กําหนดการเดินทาง
วันพฤหัสบดีที 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (1)
กรุงเทพฯ – (เวียนนา)
คณะพร้ อ มกัน ทีสนามบิน สุ วรรณภู มิ อาคารผู้โ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั น 4 พบกับ
20.30 น.
23.45 น.

เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ บริ เวณแถว G สายการบินออสเตรี ยน แอร์ ไลน์ เคาน์ เตอร์ 16-19
(หมายเหตุ สายการบินออสเตรี ยน แอร์ ไลน์ เข้ าประตู 3)
ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา โดยเทียวบินที OS 026

วันศุ กร์ ที 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (2)
05.35 น.
07.00 น.
07.50 น.

เทียง
บ่าย
คํา

(โครเอเชีย)

ถึงท่าอากาศยานเวียนนาเพือแวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางสู่ ซาเกร็ บ โดยเทียวบินที OS681
***(หมายเหตุบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบิ นทีระบุ ข้างต้ นนี ทังนี
อาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ถึง เมืองซาเกร็ บ (Zagreb) เมืองหลวงของโครเอเชี ย ทีมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่าพันปี ในปี
ค.ศ.1994 เมืองซาเกรบได้เฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ตัวเมืองตังอยู่ริมฝั งแม่นาํ SAVA และไหล่
เขา MEDVEDNICA เป็ นเมืองทีมีความสวยงาม และแวดล้อ มไปด้วยต้นไม้ แล้วนําท่านชม
มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น ทีมีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ทีปั จจุบนั บูรณะซ่ อมแซมใหม่ใน สไตล์ นี โอโกธิ ค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสี ทองอร่ าม ภายในประดิษฐานรู ปนักบุญองค์สําคัญๆ
ต่างๆ อาทิเช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์ , เซนต์ปอลล์
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรั บอากาศสู่ แคว้น ISTRIA & KVARNER สู่ เมืองพลิทวิ ตเซ่
(PLITVICE)
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก ETHNO HOUSE PLITVICE หรื อเทียบเท่า

วันเสาร์ ที 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (3)
เช้า

(เวียนนา) – ซาเกร็บ – พลิทวิทเซ่

พลิทวิทเซ่ –ซาดาร์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเข้าสู่ อุทยานแห่ งชาติพลิทวิทเซ่ (PLITVICE LAKES NATIONAL PARK) เป็ นหนึงใน

เทียง
บ่าย

คํา

อุทยานแห่งชาติทงหมด
ั
8 แห่งของโครเอเชียทีนับว่าเก่าแก่ทีสุ ด ครอบคลุมพืนทีถึง 300 ตาราง
กิ โ ลเมตร ภายในพืนที สี เ ขี ย วขจีจุ แ น่ น ไปด้วยพืช พรรณธรรมชาติ และสั ตว์ป่านานาชนิ ด
นอกจากนีอุทยานแห่งนียังขึนชือเรื องนําตกและทะเลสาบทีร้ อยรั บช่ วงต่อกันเป็ นขันตามแนว
ภูเขา ด้วยความสมบูรณ์ไปทุกอณู นีเอง จึงทําให้ได้รับการประกาศเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979
ชมทะเลสาบพลิทวิตเซ่ เกิดจากนําภูเขามาลา คาเปลา (MALA KAPELA) ไหลผ่านหิ นปูนหลาย
พันปี ทําให้หินปูนถูกกัดเซาะไปกองรวมกันจนกลายเป็ นเขือนธรรมชาติ มีความสู งลดหลันกัน
ไปทัง 16 แห่ง ในส่ วนนําตกนันแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ นําตกทีสู งทีสุ ดซึ งมีความสู งถึง 639 เมตร
ส่ วนทีตําสุ ดมีความสู ง 503 เมตร นําท่านเดิน ชมธรรมชาติไปตามทางเท้าทีจัดไว้เป็ นสัดส่ วน
ลัดเลาะไปตามทะเลสาบ และนําตก จากนันนําท่านลงเรื อตามเส้นทางทีสวยน่ารัก เพือสํารวจพืน
นําสี คราม และเกาะแก่งต่างๆ ในทะเลสาบตลอดจนไม้ป่าจําพวกสน, เฟอร์ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (ZADAR) อดีตเมืองหลวงเก่าของภูมิภาคดัลเมเชี ย (DALMATIA) ที
ปั จจุบนั ได้กลายเป็ นเมืองท่องเทียวทีมีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาตังแต่สมัยโรมัน
อีกด้วย นอกจากนีแล้วเมืองหลวงเก่ าแห่ งนี ยังเป็ นทีรู ้ จกั กันในหมู่ชาวเรื อทีมาค้าขายในแถบนี
เนืองจากเคยเป็ นศูนย์กลางทางด้านการค้าขายมาตังแต่สมัยอดีต
รั บประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก FALKENSTEINER HOTEL & SPA IADERA หรื อ
เทียบเท่า

