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จุดทองเท่ียวไฮไลท...ที่ไมซ้ําแบบใคร..เนนทัวรแบบบริการด ีพักดี ทานด ี 
   นําคณะเท่ียว กรุงซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของโครเอเชีย 
   นําคณะเท่ียว โอพาเทีย เจาของสมญาไขมุกแหงทะเลอะเดรียติก  

   นําคณะเท่ียว เมืองโพลา ชมความยิ่งใหญของสนามกีฬาแอมฟเธียรเตอร 
   นําคณะเท่ียว เมืองไรวินจ เมืองแสนสวยสุดแหลมฝงอะเดรียติก 

   นําคณะเท่ียว อุทยานแหงชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ มรดกโลกUNESCO 
   นําคณะเท่ียว เมืองซารดาร เมืองท่ีสวยงามทางฝงทะเลอะเดรียติก 
   นําคณะเท่ียว อุทยานแหงชาติครึคา พรอมชมน้ําตก สกราดินสกีบูค  
   นําคณะเท่ียว เกาะวิซอแว็ค เกาะกลางทะเลอันโดดเดน 
   นําคณะเท่ียว โทรเกียร เมืองมรดกโลก UNESCO ท่ีอนุรักษไวเปนอยางดี 
   นําคณะเท่ียว เมืองสปลิต เมืองชายฝงเมดิเตอรเรเนียนท่ีเกาแกท่ีสดุ 
   นําคณะเท่ียว  เมืองสตอนท่ีมีบานเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดตามแนวชายฝง 
   นําคณะเท่ียว เมืองดูบรอฟนิค เมืองมรดกโลก UNESCO อันแสนงดงาม  

   ใหทานไดนั่งเรือลองเท่ียวชม”เกาะคอรชลูา”แวะเยี่ยมบานเกิด มารโค โปโร  
  *หัวหนาทัวรมืออาชีพชาํนาญเสนทาง100%พักโรงแรม4ดาว+5ดาว8 คืนเต็ม 
เดือนกันยายน   26ก.ย.-06ต.ค. 
เดือนตุลาคม   10-20ต.ค./17-27ต.ค./24ต.ค.-03พ.ย. 
เดือนพฤศจิกายน  31ต.ค.-10พ.ย. 
เดือนธันวาคม-ปใหม  05-15ธ.ค./26ธ.ค.-05ม.ค. (ครบท่ีสุดของเจาะลึกโครเอเชีย) 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)     ทาอากาศยานสวุรรณภมู-ิเวยีนนา(ออสเตรยี)     
21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินออสเตรียน

แอร์ไลน์…สงัเกตุป้าย World Traveller agency  เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการ 
23.45 น. เหิรฟ้าสู่เวียนนา...โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ Austrain airlines เท่ียวบินท่ี os026  

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)   เวยีนนา-ซาเกรบ(โครเอเชยี)-โอพาเทยี(เมอืงตากอากาศแสนสวย) 
05.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ออสเตรีย...นําคณะต่อเคร่ืองบินสู่ประเทศโครเอเชีย   
06.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบ โดยสายการบิน Austrain airlines เท่ียวบินท่ี OS681 
07.40 น.คณะเดินทางถึงสนามบิน กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย/หลงัผา่นพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง เท่ียวชมกรุงซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของโครเอเชีย ศูนยก์ลางการปกครองเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมของประเทศ ตวัเมืองตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าซาว่า (Sava) และไหล่เขาเมด็เวด็นิกา้ Medvednica นาํท่านชมเมืองเก่า 
OLD TOWN ของกรุงซาเกรบ นาํท่านเดินเทา้ชมสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่าตอนล่าง นาํท่านนัง่รถลาง Funicular ข้ึน
ชมเมืองตอนบน ซ่ึงเขตเมืองเก่าจัดแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town ได้อย่างลงตวั ผ่านชมโรงละคร
แห่งชาติท่ีสร้างข้ึนในสไตลนี์โอบาร็อค ผ่านชมอาคารรัฐสภา Sabor ท่ีบอกเล่าถึงความเป็นมาของชนชาติโครแอตท่ี
แยกตวัเองจากยูโกสลาเวียในอดีต ชมมหาวิหารเซนตส์ตีเฟ่น (St.Stephen Cathedral) สถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีมีอายุกว่า 
800 ปี และปัจจุบนัไดบู้รณปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค ท่ีงดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายใน
ประดิษฐานรูปนักบุญองคส์ําคญัต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์ เซนต์ปอลล์ นําท่านชมประตูกาํแพงหินโบราณ ยุค
คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ท่ีสร้างรายลอ้มเมืองเก่า ท่ีคงความอศัจรรยข์อง ภาพพระแม่มารี ท่ีไม่ผูกทาํลายเมืองไฟไหมค้ร้ัง
ใหญ่ในปี ค.ศ.1731 ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ค Church of St.Mark ท่ีโดดเด่นด้วยหลงัคาท่ีมีการปูกระเบ้ืองเป็นสีสัน 
ลวดลายตราหมากรุกแดงขาว ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของโครเอเชีย  

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําคณะเดินทางสู่ภาคตะวนัตกของประเทศ ภูมิภาคอิสเตรียเขา้สู่เมือง โอพาเทีย เมืองตากอากาศของ

