
CROATIA ARDRIATIC 2020 / หน้า | 1 

 

  
 

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

ซาเกรบ (เมืองหลวง) – สปลิท – นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค (UNESCO)  

โทรเกียร์ – ซีบีนิก –  โวดิเซ่ – ซาด้า - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ – โอพาเทีย – พูล่า – โรวินจ์  

ซาเกรบ (เมืองหลวง) 
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*ล่องเรือชิมหอยนางรมสด ๆพร้อมจิบไวน์ ริมทะเลอาเดรียติค 

*ขึน้ชมกําแพงเมืองโบราณ ท่ี เมืองดูบรอฟนิค 

*ชมความงามของธรรมชาติในฤดูหนาวท่ีอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 

*ชมสนามสู้รบแห่ง Arena ณ เมือง พูล่า 

*รับประทานปลาเทร้าซ์ท่ีขึน้ช่ือในเขตอุทยาน ณ แคว้น Lika 

*เมนูเด็ดเห็ดทรัฟเฟ้ิลในย่าน Istria 

*เมนูปลาหมึกย่าง Grilled Squid เมนูเด็ดของชาวโครแอท 

*ปลาแซลม่อนย่างเลื่องช่ือในแคว้น Dalmatia 

*ปลาทูน่าย่าง (ครีบน้ําเงิน) 

*Mussel ในซอสบูซาร่า เมนูเด็ดของชาวโครแอท 

*กินหอยนางรมสดๆจากทะเลอาเดรียตคิ 

*กุ้ง Lobster ย่างเสร์ิฟพร้อมสปาเกต็ตี ้พร้อมจิบไวน์ 

*ท่ีพัก 4 ดาวมาตรฐาน 
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รายละเอียดโปรแกรมทัวร์กําหนดเดินทางวันท่ี  

วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ.63  (1)   กรุงเทพฯ  

21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ G สายการบนิออสเตรียน แอร์ไลน์ 

พบกบัเจา้หนา้ท่ีทางบริษทั คอยให้การตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวก ดา้นสัมภาระและเอกสารแก่ท่าน 

23.55 น. ออกเดนิทางสู่ เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยเท่ียวบินท่ี OS 026 [ใชเ้วลาบิน 10.50 ชัว่โมง] 

 

วันศุกร์ ที่ 28 ก.พ.63  (2)      เวียนนา (ออสเตรีย/แวะเปลี่ยนเคร่ือง) – ซาเกรบ (โครเอเชีย) – สปลิท(UNESCO) 

05.25 น. เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 

07.00 น. ออกเดนิทางต่อสู่ กรุงซาเกรบ โดยเท่ียวบินท่ี OS 681 (ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที) 

07.50 น. เดินทางถึง กรุงซาเกรบ (ZAGREB) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

  นําท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองสปลิท (SPLIT) เมืองใหญ่อนัดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองท่า

สําคญัสําหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวโดยเรือโดยสาร / เดินทางถึง สปลิท 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย นําท่านเดินชม พระราชวังดิโอคลีเช่ียน (DIOCLETIEN’S PALACE) ท่ีสร้างขึ้นจากพระประสงค์ของ

จกัรพรรดิดิโอคลีเช่ียน ท่ีต้องการสร้างพระราชวงัสําหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซ่ึงใช้เวลาในการ

ก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ชมห้องโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่ห้อง

อ่ืนๆ ชมลานกวา้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกั

อย่างวิจิตรสวยงาม อิสระมีเวลาให้ท่านเดินช้อปป้ิงตามอธัยาศยั ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของท่ีระลึก, ร้านขาย

เนคไท, รองเทา้หนงั, เส้ือกีฬา และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค่ํา  นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว / รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 

วันเสาร์ ที่ 29 ก.พ.63   (3) สปลิท – นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค (UNESCO) – ขึน้กําแพงเมืองโบราณ 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) โดยก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน แวะซ้ือสินคา้ของ 

  ฝากต่างๆ ท่ีเมืองนีอุม (บอสเนีย) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีอยู่ในเขตประเทศบอสเนียแอนด์เฮอเซโกวีน่า เม่ือซ้ือสินคา้ – 

ถ่ายรูปเป็น ท่ีระลึกในเขตประเทศบอสเนียฯ เรียบร้อย นาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองมาลี สตอน  
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง มาลี สตอน  

  เมนูพิเศษออเดร์ิฟด้วยหอยนางรมกับเมนูจานหลัก ปลาทนู่าครีบนํ้าเงิน  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของ

สาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย และเป็นเมืองท่ีสวยงามติด

