เทีย
่ วครบทุกไฮไลท์ ไม่ยอ
้ นรูท
เดินทางว ันที่ 8 – 16 เมษายน 2563
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*โมสตาร์ (บอสเนีย) เมืองมรดกโลก
*Cevapi ชวาปี้ อาหารยอดนิยมของ “ยูโกสลาเวีย” โดยมีต้นกําเนิดที่ประเทศบอสเนีย
*ล่องเรื อชิมหอยนางรมสด ๆพร้ อมจิบไวน์ ริมทะเลอาเดรียติค
*ขึน้ กระเช้ าไฟฟ้า ที่ เมืองดูบรอฟนิค
*ชมความงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่
*ชมสนามสู้ รบแห่ ง Arena ณ เมือง พูล่า
*รับประทานปลาเทร้ าซ์ ที่ขึน้ ชื่ อในเขตอุทยาน ณ แคว้น Lika
*เมนูเด็ดเห็ดทรัฟเฟิ้ ลในย่าน Istria
*เมนูปลาหมึกย่าง Grilled Squid เมนูเด็ดของชาวโครแอท
*ปลาแซลม่ อนย่างเลื่องชื่ อในแคว้น Dalmatia
*ปลาทูน่าย่าง (ครีบนํา้ เงิน)
*Mussel ในซอสบูซาร่ า เมนูเด็ดของชาวโครแอท
*กุ้ง Lobster ย่างเสริ์ฟพร้ อมสปาเก็ตตี้ พร้ อมจิบไวน์
*เมนู Black Risotto ที่พลาดไม่ ได้ เลย
*ที่พัก 4 ดาวมาตรฐาน
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กําหนดการเดินทาง : 08 -16 เมษายน 2563
วันพุธ ที่ 08 เม.ย. 63 (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - เวียนนา
20.30 น.
พบกันทีช่ ้นั 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน G ประตู 4 สายการบินออสเตรี ยน แอร์ไลน์
(OS) เจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง
22.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา โดยสายการบินออสเตรี ยน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 026 ( บินตรง ) (ใช้
เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชัว่ โมง )
วันพฤหัสฯ ที่ 09 เม.ย.63 (2) เวียนนา-ซาเกรบ (โครเอเชีย)-ห้างสรรพสินค้าอารีน่า เซนตาร์ – โอพาเทีย
05.35 น.
เดินทางถึง กรุ งเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย (แวะเปลี่ยนเครื่ อง)
06.40 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยเที่ยวบินที่ OS 681
( ใช้ เวลาบิน ประมาณ 50 นาที )
07.35 น.
เดิน ทางถึง สนามบิน Franjo Tudjman Airport เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชี ย หลังผ่านพิธีก าร
ตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดิน ทางสู่ ซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่าพัน ปี จากนั้น นํ าท่านเยี่ยมชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่ าง ที่เชื่ อมกัน ด้ว ยรถราง
FUNICULAR ที่ มีค วามยาวสั้น ที่สุด ในยุโ รป ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ก ที่ต้ ังอยู่ในเขตที่ทําการ
รัฐบาล โดยโบสถ์แห่ งนี้ มีห ลังคาที่โ ดดเด่น ไม่เหมือนใคร จากนั้น นําท่านชม ตลาดกลางเมือง
Dolac Market ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสัน สดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูก นํา
ท่านเข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่ น โบสถ์คาทอลิกประจําเมืองซาเกรบ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับ
การเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ห้างสรรพสินค้า ARENA CENTER เพื่อละลายเงินคูน่า มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อป
ปิ้ งมากมาย และมีซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านซื้อสินค้าท้องถิ่นเป็ นของฝากกลับบ้าน เช่น
ช็อคโกแลตยี่ห้อ KRAS , ไวน์โลกเก่าจากโครเอเชีย , นํ้ามันมะกอกเมดิเตอร์เรเนียน , เห็ดทรัฟเฟิ ลซี
กันเต้
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สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ โอพาเทีย Opatija เมืองที่มีสมญานามว่า
“ไข่ มุ ก แห่ งทะเลอาเดรี ย ติ ค ” ชื่ อ เดิ ม ของเมื อ งนี้ คื อ ABBAZIA แต่ ด้ว ยธรรมชาติ อัน บริ สุ ท ธิ์
ประกอบกับอยู่ริ มทะเลอาเดรี ยติค ที่มีวิลล่าหรู หราสไตล์ออสเตรี ย จึงทําให้โอพาเทีย เป็ นเมือง
ท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย นําท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรู ปกับ รู ปปั้ น
นางแห่ งนกนางนวล Maiden with The Seagull ซึ่ งเป็ นรู ปปั้ นที่ แกะโดย Zvoko Car เป็ นรู ปสตรี
งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ซึ่งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอัธยาศัย

