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(โปรแกรม Best Of Croatia เป็ นโปรแกรมทีค่ ดั สรรค์ สถานทีท่ ่ องเทีย่ วในประเทศโครเอเชียทีส่ วยที่สุด ดีทสี่ ุ ด และเป็ นสถานทีท่ นี่ ิยมทีส่ ุ ด!!!)

ซาเกรบ-โอพาเทีย(เมืองรีสอร์ ทระดับโลก)-พูล่า-โรวินจ์ -อุทยานเห่ งชาติ พลิทวิเซ่ (ใบไม้ เปลีย่ นสี )-ซาดาร์
ซีบีนิค-โทรเกียร์ -สปลิท-นีอมุ (บอสเนีย)-มาลี สตอน-ดูบรอฟนิค-ชาฟตัท
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Program Included
 ٭แพ๊คเกตทัวร์ นีร้ วมค่ าตัว๋ เครื่องบิน ไป – กลับ

 ٭แพ๊ กเกตทัวร์ นีร้ วมค่ าวีซ่าโครเอเชีย
 ٭ท่ านจะได้ รับประทานอาหารท้ องถิ่นที่ไม่ ควรพลาด

 ٭โรงแรมที่พกั ในแพ๊ กเกตทัวร์ นีก้ ารันตีในระดับพรีเมี่ยม
 ٭เยีย่ มชมมรดกโลกที่มีชื่อเสี ยงในประเทศโครเอเชีย
 ٭ชมระบําท้ องถิ่น “Lindo Dance” แบบเอ๊ กคลูซีฟเฉพาะท่ านเท่ านั้น!!

 ٭แพ๊ กเกตทัวร์ นีร้ วมบริการนํา้ ดืม่ ท่ านละ 2 ขวด ต่ อวัน
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CROATIA AUTHENTIC FOOD
•

“Cevapi” ชวาปี้ อาหารยอดนิยมของ “ยูโกสลาเวีย” โดยมี
ต้นกําเนิ ดที่ประเทศบอสเนีย

•

“Truffle” รับประทาน “เห็ดทรัฟเฟิ้ ล” ของซีกนั เต้ ที่ข้ ึนชื่อ
จากแคว้นอีสเตรี ย ประเทศโครเอเชีย

•

“Veal Steak” สเต๊กเนื้อลูกวัว เมนูเด็ดจากแคว้น ควาเนอร์ ไฮแลนด์ หากไม่รับประทานสมารถเป็ นเป็ นหมูหรื อไก่แทน

•

“Grilled Trout” ปลาเทร้าส์น้ าํ จืด อาหารขึ้นชื่อในเขต
ริ กา้ ณ อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่

•

“Black Risotto” อาหารพื้นเมืองในงานแต่งงานของชาว
พื้นเมือง ที่ใครๆมาเที่ยวจะต้องมารับประทาน

•

“Grilled Salmon” ปลาแซลม่อนย่าง เมนูเด็ด ที่มีสไตล์
การเสิ ร์ฟแบบโครเอเชี่ยน

•

“Oyster Tasting” จิบไวน์ขาวพร้อม ล่องเรื อชิมหอย
นางรม บริ เวณ อ่าวมาลี สตอน

•

“Grilled Tuna” จานเด็ดแห่งทะเลอาเดรี ยติค สเต๊ก ลาทู
น่า ปลาขึ้นชื่อที่สุดของประเทศโครเอเชีย

•

“Grilled Squid” เมนูปลาหมึกย่าง อาหารแนะนําของ
แคว้นดัลเมเชีย-ดูบรอฟนิค

•

“Mussel In Buzara” บูซาร่ า หอยแมลงภู่ในซอสมะเขือ
เทศ สไตล์โครเอเชี่ยนแท้ๆ

•

“Lobster” รับประทาน กุง้ มังกร เสิ ร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้ นัง่
รับประทานริ มทะเลอาเดรี ยติค
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (1)
21.30 น.
23.45น.
วันทีส่ อง (2)
05.35 น.
07.00 น .
07.50 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
คณะเดินทาง พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรี ยน แอร์ไลน์
พบเจ้าหน้าที่ โครเอเชีย เซ็นเตอร์ คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยสายการบิน “ออสเตรี ยน แอร์ไลน์” เที่ยวบินที่ OS 026
(ใช้เวลาบิน 10.50 ช.ม.)
ซาเกรบ – ชมเมืองเก่ าซาเกรบ – โอพาเทีย (เมืองรีสอร์ ทริ มทะเล อาเดรียติก)
เดินทางถึง กรุ งเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (แวะเปลีย่ นเครื่อง)
ออกเดินทางสู่ กรุ งซาเกรบ ประเทศโครเอเชี ย เทีย่ วบินที่ OS 681 (ใช้ เวลาบิน ประมาณ 50 นาที)