อนัดับตน้ๆของโลก ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ไดเ้ป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกฯ 

บา้นเรือนกว่าคร่ึง อนุสาวรียต์่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลงัจากนั้นในปี 1995 ไดมี้การได ้

  มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเร่ิมเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้

ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนท่ีเสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอนัส้ัน ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิค ก็กลบัมา

สวยงามอีกครั้ ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงชมทศันียภาพของเมืองซ่ึงดูบรอฟนิค ท่ีตั้ง

อยู่ตามแนวชายฝ่ังทะเลอเดรียติค ตวัเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง 

   

 

 

 

   

 

 

  จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ีระลึกบริเวณจตัุรัสกลางเมืองซ่ึงเป็นสถานท่ีนัดพบและประกอบกิจกรรมของ

ชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานท่ีลงโทษผูก้ระทาํผิดดว้ย อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปท่ีระลึกกบั เสาหินอัศวิน, หอ

นาฬิกา ท่ีตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลกั สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1444 หนา้ปัดทาํด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรง

ลูกกลมๆ ใตห้นา้ปัดซ่ึงแทนพระจนัทร์บอกขา้งขึ้นขา้งแรมในสมยัก่อน และรูปป้ันของ นักบุญ St.Blaise  

  ซ่ึงมีโบสถป์ระจาํเมืองสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงัเพ่ิมเสน่ห์มนตข์ลงัสวยสดงดงาม / 

จากนั้นนาํท่านเดนิขึ้น “ชมกาํแพงเมืองโบราณ” ชมความสวยงามของแนวหลงัคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมือง

เก่า กาํแพงแห่งน้ีมีความยาวรวมกนัประมาณ 2 กโิลเมตร ท่านจะไดเ้พลิดเพลินชมความสวยงาม โดยว่ากนั

ว่า ใครมาเมืองดูบรอฟนิคแลว้ไม่ไดข้ึ้นมาชมกาํแพงเมืองโบราณแห่งน้ีถือว่ามาไม่ถึงดูบรอฟนิค 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ณ ภัตตาคาคารอาหารพ้ืนเมือง 

  เมนู: Starter กันด้วยเมนู Mussel ในซอสบูซาร่า เมนูเด็ดกับ Lobster with spaghetti พร้อมจิบไวน์แดง (หรือ

ถ้าท่านไหนไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ท่านสามารถเลอืกเป็น soft drink) / นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันอาทิตย์ ที่ 1 มี.ค.63  (4) ดูบรอฟนิค – โทรเกียร์ (UNESCO) – โวดิเซ่   

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

  นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองโทรเกียร์ (TROGIR) เป็นเมืองท่ีได้รับการขนานนามว่า “A LITTLE 

VENICE” และถูกยกย่องให้เป็นมรกดโลกทั้งเมือง โดยเมืองโทรเกียร์มีลกัษณะเป็นเกาะขนาดเล็ก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองเมนูชวาป้ีซ่ึงเป็นอาหารของชาวยโูกสลาฟ (ในจาน

จะมีหมูกับไก่) 
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บ่าย นาํท่านเดินชมภายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ ท่ีมีสถาปัตยกรรมในสไตล ์กรีก – โรมนัโบราณ อาทิเช่น ประตู

เมือง ท่ีได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เม่ือศตวรรษท่ี 16 หอนาฬิกาท่ีสร้างขึ้นในสมยัท่ี 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์

ลอร์เลนซ์ ท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 12 ใช้เวลาก่อสร้างนบัสิบปี ท่ีมีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหิน

แกะสลกั ท่ีมีรูปป้ันสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลกันักบุญองค์สําคัญ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่าและ

เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั โดยอีกดา้นของเมืองจะเป็นคลา้ยๆกบัท่าจอดเรือขนาดเล็ก ท่านสามารถ

เดินชมความสวยงามไดอ้ย่างเพลิดเพลิน 

 

 

 

 

 

 

 

  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองโวดิเซ่  (VODICE) เมืองสวนริมทะเล อิสระให้ท่านไดช้มเมืองริม

ทะเลตามอธัยาศยั 

    
ค่ํา นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว / รับประทานอาหารคํ่า แบบบุฟเฟต ์ณ โรงแรมท่ีพกั 

 

วันจันทร์ ที่ 2 มี.ค.63   (5) โวดิเซ่ –  ซีบินิค – ซาดาร์ - อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

  นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองซีบีนิค  (SIBENIK) เมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอาเดรียติค ซ่ึงทะเลอาเดรียติก 

ก็คือ ทะเลย่อยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นเอง โดยเมืองซีบีนิคจะมีอาคารบ้านเรือนท่ีมีหลังคาทําด้วย

