Exclusive of Serbia-Bosnia-Croatia

Exclusive of Serbia-Bosnia-Croatia 9 Days 6 Nights
เซอร์ เบีย – บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีน่า – โครเอเชีย

เบลเกรด (เซอร์ เบีย) – โมครา โกร่ า – นั่งรถไฟสายโรแมนติค – เดอเวนกราด – ซลาติบอร์
วิเซกราด – ซาราเยโว (บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีน่า) – โมสตาร์ – โพซิเทล – บรากายจ์
มาลี สตอน (โครเอเชีย) – ล่องเรื อชมฟาร์ มหอยนางรม – ดูบรอฟนิค – ขึน้ กําแพงเมืองโบราณ กระเช้ า
ไฟฟ้า – ชาฟตัท
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Program Included
 ٭แพ๊คเกตทัวร์ นี้รวมค่ าตั๋วเครื่ องบิน ไป – กลับ

 ٭แพ๊กเกตทัวร์ นี้รวมค่ าวีซ่าโครเอเชีย
 ٭ท่ านจะได้ รับประทานอาหารท้ องถิ่นที่ไม่ ควรพลาด

 ٭โรงแรมที่พักในแพ๊กเกตทัวร์ นี้การันตีในระดับ 4 ดาว

 ٭เยี่ยมชมมรดกโลกที่มีชื่อเสี ยง

 ٭แพ๊กเกตทัวร์ นี้รวมบริการนํ้าดื่มท่ านละ 2 ขวด ต่ อวัน
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กําหนดการเดินทาง : 12 – 20 เมษายน 2563
วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย.63 (1) กรุงเทพฯ – เวียนนา (แวะเปลี่ยนเครื่ อง)
21.00 น.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ G สายการบินออสเตรียน
แอร์ ไลน์ พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้าเคาน์เตอร์ G
23.45 น.
ออกเดินทางสู่ เวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 26 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9.30 ชัว่ โมง)
วันจันทร์ ที่ 13 เม.ย.63 (2) เวียนนา – เบลเกรด (เซอร์ เบีย)
05.35 น.
เดินทางถึง เวียนนา เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่ อง
06.25 น.
ออกเดินทางสู่ เบลเกรด โดยสายการบินออสเตรี ยน แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ OS 771
07.30 น.
เดินทางถึง กรุ งเบลเกรด เมือ งหลวงของสาธารณเซอร์ เบีย หลังผ่านพิธีก ารตรวจคนเข้า
เมือ ง นําท่านเที่ยวชมใจกลางเมือง Belgrade นําท่านชม ป้ อมปราการ Kalemegdan ซึ่ ง
เป็ นสถานที่เล่าถึงประวัติศาตร์ ที่เก่าแก่ที่สุด ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 และ
เป็ นที่อ ยู่อ าศํย หลัก ของชุ มเมือ ง Belgrade ซึ่ งอยู่เหนื อ ขึ้นไปจากแม่น้ ํา Sava และแม่น้ ํา
Danube ที่ ไ หลมามาบรรจบกัน ชมโบสถ์ St. Sava ซึ่ งถื อ ได้ว่าเป็ นโบสถ์ค ริ ส ต์แ บบ
ออโธด็อกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้านในยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ดูเหมือนว่าถูกสร้างเสร็ จ
แล้ว จากลัก ษณะที่ ดู แวววาวสวยงามของหิ น อ่ อ นที่ ไม่ ต่างจากภายนอกเลย ชมโบสถ์
Saborna ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองของBelgrade ประเทศเซอร์เบีย เป็ นโบสถ์ของชาวเซิร์บที่นับ
ถือ คริ ส เตรี ย นนิ ก าย Orthodox เป็ นสถานที่ที่ สําคัญ สําหรับสัก การะบู ชาแห่ ง หนึ่ ง ของ
ประเทศ ต่อ ด้ว ยนําท่ าน ชมโบสถ์ Saborna Crkva เป็ นสถานที่ที่ ได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก ในเมือง Belgrade อย่างไรก็ตามวันที่เหมาะสมสําหรับเข้าชม
ควรจะเป็ นวันธรมมดา เพราะวันเสาร์และวันอาทิตย์ในโบสถ์จะมีการจัดงานแต่งงานและ
พิธีลา้ งบาปเป็ นส่วนใหญ่
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รับประทานอาหาร ณ ร้ านอาหารที่ติดกับป้อมปราการ และเป็ นร้ านที่มีชื่อเสียง
นําท่ านชมความสวยงามของเขตเมื อ งเก่ า ชม Tito’s grave เป็ นสถานที่ ร ะลึ ก ถึ ง อดี ต
ประธานาธิ บ ดีของยูโสลาเวีย ชม Teraze เป็ นจตุรัสที่มีชี่อ เสี ย งที่สุดของเมือง Belgrade
และมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย
รับ ประทานอาหารคํ่า ณ ภั ตตาคารอาหารจีน / นําท่านเข้าสู่ ที่พ ัก Best Western Hotel
หรื อเทียบเท่า