เดินทางถึง สนามบิน Franjo Tudjman Airport หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระ
เรี ยบร้อย นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ กรุ งซาเกรบ (Zagreb) ที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่าพันปี
ผ่านจัตุรัสที่มีรูปปั้ นของนายพล “บาน โจซิ ฟ เจลาซิ ค” ที่เป็ นวีระบุรุษของประเทศ นําทหารชาวโครแอตต่อ
ต้านฮังการี ในสมัยต้นศตวรรษที่ 19 ต่อด้วยเดินชมเขตเมืองเก่าตอนบนและตอนล่าง ที่เชื่อมกันด้วยรถราง

Funicular ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป นําท่านนัง่ รถรางสู่ เมืองตอนบน ของกรุ งซาเกรบ ผ่านชมประตู
เมืองเก่า ป้ อมปราการโบราณและโบสถ์เซนต์มาร์ ก ที่ต้งั อยูใ่ นเขตที่ทาํ การรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งนี้มีหลังคาที่
โดดเด่น ไม่ซ้ าํ ใคร นําท่านเดินชมเมืองตอนบนผ่าน ประตูหิน (Stone Gate) ที่เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในอดีต
แต่มีรูปของพระแม่มารี ยงั คงเหลืออยูเ่ พียงสิ่ งเดียว เป็ นความมหัศจรรย์ที่รูปของพระแม่มารี ไม่โดนไฟไหม้ ทํา
ให้ ปั จจุบนั ชาวพื้นเมืองนิยมมาไหว้บูชาหรื อขอบคุณกับสิ่ งปาฏิหาริ ย ์ ที่เคยขอแล้วได้ดง่ั ที่ตอ้ งการ สังเกตจาก
แผ่นหิ นที่ติดโดยรอบ จะสลักคําว่า “HVALA” ที่แปลว่า ขอบคุณ ในภาษาท้องถิ่น / จากนั้นนําท่านชมตลาด
กลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายไม้ดอก ไม้ประดับ, ผลไม้ราคาถูกและ
ผ้าลูกไม้สวยแบบต่างๆ ชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่ น (St.Stephen) โบสถ์คาทอลิกประจําเมืองซาเกรบ พร้อม
รับฟังเรื่ องเล่าทางประวัติศาสตร์ ที่สาํ คัญของโบสถ์ เชิ ญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้ อสิ นค้าและของ
ที่ระลึกในย่านการค้า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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บ่าย

นําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ภาคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย ซึ่ งมีช่ือเรี ยกภูมิภาคนี้วา่
แคว้น “อิสเตรี ย” (Istria) เมืองแรกที่นาํ ท่านเยีย่ มชมคือ เมือง โอพาเทีย (Opatija) (ระยะทาง 174 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางงประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรี ยติก” ชื่ อเดิมของเมืองนี้ ในภาษา
อิตาลี คือ “Abbazia” ด้วยธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ ประกอบกับอยูร่ ิ มทะเลอาเดรี ยติก ที่มีวลิ ล่าหรู หราสไตล์ออสเตรี ย
จึงทําให้โอพาเทีย เป็ นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สาํ คัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย นําท่านชมตัวเมือง แวะ
ถ่ายรู ปกับรู ปปั้ น นางแห่งนกนางนวล (Maiden with the Seagull) ซึ่ งเป็ นรู ปปั้นที่แกะโดย ZVONKO CAR เป็ นรู ปสตรี
งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยูท่ ี่มือ ซึ่ งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เดินชม
เมืองโอพาเทีย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 – 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ าม (3)
เช้ า