วันอาทิตย์ที 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (4) ซาดาร์ – ซิเบนิค
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านชม เมืองซาดาร์ (ZADAR) เมืองท่าทีสําคัญของโครเอเชีย ทีจัดว่าเป็ นเมืองทีมีศาสนสถาน
มากอีกแห่งหนึงของประเทศ ผ่านชมโบสถ์เซ็นต์ อนาตาเซี ย สไตล์โรมันเนสก์, โบสถ์เซ็นต์ แมรี
เชิ ร์ช, CHURCH OF CHRYSOGONUS, ประตูเก่ าประจําเมือง SEA GATE ทีดัดแปลงมาจาก
สถาปั ตยกรรมโรมัน
รับประทานอาหารกลางวัน
นํา ท่ า นออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งซิ เ บนิ ค (SIBENIK) ที ตัว เมื อ งตังอยู่ บ นปากอ่ า ว SIBENIK
HARBOUR ขึนชมป้ อมปราการสมัยกลางที ST.ANNE FORT ชมตัวเมืองเก่ าทีหลังคาอาคาร
บ้านเรื อนทําด้วยกระเบืองสี แสดสไตล์เรเนสซองส์ ทีได้รับอิทธิ พลจากทางอิตาลี ชมสภาว่า
การเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ทีสร้ างขึนราวคริ สต์ศตวรรษที 15
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก D – RESORT หรื อเทียบเท่า

วันจันทร์ ที 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (5) ซิเบนิค – โทรเกียร์ – สปลิท
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองโทเกียร์ (TROGIR) เมืองทีเป็ นเกาะเล็กๆ แยกออกจากแผ่นดินใหญ่
สู่ อ ารยธรรมกรี กโบราณ ทีได้มาตังชุ มชนทีนี เมือ 380 ปี ก่ อ นคริ ส ตกาล ต่อ มาถู ก ปกครอง
โดย TRAGURIUM และโรมัน ตัวเมือ งได้อนุ รั กษ์ จัตุรั สเมืองเก่ ากํา แพงเมือ งเก่ าและป้ อม
ปราการ ไว้อย่างดีจนได้รับการยกย่องจาก องค์ การ UNESCO ให้เป็ นมรดกโลกในปี 1997

โครเอเชีย – บอสเนีย – มอนเตเนโกร 10 วัน

หน้า 2

เทียง
บ่าย

คํา

นําท่านเดินชมภายในเขตเมืองเก่า ซึ งจะได้ชมสถาปั ตยกรรมสไตล์กรี ก-โรมันโบราณ เช่น ประตู
เมือ ง (KOPNENA VRATA) ทีได้มีก ารบูร ณะขึนใหม่เ มือสมัย ศตวรรษที 16 ชมหอนาฬิ ก า
(FOGGIA AND OF CLOCK TOWER) สร้ างสมัยศตวรรษที 14 ให้ท่านชื นชมความอลังการ
ทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลทีล้อมรอบ และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนัน
นําท่านเข้าชม มหาวิ หาร เซนต์ ลอร์ วเลนซ์ (CATHEDRAL OF ST.LAWRENCE) ทีสร้ างขึน
ในคริ สต์ศตวรรษที 12 ใช้เวลาก่ อสร้ างนับสิ บปี งดงามด้วยกรอบ และบานประตูหินแกะสลัก
ในรู ปแบบของโรมานเนสก์ ทีมีสิงโต, อดัม & อีฟ และรู ปสลักนักบุญ องค์สําคัญๆ ต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดิน ทางสู่ เมืองสปลิท (SPLIT) โดยใช้เ ส้ น ทางเลาะเลีย บไปตามชายฝั งทะเลอเดรี ย ติค
ทีมีบา้ นเรื อนหลังคากระเบืองสี ส้ม นอกจากนีสปลิทยังเป็ นเมืองศู นย์กลางการพาณิ ชย์ และการ
คมนาคมของเขตดัลเมเชียน มีประชากรราว 300,000 คน และเป็ นอีกเมืองทีทางยูเนสโก ประกาศ
ให้เป็ นเมืองมรดกโลกอีกด้วย นําท่านเข้าชม พระราชวังดิโอคลีเธียน (DIOCLETIAN PALACE)
สถานทีประทับของจักรพรรดิดิโ อคลี เธี ยน แห่ งเมืองเวนี ส ทีแผ่ ขยายอาณาเขตจากเวนี ส สู่
เมือ งสปลิ ท ในยุ ค โรมัน โบราณภายในพระราชวัง ประกอบด้วยไปด้วยทางเข้า หลัก หรื อ
GOLDEN GATE, มหาวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์ , โบสถ์แห่งเทพวีนสั , วิหารดอมนิอุส (ATHEDRAL
OF ST.DOMNIUS) ทีจัดเรี ยงรายรวมกันอย่างลงตัว นําท่านเทียวชมตัวเมืองสปลิท PEOPLE
SQUARE ศูนย์กลางทางธุ รกิ จ และการบริ หาร จากเมือสมัยศตวรรษที 15 และสิ งก่ อสร้ างทีมี
ชื อเสี ยง เช่ น รู ปภาพแกะสลัก สมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ
RENAISSANCE TOWN HALL ทีสร้ างขึนในช่วงต้นของศตวรรษที 15
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก HOTEL CORNADO หรื อเทียบเท่า