คํ่า

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั เทียบเท่าในระดับ 4 ดาว /รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

วันศุกร์ ที่ 10 เม.ย. 63 (3) โอพาเทีย-พูล่า-โรวินจ์-โอพาเทีย
เช้ า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดิน ทางสู่ พู ล่า Pula โดยใช้เส้ น ทางลัด เลาะตามแนวหน้าผา ผ่านชมท้อ งทะเลสี ค ราม
สวยงามที่สุด โดยตรงข้ามจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK และ เกาะ CRES เดินทางถึง พูล่า
หรื อ โพล่า ในภาษาอิตาเลี่ยน เมืองพูล่าเป็ นเมืองเก่าแก่ที่สุด แห่ งหนึ่งที่มีค วามโดดเด่น ในฐานะ
ศูนย์กลางขอคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็ นเมืองเป็ นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรี ย และเคย
เป็ นดินแดนของประเทศอิตาลี ทําให้มีผูค้ นใช้ภาษาอิตาเลี่ยน กันอย่างแพร่ หลาย แม้กระทัง่ ตามป้าย
จราจร

นําท่านเข้าชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ยิ่งใหญ่ ที่ยงั คงเหลือเป็ นอนุสรณ์และสําคัญที่สุดคือ สนาม
อารี น่า Arena หรื อ Amphitheater สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียม ที่
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กรุ งโรม นับเป็ นอารี น่าที่ใหญ่เป็ นอันดับหก ที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรื องอํานาจ จึงถูกสร้างขึ้นตาม
แบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของกรุ งโรม สามารถจุผูค้ นได้ถึง 22,000
คนโดยผ่านทางเข้าออก 20 ช่องทาง อารี น่าที่เห็นในปัจจุบนั ได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพตามช่วง
ศตวรรษที่ 15 ที่มีการนําหิ นไปสร้างปราสาทและเมือง ในปั จจุบนั มักใช้เป็ นสถานที่จดั งานโอเปร่ า
และดนตรี อื่นๆ รวมทั้งเป็ นสถานที่จดั งานภาพยนตร์ประจําปี อีกด้วย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรวินจ์

( Rovinj ) ระยะทาง 40 กิโ ลเมตร เมื องสวยชายทะเลที่ ต้ ังอยู่ บนแหลมอีส เตรี ย ด้ว ยความที่ ดิน แดนแห่ งนี้ ถู ก
ปกครองโดยเวเนเชี่ยน และอยู่ภายใต้การปกครองของอิตาลีมาก่อน ทําให้สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมือง
นี้ น้ ันมีความคล้ายคลึงกับอิตาลีเป็ นอย่างมาก ชมอาคาร บ้านเรื อนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ที่ พื้นปูด้วยหิ น
ก้อนเล็ก เมืองที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เมนูพิเศษเห็ดทรัฟเฟิ ลและปลาหมึกย่างทีข่ นึ้ ชื่อของแคว้น Istria

บ่าย

นําท่านเดินชมเมือง โรวินจ์ ที่สวยงาม เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ที่ต้งั อยู่บนเนินเขา โบสถ์สไตล์
บาร็อค..ที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่าเป็ นยอดโบสถ์ที่สูงที่สุดของแคว้น นําท่านชม
เขตเมืองเก่า Old Town ที่เต็มไปด้วยความงดงามของตึกรามบ้านช่องที่เรี ยงเป็ นแนวยาวในตรอก
เล็ ก ๆ ริ มชายฝั่ งทะเลอาเดรี ยติก ซึ่ งบริ เวณเมืองเก่าแห่ งนี้ มีลัก ษณะเป็ นเกาะแยกตัว ออกมาจาก
แผ่นดินใหญ่ แต่ได้มีการถมทะเลเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง อิสระ
เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย นําท่านออกเดินทางกลับสู่ โอพาเทีย ( Opatija )
รับประทานอาหารคํ่า ภัตตาคารท้องถิน่ เมนูพเิ ศษปลาแซลม่อนย่าง
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