วันอังคารที่ 14 เม.ย.63 (3)เบลเกรด – โมครา โกร่ า – นั่งรถไฟสายโรแมนติค – เดอเวนกราด – ซลาติบอร์
เช้ า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดิ นทางสู่ โมครา โกร่ า นําท่านชมหมู่บ ้านเดอเวนกาดและ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ในหมู่บ้าน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สถานี รถไฟโมครา โกร่ า ใช้เวลาเดินทาง 2
ชัว่ โมง เส้นทางรถไฟมีลกั ษณะเหมือนเลขแปดที่สร้างขึ้นแบบนั้นเพราะว่าจะต้องไต่ข้ ึน
ไปตามลักษณะของภูเขาที่ขรุ ขระ Mokra Gora ในภาษาอัง กฤษ แปลว่า “ภูเขาชื้ น” ซึ่ ง
เป็ นหนึ่งในหมู่บา้ นของประเทศเซอร์เบียที่อยูท่ างทิศเหนือลาดเอียงไปตามภูเขา Zlatibor
มีประวัติศาสตร์ ที่สําคัญและถูกฟื้ นฟูข้ ึนมาใหม่ให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมี
เอกลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมโมครา โกร่ า เป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยวเป็ น
อย่างมากหลังจากได้มีก ารฟื้ นฟูของรางรถไฟ ที่เรี ยกว่า Sargan Eight ซึ่ งถือ ได้ว่าเป็ น
เอกลักษณ์ที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก เมื่อมองลงมาจากท้องฟ้าจะมีลกั ษณะเหมือนเลข
แปด นอกจากนั้น ยัง รู ้จกั กันดี ในรู ปแบบของภาพยนต์ที่สร้างขึ้นโดย นัก สร้างหนัง ชื่ อ
Emir Kusturica เขายังใด้บริ จาคเงินส่วนตัวในการปรับปรุ ง Mokra Gora ให้เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว และเขาใด้ลงทุนสร้างหมู่บา้ น Drvengrad ขึ้นมาเอง หรื อจะเรี ยกอีกแบบหนึ่งว่า
“เมืองไม้” จากการปรับปรุ งก่อสร้างขึ้นมาในครั้งนี้
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Emir Kusturica ได้รับรางวัล “Philippe Rotthier European Architecture Award” จาก
“ the Brussels Foundation ในด้านสถาปั ตยกรรมเดอเวนกาดเป็ นภาพยน์ที่สร้างขึ้นที่มี
เรื่ องราวเกี่ยวกับความเชื่อในชนชาติของตัวเองในโมครา โกร่ า ซึ่งตั้งอยูร่ ะหว่างภูเขา ซลา
ติบอร์ และ ทาร่ า ที่เนินเขา Mecavnik เนินนี้อยู่สูงเหนือจากหมู่บา้ นโมครา โกร่ า และอยู่
ระดับเดียวกันกับสถานีรถไฟ Jartare ที่เป็ นรางรถไฟเก่า เดอเวนกาดเป็ นหมู่บา้ นที่สร้าง
ขึ้นเกี่ยวกับ ความเชื่อในชนชาติในรู ปแบบชุมชนเมือง ปลายสุ ดของทางเข้าจะมีโ บสถ์ที่
สร้างจากใม้ ถูกสร้างขึ้นในรู ปแบบของโบสถ์รัสเซี ยและอยูภ่ ายใต้การดูแลของโบสถ์ St.
Sava ใจกลางหมู่ บ้านเป็ นจตุ รั ส ที่ พ้ื น ถู ก ปู ด้ว ยแผ่ น ไม้ท้ ัง หมดและล้อ มรอบไปด้ว ย
กระท่ อ มที่ ส ร้างจากท่ อ นไม้จ ริ ง ๆที่ นําเข้ามาจากแถบเมื อ งในประเทศเซอร์ เบี ย และ
บอสเนีย เดอเวนกาดมีห้องแสดงรู ปภาพ มีห้องสมุด มีโรงหนัง (อยูช่ ้ นั ใต้ดิน) มีร้านขาย
ขนมปั งและขนมหวานต่างๆ มีขนมเค้กที่ทาํ ขึ้นเอง มีน้ าํ ผลไม้สดๆให้ดื่ม มีร้านอาหาร
นานาชาติ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ พาท่านสัมผัสกับรางรถไฟ Sargan Railway การ
สร้างรางรถไฟ Sargan เป็ นตัวอย่างของความประสบความสําเร็จในการพิชิตเขา ที่ทาํ ให้
ระยะในการเดิ นทางสั้นลง และทุ กวันนี้ ได้ก ลายเป็ นสถานที่มีชื่อ เสี ย งและได้รับความ
สนใจจากนักท่องเทีย่ วเป็ นอย่างมากอีกแห่งหนึ่งในประเทศเซอร์เบีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ซลาติ บ อร์ เมื อ งทางตอนใต้ ข องเซอร์ เ บี ย ซึ่ งเมื อ งนี้ อยู่ เ หนื อ
ระดับนํ้าทะเล ประมาณ 1,000 เมตร อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีอากาศสดชื่น เนื่องจากธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์ ประกอบไปด้วยภูเขาและทะเลสาบรายล้อม ในช่วงฤดูหนาวยังเป็ นเมืองสกีรี
สอร์ทที่มีชื่อเสียง
รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั /
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Olimp Hotel หรื อเทียบเท่า