ราชวงศออสเตรียในอดีต Opatija เมืองท่ีมีสมญานาม
ว่าไข่มุกแห่งทะเลอเดรียติค หรือบางท่านไห้สมญานามว่า มอน
ติคาร์โลแห่งอีสเตรีย ระหวา่งทางลดัเลาะซา้ยขวาไปตามไหล่เขา
เคลา้ ดว้ยวิวทะเลอเดรียติคท่ีสวยทุกมุมมอง เมืองโอพาเทียแห่ง
น้ีมีฐานะเป็นเมืองตากอากาศสําคญัของเหล่าขุนนางชั้นผูใ้หญ่
และชนชั้นสูงของออสเตรีย นาํคณะเดินเท่ียวชมเมืองโอพาเทีย 
ท่ีมีสถาปัตยกรรม อาคาร ท่ีอยูอ่าศยัสวยงาม ทรงคุณค่าสะกดทุกสายตาเป็นอยา่งดี เหมือนท่านอยูใ่นประเทศออสเตรีย  
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ดว้ยความท่ีเป็นเมืองตากอากาศในยคุออสโตร-ฮงักาเรียน การแผซ่่านทางวฒันธรรมทุกทาง รวมถึงสถาปัตยกรรม หรือ
แมแ้ต่สถาปนิก ศิลปินชาวออสเตรียไดเ้ขา้มามีบทบาทไปอย่าง
แนบเนียน สวยงาม ณ เมืองน้ีจึงอุดมไปดว้ยวิลล่าท่ีหรูหราสไตล์
บาโคมากมาย นาํท่านชมสัญลกัษณ์ของเมือง The Maiden with 
the seagull สาวน้อยกบันกนางนวล ดว้ยเดิมทีท่ีตั้งของสาวน้อย
กบันกนางนวลนั้น เคยเป็นท่ีตั้งของพระแม่มาดอนน่า Madona แต่มีอนัตอ้งแตกหัก พงัทลาย จึงมีการป้ันแม่สาวนอ้ย
กบันกนางนวลมาตั้งไวแ้ทน ส่วนพระแม่มาดอนน่า ไดย้า้ยมาไวท่ี้โบสถ ์St Jacob ใกล้ๆ กบัท่ีตั้งของ The Maiden with 
the seagull และปิดดว้ยทองเรียกวา่ Madonna Del Mare อิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมือง หามุมถ่ายภาพสวยๆ 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :  grand hotel adriatic/ ใกลเคียง4ดาว(พกัโอพาเทยี2คนื ไม่เหน่ือย ไม่ต้องเกบ็กระเป๋า)  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)     โอพาเทยี-พลูา-โรวนิจ(เวนิสแหงโครเอเชยี)-โอพาเทยี 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองพูลา Pula พูล่า หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเล่ียน เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุด และเป็นเมือง
ศูนยก์ลางของคาบสมุทรอิสเตรีย Istrian และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ทาํใหมี้ผูค้นใชภ้าษาอิตาเล่ียน กนัอยา่ง
แพร่หลาย แมก้ระทัง่ตามป้ายจราจร เป็นเมืองเดียวในประเทศโครเอเชียท่ีมีความเป็นโรมนัไวม้ากท่ีสุด กล่ินอายแห่ง
ศิลปะรมัน  ริมทะเลอเดรียติกไม่ธรรมดาจริงๆ  นําคณะเขาชมสนามกีฬาพูลาอารีนา ARENA หรือ 

AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจง้ ส่ิงก่อสร้างในสมยัโรมนัท่ีใหญ่ ท่ียงัคงเหลือเป็นอนุสรณ์ มีอายรุุ่นราวคราว
เดียวกบัโคลอสเซียม ท่ีกรุงโรม นบัเป็นอารีน่าท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 6 ท่ีสร้างข้ึนในยคุโรมนัเรืองอาํนาจ จุผูค้นไดป้ระมาณ 
23,000 คน ส่ิงท่ีโดดเด่นกวา่อารีน่าท่ีอ่ืน คือ เป็นอารีน่าท่ีมีวิวสวยท่ีสุด ดว้ยลกัษณะทาํเลท่ีตั้งติดทะเลอเดรียติก ซ่ึงมอง
ออกไปจากอารีน่า ภาพวิวทะเลสีนํ้ าเงินก็ปรากฎให้เห็นเบ้ืองหน้า แต่ไม่ใช่เป็นอารีน่าท่ีติดทะเลแห่งเดียวในโลก ท่ี
ประเทศสเปนก็ติดทะเล แต่ไม่สมบูรณ์ และสวยเท่าพูล่าแห่งน้ี ปัจจุบนัยงัใชเ้ป็นงานแสดงคอนเสิร์ท และการแสดง
ต่างๆอยูเ่ป็นประจาํ นาํคณะเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่าพูล่า...ท่ีโดดเด่นดว้ยร่องรอยของสถาปัตยกรรมโรมนั อาทิ กาํแพง
โรมนั ประตูคู่รมนั ประตูเฮอคิวลิส พูล่าฟอรัม วิหารแห่งเทพออกุสตุส Temple of Augustus รวมถึงถนนคนเดินใน
เมืองเก่าท่ีเหมาะกบัการซ้ือของฝากจากโครเอเชียทั้งพวกกล่องเพลง ป้ายแม่เหล็กท่ีทาํเป็นช่ือ หรือสถานท่ีท่องเท่ียว
หลกัอยา่งพลู่าแอมฟิเธียร์เตอร์ และพวกเส้ือยดืต่างๆ หรือเลือกชมเจลาโต ้ไอศครีมสลอิ์ตาเล่ียน ใหท่้านเดินเท่ียวชม 

 นาํคณะออกเดินทางสู่ เมืองโรวินจ(เวนิสแหงโครเอเชีย) เมืองท่ีมีกล่ินอายคลา้ยกบัเมืองเวนิสของประเทศ
อิตาลี ทั้ งอาคารบ้านเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ท่ีตามพื้นปูด้วยหินก้อนเล็กๆ เน่ืองจากชาวเวนิสเคยเขา้
ปกครองคาบสมุทรอีสเตรียเม่ือกวา่ 700 ปีก่อน จึงไดส้มญาวา่ เวนิสแห่งโครเอเชีย 

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย ให้คณะได้เดินชมบรรยากาศของเมืองโรวินจ์ Rovinj ซ่ึงถนนหนทางในเมืองโรวินจ์ เต็มไปด้วยร้านกาแฟ และ

