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ซาเกรบ(โครเอเชีย) - Zagreb designer outlet - โอพาเทยี – พูล่า – สนามอารีนา - โรวนิจ์ – อทุยาน
แห่งชาติพลติวเิซ่(UNESCO) – ซาดาร์ – ซีบีนิค - โทรเกยีร์ – สปลทิ – พระราชวงัดิโอเคลเซ่ียน

(UNESCO) –นีอมุ(บอสเนีย) – มาล ีสตอน – ดูบรอฟนิค - ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค 
 
วนัที่ 1 ต.ค.  (1)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อสิตันบูล 

20.00 น. พบกนัท่ีชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9 สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ 
(TK) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอสิตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK69  (ใชเ้วลาในการ

บิน ประมาณ 10.55 ชัว่โมง) 
 
วนัที ่2 ต.ค. (2)    อสิตันบล ู- ซาเกรบ (โครเอเชีย) - โอพาเทยี   

05.20 น. เดินทางถึง อสิตันบลู เมืองหลวงของประเทศตุรกี (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 
07.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยเท่ียวบินท่ี TK 1053 (ใชเ้วลาในการบิน 

ประมาณ 2.10 ชัว่โมง) 
08.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Franjo Tudjman Airport เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลงัผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ ซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ท่ีมีประวติัศาสตร์
ยาวนานกวา่พนัปีจากนั้นน าท่านเยีย่มชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ท่ีเช่ือมกนัดว้ยรถราง 

http://bit.ly/2NMk5YE
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FUNICULAR ท่ีมีความยาวสั้นท่ีสุดในยโุรป ผา่นชม โบสถเ์ซนตม์าร์ก ท่ีตั้งอยูใ่นเขตท่ีท าการ
รัฐบาล โดยโบสถแ์ห่งน้ีมีหลงัคาท่ีโดดเด่น ไม่เหมือนใคร จากนั้นน าท่านชม ตลาดกลางเมือง 
Dolac Market ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไมด้อกไมป้ระดบัและผลไมร้าคาถูก  น า
ท่านเขา้ชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถค์าทอลิกประจ าเมืองซาเกรบ เชิญอิสระตามอธัยาศยั
กบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกในยา่นการคา้  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Zagreb designer outlet ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ลดราคาราคา เอาทเ์ล็ท อาทิเช่น 

แบรนด ์ Adidas, Armani, Hugo Boss, Calvin Klein, Bugatti, Antony Morato, United Color of  
Benetton, Brave Soul London, Ecco, Esprit, Fred Perry, Gant, Good bags, Guliver, Lacoste, 
Lotto, Lee, Levi’s, Michael kors, Nike, New Balance, Nine West, Polo,  Reebok, Replay, Under 
Arrmour, Wrangler, Tods, Timberland, Superdry เป็นตน้  

   
 
 
 

 
 
 
 
สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ โอพาเทยี Opatija (ระยะทาง 195 
ก.ม. ประมาณเวลาเดินทาง 2 ช.ม.) เมืองท่ีมีสมญานามวา่ “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค” ช่ือเดิมของ
เมืองน้ี คือ ABBAZIA แต่ดว้ยธรรมชาติอนับริสุทธ์ิประกอบกบัอยูริ่มทะเลอาเดรียติค ท่ีมีวลิล่า
หรูหราสไตลอ์อสเตรีย จึงท าใหโ้อพาเทีย เป็นเมืองท่องเท่ียวและพกัผอ่นท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของโครเอเชีย น าท่านชมตวัเมือง แวะถ่ายรูปกบั รูปป้ันนางแห่งนกนางนวล Maiden with The 
Seagull ซ่ึงเป็นรูปป้ันท่ีแกะโดย Zvoko Car เป็นรูปสตรีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยูท่ี่มือ ซ่ึงถือ
วา่เป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
   