วันพุธที่ 15 เม.ย.63 (4)
ซลาติบอร์ – วิเซกราด – ซาราเยโว (บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีน่า)
เช้ า
รับประทานอหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดิ นทางสู่ เมื อ งวิเซกราด เป็ นเมือ งที่มีตึก มากมายที่บ่ง บอกถึง ประวัติศาสตร์ ที่
เก่าแก่ นําท่านเดิ นชมสะพานที่มีชื่อเสี ย งอย่างมากที่อ ยู่เหนื อ แม่น้ ํา Drina สะพานนี้ ถูก
สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1577 ภายใต้กฎเกณฑ์การก่อสร้างในแบบของชาวเติร์ก สะพานนี้ถือได้
ว่ามีชื่อเสี ยงมากใน Bosnia – Herzegovina ใช้กอ้ นอิฐในการก่อสร้างแบบ มีความโค้ง 11
โค้ง มีความยาว 180 เมตร กว้าง 4 เมตร มีชื่อเสี ยงมากในด้านความสวยงาม และได้รับ
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รางวัล Nobel ในงานเขียนชื่อว่า “The Bridge on the Drina” เรื่ องราวจะบรรยายถึงความ
งดงามของสะพาน สะพานนี้ได้รับยกย่องให้เป็ นมรดกโลกทางด้านศิลปะวัฒนธรรมจาก
ยูเนสโก้ (UNESCO) อีกด้วย หลังจากชมความงามของสะพานแล้ว นําท่านเดินทางต่อสู่
ซาราเยโว เมืองหลวงของบอสเนีย