ร้านอาหาร มีลกัษณะเป็นเกาะแยกตวัจากแผน่ดินใหญ่ เช่ือมต่อกนัดว้ยถนนท่ีเกิดจากการถมทะเล บรรยากาศของเมือง
แทบไม่แตกต่างจากการไปพกัผอ่นตากอากาศในเมืองท่องเท่ียวช่ือดงัอยา่งเวนิสเลย ชมความสวยงามของโบสถอุ์ฟเฟ
เมีย St.Euphemia โบสถ์สวยสไตล์บารอคท่ีมียอดสูงตระหง่านใจกลางเมือง อุตสาหกรรมทางท่องเท่ียวของโรวินจ์
เฟ่ืองฟูข้ึนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการท่องเท่ียวแบบหรูหราไฮเอนด์ ท่ีขยายตวัข้ึนจากปีท่ีแลว้ถึงร้อยละ 15 
แสดงใหเ้ห็นความนิยมในกลุ่มนกัท่องเท่ียวรายไดสู้ง ซ่ึงอาจจะตอ้งการสถานท่ีท่ีเป็นส่วนตวั ไม่พลุกพล่านอยา่งเมือง
ใหญ่อ่ืนๆ ในยุโรป โรวินจ์ เป็นเมืองท่ีไม่มีจุดเด่นหรือของฝากข้ึนช่ือ แต่การท่ีเป็นเมืองท่ีมีรากฐานมาจากหมู่บา้น
ชาวประมง ก็ทาํใหอ้าหารทะเลกลายมาเป็นหน่ึงในจุดขายท่ีนกัท่องเท่ียวต่างตอ้งมาล้ิมลอง โดยอาหารทะเลของท่ีน่ีจะ
มีความสดสะอาด และผ่านการปรุงรสอย่างพิถีพิถนั ประกอบกบัเคร่ืองเคียงข้ึนช่ืออย่าง เห็ดทรัฟเฟิล ทานแกลม้กบั
ไวน์ขาวไวน์แดงชั้นดี กย็ิง่ทาํใหม้ื้ออาหารในเมืองแห่งน้ีหรูหราและน่าประทบัใจยิง่ข้ึนไปอีก...เดินทางกลบัสู่โอพาเทีย 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :  grand hotel adriatic/ ใกลเคียง4ดาว(พกัโอพาเทีย2คืน ไม่เหน่ือย ไม่ตอ้งเกบ็กระเป๋า)  

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)  โอพาเทยี-อทุยานแหงชาตพิลิตวติเซ-ชมน้าํตก-ลองเรอืชมทะเลสาบ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

นําท่านเดินทางต่อไปยงั เมืองพลิตวิตเซ  Plitvice แห่งแคว้น  Istria & 
Kvarner ระหวา่งทางชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวโคร แอต ซ่ึงเป็นชนชาติ
หน่ึงในเผา่สลาฟ ผา่นชมทศันียภาพและธรรมชาติอนังดงามของขนุเขาตอนกลาง
ของประเทศ ซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดของเหตุการณ์ความไม่สงบของประเทศในการสูร้บ
ระหว่างสองชนชาติ ชาวโครแอตและชาวเซิร์บ ระหวา่งทางแวะถ่ายรูปท่ีจุดชมวิว
หมูบา้นชลนัจิกา้ Slunjcica ถ่ายรูปกบันํ้ าตก จากแม่นํ้ าสลนัจิกา้ ซ่ึงเป็นเมืองเลก็ๆ
ท่ีมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เมืองท่ีซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางของประเทศ และไดรั้บการประกาศ

เป็นอุทยานแห่งชาติเม่ือปี ค.ศ.1949 ปัจจุบนัมีพื้นท่ีประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่งและป่า
ไมน้านาพนัธ์ุ จนองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ไดข้ึ้นทะเบียนประกาศใหเ้ป็น มรดกโลก ในปี ค.ศ.1979  

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําคณะเขาชม อุทยานแหงชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ (Plitvice Lakes 

National Park)สถานท่ีท่ีได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเม่ือปี  ค .ศ .1949 
ปัจจุบนัมีพื้นท่ีประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่งและป่าไม้
นานาพนัธ์ุ จนองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ไดข้ึ้นทะเบียนประกาศให้เป็นมรดกโลก 
ในปี ค.ศ.1979 นาํท่านเดินชมธรรมชาติไปตามทางเดินเทา้ท่ีจดัไวอ้ยา่งเป็นสดัส่วน  
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ลดัเลาะไปตามทะเลสาบ และนํ้ าตก ต่ืนตาต่ืนใจไปกับความบริสุทธ์ิ สุขสดช่ืน นําทานลองเรือชมความ
สวยงามของทองนํ้าสีครามในอุทยานแหงชาติทะเลสาบ ตลอดจนไมป่้าจาํพวกสน..สุดแสนประทบัใจ  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกัในเขตอุทยานพริตวิเซ่ 
พกัท่ี :  พักโรงแรมในเขตอุทยานพริตวิเซ เปนโรงแรมอิงธรรมชาติ…บรรยากาศดีมากๆ 

วนัทีห่าของการเดนิทาง(5)      พลิตวติเซ-ซาดาร-ซบีีนคิ-เดนิชมเขตเมอืงเกา OLD TOWN 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
 นําคณะออกเดินทางต่อไปยงั เมืองซาดาร Zadar เมืองท่าสําคญัของโครเอเชียทางฝ่ังทะเลอาเดรียติก และเป็น

ศูนยก์ลางของซาดาร์เคาน์ต้ี แควน้ดับเมเช่ียนทางตอนเหนือ นําท่านชมบรรยากาศท่ีสวยงามของซาดาร์ แวะเก็บ
บนัทึกภาพประตูเมืองโบราณ Kopnena Vrata ผ่านชมโบสถ ์St.Donatus ส่ิงก่อสร้างใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ชมซีออร์แกน(แห่งเดียวในโลก) Sea Organ สถาปัตยกรรม
การก่อสร้างเคร่ืองดนตรีโดยอาศยัเกลียวคล่ืนท่ีซัดเขา้กระทบกบับนัไดหินอ่อนและ
ท่อใตข้ั้นบนัไดก่อให้เกิดเป็นท่วงทาํนองเสียงดนตรี เป็นผลงานการออกแบบของ
สถาปนิก Nikola Basic ซ่ึงเปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมนบัตั้งแต่ วนัท่ี 15 เมษายน ปี ค.ศ.2005  