คํ่า

วันเสาร์ ที่ 11 เม.ย.63 (4) เมืองโอพาเทีย-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่ า (UNESCO)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ นําท่านทางเข้าสู่ อุทยาน
แห่งชาติพลิตวิเซ่ ที่ต้ งั อยู่ใจกลางของ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็ นอุทยานแห่งชาติ ทีไ่ ด้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์ก าร UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้ มีเนื้ อที่ก ว่า 29,482 เฮค
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เที่ยง

บ่าย

คํ่า

เตอร์ พื้ น ที่ ส่ว นใหญ่ป กคลุมด้ว ยนํ้ ามีทะเลสาบสี เขียวมรกตและสี ฟ้า รวมกัน ถึง 16 ทะเลสาบ
เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลดั เลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เมนูปลาเทร้าท์ อาหารขึ้นชื่อในเขต Lika (ในอุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่ เจเซร่ า)

นําท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและนํ้าตกที่ไหลรวยริ นลงสู่ ทะเลสาบทัว่ ทุกหน
ทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระนํ้าใสราวกระจกสะท้อนสี ครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วย หุบ
เขา ต้น ไม้ใหญ่ ที่ร่ มรื่ น (การเดิน เที่ ย วใน อุท ยานขึ้ น อยู่กับ สภาพอากาศในวัน นั้ น ๆ)…นําท่าน
ล่องเรื อข้ามทะเลสาบ Kozjak ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ ที่สุด ในอุทยานและเป็ นทะเลสาบที่เชื่ อม
ระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั เทียบเท่าในระดับ 4 ดาว /รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

วันอาทิตย์ ที่ 12 เม.ย. 63 (5) อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - โทรเกียร์ (UNIESCO) - สปลิท- พระราชวังดิโอเคล
เชี่ยน (UNESCO)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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เที่ยง

บ่าย

คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ โทรเกียร์ Trogir เมืองมรดกโลก...เมื่อถึงเมืองโทรเกียร์นําท่านเดินชมภายในเขต
เมืองเก่าโทรเกียร์ที่มีสถาปั ตยกรรมในสไตล์ กรี ก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ที่ได้มีการ
บูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอร์เลนซ์
ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหิน
แกะสลัก ที่มีรูปปั้ นสิ งโต อดัม & อีฟและรู ปสลักนักบุญองค์สําคัญ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมือง
เก่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นําท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็ นเมืองท่าสําคัญสําหรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเรื อโดยสาร นําท่านเข้าชม “พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน” ที่สร้างขึ้น
จากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยนแห่งอาณาจักรโรมัน ที่ตอ้ งการสร้างพระราชวังสําหรับ
บั้น ปลายชี วิตของพระองค์ ซึ่ ง ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ข้ ึ นทะเบียนให้เป็ น
มรดกโลก ชมห้ องโถงกลางซึ่ งมีทางเดิน ที่ เชื่ อมต่อสู่ ห้องอื่น ๆ ชมลานกว้างซึ่ งล้อมไว้ด้ว ยเสา
หิ นแกรนิ ต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม อิสระ
ให้ท่านเดินช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั

วันจันทร์ ที่ 13 เม.ย. 63 (6) สปลิท – โพซิเทล - บลากายจ์ (บอสเนีย & เฮอเซโกวีน่า) - โมสตาร์ (UNESCO)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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เที่ยง

นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโพซิเทล” (Pocitelj) (ระยะทาง 152 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2. ช.ม.)
โพ ซิ เท ลเป็ น เมื องที่ มี ชื่ อเสี ยง เกี่ ยวกั บ ด้ า น
สถาปั ต ยกรรมแบบอิ ส ลามมิ ค (Islamic) ซึ่ งเป็ น
รู ปแบบสถาปั ตยกรรมที่หาชมได้ยากยิ่ง อีกทั้งเมือง
นี้ ยงั เป็ นเมื องมรดกโลก ที่ ยู เนสโก้ก ําลังบูร ณะให้
เมื อ งแห่ ง นี้ กลั บ มาเป็ นดั ง เดิ ม เช่ น ในอดี ต กาล
เนื่ อ งจากเมื อ งโพซิ เทล (Pocitelj) เป็ นเมื อ งที่ มี
ตํานาน ประเพณี และเรื่ องราว ยาวนานที่สุดในเขต
ยุโ รปตะวัน ออกเฉี ยงใต้ เมื่ อได้เวลาอัน สมควร นําท่ านเดิน ทางสู่ เมื อ ง “บลากายจ์ ” (Blagaj)
(ระยะทาง 173 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ช.ม. 20 นาที) ชม ตลาดเทปา ซึ่งเป็ นเขตเมืองเก่าที่ได้รับ
การอนุรักษ์และยกย่องให้เป็ นมรดกโลก / นําท่านเดินชมเมืองเก่าแห่งนี้ ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย
ชมบ้านแบบเติร์ก (Turkish House) ซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังในโมสตาร์ ปั จจุบนั เจ้าของบ้านยังคง
เป็ นชาวบอสเนียนเชื้อสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เมนูพิเศษ Cevapi” ชวาปี้ อาหารยอดนิยมของ “ยูโกสลาเวีย” โดยมีต้นกําเนิดทีป่ ระเทศบอสเนีย
จากนั้ นนํ าท่ านสู่ “เมื อ งโมสตาร์ ” (Mostar) ประเทศบอสเนี ย และเฮอเซโกวี น่ า (Bosnia &
Herzegovina) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชัว่ โมง) ระหว่างข้ามพรมแดนจะมีการ
ตรวจวีซ่าด้วย โดยระหว่างทางท่านจะผ่านเมืองสวยชื่อว่าเมืองโอมิช (Omis) เป็ นเมืองสวยตั้งอยู่ริม
ทะเลอาเดรี ยติค

โมสตาร์ เป็ นเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโคร
แอต โมสตาร์เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น้ ําเนเรทวาซึ่งเปรี ยบเสมือน
เป็ นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ ําจะเป็ นส่วนของศาสนา
อิสลามคือเป็ นส่วนที่เป็ นที่ต้งั ของสุเหร่ าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็ นส่ วนของศาสนา
คริ สต์ แบบคาทอลิ ก อัน เป็ นที่ ต้ งั ของโบสถ์และที่ อยู่ข องนัก บวช ปั จ จุบัน โมสตาร์ เป็ นเมือ งที่
สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่งหนึ่งประเทศของบอสเนีย คําว่า โมสตาร์ มาจากคําว่า “The Bridge
Keepers” แปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูรักษาสะพานที่ต้งั อยู่เหนือแม่น้ าํ เนเรทว่า
คํ่า

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั เทียบเท่าในระดับ 4 ดาว /รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
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วันอังคาร ที่ 14 เม.ย. 63 (7) โมสตาร์ - มาลี สตอน – ชิมหอยนางรม - ดูบรอฟนิค (UNESCO)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน Mali Ston โดยก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน แวะซื้อสินค้าของ
ฝากต่างๆที่เมืองนีอุม ซึ่งเป็ นเมืองที่อยู่ในเขตประเทศบอสเนียแอนด์เฮอเซโกวีน่า เมื่อซื้อสิ นค้า –
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกในเขตประเทศบอสเนียฯ เรี ยบร้อย นําท่านเดินทางต่อสู่ ฟาร์มเลี้ยงหอย ณ เมือง
มาลี สตอน ชมขั้นตอนต่างๆ ของฟาร์มหอยแล้วให้ท่านได้ล่องเรื อ พร้อมลองลิ้มชิมรส หอยนางรม
สดๆ จากทะเลอเดรี ยติค จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดๆ บริ เวณอ่าวมาลี สตอน แห่งท้องทะเลอาเด
รี ยติก

