Croatia Best summer (A)
ซาเกรบ – โอพาเทีย – พูล่า – โรวินจ์ – อุทยานแห่ งชาติพลิทวิเซ่ – สปลิท – นีอุม
มาลี สตอน – เกาะคอร์ ชูล่า – ดูบรอฟนิค – ล่ องเรือทะเลอาเดรียติค – ชาฟตัท

** พิเศษ!! เที่ยวเกาะคอร์ ชูล่าบ้ านเกิด “มาร์ โคโปโล” ในไฮซีซ่ นั ฤดูกาลที่ดที ่ สี ุด **

เดินทางด้ วยสายการบิน ออสเตรี ยน แอร์ ไลน์ พร้ อมสะสมไมล์ 25 - 50%

ตัวอย่ างอาหารพืน้ เมืองในทริปนี ้
ภัตตาคารที่เราใช้ ได้ ถูกเลือกโดย เจแปน พาราไดร์ ทัวร์ เราเน้ นในเรื่ องคุณภาพอาหารและทําเลที่ตัง้
ของร้ านเป็ นสําคัญ
จึงทําให้ ท่านมั่นใจได้ ว่าร้ านอาหารที่เราเลือกนัน้ มีคุณภาพและอร่ อยอย่ างแน่ นอน

** รู ป ภาพเป็ นตัวอย่ างที่น ํามาแสดงเท่ านั้น **

วัน ที่ห นึ่ง (1)
21.30 น.
23.45 น.
วัน ที่ส อง (2)
05.35 น.
07.00 น.
07.50 น.

รายละเอียดการเดิน ทาง
สนามบิน สุวรรณภูม ิ (กรุ งเทพฯ)
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เ ตอร์ G สายการบิน ออสเตรี ยน แอร์ ไ ลน์
เจ้ าหน้ าที่ คอยให้ การต้ อนรับพร้ อมอํานวยความสะดวก และเอกสารแก่ทา่ น
ออกเดินทางสู่ เวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย โดยสายการบินออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ เที่ยวบิน
ที่ OS 026 (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 10:50 ช.ม.)
เวียนนา (ออสเตรี ย) – ซาเกรบ (โครเอเชีย) – โอพาเทีย
เดินทางถึง กรุ งเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย (แวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ กรุ งซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยเที่ยวบินที่ OS 681
(ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 50 นาที)
เดินทางถึง สนามบิน Pleso International Airport หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมรับ
สัมภาระเรี ยบร้ อย นําท่านเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศสู่ กรุ งซาเกรบ (Zagreb) (ระยะทาง 16
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่าพันปี ผ่านจัตรุ ัสที่มีรูปปั น้
ของนายพล “บาน โจเซฟ เจลาซิค” ผู้นํากําลังชาวโครแอตต่อต้ านทัพฮังการี ในยคต้ นสมัยศตวรรษที่
19 วีระบุรุษของประเทศโครเอเชีย ต่อด้ วยเดินชมเขตเมืองเก่าตอนบนและตอนล่าง ที่เชื่อมกันด้ วย
้ ่สดุ ในยุโรป นําท่านนัง่ รถรางสู่ เมือ งตอนบน ของกรุงซาเกรบ
รถราง Funicular ที่มีความยาวสันที
ผ่านชมประตูเมืองเก่า ป้อมปราการโบราณและโบสถ์เซนต์มาร์ ก ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตที่ทําการรัฐบาล โดย
โบสถ์แห่งนี ้มีหลังคาที่โดดเด่น ไม่ซํ ้าใคร