โอพาเทีย – พูล่า – แอมฟิ เธียเตอร์ – โรวินจน์ – โบสถ์ อุฟเฟเมีย – โอพาเทีย
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางสู่ เมือง “พูล่า” (Pula) (ระยะทาง 101 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) ระหว่าง
ทางผ่านชมท้องทะเลสี ครามสวยงามที่สุด โดยตรงข้ามจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK ซึ่ งเป็ นเกาะที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศโครเอเชีย และ เกาะ CRES โดยเมือง พูล่า หรื อ โพล่า ในภาษาอิตาเลี่ยน เป็ นเมือง
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็ นเมืองเป็ น
ศูนย์กลางของแหลมอิสเตรี ย และเคยเป็ นดินแดนของประเทศอิตาลีมาก่อน ทําให้มีผคู ้ นใช้ภาษาอิตาเลี่ยน กัน
อย่างแพร่ หลายแม้กระทัง่ ตามป้ ายจราจรยังคงมีภาษาอิตาเลี่ยนเขียนกํากับไว้
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เข้าชมสิ่ งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ยง่ิ ใหญ่ ที่ยงั คงเหลือเป็ นอนุสรณ์และสําคัญที่สุดคือ สนาม พูล่า อารี น่า

(PULA Arena) หรื อ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียม ที่กรุ ง
โรม นับเป็ นอารี น่าที่ใหญ่เป็ นอันดับหกที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรื องอํานาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบับ
สถาปั ตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซี ยมของกรุ งโรม สามารถจุผคู ้ นได้ถึง 22,000 คน โดยผ่าน
ทางเข้าออก 20 ช่องทาง อารี น่าที่เห็นในปั จจุบนั ได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพดั้งเดิม ในช่วง ค.ศ.15 มีเรื่ องน่า
ประหลาดใจ โดยชาวเวเนเชี่ ยนพยายามจะมาขนย้ายหิ นของอารี น่าแห่งนี้ไปสร้างไว้ที่เมืองเวนิสแทน แต่โชค
ดีที่ทาํ ไม่สาํ เร็ จและได้รับการต่อต้านจากชาวเมืองท้องถิ่น อารี น่าแห่งนี้จึงรักษาสภาพสมบูรณ์เอาไว้ได้จน
มาถึงทุกวันนี้ ในปั จจุบนั มักใช้เป็ นสถานที่จดั งานกิจกรรมกลางแจ้ง เทศกาลดนตรี ต่างๆ รวมทั้งเป็ นสถานที่
จัดงานภาพยนตร์ ประจําปี (International Film Festival) อีกด้วย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “โรวินจ์” (Rovinj) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมือง
สวยชายทะเลที่ต้ งั อยูบ่ นแหลมอีสเตรี ย ด้วยความที่ดินแดนแห่งนี้ถูกปกครองโดยเวเนเชี่ยน และอยูภ่ ายใต้การ
ปกครองของอิตาลีมาก่อน ทําให้สถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองนี้มีความคล้ายคลึงกับอิตาลีเป็ นอย่าง
มาก
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

บ่าย

นําท่านเดินชม “เมืองโรวินจ์” (Rovinj) เป็ นเมืองที่สวยงาม ชมอาคาร บ้านเรื อนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก
ที่พ้นื ปูดว้ ยหิ นก้อนเล็กก้อนน้อยโรวินจน์เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยร้านจําหน่ายของที่ระลึก,ร้านกาแฟ และ
ร้านอาหารต่าง ๆ มากมาย เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขา โบสถ์สไตล์บาร็ อคที่มียอดโบสถ์
สู งถึง 61 เมตร และถือได้วา่ เป็ นยอดโบสถ์ ทีสูงที่สุดของแคว้น ท่านชมเขตเมืองเก่า ที่เต็มไปด้วยความงดงาม
ของตึกรามบ้านช่องที่เรี ยงเป็ นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริ มชายฝั่งทะเลอาเดรี ยติก
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ซึ่ งบริ เวณเมืองเก่าแห่งนี้มีลกั ษณะเป็ นเกาะแยกตัวออกมาจากแผ่นดินใหญ่ แต่ได้มีการถมทะเลเชื่อมต่อกับ
แผ่นดินใหญ่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง จากนั้นมีเวลาให้อิสระเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จนได้
เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ เมือง “โอพาเทีย” (Opatija)
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นําท่ านกลับสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 – 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่ (4)
เช้า

