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เดินทางระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 06 มี.ค. 2563

ซาเกรบ (เมืองหลวง) – สปลิท – นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค (UNESCO)
โทรเกียร์ – ซีบีนิก – โวดิเซ่ – ซาด้า - อุทยานแห่ งชาติพลิทวิเซ่ – โอพาเทีย – พูล่า – โรวินจ์
ซาเกรบ (เมืองหลวง)
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*ล่องเรื อชิมหอยนางรมสด ๆพร้ อมจิบไวน์ ริมทะเลอาเดรียติค
*ขึน้ ชมกําแพงเมืองโบราณ ที่ เมืองดูบรอฟนิค
*ชมความงามของธรรมชาติในฤดูหนาวที่อุทยานแห่ 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
*กินหอยนางรมสดๆจากทะเลอาเดรียติค
*กุ้ง Lobster ย่างเสริ์ฟพร้ อมสปาเก็ตตี้ พร้ อมจิบไวน์
*ที่พัก 4 ดาวมาตรฐาน
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รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ กําหนดเดินทางวันที่
วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ.63 (1) กรุงเทพฯ
21.00 น.
23.55 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ ไลน์
พบกับเจ้าหน้าที่ทางบริ ษทั คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก ด้านสัมภาระและเอกสารแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรี ย โดยเที่ยวบินที่ OS 026 [ใช้เวลาบิน 10.50 ชัว่ โมง]

วันศุกร์ ที่ 28 ก.พ.63 (2) เวียนนา (ออสเตรีย/แวะเปลี่ยนเครื่ อง) – ซาเกรบ (โครเอเชีย) – สปลิท(UNESCO)
05.25 น.
07.00 น.
07.50 น.

เที่ยง

บ่าย

คํ่า

เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย (แวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงซาเกรบ โดยเที่ยวบินที่ OS 681 (ใช้ เวลาบินประมาณ 50 นาที)
เดินทางถึง กรุงซาเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองสปลิท (SPLIT) เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็ นเมืองท่า
สําคัญสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเรื อโดยสาร / เดินทางถึง สปลิท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นําท่านเดิน ชม พระราชวั ง ดิ โอคลี เชี่ ย น (DIOCLETIEN’S PALACE) ที่สร้างขึ้ น จากพระประสงค์ข อง
จัก รพรรดิ ดิ โอคลี เชี่ ยน ที่ต ้องการสร้างพระราชวังสําหรับบั้น ปลายชี วิต ของพระองค์ ซึ่ งใช้เวลาในการ
ก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ข้ นึ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก ชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้อง
อื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ดว้ ยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลัก
อย่างวิจิตรสวยงาม อิสระมีเวลาให้ท่านเดินช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็ นร้านขายของที่ระลึก, ร้านขาย
เนคไท, รองเท้าหนัง, เสื้อกีฬา และอื่นๆอีกมากมาย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว / รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั

วันเสาร์ ที่ 29 ก.พ.63 (3)
เช้ า

สปลิท – นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค (UNESCO) – ขึน้ กําแพงเมืองโบราณ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) โดยก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน แวะซื้อสินค้าของ
ฝากต่างๆ ที่เมืองนีอุม (บอสเนีย) ซึ่งเป็ นเมืองที่อยู่ในเขตประเทศบอสเนียแอนด์เฮอเซโกวีน่า เมื่อซื้อสินค้า –
ถ่ายรู ปเป็ น ที่ระลึกในเขตประเทศบอสเนียฯ เรี ยบร้อย นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองมาลี สตอน

เที่ยง
บ่าย

คํ่า
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง มาลี สตอน
เมนูพิเศษออเดิร์ฟด้วยหอยนางรมกับเมนูจานหลัก ปลาทูน่าครีบนํ้าเงิน
นําท่ านเดิน ทางสู่ เมื อ งดู บ รอฟนิ ค (DUBROVNIK) ไข่มุ ก แห่ งทะเลอาเดรี ยติ ก เมือ งทางตอนใต้ข อง
สาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่สุด แห่ งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็ นเมืองที่สวยงามติด
อันดับต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็ นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกฯ
บ้านเรื อนกว่าครึ่ ง อนุสาวรี ยต์ ่างๆ เสียหาย และทรุ ดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการได้
มีก ารลงนามในสนธิ สัญ ญา ERDUT สงบศึก และเริ่ มเข้าสู่ สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้
ร่ วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่ วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบนั เมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมา
สวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริ มให้เป็ นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภาพของเมืองซึ่ งดูบรอฟนิค ที่ต้ งั
อยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอเดรี ยติค ตัวเมืองจะเป็ นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง

จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรู ปที่ระลึกบริ เวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็ นสถานที่นัด พบและประกอบกิจกรรมของ
ชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผูก้ ระทําผิดด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอ
นาฬิ กา ที่ต้ งั อยู่ปลายสุ ดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทําด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรง
ลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรู ปปั้ นของ นักบุญ St.Blaise
ซึ่งมีโบสถ์ประจําเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็ นฉากหลังเพิม่ เสน่ห์มนต์ขลังสวยสดงดงาม /
จากนั้นนําท่านเดินขึ้น “ชมกําแพงเมืองโบราณ” ชมความสวยงามของแนวหลังคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมือง
เก่า กําแพงแห่งนี้มคี วามยาวรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้เพลิดเพลินชมความสวยงาม โดยว่ากัน
ว่า ใครมาเมืองดูบรอฟนิคแล้วไม่ได้ข้ นึ มาชมกําแพงเมืองโบราณแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึงดูบรอฟนิค
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ณ ภัตตาคาคารอาหารพื้นเมือง
เมนู: Starter กันด้ วยเมนู Mussel ในซอสบูซาร่ า เมนูเด็ดกับ Lobster with spaghetti พร้ อมจิบไวน์ แดง (หรื อ
ถ้าท่านไหนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ท่านสามารถเลือกเป็ น soft drink) / นําท่านเข้าสู่ทพี่ กั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันอาทิตย์ ที่ 1 มี.ค.63 (4)
เช้ า

เที่ยง

ดูบรอฟนิค – โทรเกียร์ (UNESCO) – โวดิเซ่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดิน ทางโดยรถโค้ชสู่ เมือ งโทรเกียร์ (TROGIR) เป็ นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “A LITTLE
VENICE” และถูกยกย่องให้เป็ นมรกดโลกทั้งเมือง โดยเมืองโทรเกียร์มีลกั ษณะเป็ นเกาะขนาดเล็ก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองเมนูชวาปี้ ซึ่งเป็ นอาหารของชาวยูโกสลาฟ (ในจาน
จะมีหมูกับไก่)

บ่าย
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นําท่านเดินชมภายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรี ก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตู
เมือง ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์
ลอร์เลนซ์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหิน
แกะสลัก ที่มีรูปปั้ นสิ งโต อดัม & อีฟและรู ปสลักนักบุญองค์สําคัญ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่าและ
เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย โดยอีกด้านของเมืองจะเป็ นคล้ายๆกับท่าจอดเรื อขนาดเล็ก ท่านสามารถ
เดินชมความสวยงามได้อย่างเพลิดเพลิน

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองโวดิเซ่ (VODICE) เมืองสวนริ มทะเล อิสระให้ท่านได้ชมเมืองริ ม
ทะเลตามอัธยาศัย

คํ่า

นําท่านเข้าสู่ที่พกั หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว / รับประทานอาหารคํ่า แบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรมที่พกั

วันจันทร์ ที่ 2 มี.ค.63 (5)
เช้ า

โวดิเซ่ – ซีบินิค – ซาดาร์ - อุทยานแห่ งชาติ พลิทวิเซ่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองซีบีนิค (SIBENIK) เมืองเก่าริ มฝั่งทะเลอาเดรี ยติค ซึ่งทะเลอาเดรี ยติก
ก็คือ ทะเลย่อยของทะเลเมดิเตอร์เรเนี ย นนั้นเอง โดยเมืองซี บีนิ ค จะมีอาคารบ้านเรื อนที่มีหลังคาทําด้ว ย
กระเบื้ อ งสี แ สด สไตล์เรอเนสซองส์ ที่ ได้รับ อิท ธิ พ ลจากทางอิต าลี ชมสภาว่าการเมื องเก่ า THE OLD
LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15
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เที่ยง
บ่าย