นําท่านเดินชมเมืองตอนบนผ่าน ประตูห นิ (Stone Gate) ที่เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ในอดีต แต่มีรูป
ของพระแม่มารี ยงั คงเหลืออยูเ่ พียงสิง่ เดียว เป็ นความมหัศจรรย์ที่รูปของพระแม่มารี ไม่โดนไฟไหม้ ทํา
ให้ ปัจจุบนั ชาวพื ้นเมืองนิยมมาไหว้ บชู าหรื อขอบคุณกับสิง่ ปาฏิหาริย์ ที่เคยขอแล้ วได้ ดงั่ ที่ต้องการ
สังเกตจากแผ่นหินที่ติดโดยรอบ จะสลักคําว่า “HVALA” ที่แปลว่า ขอบคุณ ในภาษาท้ องถิ่น จากนัน้
นําท่านชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้ งที่เก่าแก่ที่มีสีสนั สดใส ขายไม้ ดอก, ไม้
ประดับ, ผลไม้ ราคาถูกและผ้ าลูกไม้ สวยแบบต่างๆ จนได้ เวลาอันสมควร นําท่านเข้ าชมภายใน มหา
วิห าร เซนต์ สตีเ ฟ่ น (St.Stephen)โบสถ์คาทอลิกประจําเมืองซาเกรบ พร้ อมรับฟั งเรื่ องเล่าทาง
ประวัติศาสตร์ ที่สําคัญของโบสถ์ เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื ้อสินค้ าและของที่ระลึกใน
ย่านการค้ า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศสูภ่ าคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย ซึง่ มีชื่อเรี ยกภูมิภาคนี ้
ว่า แคว้ น “อิส เตรี ย” (Istria) เมืองแรกที่นําท่านเยี่ยมชมคือ เมือง โอพาเทีย (Opatija) (ระยะทาง 174
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางงประมาณ 2 ชัว่ โมง) เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มกุ แห่งทะเลอาเดรี ยติก” ชื่อ
เดิมของเมืองนี ้ ในภาษาอิตาลี คือ “Abbazia” ด้ วยธรรมชาติอนั บริสทุ ธิ์ประกอบกับอยูร่ ิมทะเลอาเดรี
ยติก ที่มีวิลล่าหรูหราสไตล์ออสเตรี ย จึงทําให้ โอพาเทีย เป็ นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สําคัญที่สดุ
แห่งหนึง่ ของโครเอเชีย นําท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปปั น้ นางแห่ งนกนางนวล (Maiden with
the Seagull) ซึง่ เป็ นรูปปั น้ ที่แกะโดย ZVONKO CAR เป็ นรูปสตรี งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ
ซึง่ ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอัธยาศัยให้ ทา่ นได้ เดินชมเมืองโอพาเทีย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง / นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วัน ที่ส าม (3)
เช้ า

โอพาเทีย – พูล่ า – โรวิน จ์ – โอพาเทีย
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสูเ่ มือง “พูล่ า” (Pula) (ระยะทาง 101 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
1 ชัว่ โมง) ระหว่างทางผ่านชมท้ องทะเลสีครามสวยงามที่สดุ โดยตรงข้ ามจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ
เกาะ KRK ซึง่ เป็ นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในประเทศโครเอเชีย และ เกาะ CRES โดยเมือง พูล่ า หรื อ
โพล่ า ในภาษาอิตาเลี่ยน เป็ นเมืองเก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึง่ ที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของ
คาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูลา่ เคยเป็ นเมืองเป็ นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรี ย และเคยเป็ นดินแดนของ
ประเทศอิตาลีมาก่อน ทําให้ มีผ้ คู นใช้ ภาษาอิตาเลี่ยน กันอย่างแพร่หลายแม้ กระทัง่ ตามป้ายจราจร
ยังคงมีภาษาอิตาเลี่ยนเขียนกํากับไว้

