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จุดทองเทีย
่ วไฮไลท...ที่ไมซ้ําแบบใคร..เนนทัวรแบบบริการดี พักดี ทานดี

 นําคณะเที่ยว กรุงซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของโครเอเชีย
 นําคณะเที่ยว โอพาเทีย เจาของสมญาไขมุกแหงทะเลอะเดรียติก
 นําคณะเที่ยว เมืองโพลา ชมความยิ่งใหญของสนามกีฬาแอมฟเธียรเตอร
 นําคณะเที่ยว เมืองไรวินจ เมืองแสนสวยสุดแหลมฝงอะเดรียติก
 นําคณะเที่ยว อุทยานแหงชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ มรดกโลกUNESCO
 นําคณะเที่ยว เมืองซารดาร เมืองที่สวยงามทางฝงทะเลอะเดรียติก
 นําคณะเที่ยว อุทยานแหงชาติครึคา พรอมชมน้ําตก สกราดินสกีบูค
 นําคณะเที่ยว เกาะวิซอแว็ค เกาะกลางทะเลอันโดดเดน
 นําคณะเที่ยว โทรเกียร เมืองมรดกโลก UNESCO ที่อนุรักษไวเปนอยางดี
 นําคณะเที่ยว เมืองสปลิต เมืองชายฝงเมดิเตอรเรเนียนที่เกาแกที่สด
ุ
 นําคณะเที่ยว เมืองสตอนที่มีบานเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดตามแนวชายฝง
 นําคณะเที่ยว เมืองดูบรอฟนิค เมืองมรดกโลก UNESCO อันแสนงดงาม
 ใหทานไดนั่งเรือลองเที่ยวชม”เกาะคอรชล
ู า”แวะเยี่ยมบานเกิด มารโค โปโร

*หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100%พักโรงแรม4ดาว+5ดาว8 คืนเต็ม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม-ปใหม

26ก.ย.-06ต.ค.
10-20ต.ค./17-27ต.ค./24ต.ค.-03พ.ย.
31ต.ค.-10พ.ย.
05-15ธ.ค./26ธ.ค.-05ม.ค. (ครบที่สุดของเจาะลึกโครเอเชีย)

Page 2.

วันแรกของการเดินทาง(1)
21.00 น.
23.45 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูม-ิ เวียนนา(ออสเตรีย)

สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินออสเตรี ยน
แอร์ไลน์…สังเกตุป้าย World Traveller agency เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริ การ
เหิ รฟ้าสู่ เวียนนา...โดยสายการบินออสเตรี ยนแอร์ไลน์ Austrain airlines เที่ยวบินที่ os026

วันทีส่ องของการเดินทาง(2) เวียนนา-ซาเกรบ(โครเอเชีย)-โอพาเทีย(เมืองตากอากาศแสนสวย)
05.35 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ออสเตรี ย...นําคณะต่ อเครื่ องบินสู่ ประเทศโครเอเชีย
06.50 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งซาเกรบ โดยสายการบิน Austrain airlines เที่ยวบินที่ OS681
07.40 น.คณะเดินทางถึงสนามบิน กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย/หลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว

เที่ยง
บ่าย

นําท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง เที่ยวชมกรุ งซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของโครเอเชีย ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ ซาว่า (Sava) และไหล่เขาเม็ดเว็ดนิ กา้ Medvednica นําท่านชมเมืองเก่า
OLD TOWN ของกรุ งซาเกรบ นําท่านเดินเท้าชมสถาปั ตยกรรมในเขตเมืองเก่าตอนล่าง นําท่านนัง่ รถลาง Funicular ขึ้น
ชมเมื องตอนบน ซึ่ งเขตเมื อ งเก่ าจัด แบ่ งออกเป็ น 2 เขต คื อ Lower & Upper Town ได้อย่างลงตัว ผ่านชมโรงละคร
แห่ งชาติที่สร้างขึ้นในสไตล์นีโอบาร็ อค ผ่านชมอาคารรัฐสภา Sabor ที่บอกเล่าถึงความเป็ นมาของชนชาติโครแอตที่
แยกตัวเองจากยูโกสลาเวียในอดีต ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่ น (St.Stephen Cathedral) สถาปั ตยกรรมเก่าแก่ที่มีอายุกว่า
800 ปี และปั จจุบนั ได้บูรณปฏิสังขรณ์ ในสไตล์นีโอ-โกธิ ค ที่ งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสี ทองอร่ าม ภายใน
ประดิ ษฐานรู ปนักบุญองค์สําคัญต่างๆ เช่ น นักบุญเซนต์ปีเตอร์ เซนต์ปอลล์ นําท่านชมประตูกาํ แพงหิ นโบราณ ยุค
คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่า ที่คงความอัศจรรย์ของ ภาพพระแม่มารี ที่ไม่ผูกทําลายเมืองไฟไหม้ครั้ง
ใหญ่ ในปี ค.ศ.1731 ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ ค Church of St.Mark ที่ โดดเด่ น ด้วยหลังคาที่ มีการปู กระเบื้ องเป็ นสี สัน
ลวดลายตราหมากรุ กแดงขาว ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดิ น ทางสู่ ภาคตะวันตกของประเทศ ภู มิภ าคอิ ส เตรี ยเข้าสู่ เมื อง โอพาเที ย เมื อ งตากอากาศของ
ราชวงศออสเตรียในอดีต Opatija เมืองที่มีสมญานาม
ว่าไข่มุกแห่ งทะเลอเดรี ยติค หรื อบางท่านไห้สมญานามว่า มอน
ติคาร์โลแห่งอีสเตรี ย ระหว่างทางลัดเลาะซ้ายขวาไปตามไหล่เขา
เคล้า ด้วยวิวทะเลอเดรี ยติคที่สวยทุกมุมมอง เมืองโอพาเทียแห่ ง
นี้ มีฐานะเป็ นเมืองตากอากาศสําคัญของเหล่าขุนนางชั้นผูใ้ หญ่
และชนชั้นสู งของออสเตรี ย นําคณะเดินเที่ยวชมเมืองโอพาเทีย
ที่มีสถาปั ตยกรรม อาคาร ที่อยูอ่ าศัยสวยงาม ทรงคุณค่าสะกดทุกสายตาเป็ นอย่างดี เหมือนท่านอยูใ่ นประเทศออสเตรี ย