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร (เดินทาง1ช.ม.) 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เขตตอนกลางของประเทศโครเอเชีย แควน้ดลัมาเชีย 

Dalmatian แควน้ทางตอนใตท่ี้มีลกัษณภูมิอากาศและภูมิประเทศแบบ
เมดิเตอร์เรเนียนขนานแท ้หากใครเคยไดย้ินช่ือหรือรู้จกั สุนขัพนัธ์ุดา
มาเช่ียน ดินแดนดามาเชียแห่งน้ีคือตน้กาเนิดของสุนขัพนัธ์ุน้้ีน่ีเอง นาํ
ท่านเท่ียวชมความสวยงามของ เมืองซีบีนิค Sibenik เมืองเก่าริมฝ่ัง 
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ทะเลอาเดรียติค ซ่ึงทะเลอาเดรียติก กคื็อทะเลนอ้ยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
โดยเมืองชิบินิคจะมีอาคารบ้านเรือนท่ีมีหลังคาทาํด้วยกระเบ้ืองสีแสด 
สไตล์เรอเนสซองส์ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากทางอิตาลี ชมสภาว่าการเมืองเก่า 
THE OLD LOGGIA ท่ีสร้างข้ึนราว ค.ศ. 15  นําท่านชม มหาวิหารเซนต์
เจมส์St. James หรือ เซนต์จาคอบ St. Jakob ท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรม
อิตาเล่ียน –ดัลเมเช่ียนได้อยางลงตัว งดงามด้วยยอดโดมและหลังคาท่ี
ประดบัดว้ยแผนหิน และไม่มีการใชว้สัดุมาเช่ือมต่อจนไดรั้บการยกยองใหเ้ป็นมรดกโลกจากยเูนสโก UNESCO 
**มีเวลาใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวเขตเมืองเก่า ด่ืมดํ่ากบัศิลปะวฒันธรรม และชีวิตความเป็นอยูข่องชาวโครแอท อยา่งเตม็อ่ิม 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั พกัท่ี :  sibenik hotel  

วนัทีห่กของการเดนิทาง(6)      ซีบนีคิ-อทุยานแหงชาติครคีา-โทรกยีร-สปลิต 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (เดินทาง20นาที ) 

นาํคณะเดินทางต่อไปยงั อุทยานแหงชาติครึคา Krka National Park อุทยานแห่งชาติท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลซิ
บินิค-คนีน Sibenik-Knin มณฑลในภูมิภาคดลัเมเชีย Dalmatia ภูมิภาคทางประวติัศาสตร์ท่ีตั้งอยูอ่ยูบ่นชายฝ่ังตะวนัออก
ของทะเลอาเดรียติค (Adriatic Sea) อุทยานแห่งชาติครึคา ไดรั้บการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในปี 1985 เป็นหน่ึงใน
อุทยานแห่งชาติของโครเอเชียท่ีตั้งช่ือตามแม่นํ้ า
ครึคา Krka River และอยู่ห่างจากเมืองซิเบนิค
Sibenikไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพียง
ไม่ ก่ีกิโลเมตรเท่านั้ น  โดยอุทยานแห่งน้ีถูก
ก่อตั้ งข้ึนมาเพื่อปกป้องระบบนิเวศน์ในแถบ
แม่นํ้าครึคา รวมไปถึงการดาํเนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ วฒันธรรม การศึกษา การพกัผอ่นหยอ่นใจ และการท่องเท่ียว
สาํหรับการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติครึคานั้น สถานท่ีท่องเท่ียวหลกัๆท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดของ
อุทยาน คือ นํ้าตกสกราดินสกี บูค Skradinski Buk Waterfall หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในอีกช่ือว่า Krka Waterfalls เป็นหน่ึงใน
สองนํ้ าตกหลกัท่ีมีความสูงประมาณ 37.5 เมตร เป็นนํ้ าตกท่ีมีนํ้ าใสมากอีกทั้งยงัมีสระว่ายนํ้ าธรรมชาติ ท่ีสามารถลงเล่น
นํ้ ารวมไปถึงพายเรือเล่นไดอ้ย่างสบายๆ ดว้ยความเป็นธรรมชาติและ
ความสวยงามของนํ้ าตกจึงทาํให้นํ้ าตกแห่งน้ีเป็นหน่ึงในนํ้ าตกท่ีสวย
ท่ีสุดในยุโรป นําคณะเดินทางต่อไปยงั เกาะวิซอแวค็ Visovac Island 
ให้ท่านไดช่ื้นชมอารามอนัเก่าแก่บนเกาะแห่งน้ี ซ่ึงยอ้นกลบัไปเม่ือปี 
ค.ศ.1576 คณะฟรันซิสไดส้ร้างอารามแห่งน้ีข้ึนท่ีน่ี ปัจจุบนัอารามน้ีได้
ถูกจดัแสดงใหเ้ขา้ชมเป็นพิพิธภณัฑ ์ในขณะท่ีพื้นท่ีภายนอกถูกจดัเป็น
สวนสวยงามใหผู้ค้นไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงมี ตน้ไซปรัส ท่ีลอ้มรอบคอยปกป้องอารามแห่งน้ี 

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร (เดินทาง48นาที ) 
บ่าย นาํคณะเดินทางสู่ โทรเกียร Trogir เกาะเลก็ๆ ท่ีเป็นอู่อารยธรรมของกรีกโบราณตั้งแต่ 380 ปีก่อนคริสกาล ซ่ึงต่อมา