เที่ยง

บ่าย

คํ่า

เข้ าชมสิง่ ก่อสร้ างในสมัยโรมันที่ยิ่งใหญ่ ที่ยงั คงเหลือเป็ นอนุสรณ์และสําคัญที่สดุ คือ สนาม พูล่ า อารี
น่ า (PULA Arena) หรื อ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจ้ ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอส
เซียม ที่กรุงโรม นับเป็ นอารี น่าที่ใหญ่เป็ นอันดับหกที่สร้ างขึ ้นในยุคโรมันเรื องอํานาจ จึงถูกสร้ างขึ ้นตาม
แบบฉบับสถาปั ตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของ
กรุงโรม สามารถจุผ้ คู นได้ ถงึ 22,000 คน โดยผ่านทางเข้ าออก 20 ช่องทาง อารี น่าที่เห็นในปั จจุบนั
้ ม ในช่วง ค.ศ.15 มีเรื่ องน่าประหลาดใจ โดยชาวเวเนเชี่ยนพยายาม
ได้ รับการอนุรักษ์ ให้ คงสภาพดังเดิ
จะมาขนย้ ายหินของอารี น่าแห่งนี ้ไปสร้ างไว้ ที่เมืองเวนิสแทน แต่โชคดีที่ทําไม่สําเร็จและได้ รับการ
ต่อต้ านจากชาวเมืองท้ องถิ่น อารี น่าแห่งนี ้จึงรักษาสภาพสมบูรณ์เอาไว้ ได้ จนมาถึงทุกวันนี ้ ในปั จจุบนั
มักใช้ เป็ นสถานที่จดั งานกิจกรรมกลางแจ้ ง เทศกาลดนตรี ตา่ งๆ
รวมทังเป็
้ นสถานที่จดั งานภาพยนตร์ ประจําปี (International Film Festival) อีกด้ วย / จากนันนํ
้ าท่าน
เดินทางสู่ โรวิน จ์ (Rovinj) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองสวชาย
ทะเลที่ตงอยู
ั ้ บ่ นแหลมอีสเตรี ย ด้ วยความที่ดินแดนแห่งนี ้ถูกปกครองโดยเวเนเชี่ยน และอยูภ่ ายใต้ การ
ปกครองของอิตาลีมาก่อน ทําให้ สถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองนี ้มีความคล้ ายคลึงกับอิตาลี
เป็ นอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง

นําท่านเดินชม เมือ งโรวิน จ์ (Rovinj) เป็ นเมืองที่สวยงาม ชมอาคาร บ้ านเรื อนและ
ซอกซอยขนาดเล็ก ที่พื ้นปูด้วยหินก้ อนเล็กก้ อนน้ อย โรวินจน์เป็ นเมืองที่เต็มไปด้ วยร้ านจําหน่ายของที่
ระลึก, ร้ านกาแฟ และร้ านอาหารต่าง ๆ มากมาย เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นเนินเขา
โบสถ์สไตล์บาร็อคที่มียอดโบสถ์สงู ถึง 61 เมตร และถือได้ วา่ เป็ นยอดโบสถ์ ทีสงู ที่สดุ ของแคว้ น ท่านชม
เขตเมืองเก่า ที่เต็มไปด้ วยความงดงามของตึกรามบ้ านช่องที่เรี ยงเป็ นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริมชายฝั่ง
ทะเลอาเดรี ยติก ซึง่ บริเวณเมืองเก่าแห่งนี ้มีลกั ษณะเป็ นเกาะแยกตัวออกมาจากแผ่นดินใหญ่ แต่ได้ มี
การถมทะเลเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง จากนันมี
้ เวลาให้ อิสระเลือกซื ้อ
สินค้ าพื ้นเมืองตามอัธยาศัย จนได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ เมือ งโอพาเทีย (Opatija)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง / นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั

วัน ที่ส่ ี (4)
เช้ า

โอพาเทีย – อุท ยานแห่ งชาติพ ลิต วิเ ซ่ (UNESCO)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศสู่ อุท ยานแห่ งชาติ พลิต วิเ ซ่ (ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) โดยระหว่างทางท่านจะได้ เดินทางบนเส้ นทางเลียบชายฝั่งริมทะเลอา
เดรี ยติกที่สวยงาม เส้ นทาง Unseen ที่มีวิวทิวทัศน์ของเกาะแก่งน้ อยใหญ่ คล้ ายเป็ นก้ อนนํ ้าแข็งขนาด
ใหญ่กลางทะเล เนื่องจากความแรงของลมบริเวณนี ้ทําให้ ไม่มีต้นไม้ ตา่ ง ๆ บนเกาะแก่งเหล่านี ้ ไล่ตงแต่
ั้
ช่วงบริเวณเมือง “โนวี่ วิโ นโดลสกี”้
(Novi Vonodalski) ต่อเนื่องจนถึงเมือง “เซนจ์ ” ชมวิวเพลิดเพลินจนเดินทางข้ ามเขตผ่านป่ าเขาและทุง่
หญ้ าผ่านเมืองออกโตกักและเข้ าสูเ่ ขตอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ ซึง่ เป็ นอุทยานแห่งสวรรค์ที่มีชื่อเสียง
ของประเทศโครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็ นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี ้มีเนื ้อที่กว่า 296 ตารางกิโลเมตร พื ้นที่สว่ นใหญ่
ปกคลุมด้ วยนํ ้ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้ วยทางเดิน
สะพานไม้ ลดั เลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นําท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและนํ ้าตกที่ไหลรวยรินลงสูท่ ะเลสาบทัว่ ทุกหนทุก
แห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระนํ ้าใสราวกระจกสะท้ อนสีครามของท้ องฟ้า แวดล้ อมด้ วย หุบเขา ต้ นไม้
้
าท่าน ล่ อ งเรื อ ข้ าม
ใหญ่ที่ร่มรื่ น (การเดินเที่ยวใน อุทยานขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในวันนันๆ)…นํ
ทะเลสาบ KOZJAK ซึง่ เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุ ในอุทยานและเป็ นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยาน
ตอนบนและอุทยานตอนล่าง เพลิดเพลินกับธรรมชาติบริสทุ ธิ์ ความสวยงามของอุทยานแห่งชาติพลิ
ทวิเซ่จะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยแต่ละฤดูกาลจะมีความสวยงามของธรรมชาติโดดเด่นแตกต่าง
กันโดยยากที่จะตัดสินได้ วา่ ฤดูกาลใดสวยงามที่สดุ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าและนําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ในเขตอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่
***โรงแรมในเขตอุทยานแห่งชาติ พลิ ทวิ เซ่มีบริ การในระดับ 3 ดาวเท่านัน้ ***