Page 3.
ด้วยความที่เป็ นเมืองตากอากาศในยุคออสโตร-ฮังกาเรี ยน การแผ่ซ่านทางวัฒนธรรมทุกทาง รวมถึงสถาปั ตยกรรม หรื อ
แม้แต่สถาปนิ ก ศิลปิ นชาวออสเตรี ยได้เข้ามามีบทบาทไปอย่าง
แนบเนี ยน สวยงาม ณ เมืองนี้ จึงอุดมไปด้วยวิลล่าที่หรู หราสไตล์
บาโคมากมาย นําท่านชมสัญลักษณ์ ของเมือง The Maiden with
the seagull สาวน้อยกับนกนางนวล ด้วยเดิมทีที่ต้ งั ของสาวน้อย
กับนกนางนวลนั้น เคยเป็ นที่ต้ งั ของพระแม่มาดอนน่ า Madona แต่มีอนั ต้องแตกหัก พังทลาย จึงมีการปั้ นแม่สาวน้อย
กับนกนางนวลมาตั้งไว้แทน ส่ วนพระแม่มาดอนน่า ได้ยา้ ยมาไว้ที่โบสถ์ St Jacob ใกล้ๆกับที่ต้ งั ของ The Maiden with
the seagull และปิ ดด้วยทองเรี ยกว่า Madonna Del Mare อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง หามุมถ่ายภาพสวยๆ
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ : grand hotel adriatic/ ใกลเคียง4ดาว(พักโอพาเทีย2คืน ไม่ เหนื่อย ไม่ ต้องเก็บกระเป๋า)

วันทีส่ ามของการเดินทาง(3)
เช้า

เที่ยง

โอพาเทีย-พูลา -โรวินจ(เวนิสแหงโครเอเชีย)-โอพาเทีย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งพู ล า Pula พู ล่า หรื อ โพล่ า ในภาษาอิ ตาเลี่ ยน เป็ นเมื องเก่ าแก่ ที่ สุ ด และเป็ นเมื อง
ศูนย์กลางของคาบสมุทรอิสเตรี ย Istrian และเคยเป็ นดินแดนของประเทศอิตาลี ทําให้มีผคู ้ นใช้ภาษาอิตาเลี่ยน กันอย่าง
แพร่ หลาย แม้กระทัง่ ตามป้ ายจราจร เป็ นเมืองเดียวในประเทศโครเอเชียที่มีความเป็ นโรมันไว้มากที่สุด กลิ่นอายแห่ ง
ศิ ล ปะรมัน ริ ม ทะเลอเดรี ย ติ ก ไม่ ธ รรมดาจริ ง ๆ นํ า คณะเข า ชมสนามกี ฬ าพู ล า อารี น า ARENA หรื อ

AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจ้ง สิ่ งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ใหญ่ ที่ยงั คงเหลือเป็ นอนุ สรณ์ มีอายุรุ่นราวคราว
เดียวกับโคลอสเซียม ที่กรุ งโรม นับเป็ นอารี น่าที่ใหญ่เป็ นอันดับ 6 ที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรื องอํานาจ จุผคู ้ นได้ประมาณ
23,000 คน สิ่ งที่โดดเด่นกว่าอารี น่าที่อื่น คือ เป็ นอารี น่าที่มีวิวสวยที่สุด ด้วยลักษณะทําเลที่ต้ งั ติดทะเลอเดรี ยติก ซึ่งมอง
ออกไปจากอารี น่า ภาพวิวทะเลสี น้ าํ เงินก็ปรากฎให้เห็ นเบื้องหน้า แต่ไม่ใช่ เป็ นอารี น่าที่ติดทะเลแห่ งเดียวในโลก ที่
ประเทศสเปนก็ติดทะเล แต่ไม่สมบูรณ์ และสวยเท่าพูล่าแห่ งนี้ ปั จจุบนั ยังใช้เป็ นงานแสดงคอนเสิ ร์ท และการแสดง
ต่างๆอยูเ่ ป็ นประจํา นําคณะเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่าพูล่า...ที่โดดเด่นด้วยร่ องรอยของสถาปั ตยกรรมโรมัน อาทิ กําแพง
โรมัน ประตูคู่รมัน ประตูเฮอคิวลิส พูล่าฟอรัม วิหารแห่ งเทพออกุสตุส Temple of Augustus รวมถึงถนนคนเดินใน
เมืองเก่าที่เหมาะกับการซื้ อของฝากจากโครเอเชี ยทั้งพวกกล่องเพลง ป้ ายแม่เหล็กที่ทาํ เป็ นชื่ อ หรื อสถานที่ท่องเที่ยว
หลักอย่างพูล่าแอมฟิ เธียร์เตอร์ และพวกเสื้ อยืดต่างๆ หรื อเลือกชมเจลาโต้ ไอศครี มสล์อิตาเลี่ยน ให้ท่านเดินเที่ยวชม
นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองโรวินจ(เวนิสแหงโครเอเชีย) เมืองที่มีกลิ่นอายคล้ายกับเมืองเวนิ สของประเทศ
อิ ตาลี ทั้งอาคารบ้านเรื อ นและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ที่ ต ามพื้ น ปู ด้วยหิ น ก้อนเล็ก ๆ เนื่ องจากชาวเวนิ ส เคยเข้า
ปกครองคาบสมุทรอีสเตรี ยเมื่อกว่า 700 ปี ก่อน จึงได้สมญาว่า เวนิสแห่ งโครเอเชีย
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย
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ให้ ค ณะได้เดิ น ชมบรรยากาศของเมื อ งโรวิน จ์ Rovinj ซึ่ งถนนหนทางในเมื องโรวิน จ์ เต็ม ไปด้วยร้ านกาแฟ และ