โอพาเทีย – อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่ (Unesco) – ซาดาร์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ “อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่” (Nation Park Plotvice) (ระยะทาง 165
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) โดยระหว่างทาง ท่านจะได้เดินทางบนเส้นทางเลียบชายฝั่งริ ม
ทะเลอาเดรี ยติกที่สวยงาม เส้นทาง Unseen ที่มีววิ ทิวทัศน์ของเกาะแก่งน้อยใหญ่ คล้ายเป็ นก้อนนํ้าแข็งขนาด
ใหญ่กลางทะเล เนื่องจากความแรงของลมบริ เวณนี้ทาํ ให้ไม่มีตน้ ไม้ต่าง ๆ บนเกาะแก่งเหล่านี้ ไล่ต้งั แต่ช่วง
บริ เวณเมือง “โนวี่ วิโนโดลสกี้” (Novi Vinodalski) ต่อเนื่ องจนถึงเมือง “เซนจ์” (Senj) ชมวิวเพลิดเพลินจน
เดินทางข้ามเขตผ่านป่ าเขาและทุ่งหญ้าผ่านเมืองออกโตกักและเข้าสู่ เขตอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ ซึ่ งเป็ น
อุทยานแห่งสวรรค์ที่มีชื่อเสี ยงของประเทศโครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็ นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้ อที่กว่า 269 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยนํ้ามีทะเลสาบสี เขียวมรกตและสี ฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกัน
ด้วยทางเดินสะพานไม้ลดั เลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
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บ่าย

นําท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและนํ้าตกที่ไหลรวยริ นลงสู่ ทะเลสาบทัว่ ทุกหนทุกแห่ง ชม
ฝูงปลาแหวกว่ายในสระนํ้าใสราวกระจกสะท้อนสี ครามของท้องฟ้ าแวดล้อมด้วยหุ บเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่ น
(การเดินเที่ยวใน อุทยานขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในวันนั้นๆ)…นําท่านล่องเรื อข้ามทะเลสาบ KOZJAK ซึ่ งเป็ น
ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็ นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง
เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่จะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยแต่ละฤดูกาล
จะมีความสวยงามของธรรมชาติโดดเด่นแตกต่างกันโดยยากที่จะตัดสิ นได้วา่ ฤดูกาลใดสวยงามที่สุด

ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar)
คํ่า

นําท่ าเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 – 5 หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่ กั

วันที่ห้า (5)
เช้า

ซาดาร์ – ชี บีนิค (Unesco) – โทรเกียร์ (Unesco) - สปลิท (Unesco)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ เมือง ซี บีนิค (Sibenik) เมืองริ มฝั่งทะเลอาเดรี ยติค ที่มีหลังคาอาคารบ้านเรื อนทําด้วย
กระเบื้องสี แสด สไตล์เรอเนสซองส์ ที่ได้รับอิทธิ พลจากทางอิตาลี ชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่
สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15
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นําท่านชม มหาวิหารเซนต์เจมส์ หรื อ เซนต์จาคอบ ที่ผสมผสานสถาปั ตยกรรมอิตาเลี่ยน – ดัลเมเชี่ยนได้อย่าง
ลงตัว งดงามด้วยยอดโดมและหลังคา ที่ประดับด้วยแผ่นหิ น จนได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

บ่าย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมือง โทรเกียร์ (Trogir) เมืองสวยที่เป็ นมรดกโลก ระหว่างทางผ่านชมเมืองที่มีสภาพ
เป็ นเกาะอยูโ่ ดดเดี่ยวสวยงามมีชื่อเสี ยงของโครเอเชีย คือ เมืองพรี โมสเตน นําท่านชมเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ ที่มี
สถาปัตยกรรมในสไตล์ กรี ก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองเก่าที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16
, หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอร์ เลนซ์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลา

ก่อสร้างนับสิ บปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้นสิ งโต อดัม & อีฟและรู ปสลัก
นักบุญเซนต์ลอร์ เลนต์องค์สําคัญ ที่ผสู ้ ร้างมหาวิหารแห่งนี้อุทิศให้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้ อ
สิ นค้าท้องถิ่นที่ระลึกมากมายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ แห่ งนี้...

