาจากกลุ่มคนดูแลรักษาสะพานเก่าแก่ของเมืองและเรียกกันทั�วไปว่า 
MOSTARI กลายเป็นที�มาของชื�อเมืองต่อมา 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย  นาํท่านชมเมืองมอสตาร์ ชมสะพานเก่ามอสตาร์ (STARI MOST) สะพานเก่าแก่ของเมืองและ

เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองมอสตาร์ สร้างด้วยหิน TENELIJA เป็นสีแบบโทนอ่อน และสีของ
สะพานจะเปลี�ยนไปตามแสงอาทิตย์ที�สาดส่องมาที�สะพานในแต่ละช่วงเวลา สร้างขึ�นโดย     
ออตโตมนั ในปี 1566 ตวัสะพานดั�งเดิมถูกทาํลายไปในช่วงเกิดสงคราม และสะพานปัจจุบนัเป็น
สะพานที�สร้างขึ�นใหม่โดยเลียนแบบเดิม ปัจจุบนัได้รับการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก้ ผ่านชมสุเหร่า KOSKI MEHMED PASHA สุเหร่าอายุกว่า 400 ปี สร้างในปี 
1617 เป็นสุเหร่าที�ใหญ่เป็นอนัดบัสองในมอสตาร์ ชมย่านเมืองเก่าของมอสตาร์ (MOSTAR OLD 
TOWN) ย่านที�เตม็ไปดว้ยร้านรวงต่าง ๆ  มากมาย อยู่ทางฝั�งซ้ายของแม่นํ�า เนเรทวา (NERETVA) 
ย่านเขตเมืองเก่ามอสตาร์ไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ดว้ย หลงัจาก
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นั�นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองทางตอนใต้ของประเทศ          
ที�พรหมแดนติดต่อกบัประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวน่ีา นาํท่านลดัเลาะเลียบไปตามชายฝั�งทะเล    
อเดรียติค ซึ� งท่านจะตื�นตาตื�นใจกบับรรยากาศริมชายฝั�งทะเล ที�มีบา้น เรือนหลงัคากระเบื�อง      
สีแสด สลบัตามแนวชายฝั�งเป็นระยะๆ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ� า ให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค / นําเข้าที�พ ัก 
DUBROVNIK PALACE หรือเทียบเท่า 

 
วนัพุธที� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (7) ดูบรอฟนิค 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่สถานีเพื�อขึ�น กระเช้าไฟฟ้า เพื�อชมวิวทิวทศัน์ที�คงความเป็นเอกลกัษณ์ของ
บา้นเมืองหลงัคาสีส้มและความงดงามของทะเลอเดรียติก นาํท่านเที�ยวชมเมืองดูบรอฟนิค ซึ�งถือ
วา่เป็นเมืองที�สวยงามติดอนัดบัตน้ๆของโลก ซึ�งในอดีตเมื�อปีค.ศ. 1991 เมืองดูบรอฟนิค ไดเ้ป็น
เป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บา้นเรือน กวา่ครึ� ง อนุสาวรียต์่างๆ เสียหาย และทรุด
โทรม และหลงัจากนั�นในปีค.ศ. 1995 ไดม้ีการไดม้ีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก 
และเริ�มเขา้สู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ไดร่้วมกนับูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที�
เสียหายขึ�นใหม่ในระยะเวลาอนัสั�น ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิค ก็กลบัมาสวยงามอีกครั� ง และมีการ
ส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ�งชมทศันียภาพของเมืองซึ� งดูบรอฟนิค ที�ต ั�งอยู่ตามแนว
ชายฝั�งทะเลอเดรียติค ตวัเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที�ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ชมแนว
กาํแพงป้อมปราการที�มีขนาดกวา้งขวางใหญ่โต ที�ท่านสามารถขึ�นไป ชมความงดงามของตวั
เมืองไดอ้ย่างดี หลงัจากนั�นนําท่านเขา้ชม THE CATHEDRAL TREASURY หนึ�งในโบสถ์
เก่าแก่ที�เก็บสะสมโบราณวตัถุของพ่อค้าวาณิชเมืองดูบรอฟนิค ที�ได้ทาํการค้าขายกับชาว           
เวนิสในอดีต 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย   อิสระใหท้่านเดินเล่นพกัผ่อนเพลิดเพลินกบับรรยากาศของเมืองดูบรอฟนิคตามอธัยาศยั 
ค ํ�า  รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั DUBROVNIK PALACE หรือเทียบเท่า 

  
วนัพฤหัสบดทีี� 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (8) ดูบรอฟนิค – เคฟทัท – พอดกอรีตซา      (ประเทศมอนเตเนโกร) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านนั�งเรือล่องทะเลอเดรียติค สู่ เมืองแคฟทัท (CAVTAT) เมืองเล็กกระทดัรัดที�มีประชากร
เพียง 2000 คน (ในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกโรมนั EPIDAURUM ก่อนที�จะถูกรุกรานและ
ทาํลายโดยพวก AVARS ในคริสศตวรรษที� 7) ชมความสวยงามของท่าเรือยอร์ชที�จอดเรียงราย
อยู่เตม็ท่า 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองพอดกอรีตซา(Podgorica) เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร 

อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นหรือพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั HILTON PODGORICA หรือเทียบเท่า 
 
 



 

โครเอเชีย – บอสเนีย – มอนเตเนโกร 10 วนั  หนา้ 5 

วนัศุกร์ที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (9) พอดกอรีตซา – (เวยีนนา) 
เชา้ รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 
 นาํท่านชมเมืองพอดกอรีตซา(Podgorica) ที�มีภูมิประเทศสวยงามลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาและ

แม่นํ�า นอกจากนี�ยงัเป็นศูนยร์วมความเจริญและความทนัสมยัของประเทศ มีสถาปัตยกรรมแบบ
ผสมผสานระหวา่งสมยัยุคกลางและสมยัใหม่ 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั หลงัจากนั�นนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินพอดกอรีตซา 
15.10 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนา โดยเที�ยวบินที� OS 728 
16.40 น.  ถึงสนามบินกรุงเวยีนนาเพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง   
23.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที�ยวบินที� OS 025 
 
วนัเสาร์ที� 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (10) กรุงเทพฯ 
14.20 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี หรือ ซี) 
 
 หมายเหตุ  
 เนื�องจากที�พักโรงแรมในยุโรป มีขนาดไม่ใหญ่และบางโรงแรมไม่มีบริการเตียงเสริม หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

ทางบริษัทฯ แนะนําว่าให้ท่านแยกห้องพักเป็น 2 ห้อง เพื�อความสะดวกในการเข้าพัก  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั�งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาวะของ สายการบนิ, 

ภูมิอากาศ ,โรงแรมที�พกัในแต่ละเมือง (ในกรณีที�ที�พกัในเมืองดงักล่าวเต็ม) ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง
เศรษฐกิจและทางการเมือง โดยจะยงัคงคาํนึงถึงมาตรฐานของเอม็ ดี ทวัร์ 

 ในกรณีที�ท่านมีความประสงค์ที�จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์            
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือ ออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ�ง เพราะ หนังสือเดินทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการเดินทาง
ไปท่องเที�ยวได ้ 

 

 
 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 
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