ร้านอาหาร มีลกั ษณะเป็ นเกาะแยกตัวจากแผ่นดินใหญ่ เชื่อมต่อกันด้วยถนนที่เกิดจากการถมทะเล บรรยากาศของเมือง
แทบไม่แตกต่างจากการไปพักผ่อนตากอากาศในเมืองท่องเที่ยวชื่อดังอย่างเวนิ สเลย ชมความสวยงามของโบสถ์อุฟเฟ
เมีย St.Euphemia โบสถ์สวยสไตล์บารอคที่มียอดสู งตระหง่านใจกลางเมื อง อุตสาหกรรมทางท่องเที่ยวของโรวินจ์
เฟื่ องฟูข้ ึนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการท่องเที่ ยวแบบหรู หราไฮเอนด์ ที่ ขยายตัวขึ้นจากปี ที่ แล้วถึงร้อยละ 15
แสดงให้เห็นความนิ ยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูง ซึ่ งอาจจะต้องการสถานที่ที่เป็ นส่ วนตัว ไม่พลุกพล่านอย่างเมือง
ใหญ่อื่นๆ ในยุโรป โรวินจ์ เป็ นเมืองที่ไม่มีจุดเด่นหรื อของฝากขึ้นชื่ อ แต่การที่เป็ นเมืองที่มีรากฐานมาจากหมู่บา้ น
ชาวประมง ก็ทาํ ให้อาหารทะเลกลายมาเป็ นหนึ่ งในจุดขายที่นกั ท่องเที่ยวต่างต้องมาลิ้มลอง โดยอาหารทะเลของที่นี่จะ
มีความสดสะอาด และผ่านการปรุ งรสอย่างพิถีพิถนั ประกอบกับเครื่ องเคียงขึ้นชื่ ออย่าง เห็ ดทรัฟเฟิ ล ทานแกล้มกับ
ไวน์ขาวไวน์แดงชั้นดี ก็ยงิ่ ทําให้ม้ืออาหารในเมืองแห่งนี้หรู หราและน่าประทับใจยิง่ ขึ้นไปอีก...เดินทางกลับสู่ โอพาเทีย
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ : grand hotel adriatic/ ใกลเคียง4ดาว(พักโอพาเทีย2คืน ไม่เหนื่อย ไม่ตอ้ งเก็บกระเป๋ า)

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง(4) โอพาเทีย-อุทยานแหงชาติพลิตวิตเซ-ชมน้าํ ตก-ลองเรือชมทะเลสาบ
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นํา ท่ า นเดิ น ทางต่ อ ไปยัง เมื อ งพลิ ต วิ ต เซ Plitvice แห่ ง แคว้น Istria &
Kvarner ระหว่างทางชมวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวโคร แอต ซึ่ งเป็ นชนชาติ
หนึ่งในเผ่าสลาฟ ผ่านชมทัศนียภาพและธรรมชาติอนั งดงามของขุนเขาตอนกลาง
ของประเทศ ซึ่ งเป็ นต้นกําเนิดของเหตุการณ์ความไม่สงบของประเทศในการสู ร้ บ
ระหว่างสองชนชาติ ชาวโครแอตและชาวเซิร์บ ระหว่างทางแวะถ่ายรู ปที่จุดชมวิว
หมูบา้ นชลันจิกา้ Slunjcica ถ่ายรู ปกับนํ้าตก จากแม่น้ าํ สลันจิกา้ ซึ่ งเป็ นเมืองเล็กๆ
ที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เมืองที่ซ่ ึงตั้งอยูใ่ จกลางของประเทศ และได้รับการประกาศ
เป็ นอุทยานแห่ งชาติเมื่อปี ค.ศ.1949 ปั จจุบนั มีพ้ืนที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่ งและป่ า
ไม้นานาพันธุ์ จนองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ข้ ึนทะเบียนประกาศให้เป็ น มรดกโลก ในปี ค.ศ.1979
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นํ าคณะเข าชม อุ ท ยานแห ง ชาติ ท ะเลสาบพลิ ท วิ ต เซ (Plitvice Lakes
National Park)สถานที่ ที่ ไ ด้รั บ การประกาศเป็ นอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เมื่ อ ปี ค.ศ.1949
ปั จจุบนั มีพ้ืนที่ประมาณ 300 ตารางกิ โลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่ งและป่ าไม้
นานาพันธุ์ จนองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ข้ ึนทะเบียนประกาศให้เป็ นมรดกโลก
ในปี ค.ศ.1979 นําท่านเดินชมธรรมชาติไปตามทางเดินเท้าที่จดั ไว้อย่างเป็ นสัดส่ วน
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ลัด เลาะไปตามทะเลสาบ และนํ้าตก ตื่ น ตาตื่ น ใจไปกับ ความบริ สุ ท ธิ์ สุ ข สดชื่ น นํ าท านล อ งเรื อ ชมความ
สวยงามของทองน้ําสีครามในอุทยานแหงชาติทะเลสาบ ตลอดจนไม้ป่าจําพวกสน..สุ ดแสนประทับใจ

คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั ในเขตอุทยานพริ ตวิเซ่
พักที่ : พักโรงแรมในเขตอุทยานพริตวิเซ เปนโรงแรมอิงธรรมชาติ…บรรยากาศดีมากๆ

วันทีห่ า ของการเดินทาง(5)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

พลิตวิตเซ-ซาดาร-ซีบีนคิ -เดินชมเขตเมืองเกา OLD TOWN

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะออกเดิ นทางต่อไปยัง เมื อ งซาดาร Zadar เมื องท่ าสําคัญ ของโครเอเชี ยทางฝั่ งทะเลอาเดรี ยติก และเป็ น