คํ่า

นําท่านชม มหาวิหารเซนต์ เจมส์ (St. James) หรื อ เซนต์ จาคอบ (St. Jakob ) ที่ผสมผสานสถาปั ตยกรรม
อิตาเลี่ยน – ดัลเมเชี่ยนได้อย่างลงตัว งดงามด้วยยอดโดมและหลังคาที่ประดับด้วยแผ่นหิ น และไม่มีการใช้
วัสดุมาเชื่อมต่อ จนได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้
รับประทานอาหารคํ่า ภัตตาคารท้องถิน่ เมนูพเิ ศษปลาแซลม่อนย่าง
นําท่านเดินทางสู่เมือง ซาดาร์ / นําท่านเที่ยวชม เมืองซาดาร์ Zadar เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี
มาแล้ว และเป็ นเมืองท่าสําคัญซึ่ ง ตั้งอยู่บนคาบสมุทรทะเลอาเดรี ยติค และเป็ นท่าเรื อสู่ ประเทศอิตาลี เป็ น
ท่าเรื อที่มีบทบาทสําคัญมาตั้งแต่ในยุคโบราณ นําท่านชม ซี ออแกน Sea Organ เป็ นผลงานการออกแบบที่มี
ชื่อเสียงของเมืองซาร์ดาร์ โดยศิลปิ นที่มีชื่อว่า นิโคล่า บาซิช เป็ นผลงานด้านเสียงเพลงจากการทําแนวบันได
หินอ่อนเป็ นช่องๆ ตามชายฝั่ง แล้วนํ้าทะเลซัดเข้าหาฝั่ง ทําให้เกิดเสียงบรรเลงจากธรรมชาติ ชม โรมันฟอรั ม
Roman Forum ลานประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบนั หลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง ซึ่งถือว่าเป็ นสิ่งก่อสร้างที่
มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรี ยติก ถ่ายรู ปกับ โบสถ์ เซนต์ โดแนท St. Donatus Church
ซึ่งตั้งอยู่บริ เวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม ซึ่งเป็ นโบสถ์ ไบแซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในเขตดัลเมเชียน

นําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ เป็ นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้ อที่กว่า 187,500.- ไร่ พื้นที่ส่วน
ใหญ่ ปกคลุ มด้วยนํ้ามี ทะเลสาบสี เขียวมรกตและสี ฟ้า รวมกัน ถึง 16 ทะเลสาบ เชื่ อมต่อกัน ด้ว ยทางเดิน
สะพานไม้ลดั เลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม.)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ที่ดีที่สุดในเขตอุทยาน หรื อเทียบเท่า / รับประทานอาหารคํ่า ณ
โรงแรมที่พกั
***โรงแรมในเขตอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่มีบริการในระดับ 3 ดาวเท่านั้น***

วันอังคาร ที่ 3 มี.ค.63 (6)
เช้ า

อุทยานแห่ งชาติพลิทวิเซ่ – ล่องเรื อทะเลสาบ – โอพาเทีย(เมืองรีสอร์ ทระดับโลก)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและนํ้าตกที่กลายเป็ นธารนํ้าแข็ง ที่มีความสวยงามไปอีก
แบบ /นําท่าน ล่องเรื อข้ามทะเลสาบ KOZJAK ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็ นทะเลสาบที่
เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง ( การล่องเรื อและการเดินในอุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ในแต่ละวัน)
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เที่ยง
บ่าย

คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เมนูปลาเทร้ าท์ อาหารขึน้ ชื่อในเขต Lika (ในอุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่ เจเซร่ า)
นําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ โอพาเทีย Opatija (ระยะทาง 195 ก.ม. ประมาณเวลาเดินทาง 2
ช.ม.) เมื อ งที่ มี ส มญานามว่ า “ไข่ มุ ก แห่ ง ทะเลอาเดรี ย ติ ค ” ชื่ อ เดิ ม ของเมื อ งนี้ คื อ ABBAZIA แต่ ด้ว ย
ธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ประกอบกับอยู่ริมทะเลอาเดรี ยติค ที่มีวิลล่าหรู หราสไตล์ออสเตรี ย จึงทําให้โอพาเทีย
เป็ นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย นําท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรู ปกับ รู ป
ปั้นนางแห่งนกนางนวล Maiden with The Seagull ซึ่งเป็ นรู ปปั้ นที่แกะโดย Zvoko Car เป็ นรู ปสตรี งดงาม
ที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ซึ่งถือว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอัธยาศัย

นําท่านเข้าสู่ที่พกั หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว / รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก

วันพุธ ที่ 4 มี.ค.63 (7) โอพาเทีย – พูล่า - โรวินจ์ - ซาเกรบ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางสู่ พูล่า Pula (ระยะทาง 105 ก.ม. ประมาณเวลาการเดินทาง 1.45 ช.ม.)โดยใช้เส้นทางลัดเลาะ
ตามแนวหน้าผา ผ่านชมท้องทะเลสีครามสวยงามที่สุด โดยตรงข้ามจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK และ
เกาะ CRES เดินทางถึง พูล่า หรื อ โพล่า ในภาษาอิตาเลี่ยน เมืองพูล่าเป็ นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีความ
โดดเด่นในฐานะศูนย์กลางขอคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็ นเมืองเป็ นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรี ย
และเคยเป็ นดินแดนของประเทศอิตาลี ทําให้มีผูค้ นใช้ภาษาอิตาเลี่ยน กันอย่างแพร่ หลาย แม้กระทัง่ ตามป้าย
จราจร
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นําท่านเข้าชมสิ่ งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ย่ิงใหญ่ ที่ยงั คงเหลือเป็ นอนุสรณ์และสําคัญที่สุดคือ สนามอารี น่า
Arena หรื อ Amphitheater สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียม ที่กรุ งโรม นับเป็ น
อารี น่าที่ใหญ่เป็ นอันดับหก ที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรื องอํานาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบับสถาปั ตยกรรม
โรมัน อย่ างเดี ยวกับ โคลอสเซี ยมของกรุ งโรม สามารถจุผูค้ นได้ถึง 22,000 คนโดยผ่านทางเข้าออก 20
ช่องทาง อารี น่าที่เห็นในปั จจุบนั ได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพตามช่วงศตวรรษที่ 15 ที่มีการนําหินไปสร้าง
ปราสาทและเมือง ในปั จจุบนั มักใช้เป็ นสถานที่จดั งานโอเปร่ า และดนตรี อื่นๆ รวมทั้งเป็ นสถานที่จดั งาน
ภาพยนตร์ประจําปี อีกด้วย จากนั้นนําท่านเดิน ทางสู่ โรวินจ์ Rovinj (ระยะทาง 40 ก.ม. ประมาณเวลาการ
เดินทาง 45 นาที) เมืองสวยชายทะเลที่ต้งั อยู่บนแหลมอีสเตรี ย ด้วยความที่ดินแดนแห่งนี้ถูกปกครองโดยเวเน
เชี่ยน และอยู่ภายใต้การปกครองของอิตาลีมาก่อน ทําให้สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองนี้น้ นั มีความ
คล้ายคลึงกับอิตาลีเป็ นอย่างมาก ชมอาคาร บ้านเรื อนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ที่พ้นื ปูดว้ ยหิ นก้อนเล็ก
เมืองที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้น
เมืองเมนูพเิ ศษ เห็ดทรัฟเฟิ ลและปลาหมึกย่างทีข่ นึ้ ชื่อของแคว้น Istria
นําท่านเดินชมเมือง โรวินจ์ ที่สวยงาม เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ทีต่ ้งั อยู่บนเนินเขา โบสถ์สไตล์บาร็อค ที่
มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่าเป็ นยอดโบสถ์ที่สูงที่สุดของแคว้น นําท่านชม เขตเมืองเก่า Old
Town ที่เต็มไปด้วยความงดงามของตึกรามบ้านช่องที่เรี ยงเป็ นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริ มชายฝั่งทะเลอาเดรี
ยติก ซึ่งบริ เวณเมืองเก่าแห่งนี้มีลกั ษณะเป็ นเกาะแยกตัวออกมาจากแผ่นดินใหญ่ แต่ได้มีการถมทะเลเชื่อมต่อ
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คํ่า

