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DINING 

360 Dubrovnik Restaurant 

1 Michelin Starred

Bled

POSTOJNA  CAVERNS 
Dubrovnik

Plitvice 



Croatia & Slovania 



กรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรยี) 

21.30 น. พรอ้มที่สนามบินสวุรรณภมูิ ทางเขา้ประต ู4 เคานเ์ตอร ์G 
สายการบินออสเตรยีน แอรไ์ลน ์(OS )

พบเจา้หนา้ท่ีและหวัหนา้ทวัรข์องบรษัิท ไรนน์ิช ทราเวล จะ
คอยดแูลและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง  เพ่ือ   
ใหบ้รกิารท่านตลอดการเดินทาง 
( รบัประทานอาหารว่าง  พรอ้มน า้แร ่บรกิารระหวา่งรอ เช็คอิน ) 

23.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา  โดยเท่ียวบินท่ี OS 026 



      ถ า้โพสทอยน่า ( POSTOJNA

CAVERNS ) ถ า้ท่ีสวยท่ีสดุในยโุรป มีอายุ
เก่าแก่กวา่ 2 ลา้นปี มีความยาวภายในถ า้
ถึง 27 กิโลเมตร น าท่านเขา้ชมภายในถ า้
โดยขบวนรถรางไฟฟ้า ผ่านล าธาร เข่ือนเก็บ
น า้ใตด้ินภายในถ า้  

          เวียนนา – ถ า้โพสทอยน่า - เมืองเบลด 
    ล่องเรือชมความงามทะเลสาบเบลด  

DAY2

BLED 



   รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารพืน้เมอืง 
HOTEL : GRAND HOTEL TOPLICE 

  น าท่านลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบเบลด โดดเด่นดว้ยเกาะ 
กลางทะเลสาบท่ีลอ้มรอบดว้ยน า้ทะเลสีเขียวมรกต บนเกาะ
ท่ีตัง้ของโบสถป์ระจ าเมืองอนัศกัดิส์ิทธ์ิ  



กรุงซาเกรบ- มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน 
  โบสถเ์ซนตม์ารค์ 

   ชมมหาวิหารเซนตส์ตีเฟน เป็นมหาวิหารท่ีถกูก่อสรา้งขึน้มาตัง้แตปี่ ค.ศ.1094
ถือเป็นมหาวิหารคูบ่า้นคูเ่มืองโครเอเชีย ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสง่างาม และบรเิวณ
รอบ ๆ ของมหาวิหารแห่งนี ้ก็ยงัคงความโบราณแท ้ๆ แบบโครเอเชียเอาไวไ้ดต้ั่ง
แต่อดีตจวบจนปัจจบุนั 

DAY3

Zagreb 

St. Stephen’S Cathedral 



       น าท่านชมโบสถเ์ซนตม์ารค์  
ท่ีโดดเด่นดว้ยหลงัคาท่ีมีการปกูระเบือ้งเป็นสี
แดงขาวลวดลายตราหมากรุกซึง่เป็น
สญัลกัษณข์องโครเอเชีย 

ร ับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 

CHURCH OF ST. MARK 

      พกัโรงแรม HOTEL JEZERO PLITVICKA JEZERA



          เมืองพลิตวิเซ่ – โทรเกยีร ์– สปลิท 

   น าท่านเดินเทา้เขา้ชมภายในอทุยานแห่งชาติ 
พลิตวิเซ ่ชมความงดงามของธรรมชาติเพลิดเพลิน 
กบัธรรมชาติอนังดงามท่ีมีทะเลสาบสีเขียวมรกตรวม
ไปถึงสีฟ้าใส รวมกนัถึงกวา่ 16 ทะเลสาบ เช่ือมตอ่กนั
ดว้ยสะพานไมท่ี้ลดัเลาะไปตามรมิทะเลสาบและเนิน
เขา 

DAY 4

Plitvice 

   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร
พืน้เมือง 



TROGIR

   น าท่านเดินทางสูเ่มืองโทรเกียร ์เกาะเลก็ ๆ  ที่เป็นอู่อารยธรรมกรกีโบราณมาตัง้แต่ 380 ปี 
ก่อน ครสิตกาลต่อมาถกูปกครองโดย TRAGURIUM และโรมนั มีการอนรุกัษค์วามเป็นเมือง
เก่า ไมว่่าจะเป็นจตัรุสัก าแพงเมือง  และปอ้มปราการไวเ้ป็นอย่างดีจนไดร้บัการยกย่องจาก
องคก์ารยเูนสโก ้(UNESCO)ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 



รบัประทานอาหารค ่า ณ  Chops Grill Steak & Seafood 

 พกัโรงแรม HOTEL ATRIUM,  SPLIT



   เมอืงสปลิท – พระราชวังดโิอคลเีธ่ียน 
   PEOPLE  SQUARE 

SPLIT

DIOCLETIAN PALACE

น าท่านเดินชมเมืองสปลิท เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากซาเกรบ แควน้  
DALMATIA เป็นตน้ก าเนิดของสนุขัพนัธุด์มัเมเช่ียนท่ีโดง่ดงั  
เขา้ชมพระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน (DIOCLETIAN PALACE) ท่ีประทบัของ 
จกัรพรรดิดโิอคลีเธ่ียนแห่งเมืองเวนิส ท่ีแผ่ขยายอาณาเขตจาก 
เวนิสสูเ่มืองสปลิทในยคุโรมนัโบราณ 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  