วัน ที่ห้ า (5)
เช้ า

อุท ยานแห่ งชาติพ ลิท วิเ ซ่ – โทรเกียร์ (UNESCO) – สปลิท (UNESCO)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางจากพลิทวิเซ่ เขตตอนกลางของประเทศโครเอเชีย สูแ่ คว้ น “ดัล มาเชีย” (Dalmatian)
แคว้ นทางตอนใต้ ที่มีลกั ษณภูมิอากาศและภูมิประเทศแบบเมดิเตอร์ เรเนียนขนานแท้ หากใครเคยได้ ยิน
ชื่อหรื อรู้จกั สุนขั พันธุ์ “ดามาเชี่ยน” ดินแดนดามาเชียแห่งนี ้คือต้ นกําเนิดของสุนขั พันธุ์นี ้นี่เอง และก่อน
จะเดินทางถึงเมือง “โทรเกียร์ (Trogir) (ระยะทาง 214 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เมืองมรดกโลก จะนําท่านแวะถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับเกาะ “พรี โ มสเตน” (Primo Staines) เป็ นเมืองที่
เป็ นเกาะเล็กๆที่สวยงาม ในสมัยก่อนมีคนยกย่องให้ ชาวเมืองนี ้เป็ นชาวเมืองที่มีความอดทนมาก ต่อ
การใช้ ชีวิตเนื่องจากภูมิประเทศเป็ นภูเขาหินแต่ยงั อุตสาหะปลูกพืชและทําการเกษตรกรรม จากนัน้
เดินทางต่อสูเ่ มืองโทรเกียร์ / นําท่านชมเขตเมืองเก่า โทรเกียร์ ที่มีสถาปั ตยกรรมในสไตล์ กรี ก – โรมัน
โบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองเก่าที่ได้ มีการบูรณะขึ ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16, หอนาฬิกาที่สร้ างขึ ้นในสมัย
ที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอร์ เลนซ์ ที่สร้ างขึ ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้ เวลาก่อสร้ างนับสิบปี ที่มีความ
งดงามด้ วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั น้ สิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญเซนต์ลอร์
เลนต์องค์สําคัญ ที่ผ้ สู ร้ างมหาวิหารแห่งนี ้อุทิศให้ มีเวลาให้ ทา่ นเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื ้อสินค้ า
ท้ องถิ่นที่ระลึกมากมายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ แห่งนี ้...