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวันแบบพืน้ เมือง
เมนูออเดิร์ฟด้วยหอยแมลงภู่ในซอสบูซาร่ า เมนูพิเศษปลาทูน่าครีบนํ้าเงินย่าง
นําท่านเดิน ทางสู่ เมือง ดูบรอฟนิ ค ไข่มุก แห่ งทะเลอาเดรี ยติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐ
โครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็ นเมืองที่สวยงามติดอันดับ
ต้นๆ ของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็ นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโก
สลาฟ บ้านเรื อนกว่าครึ่ ง อนุสาวรี ยต์ ่างๆ เสี ยหาย และทรุ ดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มี
การได้มี ก ารลงนามในสนธิ สัญ ญา ERDUT สงบศึก และเริ่ ม เข้าสู่ ส ภาวะปกติ UNESCO และ
สหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปั จจุบนั
เมืองดูบรอฟนิ ค ก็กลับ มาสวยงามอีก ครั้ง และมีก ารส่ งเสริ มให้เป็ นมรดกโลกอีก เมืองหนึ่ งชม
ทัศนี ย ภาพของเมืองซึ่ ง ดู บรอฟนิ ค ที่ต้ งั อยู่ต ามแนวชายฝั่ งทะเลอเดรี ยติค ตัว เมืองจะเป็ นป้ อม
ปราการโบราณที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกําแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต
ที่ท่านสามารถขึ้นไป ชมความงดงามของตัวเมืองได้อย่างดี /อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปที่ระลึกกับ เสา
หินอัศวิน, หอนาฬิกา ที่ต้ งั อยู่ปลายสุ ดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทําด้วย
เหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และ
รู ปปั้ นของ นักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจําเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็ นฉากหลัง
เพิ่มเสน่ห์มนต์ขลังสวยสดงดงาม
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ณ ภัตตาคาคารอาหารพื้นเมือง
เมนู: Starter กันด้วยเมนู Black Risotto เมนูเด็ดกับ Lobster with spaghetti พร้ อมจิบไวน์แดง
(หรือถ้าท่านไหนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ท่านสามารถเลือกเป็ น soft drink)
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันพุธ ที่ 15 เม.ย. 63 (8) ดูบรอฟนิค - กระเช้ าไฟฟ้า – ละลาย Kuna ณ ห้าง Sub City – เวียนนา (เปลีย่ นเครื่อง)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่ านเดิ น ทางสู่ ส ถานี เคเบิ ล คาร์ เพื่ อ ขึ้ น กระเช้า
ไฟฟ้า สู่ ยอดเขา SRD ที่มีความสู ง 400 เมตร เพื่อชม
วิว ทิ วทัศน์ที่ค งความเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องบ้านเมือ ง
หลังคาสี และความงดงามทะเลอาเดรี ยติก ยามสี น้ ํา
เงินของทะเลอาเดรี ยติกตัดกับสีส้มแสดของกระเบื้อง
หลังคาเมื องเก่ า สวยงามเกิ น จิ น ตนาการมากว่าคํา
บรรยายใด ๆ / นําท่านช้อปปิ้ งละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซื้อของฝาก
จาก “Konzum” ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทีม่ ีสินค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น “KRAS” ช็อค
โกแลตท้องถิ่น ยี่ห้อที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก, ไวน์โลกเก่าท้องถิ่น “Dingac”, “Postup” จาก
องุ่นพันธุ์ทอ้ งถิ่น “Plavac Mali” คุณภาพระดับเดียวกับไวน์ฝรั่งเศสหรื ออิตาเลี่ยน และสินค้าอื่น ๆ
อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่เมืองชาฟตัท เมืองน้อยน่ารัก
ริ มทะเลอาเดรี ยติก ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองของชาวโรมัน
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11.30 น.
13.00 น.
14.30 น.
นาที)
16.25 น.

23.20 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินดูบรอฟนิค(หากมีทาํ การคืนภาษีกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบด้วย)
ออกเดินทางกลับสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยเที่ยวบินที่ OS 732 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.15
เดินทางถึง เวียนนา แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง / ระหว่างรอเครื่ องในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซื้อ
สินค้าในสนามบิน หากราคาสินค้าใน บิลเดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถทําภาษีคนื ได้ (TAX
REFUND) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ INFORMATION สนามบินเวียนนา
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่ โมง)

วันพฤหัสฯ ที่ 16 เม.ย. 63 (9) กรุงเทพมหานคร สนามบินสุวรรณภูมิ
14.20 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม...