ศู น ย์ก ลางของซาดาร์ เคาน์ ต้ ี แคว้น ดับเมเชี่ ยนทางตอนเหนื อ นําท่ านชมบรรยากาศที่ สวยงามของซาดาร์ แวะเก็บ
บันทึกภาพประตูเมืองโบราณ Kopnena Vrata ผ่านชมโบสถ์ St.Donatus สิ่ งก่อสร้างใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 9 ชมซี ออร์ แกน(แห่ งเดียวในโลก) Sea Organ สถาปั ตยกรรม
การก่อสร้างเครื่ องดนตรี โดยอาศัยเกลียวคลื่นที่ซัดเข้ากระทบกับบันไดหิ นอ่อนและ
ท่ อใต้ข้ นั บัน ไดก่ อให้เกิ ดเป็ นท่ วงทํานองเสี ยงดนตรี เป็ นผลงานการออกแบบของ
สถาปนิก Nikola Basic ซึ่งเปิ ดให้สาธารณะชนเข้าชมนับตั้งแต่ วันที่ 15 เมษายน ปี ค.ศ.2005
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (เดินทาง1ช.ม.)
นําท่านเดินทางสู่ เขตตอนกลางของประเทศโครเอเชีย แคว้นดัลมาเชี ย
Dalmatian แคว้นทางตอนใต้ที่มีลกั ษณภูมิอากาศและภูมิประเทศแบบ
เมดิเตอร์ เรเนี ยนขนานแท้ หากใครเคยได้ยินชื่อหรื อรู ้จกั สุ นขั พันธุ์ดา
มาเชี่ยน ดินแดนดามาเชียแห่ งนี้ คือต้นกาเนิ ดของสุ นขั พันธุ์น้้ ี นี่ เอง นํา
ท่านเที่ยวชมความสวยงามของ เมืองซีบีนิค Sibenik เมืองเก่าริ มฝั่ง
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คํ่า

ทะเลอาเดรี ยติค ซึ่งทะเลอาเดรี ยติก ก็คือทะเลน้อยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
โดยเมื อ งชิ บิ นิ ค จะมี อ าคารบ้านเรื อ นที่ มี ห ลังคาทําด้ว ยกระเบื้ อ งสี แ สด
สไตล์เรอเนสซองส์ ที่ได้รับอิทธิ พลจากทางอิตาลี ชมสภาว่าการเมื องเก่ า
THE OLD LOGGIA ที่ ส ร้ างขึ้ น ราว ค.ศ. 15 นําท่ านชม มหาวิห ารเซนต์
เจมส์ St. James หรื อ เซนต์จ าคอบ St. Jakob ที่ ผ สมผสานสถาปั ต ยกรรม
อิ ต าเลี่ ย น –ดัล เมเชี่ ย นได้อ ยางลงตัว งดงามด้ว ยยอดโดมและหลัง คาที่
ประดับด้วยแผนหิ น และไม่มีการใช้วสั ดุมาเชื่อมต่อจนได้รับการยกยองให้เป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก UNESCO
**มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวเขตเมืองเก่า ดื่มดํ่ากับศิลปะวัฒนธรรม และชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวโครแอท อย่างเต็มอิ่ม
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั พักที่ : sibenik hotel 

วันทีห่ กของการเดินทาง(6)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ซีบนี คิ -อุทยานแหงชาติครีคา-โทรกียร-สปลิต

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั (เดินทาง20นาที )
นําคณะเดิ นทางต่อไปยัง อุทยานแหงชาติครึคา Krka National Park อุทยานแห่ งชาติที่มีชื่อเสี ยงของมณฑลซิ
บินิค-คนีน Sibenik-Knin มณฑลในภูมิภาคดัลเมเชีย Dalmatia ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ที่ต้ งั อยูอ่ ยูบ่ นชายฝั่งตะวันออก
ของทะเลอาเดรี ยติค (Adriatic Sea) อุทยานแห่ งชาติครึ คา ได้รับการประกาศเป็ นอุทยานแห่ งชาติในปี 1985 เป็ นหนึ่ งใน
อุทยานแห่งชาติของโครเอเชียที่ต้ งั ชื่อตามแม่น้ าํ
ครึ คา Krka River และอยู่ห่ างจากเมื องซิ เบนิ ค
Sibenikไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เพี ย ง
ไม่ กี่ กิ โ ลเมตรเท่ า นั้ น โดยอุ ท ยานแห่ ง นี้ ถู ก
ก่ อ ตั้งขึ้ น มาเพื่ อ ปกป้ อ งระบบนิ เวศน์ ในแถบ
แม่น้ าํ ครึ คา รวมไปถึงการดําเนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา การพักผ่อนหย่อนใจ และการท่องเที่ยว
สําหรับการท่องเที่ยวในอุทยานแห่ งชาติครึ คานั้น สถานที่ท่องเที่ยวหลักๆที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิ ยมมากที่สุดของ
อุทยาน คือ นํ้าตกสกราดินสกี บูค Skradinski Buk Waterfall หรื อเป็ นที่รู้จกั กันในอีกชื่อว่า Krka Waterfalls เป็ นหนึ่งใน
สองนํ้าตกหลักที่มีความสู งประมาณ 37.5 เมตร เป็ นนํ้าตกที่มีน้ าํ ใสมากอีกทั้งยังมีสระว่ายนํ้าธรรมชาติ ที่สามารถลงเล่น
นํ้ารวมไปถึงพายเรื อเล่นได้อย่างสบายๆ ด้วยความเป็ นธรรมชาติและ
ความสวยงามของนํ้าตกจึงทําให้น้ าํ ตกแห่ งนี้ เป็ นหนึ่ งในนํ้าตกที่สวย
ที่สุดในยุโรป นําคณะเดิ นทางต่อไปยัง เกาะวิซอแว็ค Visovac Island
ให้ท่านได้ชื่นชมอารามอันเก่าแก่บนเกาะแห่ งนี้ ซึ่ งย้อนกลับไปเมื่อปี
ค.ศ.1576 คณะฟรันซิ สได้สร้างอารามแห่ งนี้ข้ ึนที่นี่ ปั จจุบนั อารามนี้ได้
ถูกจัดแสดงให้เข้าชมเป็ นพิพิธภัณฑ์ ในขณะที่พ้ืนที่ภายนอกถูกจัดเป็ น
สวนสวยงามให้ผคู ้ นได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอย่างเต็มที่ ซึ่งมี ต้นไซปรัส ที่ลอ้ มรอบคอยปกป้องอารามแห่งนี้
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (เดินทาง48นาที )
นําคณะเดินทางสู่ โทรเกียร Trogir เกาะเล็กๆ ที่เป็ นอู่อารยธรรมของกรี กโบราณตั้งแต่ 380 ปี ก่อนคริ สกาล ซึ่งต่อมา
ถูกปกครองโดยทรากุรีอุม และโรมัน บรรดาโบราณสถาน และสิ่ งก่อสร้างของเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดี
คือ จัตุรัสกําแพงเมืองและป้อมปราการ จนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก UNESCO ขึ้นทะเบียนประกาศให้เป็ น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1997
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นําท่านเดินเที่ยวชมภายในเขตเมืองเก่าที่มีสถาปั ตยกรรมในสไตล์กรี ก-โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ที่ได้มีการ
บูรณะขึ้นใหม่ในเมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ ลอว์เรนซ์ St.Laurence ที่
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิ บปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลักที่มีรูปปั้ น
สิ งโต อดัม&อีฟ และรู ปสลักนักบุญองค์สําคัญ นําท่านเดิ นทางต่อไป
ยัง เมืองสปลิต Split เมืองศูนย์กลางการพาณิ ชย์ การคมนาคมของ
แคว้นดัลเมเชียเป็ นเมืองชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่สุดในโครเอเชีย
อีกทั้งยังเป็ นหนึ่ งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดด้วย สปลิตนับอายุได้กว่า 1,700
ปี โดยมี พระราชวังดิโอคลิเธี ยน ประกอบด้วยศาลาว่าการเมืองสไตล์
เรอเนสซองส์ สมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรื อนเก่าแก่เรี ยงราย
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ : ATRIUM hotel/ ใกลเคียงะดับ4ดาว