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
เมื่อได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูเ่ มือง “สปลิท ” (Split) (ระยะทาง 28.4 กิโลเมตร
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เมืองท่าที่มีความสําคัญ
ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโครเอเชีย สามารถนัง่ เรื อข้ ามฟากระหว่างประเทศไปที่ประเทศอิตาลีได้
ณ เมืองแห่งนี ้ เมื่อเดินทางถึงเมือสปลิท นําท่านชม พระราชวังดิโ อคลีเ ชี่ยน (Diocletian's Palace)
ที่สร้ างขึ ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน ที่ต้องการสร้ างพระราชวังสําหรับบันปลายชี
้
วิต
ของพระองค์ ซึง่ ใช้ เวลาในการก่อสร้ างถึง 10 ปี UNESCO ในยุคสมัยของจักรพรรดิ์ดิโอเคลีเชี่ยน เป็ น
ช่วงยุคสมัยเริ่มต้ นของจักรวรรดิโรมันตะวันออก หรื อ จักรวรรดิไบเซนไทน์นนั่ เอง พระราชวังดิโอเคล
เชี่ยนได้ ขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 ชมห้ องโถงกลางซึง่ มีทางเดินที่เชื่อมต่อสูห่ ้ องอื่นๆ

ชมลานกว้ างซึง่ ล้ อมไว้ ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้ าน และเชื่อมต่อด้ วยโค้ งเสาที่ตกแต่งด้ วยช่อดอกไม้ สลัก
อย่างวิจิตรสวยงาม อิสระให้ ทา่ นเดินช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง / นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วัน ที่ห ก (6)

สปลิท – นีอ ุม (บอสเนีย) – มาลีส ตอน – ชิม หอยนางรม – เกาะคอร์ ช ูล่ า – ดูบ รอฟนิค
(UNESCO)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ “มาลี สตอน” (MALI STON) (ระยะทาง 185 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2
ชัว่ โมง) โดยก่อนจะเดินทางถึงมาลีสตอน คณะจะเดินทางข้ ามพรมแดนสูเ่ มือง
นีอ ุม (Neum) ประเทศบอสเนีย (Bosnia) โดยมีระยะเลียบชายฝั่งริมทะเลเป็ นระยะประมาณ 10
ก.ม. เมืองนีอมุ เป็ นทางออกทางเดียวสูท่ ะเลอาเดรี ยติกของประเทศบอสเนียแอนด์เฮอร์ เซโกวีน่า ผู้มี
ฐานะชาวบอสเนียนิยมที่จะมาสร้ างบ้ านพักตากอากาศ ณ เมืองแห่งนี ้ มีเวลาให้ ทา่ นแวะซื ้อของฝาก
ท้ องถิ่นและถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก ณ เมืองแห่งนี ้ จากนันนํ
้ าท่านข้ ามพรมแดนกลับสูแ่ คว้ นดัลมาเชียดูบ
รอฟนิค สูเ่ มืองมาลีสตอนนําท่านล่องเรื อส่วนตัวเยี่ยมชมฟาร์ มเลี ้ยงหอย ชมขันตอนต่
้
างๆ ของการ
เลี ้ยงหอยแล้ วให้ ทา่ นได้ ชิมหอยนางรมและหอยแมลงภู่สดๆ จากทะเลอาเดรี ยติกพร้ อมด้ วยเครื่ องเคียง
จิบไวน์สดและวอดก้ าท้ องถิ่น เพลิดเพลินท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมนติกของอ่าวมาลี สตอน

เช้ า

***(การล่องเรื อขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ ณ วันทีเ่ ดิ นทาง)***

เที่ยง
บ่าย

คํ่า
วัน ที่เ จ็ด (7)
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื ้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่ “เกาะคอร์ ช ูล่ า” (Korcula) เกาะชื่อดังของประเทศโครเอเชีย อีกทังเป็
้ นบ้ านเกิดของ
นักสํารวจชื่อดังระดับโลกในช่วงศตวรรษที่ 12 “มาร์ โ ค โปโล” (Marco Polo) บุรุษผู้ได้ ชื่อว่าเป็ นชาว
ยุโรปคนแรกที่เดินทางเข้ าสูท่ วีปเอเชียด้ วยเส้ นทางสายไหม ขณะที่เดินทางไปเกาะคอร์ ชลู า่

เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ระหว่างทางที่เป็ นไร่องุ่นท้ องถิ่นของโครเอเชียที่นิยมปลูกกันมากในบริ เวณ
แห่งนี ้ / จากนันนํ
้ าท่านขึ ้นเรื อข้ ามฟากข้ ามไปเกาะคอร์ ชลู า่ แวะชมบ้ านเกิดของ มาร์ โ คโปโล (Marco
Polo Birthplace) และโบสถ์เซนต์มาร์ ค มีเวลาให้ ทา่ นเลือกซื ้อของฝากจากเกาะคอร์ ชลู า่ ได้ ตาม
อัธยาศัย เมื่อได้ เวลาอันสมควร นําท่านขึ ้นเรื อข้ ามฟากกลับสูฝ่ ั่งแผ่นดินหลัก รถโค้ ชปรับอากาศมารอ
รับท่าน ณ จุดนัดหมาย จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองดูบ รอฟนิค (Dubrovnik) (ระยะทาง 53.2
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินางประมาณ 1 ชัว่ โมง) ซึง่ เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ในแคว้ นดัลเมเทีย มีพรมแดนติดกับ
ประเทศบอสเนีย เฮอร์ เซโกวีน่าแลประเทศมอนเตเนโกรทางตอนใต้ เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สดุ
อีกทังเป็
้ นที่จอดเรื อสําราญขนาดใหญ่อีกด้ วย
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า / รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พกั
ดูบ รอฟนิค – กระเช้ าไฟฟ้ า – ชมกําแพงเมือ งโบราณ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
ช่วงเช้ ามีเวลาช่วงสัน้ ๆ ให้ ทา่ นได้ อิสระพักผ่อนที่โรงแรมตามอัธยาศัย หลังจากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่
สถานีเคเบิลคาร์ เพื่อขึ ้น กระเช้ าไฟฟ้ า สูย่ อดเขา SRD ที่มีความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่คง
ความเป็ นเอกลักษณ์ของบ้ านเมืองหลังคาสีและความงดงามทะเลอาเดรี ยติก ยามสีนํ ้าเงินของทะเลอา
เดรี ยติกตัดกับสีส้มแสดของกระเบื ้องหลังคาเมืองเก่า สวยงามเกินจินตนาการมากว่าคําบรรยายใด ๆ

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นําท่านล่องเรื อพาโนราม่า ชมความสวยงามของเมืองเก่าดูบรอฟนิคให้ ครบทุกมุมมอง โดยเรื อพา
โนราม่าจะล่องเลียบกําแพงเมืองเก่ามุง่ หน้ าสู่ “เกาะล็อ กครุ ม ” (Lokrum) แล้ วแล่นชมเกาะก่อนจะ
กลับเข้ าสูท่ า่ เรื อดูบรอฟนิคแห่งเดิม โดยในอดีตสมัยสงครามครูเสด กษัตริย์ริชาร์ ดใจสิงห์แห่งเกาะ
อังกฤษเคยมาแวะพัก ณ เกาะล็อกครุมแห่งนี ้ จากนันนํ
้ าท่านเที่ยวชม เมือ ง
ดูบ รอฟนิค (Dubrovnik) ซึง่ ถือว่าเป็ นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้ นๆของโลก ซึง่ ในอดีตเมื่อปี 1991
เมืองดูบรอฟนิค ได้ เป็ นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้ านเรื อนกว่าครึ่ง อนุสาวรี ย์ตา่ งๆ
เสียหาย และทรุดโทรม โดยมีการบูรณะเมืองส่วนที่เสียหายขึ ้นใหม่ในระยะเวลาอันสัน้ ปั จจุบนั เมือง
ั ้ ต่ ามแนวชายฝั่ง
ดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครัง้ ชมทัศนียภาพของเมืองซึง่ ดูบรอฟนิคมีที่ตงอยู
ทะเลอาเดรี ยติค ตัวเมืองจะเป็ นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกําแพงป้อม
ปราการที่มีขนาดกว้ างขวางใหญ่โต ที่ทา่ นสามารถขึ ้นไปชมความงดงามของตัวเมืองได้ อย่างดี