เที่ยง

คํ่า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารพื้นเมือ ง ณ ที่ Morica Han ซึ่ งเป็ นจุดศูน ย์ก ลางของ
ประวัติศาสตร์ของเมือง ที่ได้ถูกค้นพบโดย Isa – bey Ishakovic คําว่า Bas Carsija มาจาก
ภาษาตุรกี คาํ ว่า “Bas” ซึ่ งหมายถึง “ส่ ว นสําคัญที่สุด” เมื่อรวมเป็ นคํา Bas Carsija แล้ว
หมายความว่า “ตลาดที่มีความสําคัญที่สุด” ซาราเยโว ถูกขนานนามว่า เยรู ซาเรมของชาว
ยุโรป ที่เรี ยกแบบนั้นเพราะความแตกต่างของศาสนาและเราจะได้ชมอนุสรณ์ที่เกี่ยวกับ
ศาสนาที่ต้ งั อยูใ่ นกลางเมือง เช่น สุ เหร่ าของชาวมุสลิม, โบสถ์คริสต์คาทอลิค, โบสถ์คริสต์
แบบออร์ โธด็อก และซินาก็อกของชาวยิว ขณะที่เดินผ่านใจกลางเมืองซาราเยโว ท่านจะได้
ชมความงดงามฃองอนุสรณ์เหล่านี้ท้ งั หมด…จากนั้นท่านจะได้ชมสุเหร่ า Gazi – Husrev’
s Beg เป็ นอีกหนึ่งตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบออตโตมัน เป็ นสถานที่ที่มีความสําคัญ
เป็ นอย่างมากและรู ้จกั กันดีในบอสเนีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1531 ความกว้างของรู ปโดม 13
เมตร มีหอคอยสู งขึ้นไป 45 เมตร…ชมมหาวิหาร Jesus’ Heart เป็ นโบสถ์ที่เปรี ยบเสมือน
หัวใจของพระเยซู และเป็ นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในบอสเนีย จึงถูกเรี ยกในอีกชื่อหนึ่งว่า มหา
วิหารแห่ งซาราเยโว...ต่อ ด้วยนําท่านชม โบสถ์ที่เป็ นต้นกําเนิ ดของ Theotokos ซึ่ ง เป็ น
โบสถ์คริ สต์นิกายออร์โธด็อกที่ใหญ่ที่สุดของชาวเซอร์เบียน ในซาราเยโว และเป็ นหนึ่งใน
โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึงในไบข่านอีกด้วย…
ชม ศาลากลางเมือง เป็ นตึกอาคารที่ใหญ่ที่สุดและเป็ นตึกที่เป็ นสัญลักษณ์ความรุ่ งเรื องของ
จักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรี่ ยน
รับประทานอาหารคํ่า แบบพื้นเมือง /
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Holiday Inn Hotel
หรื อเทียบเท่า
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วันพฤหัสฯที่ 16 เม.ย.63 (5) ซาราเยโว – โมสตาร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดินทางสู่ โมสตาร์ เมืองระเบิดครั้งใหญ่และถูกผลกระทบในส่งครามระหว่าง
เซิ ร์บกับโครแอต และเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศ เมืองโมสตาร์ต้ งั อยู่บน
แม่น้ าํ เนเรทวา (Neretva) ซึ่งเปรี ยบเสมือนเป็ นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองศาสนา คือ
ทางฝั่ งตะวันออกของแม่น้ ําจะเป็ นส่ ว นของศาสนาอิสลาม คือ เป็ นส่ ว นที่เป็ นที่ต้ งั ของ
สุเหร่ าและเตอร์ กิสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็ นส่ วนของศาสนาคริ สตร์แบบคาธอลิก อัน
เป็ นที่ต้งั ของโบสถ์และที่อยู่ของพระสงฆ์ ปั จจุบนั โมสตาร์เป็ นเมืองที่สวยงามและโด่งดัง
ที่สุดอีกแห่ งหนึ่งประเทศของบอสเนียคําว่า โมสตาร์ มาจากคําว่า “The Bridge Keepers”
หรื อแปลว่า ชาวโมสตารี่ ที่คอยดูรักษาสะพานที่ต้งั อยูเ่ หนือแม่น้ าํ เนเรทว่า

เที่ยง
บ่าย
คํ่า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารพื้นเมือง
นําท่านสู่ ตลาดเทปา ซึ่งตั้งอยูไ่ ม่ไกลนักจากย่านสุเหร่ า อิสระให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อ
สินค้าพื้นเมือง
รับประทานอาหารคํ่า / นําท่านเข้าสู่ทพี่ กั Bristol Hotel หรื อเทียบเท่า

วันศุกร์ ที่ 17 เม.ย.63 (6)
โมสตาร์ – บรากายจ์ – โพซิเทล – มาลี สตอน โครเอเชีย) – ดูบรอฟนิค
เช้ า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดินทางไปทางใต้สู่ เมืองบรากายจ์ (Blagaj) เมืองที่เป็ นต้นกําเนิดของม่น้ าํ บู
น่า (Buna) ที่ต้ งั อยูไ่ ม่ไกลนักจากเมืองโมสตาร์ จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโพซิเทล
(Pocitelj) ห่ างจากเมือ งบรากายจ์เพี ย ง 25 กิ โ ลเมตรเป็ นเมือ งที่ มีชื่อ เสี ย ง เกี่ ย วกับ ด้าน
สถาปั ตยกรรมแบบอิสลามมิค ซึ่ งเป็ นรู ปแบบสถาปั ตย์ที่หาชมได้ยากยิ่งอีกทั้งเมืองนี้ ยัง
เป็ นเมืองมรดกโลก ทีย่ ูเนสโก้กาํ ลังบูรณะให้เมืองแห่งนี้กลับมาเป็ นดังเดิมเช่นในอดีตกาล
เนื่อ งจากเมืองโพซิ เทล เป็ นเมืองที่มีตาํ นาน ประเพณี และเรื่ องราว ยาวนานที่สุดในเขต
ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้
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บ่าย