DAY5



  ชมย่าน PEOPLE  SQUARE ศนูยก์ลางทางธรุกิจและการบรหิารจากเม่ือสมยั
ศตวรรษท่ี 15 และสิ่งก่อสรา้งท่ีมีช่ือเสียง เช่น รูปภาพแกะสลกัสมยั VENETIAN-

GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ท่ีสรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 
15  ท่านสามารถเลือกเดินเล่นชมเมืองหรอืเลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

PEOPLE  SQUARE 

   รบัประทานอาหารค ่า ณ  Zrno Soli Restaurant 

น าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม HOTEL ATRIUM,  SPLIT



STON

      เมืองสตอน (STON) เมืองที่ตัง้อยู่บนคาบสมทุร PELJASAC

เมืองท่ีมีช่ือเสียงในเรือ่งของหอยนางรมและผลิตภณัฑจ์ากหอยนางรมสด ๆ จาก  
ทะเลเอเดรยีติก เมืองสตอนถกูก่อตัง้ประมาณศตวรรษท่ี 14 โดยเป็นสว่นหนึ่งของ
แควน้ดบูรอฟนิค จากนัน้มีการก่อสรา้งก าแพงเมืองลอ้มรอบเมืองสตอนโดยใชเ้วลา
ในการก่อสรา้งก าแพงนีป้ระมาณ 200 ปี มีความยาวกวา่   5.5 กิโลเมตร 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

DAY6
  เมอืงสตอน- มาลสีตอน 
 ฟารม์เลีย้งหอยนางรม  เมอืงมรดกโลกดูบรอฟนิค 



        มาลีสตอน ( MALI  STON ) ชมฟารม์เลีย้งหอย
นางรม  ชมขัน้ตอนตา่งๆ ของการเลีย้ง แลว้ใหท้่านไดชิ้มหอยนางรมสด ๆ 
จากทะเล อะเดรยีติค พรอ้มดว้ยการจิบไวน ์ 

MALI  STON 



รบัประทานอาหารค ่า ณ  Panorama Restaurant & Bar (Fine  Dining)

HOTEL : HILTON DUBROVNIK  

HILTON DUBROVNIK 



   ดบูรอฟนิค–THE CATHEDRAL TREASURY

   RECTOR’S 

    ดบูรอฟนิก (Dubrovnik)  
เมืองที่สวยงามระดบัตน้ๆของประเทศ
โครเอเชีย ไดร้บัการขนานนามวา่ เป็น
เมืองเก่าแก่ท่ีสวยท่ีสดุในยโุรป จนไดร้บั
ฉายาว่า “ไข่มกุแห่งทะเลเอเดรยีติก” 

Dubrovnik

 THE CATHEDRAL TREASURY 
หนึ่งในโบสถเ์ก่าแก่ท่ีเก็บสะสม
โบราณวตัถขุองพ่อคา้ท่ีลอ่งเรอืไป
คา้ขายกบัเมืองตา่ง ๆ ในอดีต 

DAY 7



RECTOR’S  PALACE  ศนูยก์ลางการบรหิารเมืองดบูรอฟนิคในอดีต ท่ีไดร้บั
อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรกี – โรมนั ตอ่เน่ืองมาถึงยคุสมยัของเวนิส น าท่านเดิน
บนปอ้มปราการ ก าแพงเมืองที่ลอ้มรอบกรุงดบูรอฟนิค ชมทศันวิสยัท่ีงดงามของ
เมือง  

ReCtOR’S  pALACe 

 รบัประทานอาหารค่ํา ณ  360Dubrovnik Restaurant 1Michelin Starred 

   พกัโรงแรม HOTEL HILTON DUBROVNIK

 360 Dubrovnik  Restaurant



             ดบูรอฟนิค – แคฟททั – เวียนนา DAY 8

CAVTAT

DAY9

5 

     เรอืลอ่งทะเลอะเดรยีติคสูเ่มืองแคฟททั (CAVTAT) เพลิดเพลินกบัความ 
งดงามของทอ้งทะเลสีคราม ทศันียภาพแสนงดงามของก าแพงเมืองและปอ้ม
ปราการรมิทะเล 

  11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารรมิท่าเรอืเมือง 
แคฟททัรา้นรมิทะเล น่ารกัๆ  ท่ีท่านจะตอ้งประทบัใจ 

   12.00 น. เดินทางสส่นามบิน  
   14.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา โดยเท่ียวบินท่ี OS 732

16.25 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา   
   19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารอาหารไทย 
   23.25 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรยีน แอรไ์ลน ์  

 เท่ียวบินท่ี OS 025

            กรุงเทพฯ 
 14.20 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 