อัตราค่าบริการ
รหัส

วันที่เดินทาง

ราคาค่าทัวร์
25 ท่ านขึน้ ไป

WE080420

08 – 16 เม.ย . 63

87,990

เด็ก พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน
(ไม่ มีเตียงเสริม)

ห้ องเดี่ยว

84,990

15,900

จํานวนที่นั่ง

25+1

** ราคานี้เป็ นราคาผู้ใหญ่หากไม่ครบอาจจะเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม**
***ในกรณี ที่มีผ้เู ดินทางไม่ครบ ทางบริษัทอาจจะขออนุญาตเก็บค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท
*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***
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อัตรานี้รวม
•
•
•
•
•
•
•

ตัว๋ เครื่ องบิน ออสเตรียนแอร์ ไลน์ ไป – กลับ ( ชั้น ECONOMY ) ตามรายการที่ระบุไว้
ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย
ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าพาหนะในระหว่างนําเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
• หัวหน้าทัวร์ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• นํ้าดื่ม วันละ 1 ขวด / วัน / ท่าน
• ประกันภัยการเดินทาง 2,000,000 บาท (ในกรณี เสี ยชีวิต) / 2,000,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต )
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สง่ั พิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ / ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ส่ัง
พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษทั จัดให้ เป็ นต้น
• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ 2 Euro ต่อคนต่อวัน
• ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน
การเลือกหรือการเปลี่ยนเมนูอาหาร
• ทุกท่ านจําเป็ นจะต้ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงอาหารก่ อ นเดินทางเท่ านั้น โดยเมนู อาหารจะเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมกับเมนูอาหารของมื้อนั้นๆ และทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น
• หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จําเป็ นต้องแจ้งเจ้าหน้ าที่ก่อนเดินทางเท่านั้น
• หากท่านใดไม่รับประทานเนื้อวัว จําเป็ นต้ องแจ้งเจ้าหน้ าที่ก่อนเดินทางเท่ านั้น และทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็ น
เมนูหมู หรือ ไก่ ให้ตามความเหมาะสมของร้ านอาหาร
• หากแจ้ งการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารแล้ ว ไม่ สวามารถเปลี่ยนแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้นบางกรณี) และ
ทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น
วิธีการจองทัวร์
กรุ ณาชําระมัดจําท่านละ 35,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง (First come First served) และชําระส่ วนที่เหลือก่อน
เดินทาง 30 วัน หรื อ เมื่อทางสายการบินมีการเรี ยกออกตัว๋ โดยทางบริ ษทั ทัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมี
การเรี ยกเก็บเงิน
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เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ
•
•
•
•
•
•
•

ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็ นค่าบริการของพนักงาน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินทั้งหมด ( หลังจากหักค่าใช้ จ่ายตามจริง )
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจํา 35,000.- บาท / ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
หากมีการออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะคิดค่าบริการตามจริ ง
หากทางบริ ษทั ฯต้องออกตัว๋ เครื่ องบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผู ้
เดินทางไม่ผ่าน ทางบริ ษทั ฯจะทําการ REFUND กับทางสายการบิน หรื อ ขึ้นอยู่กบั CONDITION ของทาง
สายการบิน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ประจําปี 2020
•
•
•
•
•
•
•

พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสําเนาหน้าพาสปอร์ต
รู ปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตา ขนาดใบหน้าประมาณ70-80 %
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนสมรส
หลักฐานการเงิน : จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) หรื อ สําเนาบุ๊คแบ้งค์ ย้อนหลัง 6 เดือน
จดหมายการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น
กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า หรื อ หนังสือรับรองบริ ษทั ที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน
กรณีเป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเท่านั้น และบัตรประจําตัว
นักเรี ยนหรื อนักศึกษา

โปรดทราบ !
• บริ ษ ัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิน ทาง ในกรณี ที่มีผูเ้ ดิน ทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู ้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของ
สาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ
ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
• บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวี
ซ่า หรื อการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
***เมื่อท่ านจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว**
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