กระเบ้ืองสีแสด สไตล์เรอเนสซองส์ ท่ีได้รับอิทธิพลจากทางอิตาลี ชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD 

LOGGIA ท่ีสร้างขึ้นราว ค.ศ. 15 
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   นําท่านชม มหาวิหารเซนต์เจมส์ (St. James) หรือ เซนต์จาคอบ (St. Jakob ) ท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรม

อิตาเล่ียน – ดลัเมเช่ียนไดอ้ย่างลงตวั งดงามดว้ยยอดโดมและหลงัคาท่ีประดบัด้วยแผ่นหิน และไม่มีการใช้

วสัดุมาเช่ือมต่อ จนไดร้ับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้ 

เที่ยง รับประทานอาหารค่ํา ภัตตาคารท้องถิน่เมนูพิเศษปลาแซลม่อนย่าง   

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมือง ซาดาร์ / นาํท่านเที่ยวชม เมืองซาดาร์ Zadar เมืองท่ีมีประวตัิศาสตร์มากว่า 3,000 ปี

มาแลว้ และเป็นเมืองท่าสําคญัซ่ึง ตั้งอยู่บนคาบสมุทรทะเลอาเดรียติค และเป็นท่าเรือสู่ประเทศอิตาลี  เป็น

ท่าเรือท่ีมีบทบาทสําคญัมาตั้งแต่ในยุคโบราณ นําท่านชม ซี ออแกน Sea Organ เป็นผลงานการออกแบบท่ีมี

ช่ือเสียงของเมืองซาร์ดาร์ โดยศิลปินท่ีมีช่ือว่า นิโคล่า บาซิช  เป็นผลงานดา้นเสียงเพลงจากการทาํแนวบนัได

หินอ่อนเป็นช่องๆ ตามชายฝ่ัง แลว้นํ้าทะเลซัดเขา้หาฝ่ัง ทาํให้เกิดเสียงบรรเลงจากธรรมชาติ ชม โรมันฟอรัม 

Roman Forum ลานประชุมกลางเมือง ท่ีปัจจุบนัหลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพงั ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงก่อสร้างท่ี

มีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในฝ่ังตะวนัออกของทะเลเอเดรียติก ถ่ายรูปกบั โบสถ์ เซนต์ โดแนท St. Donatus Church 

ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเดียวกนักบัโรมนัฟอรัม ซ่ึงเป็นโบสถ ์   ไบแซนไทน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตดลัเมเชียน 

     
นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ท่ีไดร้ับการขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกว่า 187,500.- ไร่ พ้ืนท่ีส่วน

ใหญ่ปกคลุมด้วยนํ้ ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เช่ือมต่อกันด้วยทางเดิน

สะพานไมล้ดัเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา  (ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.45 ชม.)  

ค่ํา                       นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกัท่ีดีท่ีสุดในเขตอุทยาน หรือเทียบเท่า  / รับประทานอาหารคํ่า ณ  

                          โรงแรมท่ีพกั 

              ***โรงแรมในเขตอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่มีบริการในระดบั 3 ดาวเท่านั้น*** 

 

วันอังคาร ที่ 3 มี.ค.63  (6) อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ – ล่องเรือทะเลสาบ – โอพาเทีย(เมืองรีสอร์ทระดับโลก)  

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

  นาํท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและนํ้ าตกท่ีกลายเป็นธารนํ้ าแข็ง ท่ีมีความสวยงามไปอีก

แบบ /นาํท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบท่ี

เช่ือมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง ( การล่องเรือและการเดินในอุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ในแต่ละวนั)   
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

  เมนูปลาเทร้าท์ อาหารขึน้ช่ือในเขต Lika (ในอุทยานแห่งชาติพลิวิเซ่ เจเซร่า) 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ โอพาเทีย Opatija (ระยะทาง 195 ก.ม. ประมาณเวลาเดินทาง 2 

ช.ม.) เมืองท่ีมีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค” ช่ือเดิมของเมืองน้ี คือ ABBAZIA แต่ด้วย

ธรรมชาติอนับริสุทธ์ิประกอบกับอยู่ริมทะเลอาเดรียติค ท่ีมีวิลล่าหรูหราสไตลอ์อสเตรีย จึงทาํให้โอพาเทีย 

เป็นเมืองท่องเท่ียวและพกัผ่อนท่ีสําคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย นําท่านชมตวัเมือง แวะถ่ายรูปกับ รูป

ป้ันนางแห่งนกนางนวล Maiden with The Seagull ซ่ึงเป็นรูปป้ันท่ีแกะโดย Zvoko Car เป็นรูปสตรีงดงาม