เมื่อได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมือง “สปลิท” (SPLIT) (ระยะทาง 28.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 40 นาที) เมืองสําคัญใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย และเป็ นเมืองเมืองท่าที่มีความสําคัญต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโครเอเชีย สามารถนัง่ เรื อข้ามฟากระหว่างประเทศไปที่ประเทศอิตาลีได้ ณ เมือง
แห่งนี้
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่ านเข้ าสู่ ทโี่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 – 5 ดาว หรือระดับเทียบเทjk
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วันที่หก (6)
เช้ า

สปลิท – นีอุม (บอสเนีย) – มาลี สตอน ล่องเรือชมฟาร์ มหอยนางรม – ดูบรอฟนิค
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านชม พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน (Diocletian's Palace) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน ที่
ต้องการสร้างพระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวติ ของพระองค์ ซึ่ งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ในยุค
สมัยของจักรพรรดิ์ดิโอเคลีเชี่ ยน เป็ นช่วงยุคสมัยเริ่ มต้นของจักรวรรดิโรมันตะวันออก หรื อ จักรวรรดิไบแซน
ไทน์นน่ั เอง พระราชวังดิโ อเคลเชี่ยนได้ข้ ึนทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 ชมห้องโถงกลางซึ่งมี
ทางเดินที่เชื่ อมต่อสู่ หอ้ งอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ดว้ ยเสาหิ นแกรนิ ต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่
ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ อ่าวมาลี สตอน (MALI STON) ก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน ท่านจะได้ขา้ มพรมแดน เข้าสู่
ประเทศบอสเนีย (แวะถ่ายรู ป) บริ เวณเมืองที่มีชื่อว่าว่า เมืองนีอุม เป็ นประเทศเพื่อนบ้านของโครเอเชีย โดย
ประชากรส่ วนใหญ่ก็เป็ นชาวโครเอเชีย ต่อด้วยนําท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่ งเพื่อกลับเข้าสู่ ประเทศ
โครเอเชีย เมื่อถึงเมืองมาลี สตอน

***(ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง)***
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นําท่านล่องเรื อเยีย่ มชมฟาร์ มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงหอยแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆ
จากทะเลอาเดรี ยติก พร้อมด้วยเครื่ องเคียง จิบไวน์สดเติมเต็มรสชาติ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของอ่าว
มาลี สตอนจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ซึ่ งเป็ น
เมืองที่ต้งั อยูใ่ นแคว้นดัลเมเทีย (Dalmatia) ซึ่ งมีพรมแดนติดกับประเทศบอสเนีย เฮอร์ เซโกวีน่า และประเทศมอน
เตเนโกร… อีกทั้งเป็ นเมืองที่เรื อสําราญขนาดใหญ่นิยมมาจอดอีกด้วย
คํ่า

นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 – 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่ กั

วันทีเ่ จ็ด (7)
เช้า

ดูบรอฟนิค – กระเช้ าไฟฟ้า – ล่ องเรือทะเลอาเดรียติค – กําแพงเมืองโบราณ – ชมเมืองเก่ า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
ช่วงเช้ามีเวลาช่วงสั้น ๆ ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนที่โรงแรมตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สถานี
เคเบิลคาร์ เพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้ า สู่ ยอดเขา SRD ที่มีความสู ง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็ น
เอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสี และความงดงามทะเลอาเดรี ยติก ยามสี น้ าํ เงินของทะเลอาเดรี ยติกตัดกับสี ส้ม
แสดของกระเบื้องหลังคาเมืองเก่า สวยงามเกินจินตนาการมากว่าคําบรรยายใด ๆ // นําท่านล่องเรื อพาโนราม่า
ชมความสวยงามของเมืองเก่าดูบรอฟนิคให้ครบทุกมุมมอง โดยเรื อพาโนราม่าจะล่องเลียบกําแพงเมืองเก่ามุ่ง
หน้าสู่ “เกาะล็อกครุ ม” (Lokrum) แล้วแล่นชมเกาะก่อนจะกลับเข้าสู่ ท่าเรื อดูบรอฟนิคแห่งเดิม โดยในอดีตสมัย
สงครามครู เสด กษัตริ ยริ ชาร์ ดใจสิ งห์แห่งเกาะอังกฤษเคยมาแวะพัก ณ เกาะล็อกครุ มแห่งนี้