วันอังคารที 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (6) สปลิท – มอสตาร์ (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค
เช้า

เทียง
บ่าย

(โครเอเชีย)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองมอสตาร์ (MOSTAR) เมืองปกครองตนเองของประเทศบอสเนี ย เฮอร์ เซโกวินา ตังอยู่บริ เวณแม่นาํ NERETVA และเป็ นเมืองทีใหญ่เป็ นอันดับห้าของประเทศ
โดยชื อของเมือ งได้มาจากกลุ่ มคนดูแ ลรั ก ษาสะพานเก่ า แก่ ข องเมือ งและเรี ย กกัน ทัวไปว่ า
MOSTARI กลายเป็ นทีมาของชือเมืองต่อมา
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านชมเมืองมอสตาร์ ชมสะพานเก่ ามอสตาร์ (STARI MOST) สะพานเก่ าแก่ ของเมืองและ
เป็ นสั ญลักษณ์ ข องเมืองมอสตาร์ สร้ า งด้วยหิ น TENELIJA เป็ นสี แ บบโทนอ่ อน และสี ข อง
สะพานจะเปลียนไปตามแสงอาทิตย์ทีสาดส่ อ งมาทีสะพานในแต่ล ะช่ วงเวลา สร้ า งขึนโดย
ออตโตมัน ในปี 1566 ตัวสะพานดังเดิมถูกทําลายไปในช่วงเกิดสงคราม และสะพานปั จจุบนั เป็ น
สะพานทีสร้ า งขึ นใหม่โ ดยเลี ยนแบบเดิม ปั จจุบนั ได้รั บการขึ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก้ ผ่านชมสุ เหร่ า KOSKI MEHMED PASHA สุ เหร่ าอายุกว่า 400 ปี สร้ างในปี
1617 เป็ นสุ เหร่ าทีใหญ่เป็ นอันดับสองในมอสตาร์ ชมย่านเมืองเก่าของมอสตาร์ (MOSTAR OLD
TOWN) ย่านทีเต็มไปด้วยร้ านรวงต่าง ๆ มากมาย อยู่ทางฝั งซ้ายของแม่นาํ เนเรทวา (NERETVA)
ย่านเขตเมืองเก่ามอสตาร์ ได้รับการขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ดว้ ย หลังจาก

โครเอเชีย – บอสเนีย – มอนเตเนโกร 10 วัน

หน้า 3

คํา

นันนํา ท่า นออกเดิน ทางสู่ เมืองดู บ รอฟนิ ค (DUBROVNIK) เมื อ งทางตอนใต้ข องประเทศ
ทีพรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์ เซโกวีน่า นําท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั งทะเล
อเดรี ยติค ซึ งท่านจะตืนตาตืนใจกับบรรยากาศริ มชายฝั งทะเล ทีมีบา้ น เรื อนหลังคากระเบือง
สี แสด สลับตามแนวชายฝั งเป็ นระยะๆ
รั บ ประทานอาหารคํา ให้ท่ า นได้ชิ ม หอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรี ยติ ค / นํา เข้า ที พัก
DUBROVNIK PALACE หรื อเทียบเท่า