จากนันให้
้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปที่ระลึกบริ เวณจัตรุ ัสกลางเมืองซึง่ เป็ นสถานที่นดั พบและประกอบกิจกรรมของ
ชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทําผิดด้ วย อิสระให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหิน
อัศวิน , หอนาฬิก า ที่ตงอยู
ั ้ ป่ ลายสุดของถนนสายหลัก สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้ าปั ดทําด้ วยเหล็ก
มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้ หน้ าปั ดซึง่ แทนพระจันทร์ บอกข้ างขึ ้นข้ างแรมในสมัยก่อน และรูปปั น้ ของ
นัก บุญ St.Blaise ซึง่ มีโบสถ์ประจําเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็ นฉากหลัง / จากนันนํ
้ า
้ องเก่า
ท่านเดินขึ ้น “ชมกําแพงเมือ งโบราณ” ชมความสวยงามของแนวหลังคาสีส้มตระหง่านไปทังเมื
กําแพงแห่งนี ้มีความยาวรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้ เพลิดเพลินชมความสวยงาม โดยว่า
กันว่า ใครมาเมืองดูบรอฟนิคแล้ วไม่ได้ ขึ ้นมาชมกําแพงเมืองโบราณแห่งนี ้ถือว่ามาไม่ถงึ ดูบรอฟนิค
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง พร้อมชมการแสดงระบําลาโด้ ศิ ลปะการแสดง
ท้องถิ่ นทีพ
่ ิเศษจัดให้ชมเฉพาะท่านเท่านัน้ !!! / นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ระดับ 4 - 5 ดาวหรื อเทียบเท่า

วัน ที่แ ปด (8 )
เช้ า

11.30 น.
13.00 น.
14.55 น.

16.25 น.

ดูบ รอฟนิค – ชาฟตัท – เวียนนา (เปลี่ยนเครื่ อ ง)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านช้ อปปิ ง้ ละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซื ้อของฝากจาก “Konzum”
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตท้ องถิ่นที่มีสนิ ค้ าหลากหลายมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น “KRAS”
ช้ อคโกแลตท้ องถิ่น ยี่ห้อที่เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรปตะวันออก, ไวน์โลกเก่าท้ องถิ่น “Dingac” , “Postup” จาก
องุ่นพันธุ์ท้องถิ่น “Plavac Mali” คุณภาพระดับเดียวกับไวน์ฝรั่งเศสหรื ออิตาเลี่ยน และสินค้ าอื่น ๆ อีก
มากมาย อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมืองริมทะเล เมนูพเิ ศษ กุ้ง LOBSTER ย่ าง
เสิร์ฟพร้ อมสปาเก็ตตี้
นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค (หากมีการทําการคืนภาษี กรุณาแจ้ งหัวหน้ าทัวร์ ให้ ทราบ
ด้ วย)
ออกเดินทางกลับสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยเที่ยวบินที่ OS 732 (ใช้เวลาบิ นประมาณ 1.15
นาที)

23.20 น.

เดินทางถึง เวีย นนา แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง พิเศษ!!! นําท่านใช้ บริการห้ องรับรองพิเศษ (Lounge) มี
บริการของว่างและเครื่ องดื่มให้ ท่านเพลิดเพลินระหว่างรอการเปลี่ยนเครื่ อง
มีบริการ Free Wifi ความเร็วสูง ห้ องอาบนํ ้า และหากท่านต้ องการออกไปเลือกซื ้อสินค้ าใน Duty Free
ท่านสามารถออกไปเลือกซื ้อสินค้ าและกลับเข้ ามาใช้ บริการห้ องรับรองพิเศษนี ้ได้ อีก
หมายเหตุ หากท่านมีสทิ ธิ์ใช้ บริ การห้ องรับรองพิเศษอยูแ่ ล้ ว (บิซซิเนสคลาส, บัตรทองสายการบิน,
บัตร Priority Pass ทางบริษัทจะคืนค่าใช้ จ่ายให้ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ทางบริษัทก่อนเดินทาง / ระหว่าง
รอเครื่ องในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซื ้อสินค้ าในสนามบิน หากราคาสินค้ าใน บิลเดียวกันเกิน
75 ยูโร สามารถทําภาษี คืนได้ (TAX REFUND) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ INFORMATION สนามบิน
เวียนนา
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025 (ใช้ เ วลาเดิน ทางประมาณ 10 ชั่วโมง)

วัน ที่เ ก้ า (9 )
14.20น.

กรุ งเทพฯ สนามบิน สุวรรณภูม ิ
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม...