คํ่า

Blagaj & Pocitelj
จากนั้นนําท่านออกเดินทาง เมืองมาลี สตอน
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารพื้นเมืองเมนูพิเศษปลาทูน่า (กินข้าวช้ากว่าทุกวัน)
ชมขั้นตอนต่างๆ ของฟาร์มหอยแล้วให้ทา่ นได้ล่องเรื อ ลองลิม้ ชิมรส หอยนางรมสดๆ จาก
ทะเลอเดรี ยติค จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดๆ บริ เวณอ่าวมาลี สตอน แห่งท้องทะเลอาเด
รี ยติก

นําท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ ง ดู บ รอฟนิ ค ไข่ มุ ก แห่ ง ทะเลอาเดรี ย ติ ก เมื อ งทางตอนใต้ข อง
สาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็ นเมือง
ที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Lacroma Hotel หรื อเทียบเท่า/ รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม

วันเสาร์ ที่ 18 เม.ย.63 (7)
เช้ า

ดูบรอฟนิค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านที่ยวชมเมืองดูบรอฟนิค ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็ นเป้าหมายถูกโจมตีจาก
กองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรื อนกว่าครึ่ ง อนุสาวรี ยต์ ่างๆ เสี ยหาย และทรุ ดโทรม และหลังจากนั้นในปี
1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่ มเข้าสู่ สภาวะปกติ UNESCO
และสหภาพยุ โ รป ได้ ร่ ว มกัน บู ร ณะ ซ่ อมแซม เมืองส่ ว นที่ เสี ยหายขึ้ น ใหม่ ในระยะเวลาอัน สั้ น
ปัจจุบนั เมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริ มให้เป็ นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชม
ทัศนียภาพของเมืองซึ่ง ดูบรอฟนิค ที่ต้งั อยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอเดรี ยติค ตัวเมืองจะเป็ นป้อมปราการ
โบราณที่ถือเป็ นสัญ ลักษณ์ของเมือง /อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปที่ระลึก กับ เสาหิน อัศวิน , หอนาฬิ ก า
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ที่ต้ งั อยู่ปลายสุ ดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทําด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรง
ลูก กลมๆ ใต้หน้าปั ด ซึ่ งแทนพระจัน ทร์ บอกข้างขึ้ น ข้างแรมในสมัย ก่อน และรู ปปั้ นของ นั กบุ ญ
St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจําเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็ นฉากหลังเพิ่มเสน่ห์มนต์ขลัง
สวยสดงดงาม / สมควรแก่เวลา นําท่านเดิน ทางสู่ สถานี เคเบิลคาร์เพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้ า สู่ ย อดเขา
SRD ที่มีความสู ง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็ นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสี และ
ความงดงามทะเลอาเดรี ยติก ยามสี น้ ําเงินของทะเลอาเดรี ยติกตัดกับสี ส้มแสดของกระเบื้องหลังคา
เมืองเก่า สวยงามเกินจิน ตนาการมากว่าคําบรรยายใด ๆ / แดดร่ มๆนําท่าน ขึ้นชมแนวกําแพงป้อม
ปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต สามารถ ชมความงดงามของตัวเมืองได้เป็ นอย่างดี

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ณ ภัตตาคาคารอาหารพื้นเมือง
เมนู Starter กันด้วยเมนู Black Risotto เมนูเด็ดกับ Lobster with spaghetti พร้ อมจิบไวน์ แดง (หรือ
ถ้าท่านไหนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ท่านสามารถเลือกเป็ น soft drink)
/ นําท่านเข้าสู่ที่พกั Lacroma Hotel หรื อเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย.63 (7) ดูบรอฟนิค - ชาฟตัท - เวียนนา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านช้อปปิ้ งละลายเงิน คูน่าก่อนเดิน ทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซื้ อของฝากจาก “Konzum”
ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นที่มีสินค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น “KRAS” ช็อคโกแลตท้องถิ่น ยี่ห้อ
ที่ เก่ าแก่ ท่ี สุด ในยุ โรปตะวัน ออก, ไวน์โ ลกเก่าท้องถิ่ น “Dingac”, “Postup” จากองุ่น พัน ธุ์ท้องถิ่น
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11.30 น.
13.00 น.
15.00 น.
16.25 น.

23.20 น.