ถูกปกครองโดยทรากรีุอุม และโรมนั บรรดาโบราณสถาน และส่ิงก่อสร้างของเมืองเก่า ไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี 
คือ จตุัรัสกาํแพงเมืองและป้อมปราการ จนไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก UNESCO ข้ึนทะเบียนประกาศใหเ้ป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1997  
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นาํท่านเดินเท่ียวชมภายในเขตเมืองเก่าท่ีมีสถาปัตยกรรมในสไตลก์รีก-โรมนัโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ท่ีไดมี้การ
บูรณะข้ึนใหม่ในเม่ือศตวรรษท่ี 16 หอนาฬิกาท่ีสร้างข้ึนในสมยัท่ี 14 ผา่นชมมหาวิหารเซนต ์ลอวเ์รนซ์ St.Laurence ท่ี
สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสร้างนับสิบปี ท่ีมีความงดงามดว้ยกรอบและบานประตูหินแกะสลกัท่ีมีรูปป้ัน
สิงโต อดมั&อีฟ และรูปสลกันักบุญองคส์ําคญั  นาํท่านเดินทางต่อไป
ยงั เมืองสปลิต Split เมืองศูนยก์ลางการพาณิชย ์การคมนาคมของ
แควน้ดลัเมเชียเป็นเมืองชายฝ่ังเมดิเตอร์เรเนียนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโครเอเชีย 
อีกทั้งยงัเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดดว้ย สปลิตนบัอายุไดก้ว่า 1,700 
ปี โดยมี พระราชวงัดิโอคลิเธียน ประกอบดว้ยศาลาว่าการเมืองสไตล์
เรอเนสซองส์ สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่เรียงราย 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัท่ี :  ATRIUM hotel/ ใกลเคียงะดับ4ดาว 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง(7)     สปลิต-นอีมุ(บอสเนยี)-สตอน-เกาะคอรซลูา 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

นําคณะเขาชม พระราชวังดิโอคลิเธียน ท่ีประทบัของจกัรพรรดิดิโอคลิเธียน แห่งเมืองเวนิสท่ีแผข่ยายอาณา
เขตจากเวนิสสู่เมืองสปลิต ในยุคโรมันโบราณ  ท่านจะได้พบเห็น
สถาปัตยกรรมของลานกวา้งท่ีมีเสาสไตลโ์รมนัตั้งอยู่เรียงราย ภายใน
พระราชวงัประกอบดว้ยทางเขา้หลกัหรือ Golden Gate มหาวิหารเทพ
เจา้จูปิเตอร์ โบสถแ์ห่งเทพวีนัส วิหารดอมนิอุส ท่ีจดัเรียงรายรวมกนั
อยา่งลงตวั ชมย่านพีเพิลสแควร์ (People Square) ศูนยก์ลางทางธุรกิจ 
และการบริหารเม่ือสมยัศตวรรษท่ี 15 และส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงเช่น 
รูปภาพแกะสลกัสมยั Venetian-Gothic Cambi Palace Renaissance Town Hall ท่ีสร้างข้ึนในช่วงแรกของศตวรรษท่ี 15 

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํคณะโดยสารรถโคช้ลดัเลาะเลียบไปตามชายฝ่ังทะเลอาเดรียติก เดินทางผา่น เมืองนีอุม Neum เมืองในเขตประเทศ

บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีน่า เป็นเมืองชายฝ่ังประมาณ 24.5 กิโลเมตร เป็นทางออกสู่ทะเลอาเดรียติกทางเดียวของ
ประเทศ เป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงเมืองหน่ึง แวะบนัทึกภาพความสวยงามของ ทะเลสาบ Bacinska ท่ีสวยงาม  
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ออกเดินทางต่อไปยงั เมืองสตอน Ston เมืองท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟนิค เป็นเมืองท่ีมี

ช่ือเสียงในเร่ืองของหอยนางรมและผลิตภณัฑจ์ากหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก ต่ืนตาต่ืนใจไปกบับรรยากาศ
ริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีบา้นเรือนหลงัคากระเบ้ืองสีแสดสลบัตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะจนกระทัง่เขา้สู่ตวัเมือง  
สัมผสักบัหมู่บา้นท่ีสงบเสง่ียมตั้งอยู่ริมฝ่ังบริเวณโคง้อ่าวกวา้ง เปรียบเสมือนเป็นด่านหน้าของดูบรอฟนิค ในอดีตมี
ความเจริญรุ่งเรืองจากการคา้เกลือ ดงันั้นกาํแพงป้องกนัจึงมี
ความจําเป็น  ซ่ึงสามารถมองเห็นกําแพงโบราณน้ีได้จาก
ระยะไกลในปัจจุบัน สตอนในอดีตอยู่ใตก้ารปกครองของ
โรมันจนกระทั่งถูกทําลายโดยพวกมองโกล  ผ่านชม
สถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างทางโบราณคดี และร่อยรอยของ
ความเจริญรุ่งเรืองในอดีต พร้อมเก็บบันทึกภาพไวเ้ป็นท่ี
ระลึก นําคณะน่ังเรือลองไปยัง”เกาะคอรชูลา” Korcula Island Cruise เกาะในเขตทะเลอาเดรียติกของ
โครเอเชีย เคยไดฉ้ายาวา่ ไข่มุกแห่งยคุกลาง และเป็นเมืองบา้นเกิดของนกัเดินเรือผูย้ิง่ใหญ่ มาร์โค โปโล  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัท่ี :  hotel marco polo / ใกลเคียงะดับ4ดาว 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง(8)     เกาะคอรซลูา(บานเกดิมารโคโปโร)-ดูบรอฟนกิ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

นาํคณะชม เมืองเกาคอรชูลา Korcula ท่ีมีอิทธิพลจากเวเนเช่ียน
มาตั้งแต่ยคุศตวรรษท่ี 15 ชมโบสถเ์ซนตม์าร์ค Cathedral of St.Mark ท่ี
สร้างข้ึนระหวา่งปี 1301-1806 แวะชมบา้นเกิดของมาร์โคโปโล Marco 
Polo Birthplace นักเดินเรือผูย้ิ่งใหญ่ท่ีคนทั่วประเทศท่ีมีพรมแดน
ติดต่อกบัประเทศบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีน่า ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีสวยงามติดอนัดบัตน้ๆ ของโลก เม่ือปี ค.ศ.1991 อิสระ
ใหท่้านไดเ้ดินเล่น พกัผอ่น และชมเมืองตามอธัยาศยั เพลิดเพลินกบักบับรรยากาศอนัแสนสวยบนเกาะคอร์ชูล่า  