อัต ราค่ าบริก าร
โครเอเชีย เบส ซัม เมอร์ เอ 9 วัน 6 คืน / OS
รหัส

วัน ที่เ ดิน ทาง

ราคาค่ าทัวร์
25 ท่ านขึน้ ไป

เด็ก พัก กับ ผู้ใ หญ่ 2 ท่ าน
(ไม่ ม ีเ ตียงเสริม )

ห้ อ งเดี่ยว

จํานวนที่น่ ังที่ม ี

HR-020

07 – 15 ก.ค. 59

103,900.-

98,900.-

26,900.-

27+1

HR-021

22 – 30 ก.ค. 59

103,900.-

98,900.-

26,900.-

26+1

HR-022

28 ก.ค. – 05 ส.ค. 59

103,900.-

98,900.-

26,900.-

26+1

** ราคานีเ้ ป็ นราคาผู้ใ หญ่ ห ากไม่ ค รบอาจจะเรี ยกเก็บ ค่ าใช้ จ่ ายเพิ่ม เติม **
***ในกรณี ที่ม ีผ้ ูเ ดิน ทางจํานวน 15 -19 ท่ าน ทางบริษัท ขออนุญาติเ ก็บ ค่ าบริก ารเพิ่ม 5,000 บาท /ท่ าน
หากมีผ้ ูเ ดิน ทางตํ่ากว่ า 15 ท่ าน ราคาอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
อัต รานีร้ วม
 ตัว๋ เครื่ องบิน ออสเตรี ยน แอร์ ไ ลน์ ไป – กลับ (ชัน้ ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้
 ภาษี สนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าพาหนะในระหว่างนําเที่ยวทังหมดตามที
้
่ระบุ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ที่ระบุ
 หัวหน้ าทัวร์ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ ารับการรักษา)
 ค่าธรรมเนียม วีซ่ าโครเอเชีย (ไม่ต้องโชว์ตวั ) ใช้ เวลาประมาณ 7-15 วันทําการ
 นํ ้าดื่ม วันละ 2 ขวด / วัน / ท่าน
 ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ
อัต รานีไ้ ม่ ร วม
 ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกํากับภาษี
 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
 ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้ าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน

วิธ ีก ารจองทัวร์
กรุ ณาชําระมัด จําท่ านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 20 วัน หรื อเมื่อ
ทางสายการบินมีการเรี ยกออกตัว๋ โดยทางบริษัททัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน
เงื่อ นไขการยกเลิก และการปรั บ เงิน ค่ าบริก าร
 ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงิน ทันที 2,000 บาท (คิด เป็ นค่ าบริก ารของพนัก งาน)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจํา 50% ของเงิน มัด จํา + ค่ าวีซ่ า
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน หักค่าใช้ จ่าย 100% ของเงิน มัด จํา
 ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 หากมีการออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าบริ การตามจริ ง
 หากทางบริษัทฯต้ องออกตัว๋ เครื่ องบินก่อนได้ รับวีซา่ ทางบริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าและหากวีซา่ ของผู้
เดินทางไม่ผา่ น ทางบริษัทฯจะทําการ REFUND กับทางสายการบิน หรื อ ขึ ้นอยู่กบั CONDITION ของทางสาย
การบิน
เอกสารประกอบการยื่น วีซ่ าโครเอเชีย ประจําปี 2016
 พาสปอร์ ตที่มีอายุการใช้ งานเหลืออย่างน้ อย 6 เดือน และสําเนาหน้ าพาสปอร์ ต
 รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตา ขนาดใบหน้ า ประมาณ 70-80 %
 สําเนาทะเบียนบ้ าน / บัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนสมรส
 หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) หรื อเอาสําเนาบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง 6 เดือน
 จดหมายการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ เท่านัน้
 กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ ไม่เกิน 3 เดือน
 กรณีเป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษาให้ ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริ งเท่านัน้ และบัตรประจําตัว
นักเรี ยนหรื อนักศึกษา
โปรดทราบ !
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อน อย่างน้ อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ในกรณีใดๆ
ในกรณีที่ยื่นวีซา่ เพียงสถานทูตใดสถานทูตหนึง่
เพียงสถานทูตเดียว เพราะทางบริษัทคิดราคารวมอยูใ่ นแพกเกตจโปรแกรมทัวร์ แล้ ว
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั อาทิ
 การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหา
การจราจร ฯลฯ ทังนี
้ ้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชําระมาแล้ ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซา่
หรื อการเข้ าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ
***เมื่อ ท่ านจองทัวร์ แ ละชําระเงิน มัด จําแล้ ว หมายถึงท่ านยอมรั บ ในข้ อ ความและเงื่อ นไขที่บ ริษัท ฯ แจ้ งไว้
แล้ ว ***