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง(7)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

สปลิต-นีอมุ (บอสเนีย)-สตอน-เกาะคอรซลู า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะเขาชม พระราชวังดิโอคลิเธียน ที่ประทับของจักรพรรดิดิโอคลิเธี ยน แห่ งเมืองเวนิสที่แผ่ขยายอาณา
เขตจากเวนิ ส สู่ เมื อ งสปลิ ต ในยุค โรมัน โบราณ ท่ านจะได้พ บเห็ น
สถาปั ตยกรรมของลานกว้างที่มีเสาสไตล์โรมันตั้งอยู่เรี ยงราย ภายใน
พระราชวังประกอบด้วยทางเข้าหลักหรื อ Golden Gate มหาวิหารเทพ
เจ้าจูปิเตอร์ โบสถ์แห่ งเทพวีนัส วิหารดอมนิ อุส ที่จดั เรี ยงรายรวมกัน
อย่างลงตัว ชมย่านพีเพิลสแควร์ (People Square) ศูนย์กลางทางธุ รกิจ
และการบริ หารเมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 และสิ่ งก่อสร้างที่มีชื่อเสี ยงเช่น
รู ปภาพแกะสลักสมัย Venetian-Gothic Cambi Palace Renaissance Town Hall ที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําคณะโดยสารรถโค้ชลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรี ยติก เดินทางผ่าน เมืองนี อุม Neum เมืองในเขตประเทศ
บอสเนี ย และเฮอร์ เซโกวีน่า เป็ นเมื องชายฝั่ งประมาณ 24.5 กิ โลเมตร เป็ นทางออกสู่ ทะเลอาเดรี ยติ กทางเดี ยวของ
ประเทศ เป็ นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงเมืองหนึ่ง แวะบันทึกภาพความสวยงามของ ทะเลสาบ Bacinska ที่สวยงาม
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ออกเดิ นทางต่อไปยัง เมืองสตอน Ston เมืองที่ต้ งั อยู่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของเมืองดูบรอฟนิ ค เป็ นเมืองที่ มี

ชื่อเสี ยงในเรื่ องของหอยนางรมและผลิตภัณฑ์จากหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรี ยติก ตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศ
ริ มชายฝั่งทะเลที่มีบา้ นเรื อนหลังคากระเบื้องสี แสดสลับตามแนวชายฝั่งเป็ นระยะจนกระทัง่ เข้าสู่ ตวั เมือง
สัมผัสกับหมู่บา้ นที่สงบเสงี่ยมตั้งอยู่ริมฝั่งบริ เวณโค้งอ่าวกว้าง เปรี ยบเสมือนเป็ นด่านหน้าของดูบรอฟนิ ค ในอดีตมี
ความเจริ ญรุ่ งเรื องจากการค้าเกลือ ดังนั้นกําแพงป้ องกันจึงมี
ความจําเป็ น ซึ่ งสามารถมองเห็ น กําแพงโบราณนี้ ได้จ าก
ระยะไกลในปั จจุ บ ัน สตอนในอดี ตอยู่ใต้การปกครองของ
โรมั น จนกระทั่ ง ถู ก ทํ า ลายโดยพวกมองโกล ผ่ า นชม
สถาปั ตยกรรมสิ่ งก่ อสร้ างทางโบราณคดี และร่ อยรอยของ
ความเจริ ญ รุ่ งเรื อ งในอดี ต พร้ อ มเก็ บ บัน ทึ ก ภาพไว้เป็ นที่
ระลึก นําคณะนั่งเรือลองไปยัง”เกาะคอรชูลา” Korcula Island Cruise เกาะในเขตทะเลอาเดรี ยติกของ
โครเอเชีย เคยได้ฉายาว่า ไข่มุกแห่งยุคกลาง และเป็ นเมืองบ้านเกิดของนักเดินเรื อผูย้ งิ่ ใหญ่ มาร์โค โปโล
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ : hotel marco polo / ใกลเคียงะดับ4ดาว