ท่ีมีนกนางนวลเกาะอยู่ท่ีมือ ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว / รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก   

 

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

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านเดินทางสู่ พูล่า Pula (ระยะทาง 105 ก.ม. ประมาณเวลาการเดินทาง 1.45 ช.ม.)โดยใชเ้ส้นทางลดัเลาะ

ตามแนวหนา้ผา ผ่านชมทอ้งทะเลสีครามสวยงามท่ีสุด โดยตรงขา้มจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK และ 

เกาะ CRES  เดินทางถึง พูล่า หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเล่ียน เมืองพูล่าเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีมีความ

โดดเด่นในฐานะศูนยก์ลางขอคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็นเมืองเป็นศูนยก์ลางของแหลมอิสเตรีย 

และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ทาํให้มีผูค้นใช้ภาษาอิตาเล่ียน กนัอย่างแพร่หลาย แมก้ระทัง่ตามป้าย

จราจร  
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นาํท่านเขา้ชมส่ิงก่อสร้างในสมยัโรมนัท่ียิ่งใหญ่ ท่ียงัคงเหลือเป็นอนุสรณ์และสําคญัท่ีสุดคือ สนามอารีน่า 

Arena หรือ Amphitheater สนามกีฬากลางแจง้ ท่ีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกบัโคลอสเซียม ท่ีกรุงโรม นับเป็น

อารีน่าท่ีใหญ่เป็นอนัดับหก ท่ีสร้างขึ้นในยุคโรมนัเรืองอาํนาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบบัสถาปัตยกรรม

โรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผูค้นได้ถึง 22,000 คนโดยผ่านทางเข้าออก 20 

ช่องทาง อารีน่าท่ีเห็นในปัจจุบนัไดร้ับการอนุรักษ์ให้คงสภาพตามช่วงศตวรรษท่ี 15 ท่ีมีการนําหินไปสร้าง

ปราสาทและเมือง ในปัจจุบนัมกัใช้เป็นสถานท่ีจดังานโอเปร่า และดนตรีอ่ืนๆ รวมทั้งเป็นสถานท่ีจดังาน

ภาพยนตร์ประจาํปีอีกด้วย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรวินจ์ Rovinj (ระยะทาง 40 ก.ม. ประมาณเวลาการ

เดินทาง 45 นาที) เมืองสวยชายทะเลท่ีตั้งอยู่บนแหลมอีสเตรีย ดว้ยความท่ีดินแดนแห่งน้ีถูกปกครองโดยเวเน

เช่ียน และอยู่ภายใตก้ารปกครองของอิตาลีมาก่อน ทาํให้สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมของเมืองน้ีนั้นมีความ

คลา้ยคลึงกับอิตาลีเป็นอย่างมาก ชมอาคาร บา้นเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ท่ีพ้ืนปูดว้ยหินกอ้นเล็ก 

เมืองท่ีเต็มไปดว้ยร้านกาแฟ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืน  

เมืองเมนูพิเศษ เห็ดทรัฟเฟิลและปลาหมึกย่างทีข่ึน้ช่ือของแคว้น Istria 

บ่าย   นาํท่านเดินชมเมือง โรวินจ์ ท่ีสวยงาม เดนิชม โบสถ์ St. Euphemia ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา โบสถส์ไตลบ์าร็อค ท่ี

มียอดโบสถสู์งถึง 61 เมตร และถือไดว้่าเป็นยอดโบสถท่ี์สูงท่ีสุดของแควน้ นาํท่านชม เขตเมืองเก่า Old 

Town ท่ีเต็มไปดว้ยความงดงามของตกึรามบา้นช่องท่ีเรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริมชายฝ่ังทะเลอาเดรี

ยติก ซ่ึงบริเวณเมืองเก่าแห่งน้ีมีลกัษณะเป็นเกาะแยกตวัออกมาจากแผ่นดินใหญ่ แต่ไดมี้การถมทะเลเช่ือมต่อ
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กบัแผ่นดินใหญ่เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง อิสระเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั นาํท่านออก

เดินทางกลบัสู่ ซาเกรบ (Zagreb)  

ค่ํา รับประทานอาหารกลางวันเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน / นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

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

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านเท่ียวชม เมืองซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เมืองสําคญัท่ีมีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า

พนัปี / นําท่านเยี่ยมชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ท่ีเช่ือมกนัด้วยรถราง FUNICULAR ท่ีมีความยาวส้ัน

ท่ีสุดในยุโรป ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ก ท่ีตั้งอยู่ในเขตท่ีทาํการรัฐบาล โดยโบสถแ์ห่งน้ีมีหลงัคาท่ีโดดเด่น 