“Plavac Mali” คุณภาพระดับเดียวกับไวน์ฝรั่งเศสหรื ออิตาเลี่ยน และสิ นค้าอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระ
ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่เมืองชาฟตัท เพื่อรับประทานอาหาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค (หากมีการทําการคืนภาษีกรุ ณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบ
ด้วย)
ออกเดิน ทางกลับสู่ เวีย นนา ประเทศออสเตรี ย โดยเที่ยวบินที่ OS 732 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 1.15
นาที)
เดิน ทางถึง เวียนนา แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง / ระหว่างรอเครื่ องในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซื้ อ
สิ น ค้าในสนามบิ น หากราคาสิ น ค้า ใน บิ ล เดี ย วกั น เกิ น 75 ยู โ ร สามารถทํา ภาษี คื น ได้ (TAX
REFUND) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ INFORMATION สนามบินเวียนนา
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่ โมง)

วันจันทร์ 20 เม.ย.63 (7)
14.20 น.

กรุงเทพ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม...

อัตราค่าบริการ
รหัส

วันที่เดินทาง

WE120420

12 - 20 เม.ย. 63

ราคาค่าทัวร์ เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
25 ท่านขึน้ ไป
(ไม่มีเตียงเสริม)

95,900.-

90,900.-

ห้องเดี่ยว

จํานวนที่นั่งที่มี

14,900.-

25+1

** ราคานี้เป็ นราคาผู้ใหญ่หากไม่ครบอาจจะเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม**
***ในกรณี ทีม่ ีผ้เู ดินทางไม่ครบ ทางบริษัทอาจจะขออนุญาตเก็บค่าบริการเพิ่ม 5,000 บาท
*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

Exclusive of Serbia-Bosnia-Croatia

อัตรานี้รวม
• ตัว๋ เครื่ องบิน ไป – กลับ สายการออสเตรียน แอร์ ไลน์ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการทีร่ ะบุไว้
• ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียม วีซ่าโครเอเชีย
• ค่าที่พกั ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
• ค่าพาหนะในระหว่างนําเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
• หัวหน้าทัวร์ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• นํ้าดื่ม วันละ 2 ขวด / วัน / ท่าน
• ประกันภัยการเดินทาง 2,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 2,000,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา)
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อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ( พาสปอร์ต )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่ส่งั พิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ / ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่ง
พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษทั จัดให้ เป็ นต้น
• ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน
• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ

การเลือกหรือการเปลี่ยนเมนูอาหาร
• ทุกท่านจําเป็ นจะต้องแจ้งการเปลีย่ นแปลงอาหารก่อนเดินทางเท่านั้น โดยเมนูอาหารจะเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมกับเมนูอาหารของมื้อนั้นๆ และทางบริษทั จะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น
• หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จําเป็ นต้องแจ้งเจ้าหน้ าที่ก่อนเดินทางเท่านั้น
• หากท่านใดไม่รับประทานเนือ้ วัว จําเป็ นต้องแจ้งเจ้าหน้ าที่ก่อนเดินทางเท่านั้น และทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็ นเมนู
หมู หรือ ไก่ ให้ตามความเหมาะสมของร้ านอาหาร
• หากแจ้งการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สวามารถเปลี่ยนแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้นบางกรณี) และทาง
บริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น

วิธีการจองทัวร์

กรุ ณาชําระมัดจําท่านละ 35,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง (First come First served) (ช่ วงเทศกาลสงกรานต์)และ
ชําระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน หรื อ เมื่อทางสายการบินมีการเรี ยกออกตัว๋ โดยทางบริ ษทั ทัวร์ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน
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เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่ าบริการ
•
•
•
•
•
•
•

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 ขึ้นอยู่กับ CONDITION ของทาง
สายการบิน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าโครเอเชีย

• พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสําเนาหน้าพาสปอร์ต
• รู ปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสี ขาว ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตา ขนาดใบหน้า ประมาณ 70-80 %
(2 ใบ)
• สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนสมรส (1ชุด)
• หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) หรื อ สําเนาบุ๊คแบ้งค์ยอ้ นหลัง 6 เดือน (1 ชุด)
• จดหมายการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น (1 ชุด)
• กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า หรื อ หนังสือรับรองบริ ษทั ที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน (1 ชุด)
• กรณีเป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเท่านั้น และบัตรประจําตัว
นักเรี ยนหรื อนักศึกษา (1 ชุด)

โปรดทราบ !
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทมี่ ีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของ
สาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ , การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปั ญ หาการจราจร ฯลฯ
ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
• บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า
หรื อการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
***เมื่ อท่ านจองทัวร์ และชํ าระเงินมัดจําแล้ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความ และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ งไว้แล้ว***