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง(8)
เช้า

เกาะคอรซลู า (บานเกิดมารโคโปโร)-ดูบรอฟนิก

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําคณะชม เมืองเกาคอรชูลา Korcula ที่มีอิทธิ พลจากเวเนเชี่ยน
มาตั้งแต่ยคุ ศตวรรษที่ 15 ชมโบสถ์เซนต์มาร์ค Cathedral of St.Mark ที่
สร้างขึ้นระหว่างปี 1301-1806 แวะชมบ้านเกิดของมาร์โคโปโล Marco
Polo Birthplace นั ก เดิ น เรื อ ผู ย้ ิ่ง ใหญ่ ที่ ค นทั่ว ประเทศที่ มี พ รมแดน
ติดต่อกับประเทศบอสเนี ย-เฮอร์เซโกวีน่า ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก เมื่อปี ค.ศ.1991 อิสระ
ให้ท่านได้เดินเล่น พักผ่อน และชมเมืองตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกับบรรยากาศอันแสนสวยบนเกาะคอร์ชูล่า
เที่ยง
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางต่อไปยัง เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ : Radisson blue hotel/ ใกลเคียงะดับ4ดาว
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วันทีเ่ กาของการเดินทาง(9) ดูบรอฟนิก-นัง่ กระเชาไฟฟา-กําแพงเมืองโบราณ-ชมเมือง
เช้า

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําทานเดินทางสูสถานีเพื่อขึ้นกระเชาไฟฟา (Cable Car Ride) ที่ความสู ง 400 เมตร เพื่อชมวิว และทิวทัศน์

ที่คงความเป็ นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสี ส้ม และความงดงามของทะเลอาเดรี ยติก นําท่านเที่ยวชมบริ เวณเมืองเก่า
Old Town ซึ่ งเคยเป็ นเป้าหมายการโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรื อนกว่าครึ่ งอนุสาวรี ยต์ ่างๆ ได้รับความเสี ยหาย
และทรุ ดโทรมจนกระทัง่ ในปี ค.ศ.1995 ได้มีการลงนามในสนธิ สัญญาสงบศึก Erdut องค์การยูเนสโก UNESCO และ
สหภาพยุโรปจึงได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์เมืองขึ้นมาใหม่ จนกระทัง่ ดูบรอฟนิ คกลับมาสวยงามอีกครั้ง และได้รับการ
ขึ้นทะเบียนประกาศให้เป็ น มรดกโลก อีกเมืองหนึ่ งของโครเอเชีย ชมทัศนี ยภาพของเมืองที่ต้ งั อยูต่ ามชายฝั่งทะเลอาเดรี
ยติ ก ตัวเมื องจะเป็ นป้ อมปราการโบราณที่ เป็ นสัญ ลักษณ์ ของเมื อง นํ าคณะเข าชมพระราชวั ง Rector’s
Palace ศู น ย์ก ลางการบริ ห ารของเมื อ งดู บ รอฟนิ ค ในอดี ต เป็ น
สิ่ งก่อสร้างที่ได้รับอิทธิ พลจากสถาปั ตยกรรมกรี ก-โรมัน เชิญท่านเก็บ
บันทึกภาพด้านหน้าของ Sponza Palace ที่สร้างขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่
14 ปั จจุบนั ใช้เป็ นสถานที่เก็บรักษาเอกสารโบราณที่สาํ คัญๆ รวมถึงคํา
จารึ กเป็ นภาษาละติ นโบราณที่ ใช้เตื อนใจพ่อค้าวาณิ ชทางทะเล ห้าม
กระทําการโกงนํ้าหนัก ในการซื้ อขาย ขณะที่ ท่ านชั่ง หรื อตวงสิ น ค้า
เพราะพระเจ้ากําลังจับตาและวัดความซื่อสัตย์ของท่านอยู่ นําท่านเดินชมอาคารบ้านเรื อนเก่าแก่ภายในป้อมปราการต่างๆ
เช่น Dominican Monastery Church of St.Blaise ในสไตล์บาร็ อค Fort of St.John ประตู Pile Gate, Ploce Gate
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําคณะทัวร์ กําแพงเมืองโบราณ City Walls ซึ่งเป็ นจุดเด่นของเมืองดูบรอฟนิ ค ที่มีกาํ แพงยาวประมาณ 1,940 เมตร สู ง
25 เมตร สลับด้วยหอรบ 5 หอ หอคอยทรงกลม 3 หอ และทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัส และสี่ เหลี่ยมผืนผ้า 12 หอ สร้างขึ้นตั้งแต่
คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 13 ได้ชื่ อ ว่ามี ค วามมั่น คงและแข็งแกร่ ง
ที่สุดในน่ านนํ้านี้ ในช่วงที่มีการขยายอํานาจของอาณาจักร
ออตโตมัน กําแพงเมืองที่มีความหนา 3 เมตร ได้รับการเสริ ม
เพิ่ มเติ มเป็ น 6 เมตร แต่ ดูบรอฟนิ คต้อ งประสบกับ ภัยทาง
ธรรมชาติ ได้เกิ ดแผ่นดิ นไหวครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1667 มีคนเสี ยชีวิตกว่า 5,000 คน ทําให้ตวั เมืองเสี ยหายมาก แต่ทว่า
กําแพงยังคงอยู่ และประสบภัยอีกครั้งจากสงคราม
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ถูกถล่มโดยจรวดของกองทัพยูโกสลาเวียในปี ค.ศ.1991 แต่ความเสี ยหายในส่ วนนี้ ได้รับเงิ นทุ นสนับสนุ นในการ
ซ่อมแซมจากองค์การยูเนสโก ท่านจะได้ประทับใจกับวิว ทิวทัศน์ขณะที่เดินไปตามแนวสันของกําแพง ซึ่งมีท้ งั อาคาร