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางต่อไปยงั เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองทางตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชีย  
คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / นาํคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัท่ี :  Radisson blue hotel/ ใกลเคียงะดับ4ดาว 
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วนัทีเ่กาของการเดนิทาง(9)  ดบูรอฟนกิ-นัง่กระเชาไฟฟา-กาํแพงเมอืงโบราณ-ชมเมอืง 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

นําทานเดินทางสูสถานีเพื่อข้ึนกระเชาไฟฟา (Cable Car Ride) ท่ีความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิว และทิวทศัน์ 

ท่ีคงความเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเมืองหลงัคาสีส้ม และความงดงามของทะเลอาเดรียติก นาํท่านเท่ียวชมบริเวณเมืองเก่า 
Old Town ซ่ึงเคยเป็นเป้าหมายการโจมตีจากกองทหารยโูกสลาฟ บา้นเรือนกว่าคร่ึงอนุสาวรียต่์างๆ ไดรั้บความเสียหาย 
และทรุดโทรมจนกระทัง่ในปี ค.ศ.1995 ไดมี้การลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก Erdut องคก์ารยูเนสโก UNESCO และ
สหภาพยโุรปจึงไดร่้วมกนับูรณปฏิสังขรณ์เมืองข้ึนมาใหม่ จนกระทัง่ดูบรอฟนิคกลบัมาสวยงามอีกคร้ัง และไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียนประกาศใหเ้ป็น มรดกโลก อีกเมืองหน่ึงของโครเอเชีย ชมทศันียภาพของเมืองท่ีตั้งอยูต่ามชายฝ่ังทะเลอาเดรี
ยติก ตวัเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง นําคณะเขาชมพระราชวัง Rector’s 
Palace ศูนย์กลางการบริหารของเมืองดูบรอฟนิคในอดีต เป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก-โรมนั เชิญท่านเก็บ
บนัทึกภาพดา้นหน้าของ Sponza Palace ท่ีสร้างข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 
14 ปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บรักษาเอกสารโบราณท่ีสาํคญัๆ รวมถึงคาํ
จารึกเป็นภาษาละตินโบราณท่ีใช้เตือนใจพ่อคา้วาณิชทางทะเล ห้าม
กระทาํการโกงนํ้ าหนักในการซ้ือขาย ขณะท่ีท่านชั่ง หรือตวงสินคา้ 
เพราะพระเจา้กาํลงัจบัตาและวดัความซ่ือสตัยข์องท่านอยู ่นาํท่านเดินชมอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ภายในป้อมปราการต่างๆ 
เช่น Dominican Monastery Church of St.Blaise ในสไตลบ์าร็อค Fort of St.John ประตู Pile Gate, Ploce Gate  

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําคณะทัวร์ กาํแพงเมืองโบราณ City Walls ซ่ึงเป็นจุดเด่นของเมืองดูบรอฟนิค ท่ีมีกาํแพงยาวประมาณ 1,940 เมตร สูง 

25 เมตร สลบัดว้ยหอรบ 5 หอ หอคอยทรงกลม 3 หอ และทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส และส่ีเหล่ียมผนืผา้ 12 หอ สร้างข้ึนตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ได้ช่ือว่ามีความมั่นคงและแข็งแกร่ง
ท่ีสุดในน่านนํ้ าน้ี ในช่วงท่ีมีการขยายอาํนาจของอาณาจกัร
ออตโตมนั กาํแพงเมืองท่ีมีความหนา 3 เมตร ไดรั้บการเสริม
เพิ่มเติมเป็น 6 เมตร แต่ดูบรอฟนิคตอ้งประสบกับภยัทาง
ธรรมชาติ ไดเ้กิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ในปี ค.ศ.1667 มีคนเสียชีวิตกว่า 5,000 คน ทาํให้ตวัเมืองเสียหายมาก แต่ทว่า
กาํแพงยงัคงอยู ่และประสบภยัอีกคร้ังจากสงคราม  
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ถูกถล่มโดยจรวดของกองทพัยูโกสลาเวียในปี ค.ศ.1991 แต่ความเสียหายในส่วนน้ีไดรั้บเงินทุนสนับสนุนในการ
ซ่อมแซมจากองคก์ารยเูนสโก ท่านจะไดป้ระทบัใจกบัวิว ทิวทศัน์ขณะท่ีเดินไปตามแนวสันของกาํแพง ซ่ึงมีทั้งอาคาร

สถาปัตยกรรมโบราณสไตลบ์าร็อคในยา่นเมืองเก่า และทอ้งทะเลสีครามท่ีสามารถมองออกไปไกลสุดสายตา ภายใต้
ทอ้งฟ้าแสนสดใส บางช่วงตอนของกาํแพงจะตอ้งผ่านป้อมปราการท่ีใหญ่มหึมา และหาดท่ีเต็มไปดว้ยหินผา ทาํให้
ตลอดเวลา 2 ชัว่โมงในการเดินบนกาํแพงเมืองโบราณน้ีผา่นไปอยา่งรวดเร็วเหลือเช่ือ สร้างความประทบัใจใหก้บัท่าน
อยา่งมิรู้ลืม ...อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภตัตาคาร / พกัท่ี :   grand hotel/ ใกลเคียงะดับ4ดาว 