วันพุธที 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (7)
เช้า

เทียง
บ่าย
คํา

ดูบรอฟนิค

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิน ทางสู่ สถานี เพือขึน กระเช้ าไฟฟ้ า เพือชมวิวทิวทัศน์ทีคงความเป็ นเอกลักษณ์ ของ
บ้านเมืองหลังคาสี ส้มและความงดงามของทะเลอเดรี ยติก นําท่านเทียวชมเมืองดูบรอฟนิค ซึ งถือ
ว่าเป็ นเมืองทีสวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซึ งในอดีตเมือปี ค.ศ. 1991 เมืองดูบรอฟนิ ค ได้เป็ น
เป้ าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรื อน กว่าครึ ง อนุสาวรี ยต์ ่างๆ เสี ยหาย และทรุ ด
โทรม และหลังจากนันในปี ค.ศ. 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิ สัญญา ERDUT สงบศึ ก
และเริ มเข้าสู่ สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่ อมแซม เมืองส่ วนที
เสี ยหายขึนใหม่ในระยะเวลาอันสัน ปั จจุบนั เมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั ง และมีการ
ส่ งเสริ มให้เป็ นมรดกโลกอีกเมืองหนึ งชมทัศนี ยภาพของเมืองซึ งดูบรอฟนิ ค ทีตังอยู่ตามแนว
ชายฝั งทะเลอเดรี ยติค ตัวเมืองจะเป็ นป้ อมปราการโบราณทีถือเป็ นสัญลักษณ์ ของเมือง ชมแนว
กําแพงป้ อมปราการทีมีขนาดกว้างขวางใหญ่โต ทีท่า นสามารถขึนไป ชมความงดงามของตัว
เมืองได้อย่า งดี หลังจากนันนําท่านเข้าชม THE CATHEDRAL TREASURY หนึ งในโบสถ์
เก่ า แก่ ทีเก็ บสะสมโบราณวัตถุ ข องพ่อ ค้า วาณิ ช เมือ งดูบรอฟนิ ค ทีได้ทาํ การค้า ขายกับชาว
เวนิสในอดีต
รับประทานอาหารกลางวัน
อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนเพลิดเพลินกับบรรยากาศของเมืองดูบรอฟนิคตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก DUBROVNIK PALACE หรื อเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (8) ดูบรอฟนิค – เคฟทัท – พอดกอรีตซา (ประเทศมอนเตเนโกร)
เช้า

เทียง
บ่าย
คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านนังเรื อล่องทะเลอเดรี ยติค สู่ เมืองแคฟทัท (CAVTAT) เมืองเล็กกระทัดรั ดทีมีประชากร
เพียง 2000 คน (ในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกโรมัน EPIDAURUM ก่ อนทีจะถูกรุ กรานและ
ทําลายโดยพวก AVARS ในคริ สศตวรรษที 7) ชมความสวยงามของท่าเรื อยอร์ ชทีจอดเรี ยงราย
อยู่เต็มท่า
รับประทานอาหารกลางวัน
นํา ท่า นออกเดิน ทางสู่ เ มืองพอดกอรี ตซา(Podgorica) เมือ งหลวงของประเทศมอนเตเนโกร
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรื อพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก HILTON PODGORICA หรื อเทียบเท่า
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วันศุ กร์ ที 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (9)
เช้า

เทียง
15.10 น.
16.40 น.
23.20 น.

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
นําท่านชมเมือ งพอดกอรี ตซา(Podgorica) ทีมีภูมิประเทศสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขาและ
แม่นาํ นอกจากนียังเป็ นศูนย์รวมความเจริ ญและความทันสมัยของประเทศ มีสถาปั ตยกรรมแบบ
ผสมผสานระหว่างสมัยยุคกลางและสมัยใหม่
รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนันนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินพอดกอรี ตซา
ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา โดยเทียวบินที OS 728
ถึงสนามบินกรุ งเวียนนาเพือแวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยเทียวบินที OS 025

วันเสาร์ ที 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (10)
14.20 น.

พอดกอรีตซา – (เวียนนา)

กรุ งเทพฯ

ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี หรื อ ซี )

 หมายเหตุ 
 เนืองจากทีพักโรงแรมในยุโรป มีขนาดไม่ ใหญ่ และบางโรงแรมไม่ มีบริ การเตียงเสริ ม หากเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน
ทางบริ ษัทฯ แนะนําว่ าให้ ท่านแยกห้ องพักเป็ น 2 ห้ อง เพือความสะดวกในการเข้ าพัก
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั สภาวะของ สายการบิน,
ภูมิอากาศ ,โรงแรมทีพักในแต่ละเมือง (ในกรณี ทีทีพักในเมืองดังกล่าวเต็ม) ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง
เศรษฐกิจและทางการเมือง โดยจะยังคงคํานึงถึงมาตรฐานของเอ็ม ดี ทัวร์
 ในกรณี ทีท่า นมีค วามประสงค์ทีจะใช้ หนั งสื อ เดิ น ทางราชการ (เล่ มสี นํ าเงิน ) เดิ น ทางกับคณะทัวร์
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิ เสธการเข้าเมือง หรื อ ออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึง เพราะ หนังสื อเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทาง
ไปท่องเทียวได้


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์
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