ไม่เหมือนใคร / จากนั้นนําท่านเดินชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งท่ีเก่าแก่ มีสีสัน

สดใส ขายไมด้อกไมป้ระดับและผลไมร้าคาถูก / นําท่านเขา้ชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์คาทอลิก

ประจาํเมืองซาเกรบ เชิญอิสระตามอธัยาศยักบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกในย่านการคา้  
 

 

 

 

 

13.30  รับประทานอาหารกลางวนั ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

  เมนูพิเศษเสต๊กเนื้อลูกวัว (สําหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อทางเรามีเมนูไก่, หมู) 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่สนามบินซาเกรบ เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

18.40 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบินท่ี OS 678 (ใช้เวลาบินประมาณ 55 นาที)  

19.35 น. เดินทางถึง สนามบินเวียนนา แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง  

หมายเหตุ ระหว่างรอเคร่ืองในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซ้ือสินคา้ในสนามบิน หากราคาสินคา้ในบิล

เดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถทาํภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ี INFORMATION 

สนามบินเวียนนา 

23.20 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี OS 025 

 

วันศุกร์ ที่ 6 มี.ค.63    (9) กรุงเทพฯ  

15.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม... 

 

************************************* 
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อัตราค่าบริการ 

รหัส วันที่เดินทาง 
ราคาค่าทัวร์ 

25 ท่านขึน้ไป 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

ห้องเดี่ยว 

 

 

จํานวนที่นั่ง 

WE270220 

 

27 ก.พ. – 06 มี.ค. 63 

 

75,900 72,900 12,900 

 

25+1 

 

** ราคาน้ีเป็นราคาผู้ใหญ่สําหรับ 20 ท่านขึน้ไปเท่าน้ันหากไม่ครบ 

อาจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม** 

*** ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 

 

อัตราน้ีรวม   

• ตัว๋เคร่ืองบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ ไป – กลบั (ชั้น ECONOMY) ตามรายการท่ีระบุไว ้ 

• ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ  

• ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทางตามท่ีระบุ  

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

• ค่าพาหนะในระหว่างนาํเท่ียวทั้งหมดตามท่ีระบุ  

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ  

• หัวหนา้ทวัร์ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ประกนัภยัการเดินทาง 2,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 2,000,000 บาท (บาดเจ็บเขา้รับการรกัษา)  

• ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย  (ไม่ตอ้งโชวต์วั) ใชเ้วลาประมาณ 15-20 วนัทาํการ 

 

อัตราน้ีไม่รวม   

• ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

• ค่าธรรมเนียมทปิ หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน 

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถต่างประเทศ 2 Euro ต่อคน ต่อวนั  

 

วิธีการจองทัวร์ 

กรุณาชาํระมัดจาํท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3  วนั จากวันจอง (First come First served)  และชาํระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 

30 วนั หรือ เม่ือทางสายการบินมีการเรียกออกตัว๋ โดยทางบริษทัทวัร์ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้ก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน  
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เง่ือนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ 

• ยกเลิกหลงัการจอง ปรับเงินทนัที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)  

• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30-45 วนั หักค่ามดัจาํ 50% ของเงนิมัดจํา + ค่าวีซ่า  

• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-30 วนั หักค่าใชจ้่าย 100% ของเงินมัดจํา 

• ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วนั หักค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร์ 

• หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 

• หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดร้ับวีซ่า ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้และหากวีซ่าของผูเ้ดินทาง

ไม่ผ่าน ทางบริษทัฯจะทาํการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ขึ้นอยู่กบั CONDITION ของทางสายการบิน 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาโครเอเชีย ประจําปี 2020 

• พาสปอร์ตท่ีมีอายุการใชง้านเหลืออย่างนอ้ย 6 เดือน และสําเนาหนา้พาสปอร์ต  

• รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหนา้ ประมาณ 70-80 %  

• สําเนาทะเบียนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาทะเบียนสมรส  

• หลกัฐานการเงิน: จดหมายแบงค ์(BANK GUARANTEE)  หรือสําเนาบุ๊คแบง้คย์อ้นหลงั 6 เดอืน  

• จดหมายการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น  

• กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดอืน  

• กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษาให้ขอหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่านั้น และบตัรประจาํตวันกัเรียน

หรือนกัศึกษา 

 

โปรดทราบ ! 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ก่อน อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตจุาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสาย การ

บิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะคาํนึงถึง

ผลประโยชน์และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ

การเขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 

***เม่ือท่านจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความ และเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว*** 