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

บ่าย

นําท่านเที่ยวชมเมืองดูบรอฟนิค ซึ่ งถือว่าเป็ นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991
เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็ นเป้ าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรื อนกว่าครึ่ ง อนุสาวรี ยต์ ่างๆ เสี ยหาย
และทรุ ดโทรม โดยมีการบูรณะเมืองส่ วนที่เสี ยหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปั จจุบนั เมืองดูบรอฟนิค ก็
กลับมาสวยงามอีกครั้ง ชมทัศนียภาพของเมืองซึ่ งดูบรอฟนิคมีที่ต้งั อยูต่ ามแนวชายฝั่งทะเลอาเดรี ยติค ตัวเมือง
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จะเป็ นป้ อมปราการโบราณที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองชมแนวกําแพงป้ อมปราการที่มีขนาดกว้างขวาง
ใหญ่โต ที่ท่านสามารถขึ้นไปชมความงดงามของตัวเมืองได้อย่างดี จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรู ปที่ระลึกบริ เวณ
จัตุรัสกลางเมืองซึ่ งเป็ นสถานที่นดั พบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษ
ผูก้ ระทําผิดด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปที่ระลึกกับ เสาหิ นอัศวิน, หอนาฬิกา ที่ต้ งั อยูป่ ลายสุ ดของถนนสาย
หลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปั ดทําด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปั ดซึ่ งแทนพระจันทร์
บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรู ปปั้ นของ นักบุญ St.Blaise ซึ่ งมีโบสถ์ประจําเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่ง
แรกของเมืองเป็ นฉากหลัง / จากนั้นนําท่านเดินขึ้น “ชมกําแพงเมืองโบราณ” ชมความสวยงามของแนวหลังคา
สี ส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า กําแพงแห่งนี้มีความยาวรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้เพลิดเพลินชม
ความสวยงาม โดยว่ากันว่า ใครมาเมืองดูบรอฟนิคแล้วไม่ได้ข้ ึนมาชมกําแพงเมืองโบราณแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึง
ดูบรอฟนิค

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง เมนูพเิ ศษ กุ้ง LOBSTER ย่ าง เสิ ร์ฟพร้ อมสปาเก็ตตี้ พร้ อม
ชมการแสดงระบําลาโด้ ศิลปะการแสดงท้องถิ่นทีพ่ เิ ศษจัดให้ ชมเฉพาะท่ านเท่านั้น!!! /
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 – 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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วันทีแ่ ปด (8)
เช้ า

ดูบรอฟนิค – ชาฟตัท – เวียนนา (เปลีย่ นเครื่อง)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านช้อปปิ้ งละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซื้อของฝากจาก “Konzum” ซุ ปเปอร์
มาร์ เก็ตท้องถิ่นที่มีสินค้าหลากหลายมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น “KRAS”ช็อคโกแลตท้องถิ่น ยีห่ อ้ ที่เก่าแก่ที่สุดใน
ยุโรปตะวันออก, ไวน์โลกเก่าท้องถิ่น “Dingac”, “Postup” จากองุ่นพันธุ์ทอ้ งถิ่น “Plavac Mali” คุณภาพระดับ
เดียวกับไวน์ฝรั่งเศสหรื ออิตาเลี่ยน และสิ นค้าอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

13.00 น.

นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค (หากมีการทําการคืนภาษีกรุ ณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ ให้ทราบด้วย)

14.55 น.

ออกเดินทางกลับสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยเที่ยวบินที่ OS 732 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.15 นาที)

16.25 น.

เดินทางถึง เวียนนา แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง /ระหว่างรอเครื่ องในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซื้อสิ นค้าใน
สนามบิน หากราคาสิ นค้าใน บิลเดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถทําภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุ ณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ INFORMATION สนามบินเวียนนา

23.20 น.
วันที่เก้า (9)
14.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ OS 025 (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)
กรุ งเทพฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม..
**********************************************
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อัตราค่ าบริการ
รหัส

วันทีเ่ ดินทาง

HR19-001 05 – 13 เม.ย. 19
HR19-004 10 – 18 เม.ย. 19
HR19-005 11 – 19 เม.ย. 19
HR19-007 26 เม.ย. – 04 พ.ค. 19