กับแผ่นดินใหญ่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย นําท่านออก
เดินทางกลับสู่ ซาเกรบ (Zagreb)
รับประทานอาหารกลางวันเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน / นําท่านเข้าสู่ที่พกั หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มี.ค.63 (8) ซาเกรบ – สนามบินซาเกรบ – เวียนนา
เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเที่ยวชม เมืองซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เมืองสําคัญที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า
พันปี / นําท่านเยี่ยมชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ที่เชื่อมกันด้วยรถราง FUNICULAR ที่มีความยาวสั้น
ที่สุดในยุโรป ผ่านชม โบสถ์ เซนต์มาร์ ก ที่ต้ งั อยู่ในเขตที่ทาํ การรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งนี้ มีหลังคาที่โดดเด่น
ไม่เหมือนใคร / จากนั้น นําท่านเดิน ชม ตลาดกลางเมื อง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสัน
สดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูก / นําท่านเข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่ น โบสถ์คาทอลิก
ประจําเมืองซาเกรบ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า

13.30

รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เมนูพิเศษเสต๊กเนื้อลูกวัว (สําหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อทางเรามีเมนูไก่, หมู)
นําท่านเดินทางสู่สนามบินซาเกรบ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยเที่ยวบินที่ OS 678 (ใช้ เวลาบินประมาณ 55 นาที)
เดินทางถึง สนามบินเวียนนา แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง
หมายเหตุ ระหว่างรอเครื่ องในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซื้อสิ นค้าในสนามบิน หากราคาสินค้าในบิล
เดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถทําภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ INFORMATION
สนามบินเวียนนา
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025

บ่าย
18.40 น.
19.35 น.

23.20 น.

วันศุกร์ ที่ 6 มี.ค.63 (9)
15.15 น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม...
*************************************
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อัตราค่ าบริการ
รหัส

วันที่เดินทาง

WE270220 27 ก.พ. – 06 มี.ค. 63

ราคาค่าทัวร์
25 ท่านขึน้ ไป

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริม)

ห้องเดี่ยว

75,900

72,900

12,900

จํานวนที่นั่ง

25+1

** ราคานี้เป็ นราคาผู้ใหญ่สําหรับ 20 ท่านขึน้ ไปเท่านั้นหากไม่ครบ
อาจจะเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม**
*** ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ***
อัตรานี้รวม

• ตัว๋ เครื่ องบิน ออสเตรียน แอร์ ไลน์ ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้
• ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
• ค่าที่พกั ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

• ค่าพาหนะในระหว่างนําเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ

• หัวหน้าทัวร์ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

• ประกันภัยการเดินทาง 2,000,000 บาท (ในกรณี เสี ยชีวิต) / 2,000,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา)
• ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย (ไม่ตอ้ งโชว์ตวั ) ใช้เวลาประมาณ 15-20 วันทําการ

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง

• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่ าธรรมเนียมทิป หัวหน้ าทัวร์ ไทย ท่ านละ 1,000 / คน

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ 2 Euro ต่อคน ต่อวัน

วิธีการจองทัวร์

กรุณาชําระมัดจําท่ านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง (First come First served) และชําระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง
30 วัน หรื อ เมื่อทางสายการบินมีการเรี ยกออกตัว๋ โดยทางบริ ษทั ทัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่ าบริการ
•
•
•
•
•
•
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ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็ นค่ าบริการของพนักงาน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจํา 50% ของเงินมัดจํา + ค่าวีซ่า
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของเงินมัดจํา
ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
หากมีการออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะคิดค่าบริการตามจริ ง
หากทางบริ ษทั ฯต้องออกตัว๋ เครื่ องบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผูเ้ ดินทาง
ไม่ผ่าน ทางบริ ษทั ฯจะทําการ REFUND กับทางสายการบิน หรื อ ขึ้นอยู่กบั CONDITION ของทางสายการบิน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าโครเอเชีย ประจําปี 2020
•
•
•
•
•
•
•

พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสําเนาหน้าพาสปอร์ต
รู ปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตา ขนาดใบหน้า ประมาณ 70-80 %
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนสมรส
หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) หรื อสําเนาบุ๊คแบ้งค์ยอ้ นหลัง 6 เดือน
จดหมายการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น
กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน
กรณีเป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเท่านั้น และบัตรประจําตัวนักเรี ยน
หรื อนักศึกษา

โปรดทราบ !
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทมี่ ีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การ
บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
• บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อ
การเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
***เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว***