คํ่า

สถาปั ตยกรรมโบราณสไตล์บาร็ อคในย่านเมืองเก่า และท้องทะเลสี ครามที่สามารถมองออกไปไกลสุ ดสายตา ภายใต้
ท้องฟ้ าแสนสดใส บางช่ วงตอนของกําแพงจะต้องผ่านป้ อมปราการที่ใหญ่มหึ มา และหาดที่เต็มไปด้วยหิ นผา ทําให้
ตลอดเวลา 2 ชัว่ โมงในการเดินบนกําแพงเมืองโบราณนี้ผา่ นไปอย่างรวดเร็ วเหลือเชื่อ สร้างความประทับใจให้กบั ท่าน
อย่างมิรู้ลืม ...อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / พักที่ : grand hotel/ ใกลเคียงะดับ4ดาว

วันทีส่ บิ ของการเดินทาง(10)
เช้า

เที่ยง
14.55 น.
16.25น.
23.20 น.

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นําทานโดยสารเรือตอไปยัง เมืองคัฟถัต ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบ
รอฟนิ คเป็ นการส่ งท้ายแบบเต็มอิ่ม คัฟถัต Cavtat เป็ นเมืองเล็กๆ น่ ารักริ มชายฝั่ง
ทะเลมีชายหาดที่งดงามยาวถึง 15 กิโลเมตร เป็ นอาณานิคมของกรี กในอดีต ต่อมา
ถูกปกครองโดยโรมัน ก่อนที่จะถูกชนชาติสลาฟรุ กรานจนในที่สุดตกอยู่ภายใต้
อาณัติการปกครองของสาธารณรั ฐกูซา ที่ ได้ซ้ื อคัฟถัตนี้ จากดยุกพาฟโลวิก นํา
ท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St.Nikolas Church) ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่
15 ในฐานะเป็ นอารามแห่ งฟรานเซสกัน ตั้งอยู่หน้าอ่าวลูกา้ (Luka Bay) มีมา้ ยาว
สําหรับนั่งฟั งสวด สร้ างขึ้นตามแบบสปาร์ ตนั ด้านตรงข้ามแท่นบู ชามีภาพวาด
Our Lady of Cavtat อันมีค่า วาดโดยคาเมร่ า เรคเกีย พาแรมิตาน่า ศิลปิ นชาวดูบรอฟนิค
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยสายการบินออสเตรี ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS732
เดินทางถึงกรุ งเวียนนา...นําคณะช้อปปิ้ งเอาท์เล็ทพาร์นดอณ์ฟ(กรณี ไฟล์ทดีเลย์ของงดการช้อปปิ้ งเอาท์เล็ท)
เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ...โดยสายการบินออสเตรี ยนแอร์ไลน์ Austrain airlines เที่ยวบินที่os025 (บินตรง)

วันทีส่ บิ เอ็ดของการเดินทาง(11)
14.20 น.

ดูบรอฟนิก-คัฟถัต-เวียนนา-เอาทเล็ท-กรุงเทพฯ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
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อัตราคาบริการ แกรนดทัวรโครเอเชีย11วัน DELUXE พักดี ทานดี (เที่ยวเจาะลึก )
บินตรงลงเวียนนา ไป-กลับ+ตอไฟลทภายใน ไมตองนั่งรถยอนไปยอนมาใหเหนื่อย

***โปรแกรมนีเ้ นนการทองเทีย่ วแบบเจาะลึก สัมผัสบรรยากาศโครเอเชียแทๆ ***
*กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 06-16สัปดาห เพื่อควาสมสะดวกในการยืน
่ วีซา*

รวมอาหารครบทุกมื้อ /รวมน้ําดื่มใหวันละ 1 ขวด/1ทาน เรียบรอยแลว
โปรแกรมนี้รวมทิปคนขับรถ+รวมคาVISA ใหเรียบรอยแลว ไมตองจายเพิ่ม
**เที่ยวยุโรปทั้งที...เที่ยวแบบDELUXE TOUR พักโรงแรมดีดี
**เที่ยวแบบพักดี ทานดี พิธีพิถัน มีความสุขทั้งครอบครัว**
ทัวรนี้เนนที่พักแบบ4ดาว****รวมคนยกกระเปาขึ้นลงโรงแรมที่พักเรียบรอยแลว
***เนนสถานที่พักที่เปนธรรมชาติแสนสวยของโครเอเชีย***
เหมาะกับการเที่ยวแบบครอบครัว และคูรัก คูฮันนีมูน เดินทางไมเหนื่อย
ชวงการเดินทาง
CHECK-IN3ทุมของวันแรก
26ก.ย.-06ต.ค.
หยุด10-20ต.ค./17-27ต.ค.
24ต.ค.-03พ.ย.
31ต.ค.-10พ.ย.
วันพอ 05-15ธ.ค.
ปใหม 26ธ.ค.-05ม.ค.

ผูใหญ
ราคาทานละ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

พักหองละ2ทาน

1เด็ก+1ผูใหญ

119,000
119,000
119,000
119,000
119,000
125,000

119,000
119,000
119,000
119,000
119,000
125,000

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

พักทานเดียวตอ1
หอง
จายเพิ่ม

114,000
114,000
114,000
114,000
114,000
120,000

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
30,000

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

 สิทธิพิเศษผูถือบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย และ ธนาคารกสิกรไทย
สามารถผอนชําระสวนที่เหลือผานบัตรเครดิตโดยไมมีดอกเบี้ย0%นานถึง4เดือน
โดยชําระมัดจําเปนเงินสด40,000บาท(ปกติ) 50,000(ชวงวันหยุด)สวนที่เหลือผอนบัตรได

***หากสนใจสายดวน คุณปอป Tel.096-7878-294 *ตอบคําถามไดเลยไมตองรอ**
***หรือ@ID LINE มาที่ POP2217 สอบถามได24ช.ม.
**เที่ยวยุโรปทั้งที...เที่ยวแบบDELUXE…พักดีทานดี มีความสุขทัง
้ ครอบครัว**