ราคาค่ าทัวร์
25 ท่ านขึน้ ไป

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่ มีเตียงเสริม)

ห้ องเดี่ยว

จํานวนทีน่ ั่งทีม่ ี

99,900.-

94,900.-

21,900.-

25+1

** ราคานีเ้ ป็ นราคาผู้ใหญ่ หากไม่ ครบอาจจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม**

***ในกรณี ทีม่ ีผ้ ูเดินทางไม่ ครบ ทางบริษัทอาจจะขออนุญาตเก็บค่ าบริการเพิม่ 5,000 บาท
*** ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***
อัตรานีร้ วม
• ตัว๋ เครื่ องบิน ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้
• ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชี ย
• ค่าที่พกั ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
• ค่าพาหนะในระหว่างนําเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
• หัวหน้าทัวร์ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• นํ้าดื่ม วันละ 2 ขวด / วัน / ท่าน
• ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณี เสี ยชีวติ ) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา)
• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ
อัตรานีไ้ ม่ รวม
• ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง ( พาสปอร์ต )
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ / ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ส่งั พิเศษใน
ร้านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริ ษทั จัดให้ เป็ นต้น
• ค่ าธรรมเนียมทิป หัวหน้ าทัวร์ ไทย ท่ านละ 1,000 / คน
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การเลือกหรือการเปลี่ยนเมนูอาหาร
• ทุกท่ านจําเป็ นจะต้ องแจ้ งการเปลีย่ นแปลงอาหารก่ อนเดินทางเท่ านั้น โดยเมนูอาหารจะเปลีย่ นตามความเหมาะสมกับ
เมนูอาหารของมือ้ นั้นๆ และทางบริษัทจะไม่ คืนเงินใดๆทั้งสิ้น
• หากท่ านใดมีการแพ้ อาหารทะเลหรือไม่ รับประทานอาหารทะเล จําเป็ นต้ องแจ้ งเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนเดินทางเท่ านั้น
• หากท่ านใดไม่ รับประทานเนื้อวัว จําเป็ นต้ องแจ้ งเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนเดินทางเท่านั้น และทางบริษัทจะเปลีย่ นเป็ นเมนูหมู
หรือ ไก่ ให้ ตามความเหมาะสมของร้ านอาหาร
• หากแจ้ งการเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารแล้ ว ไม่ สวามารถเปลี่ยนแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้ นบางกรณี) และทางบริษัทจะ
ไม่ คืนเงินใดๆทั้งสิ้ น

วิธีการจองทัวร์

กรุ ณาชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง (First come First served) และชําระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15
วัน หรื อ เมื่อทางสายการบินมีการเรี ยกออกตัว๋ โดยทางบริ ษทั ทัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่ าบริการ
•
•
•
•
•
•
•

ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็ นค่ าบริการของพนักงาน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินทั้งหมด ( หลังจากหักค่ าใช้ จ่ายตามจริง )
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจํา 20,000.- บาท / ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่ าทัวร์
ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
หากมีการออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะคิดค่าบริ การตามจริ ง
หากทางบริ ษทั ฯต้องออกตัว๋ เครื่ องบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผูเ้ ดินทาง
ไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯจะทําการ REFUND กับทางสายการบิน หรื อ ขึ้นอยูก่ บั CONDITION ของทางสายการบิน

เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าโครเอเชีย ประจําปี 2018
•
•
•
•
•
•
•

พาสปอร์ ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสําเนาหน้าพาสปอร์ ต
รู ปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสี ขาว ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตา ขนาดใบหน้า ประมาณ 70-80 %
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนสมรส
หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) หรื อ สําเนาบุค๊ แบ้งค์ยอ้ นหลัง 6 เดือน
จดหมายการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า หรื อ หนังสื อรับรองบริ ษทั ที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน
กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษาให้ขอหนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเท่านั้น และบัตรประจําตัวนักเรี ยน
หรื อนักศึกษา
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โปรดทราบ !
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
• บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อ
การเข้าออกเมือง อันเนื่ องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
***เมื่อท่ านจองทัวร์ และชํ าระเงินมัดจําแล้ ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความ และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ แจ้ งไว้ แล้ ว**