วนัทีส่บิของการเดนิทาง(10)     ดูบรอฟนกิ-คฟัถตั-เวยีนนา-เอาทเลท็-กรงุเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นําทานโดยสารเรือตอไปยัง เมืองคัฟถัต ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองดูบ
รอฟนิคเป็นการส่งทา้ยแบบเต็มอ่ิม คฟัถตั Cavtat เป็นเมืองเลก็ๆ น่ารักริมชายฝ่ัง
ทะเลมีชายหาดท่ีงดงามยาวถึง 15 กิโลเมตร เป็นอาณานิคมของกรีกในอดีต ต่อมา
ถูกปกครองโดยโรมนั ก่อนท่ีจะถูกชนชาติสลาฟรุกรานจนในท่ีสุดตกอยู่ภายใต้
อาณัติการปกครองของสาธารณรัฐกูซา ท่ีไดซ้ื้อคฟัถตัน้ีจากดยุกพาฟโลวิก นํา
ท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตนิ์โคลสั (St.Nikolas Church) ท่ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 
15 ในฐานะเป็นอารามแห่งฟรานเซสกนั ตั้งอยู่หนา้อ่าวลูกา้ (Luka Bay) มีมา้ยาว
สําหรับนั่งฟังสวด สร้างข้ึนตามแบบสปาร์ตนัดา้นตรงขา้มแท่นบูชามีภาพวาด 
Our Lady of Cavtat อนัมีค่า วาดโดยคาเมร่า เรคเกีย พาแรมิตาน่า ศิลปินชาวดูบรอฟนิค    

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
14.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี OS732 
16.25น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา...นาํคณะชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท็พาร์นดอณ์ฟ(กรณีไฟลท์ดีเลยข์องงดการชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท็) 
23.20 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ Austrain airlines เท่ียวบินท่ีos025 (บินตรง) 

วนัทีส่บิเอด็ของการเดินทาง(11)     ทาอากาศยานสวุรรณภมู ิ
14.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
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อัตราคาบริการ แกรนดทัวรโครเอเชีย11วัน DELUXE พักดี ทานดี (เท่ียวเจาะลึก ) 
บินตรงลงเวียนนา ไป-กลับ+ตอไฟลทภายใน ไมตองนั่งรถยอนไปยอนมาใหเหนื่อย  
***โปรแกรมนีเ้นนการทองเทีย่วแบบเจาะลกึ สมัผสับรรยากาศโครเอเชียแทๆ  *** 

*กรุณาสํารองท่ีนั่งลวงหนาอยางนอย 06-16สัปดาห เพื่อควาสมสะดวกในการยืน่วีซา* 
รวมอาหารครบทุกม้ือ /รวมนํ้าด่ืมใหวันละ 1 ขวด/1ทาน เรียบรอยแลว 

โปรแกรมน้ีรวมทิปคนขับรถ+รวมคาVISA ใหเรียบรอยแลว ไมตองจายเพิ่ม 
**เท่ียวยุโรปทั้งที...เท่ียวแบบDELUXE TOUR พักโรงแรมดีดี  
**เท่ียวแบบพักดี ทานดี พิธีพิถัน มีความสุขท้ังครอบครัว** 

ทัวรน้ีเนนท่ีพักแบบ4ดาว****รวมคนยกกระเปาข้ึนลงโรงแรมที่พักเรียบรอยแลว 
***เนนสถานที่พักท่ีเปนธรรมชาติแสนสวยของโครเอเชีย*** 

เหมาะกับการเที่ยวแบบครอบครัว และคูรัก คูฮันนีมูน เดินทางไมเหน่ือย 

ชวงการเดินทาง 
CHECK-IN3ทุมของวันแรก 

ผูใหญ  
ราคาทานละ 
พักหองละ2ทาน 

เด็กอาย ุ
ต่ํากวา12ป  

1เด็ก+1ผูใหญ 

เด็กอาย ุ
ต่ํากวา12ป  

1เด็ก(มเีตียง) 
+2ผูใหญ 

พักทานเดียวตอ1
หอง 

จายเพ่ิม 

26ก.ย.-06ต.ค. 119,000 119,000 114,000 25,000 
หยุด10-20ต.ค./17-27ต.ค. 119,000 119,000 114,000 25,000 
24ต.ค.-03พ.ย. 119,000 119,000 114,000 25,000 
31ต.ค.-10พ.ย. 119,000 119,000 114,000 25,000 
วันพอ 05-15ธ.ค. 119,000 119,000 114,000 25,000 
ปใหม 26ธ.ค.-05ม.ค. 125,000 125,000 120,000 30,000 

 สิทธิพิเศษผูถือบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย และ ธนาคารกสิกรไทย   
สามารถผอนชําระสวนท่ีเหลือผานบัตรเครดิตโดยไมมีดอกเบ้ีย0%นานถึง4เดือน 
โดยชําระมัดจําเปนเงินสด40,000บาท(ปกติ) 50,000(ชวงวันหยุด)สวนท่ีเหลือผอนบัตรได 
***หากสนใจสายดวน คุณปอป Tel.096-7878-294 *ตอบคําถามไดเลยไมตองรอ**  
***หรือ@ID LINE มาท่ี  POP2217 สอบถามได24ช.ม.     
**เท่ียวยุโรปท้ังที...เท่ียวแบบDELUXE…พักดทีานดี มีความสุขท้ังครอบครัว** 
*****โรงแรมท่ีพักเลือกจัดแตระดับ4ดาว+5ดาว*****ดีดี/อาหารดีแนนอน**** 

 
ทีมงานท่ีมีประสบการณการทําทัวรมากกวา20ป…ทัวรเราจัดทําเสนทางเอง...ไมสงตอทัวรอื่น  
รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย SCB ทานสามารถไวใจในมาตรฐาน และการบรกิารไดอยาง100% 
 โรงแรมท่ีใชสําหรับโปรแกรมน้ี เราเลือกใชโรงแรมระดับ4ดาว+5ดาว*****ดีดี  
หัวหนาทัวรของบรษิัท เราคัดสรรแตมืออาชีพ มีความชํานาญเสนทางยุโรป  
   ครอบครวัทานจะไดรบัความรู และการบริการเปนอยางดี...ประทับใจแนนอน 
เท่ียวยุโรปท้ังที เท่ียวแบบทัวรระดับมาตรฐาน...มีความสุขท้ังครอบครัว 

 
 

(โปรแกรมน้ี...ครบท่ีสุดของเจาะลึกโครเอเชีย แนะนํา) 
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อัตราค่าบริการนีร้วม//คา่ตวัเครอืงบนิโดยการบนิออสเตรยีนแอรไ์ลน ์(เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  
 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทชํีานาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12ช.ม./วัน  
 คา่ทพัีกตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขนึ 3-4 เทา่ตวั หากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน

ประชมุตา่งๆ อนัเป็นผลททํีาใหต้อ้งมกีารปรับเปลยีนทพัีก โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเป็นหลกั  
 คา่อาหาร คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิสําหรับนําเทยีว ตามทรีะบไุวใ้นรายการ 
 คา่รถนําเทยีวดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง/ คา่หวัหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถนินําเทยีวดงัระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมนํามันและคา่ประกนัภัยการเดนิทางทมีกีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วันททํีาการจอง /  
 คา่ประกนัชวีติกรณีอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ 
ทา่นละ 100,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์  
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม//ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% ***รวมคา่วซีา่แลว้*** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอก 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง) 
 คา่ทปิสําหรับหวัหนา้ทัวร ์ทา่นละ 1000-2000 บาท (ใหท้า่นพจิารณาตามการใหบ้รกิาร)  
 คา่ธรรมเนยีมนํามันททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพมิเตมิอกีในภายหลงั*คา่ปรับสําหรับนําหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกําหนดไว ้ 
เง่ือนไขการชําระเงนิ 
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000-50,000 กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport   
และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนวันยื่นวีซา หรือไมนอยกวา 20 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ซงึจะเกดิขนึไดก็้ตอ่เมอืไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ทา่น ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทังหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ
จลาจล การปฏวิัต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทตีา่งๆ และอนืๆ ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 เนืองจากรายการทัวรน์ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมอืท่านไดชํ้าระเงนิมัดจําหรอืทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทไีดร้ะบไุวโ้ดยทังหมด 

 ทางบรษัิทเรมิตน้ และจบการบรกิาร ทสีนามบนิสวุรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตัวเครอืงบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนงึอยา่งใดทใีชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทนีอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนันท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่านเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ ท่านจงึสามารสํารอง
ยานพาหนะได ้

 ตัวเครอืงบนิทใีชใ้นการเดนิทางไมส่ามารถ Refund หรอืเลอืนวันกลับ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับกอ่นหรอืเลอืนวันเดนิทางกลับ 
กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทกีอ่นการเดนิทาง มฉิะนันทา่นจะตอ้งซอืตัวใหมเ่องในกรณีไมเ่ดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมททีา่นซอืจากทางบรษัิท 
เนอืงจากเป็นคณุสมบตัรของตวัทอีอกมาจากทางสายการบนิ 

เง่ือนไขการยกเลิกยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิ 
หรอื กรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มัดจําทพัีกโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและ...ไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วันขนึไป –  เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท   
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  20 วัน  -  เก็บคา่ใชจ้า่ย  50 % ของราคาทัวร ์ //ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

หมายเหต ุ
o ทางบรษัิทจะทําการยนืวซีา่ของทา่นก็ตอ่เมอืในคณะมผีูสํ้ารองทนัีงครบ 30 ทา่น และไดรั้บควิการตอบรับจากทางสถานทตู เนอืงจาก

บรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทเีป็นกรุ๊ปในการยนืวซีา่ อาท ิตวัเครอีงบนิ , หอ้งพักทคีอนเฟิรม์มาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง 
ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 30 ทา่น จงึจะสามารถยนืวซีา่ใหก้บัทางทา่นไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

o หากในชว่งททีา่นเดนิทางควิวซีา่กรุ๊ปในการยนืวซีา่เต็ม ทางบรษัิทตอ้งขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่เดยีว ซงึทางทา่นจะตอ้งเดนิทาง
มายนืวซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทคอยดแูล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตา่งๆทใีชใ้นการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวทวปียโุรป ทางสถานทตูเป็นผูกํ้าหนดออกมา มใิชบ่รษัิททวัรเ์ป็นผูกํ้าหนด ทา่นทมีคีวาม
ประสงคจ์ะยนืวซีา่ทอ่งเทยีวทวปียโุรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามทสีถานทตูตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การ
พจิารณาวซีา่ของทา่น บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตวักลาง และอํานวยความสะดวกในการยนืวซีา่เทา่นัน มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บั
ทางทา่น สถานทตูจะไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ใหท้า่น กรณีทา่นใชเ้อกสารปลอมในการยนืวซีา่ 

กรณีวซีา่ททีา่นยนืไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึดงัตอ่ไปน ี
- คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่และคา่บรกิาร 5,000 บาท ทางสถานทตูจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทังสนิแมว้า่จะผา่นหรอืไมผ่า่นการพจิารณา 
- คา่มัดจําตวัเครอืงบนิ หรอืตวัเครอืงบนิทอีอกมาจรงิ ณ วนัยนืวซีา่ ซงึตวัเป็นเอกสารทสํีาคญัในการยนืวซีา่ ประมาณ10,000 บาท หาก

ทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตวัเครอืงบนิถา้ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทําการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนยีมททีา่นตอ้งถกูหกับางสว่น และ
สว่นทเีหลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยังไมอ่อกตวัทา่นจะเสยีแตค่า่มัดจําตวัตามจรงิเทา่นัน 

- คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะตอ้งโดนคา่มัดจําหอ้งใน 2 คนืแรกของ
การเดนิทางหากทา่นไมป่รากฏตวัตามวนัทเีขา้พัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบ และ
มเีอกสารชแีจงใหท้า่นเขา้ใจ 

 หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยดึคา่ใชจ้า่ยทังหมด 100% 
 ทางบรษัิทเรมิตน้ และจบ การบรกิาร ทสีนามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตวั

เครอืงบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนงึอยา่งใดทใีชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นน ีเพราะเป็น
คา่ใชจ้า่ยทนีอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนันทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทจีะสํารองยานพาหนะ 

***สําหรับเอกสารท่ีทานตองเตรียมสําหรับย่ืนวีซา ทางเราจะสงใหทานหลังจากสํารองท่ีน่ังแลว  