*****โรงแรมที่พักเลือกจัดแตระดับ4ดาว+5ดาว*****ดีดี/อาหารดีแนนอน****
ทีมงานที่มีประสบการณการทําทัวรมากกวา20ป…ทัวรเราจัดทําเสนทางเอง...ไมสงตอทัวรอื่น
รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย SCB ทานสามารถไวใจในมาตรฐาน และการบริการไดอยาง100%
 โรงแรมที่ใชสําหรับโปรแกรมนี้ เราเลือกใชโรงแรมระดับ4ดาว+5ดาว*****ดีดี
หัวหนาทัวรของบริษัท เราคัดสรรแตมืออาชีพ มีความชํานาญเสนทางยุโรป
ครอบครัวทานจะไดรบ
ั ความรู และการบริการเปนอยางดี...ประทับใจแนนอน
เที่ยวยุโรปทั้งที เที่ยวแบบทัวรระดับมาตรฐาน...มีความสุขทั้งครอบครัว

(โปรแกรมนี้...ครบที่สุดของเจาะลึกโครเอเชีย แนะนํา)

Page 12.
อัตราค่ าบริการนีร้ วม//ค่าตัวเครืองบินโดยการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
 ค่ารถปรับอากาศนํ าเทียวตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถทีชํานาญเส ้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 ค่าทีพักตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให ้ต ้องมีการปรับเปลียนทีพัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก

 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนํ าเทียว ตามทีระบุไว ้ในรายการ
 ค่ารถนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหัวหน ้าทัวร์ และไกด์ท ้องถินนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีทําการจอง /
 ค่าประกันชีวติ กรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม//ภาษีมลู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% ***รวมค่าวีซา่ แล้ว***
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษนอก
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีของผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ ท่านละ 1000-2000 บาท (ให ้ท่านพิจารณาตามการให ้บริการ)
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีกในภายหลัง*ค่าปรับสําหรับนํ าหนั กกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว ้

เงื่อนไขการชําระเงิน
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000-50,000 กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport

และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนวันยื่นวีซา หรือไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึงจะเกิดขึนได ้ก็ตอ
่ เมือไม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ ถ ้าท่านต ้องการ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การ

ิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ และอืนๆ ทีอยูน
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
 เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 เมือท่านได ้ชําระเงิน มัดจํ าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษั ทฯ หรือชํ าระโดยตรงกับทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีได ้ระบุไว ้โดยทังหมด
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบการบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษั ท ฉะนั นท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนั ด หมายการเดิน ทางส่งไปถึงท่านเป็ นทีเรีย บร ้อยแล ้ว ท่านจึงสามารสํ ารอง
ยานพาหนะได ้
 ตัวเครืองบินทีใช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือนวันกลับ หรือเปลียนแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือนวันเดินทางกลับ
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก่อนการเดินทาง มิฉะนั นท่านจะต ้องซือตัวใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่านซือจากทางบริษัท
เนืองจากเป็ นคุณสมบัตรของตัวทีออกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิกยกเลิกก่อนการเดินทาง

30 วัน – คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต ้องการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได ้

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึนไป – เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 20 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ //ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน – เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทําการยืนวีซา่ ของท่านก็ตอ
่ เมือในคณะมีผู ้สํารองทีนังครบ 30 ท่าน และได ้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจาก
บริษัทจะต ้องใช ้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ปในการยืนวีซา่ อาทิ ตัวเครีองบิน , ห ้องพักทีคอนเฟิ รม
์ มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต ้องรอให ้คณะครบ 30 ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซา่ ให ้กับทางท่านได ้อย่างถูกต ้อง
o หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซา่ กรุ๊ปในการยืนวีซา่ เต็ม ทางบริษัทต ้องขอสงวนสิทธิในการยืนวีซา่ เดียว ซึงทางท่านจะต ้องเดินทาง
มายืนวีซา่ ด ้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
o เอกสารต่างๆทีใช ้ในการยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผู ้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็ นผู ้กําหนด ท่านทีมีความ
ประสงค์จะยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให ้ถูกต ้อง และครบถ ้วนตามทีสถานทูตต ้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซา่ ของท่าน บริษัททัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืนวีซา่ เท่านัน มิได ้เป็ นผู ้พิจารณาว่าวีซา่ ให ้กับ
ทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ให ้ท่าน กรณีทา่ นใช ้เอกสารปลอมในการยืนวีซา่
กรณีวซ
ี า่ ทีท่านยืนไม่ผา่ นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ ท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนดังต่อไปนี
- ค่าธรรมเนียมการยืนวีซา่ และค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมใดๆทังสินแม ้ว่าจะผ่านหรือไม่ผา่ นการพิจารณา
่
- ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซา ซึงตัวเป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซา่ ประมาณ10,000 บาท หาก
ท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัวเครืองบินถ ้าออกตัวมาแล ้วจะต ้องทําการ REFUND โดยจะมีคา่ ธรรมเนียมทีท่านต ้องถูกหักบางส่วน และ
ส่วนทีเหลือจะคืนให ้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ ้ายังไม่ออกตัวท่านจะเสียแต่คา่ มัดจําตัวตามจริงเท่านัน
- ค่าห ้องพักในทวีปยุโรป ถ ้าคณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎท่านจะต ้องโดนค่ามัดจําห ้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข ้าพัก ทางโรงแรมจะต ้องยึดค่าห ้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ ้งให ้ท่านทราบ และ
มีเอกสารชีแจงให ้ท่านเข ้าใจ
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซา่ แล ้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช ้จ่ายทังหมด 100%
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีทา่ นเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว
เครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ น
ค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนันท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ

***สําหรับเอกสารที่ทานตองเตรียมสําหรับยื่นวีซา ทางเราจะสงใหทานหลังจากสํารองที่นั่งแลว