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  
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  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วนัที ่3 ต.ค. (3)    โอพาเทีย – พูล่า – โรวนิจ์ - โอพาเทีย 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ พูล่า Pula (ระยะทาง 105 ก.ม. ประมาณเวลาการเดินทาง 1.45 ช.ม.)โดยใช้
เส้นทางลดัเลาะตามแนวหนา้ผา ผา่นชมทอ้งทะเลสีครามสวยงามท่ีสุด โดยตรงขา้มจะมีเกาะใหญ่ 
2 เกาะคือ เกาะ KRK และ เกาะ CRES  เดินทางถึง พูล่า หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเล่ียน เมืองพูล่า
เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นในฐานะศูนยก์ลางขอคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพู
ล่าเคยเป็นเมืองเป็นศูนยก์ลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ท าใหมี้
ผูค้นใชภ้าษาอิตาเล่ียน กนัอยา่งแพร่หลาย แมก้ระทัง่ตามป้ายจราจร  

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเขา้ชมส่ิงก่อสร้างในสมยัโรมนัท่ียิง่ใหญ่ ท่ียงัคงเหลือเป็นอนุสรณ์และส าคญัท่ีสุดคือ 
สนามอารีน่า Arena หรือ Amphitheater สนามกีฬากลางแจง้ ท่ีมีอายรุุ่นราวคราวเดียวกบัโคลอส
เซียม ท่ีกรุงโรม นบัเป็นอารีน่าท่ีใหญ่เป็นอนัดบัหก ท่ีสร้างข้ึนในยคุโรมนัเรืองอ านาจ จึงถูกสร้าง
ข้ึนตามแบบฉบบัสถาปัตยกรรมโรมนัอยา่งเดียวกบัโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผูค้นไดถึ้ง 
22,000 คนโดยผา่นทางเขา้ออก 20 ช่องทาง อารีน่าท่ีเห็นในปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษใ์หค้งสภาพ
ตามช่วงศตวรรษท่ี 15 ท่ีมีการน าหินไปสร้างปราสาทและเมือง ในปัจจุบนัมกัใช้เป็นสถานท่ีจดั
งานโอเปร่า และดนตรีอ่ืนๆ รวมทั้งเป็นสถานท่ีจดังานภาพยนตร์ประจ าปีอีกดว้ย จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ โรวนิจ ์Rovinj (ระยะทาง 40 ก.ม. ประมาณเวลาการเดินทาง 45 นาที) เมืองสวย
ชายทะเลท่ีตั้งอยูบ่นแหลมอีสเตรีย ดว้ยความท่ีดินแดนแห่งน้ีถูกปกครองโดยเวเนเช่ียน และอยู่
ภายใตก้ารปกครองของอิตาลีมาก่อน ท าใหส้ถาปัตยกรรมและวฒันธรรมของเมืองน้ีนั้นมีความ
คลา้ยคลึงกบัอิตาลีเป็นอยา่งมาก ชมอาคาร บา้นเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ท่ีพื้นปูดว้ยหิน
กอ้นเล็ก เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยร้านกาแฟ และร้านอาหารต่างๆ มากมาย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
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บ่าย น าท่านเดินชมเมือง โรวนิจ์ ท่ีสวยงาม เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา โบสถ์
สไตลบ์าร็อค ท่ีมียอดโบสถสู์งถึง 61 เมตร และถือไดว้า่เป็นยอดโบสถท่ี์สูงท่ีสุดของแควน้ น า
ท่านชม เขตเมืองเก่า Old Town ท่ีเตม็ไปดว้ยความงดงามของตึกรามบา้นช่องท่ีเรียงเป็นแนวยาว
ในตรอกเล็กๆ ริมชายฝ่ังทะเลอาเดรียติก ซ่ึงบริเวณเมืองเก่าแห่งน้ีมีลกัษณะเป็นเกาะแยกตวัออกมา
จากแผน่ดินใหญ่ แต่ไดมี้การถมทะเลเช่ือมต่อกบัแผน่ดินใหญ่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
อิสระเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ โอพาเทยี Opatija (ระยะทาง 
85 ก.ม. ประมาณเวลาการเดินทาง 1.45 ช.ม.) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ภัตตาคารท้องถิ่น  
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
วนัที ่4 ต.ค.   (4)     เมืองโอพาเทยี-อุทยานแห่งชาติพลติวเิซ่ เจเซร่า –  ซาดาร์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวเิซ่ (ระยะทาง 185 ก.ม. 
ประมาณเวลาการเดินทาง 2.40 ช.ม.) น าท่านทางเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ท่ีตั้งอยูใ่จกลาง
ของ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์าร UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกวา่ 29,482 เฮคเตอร์ พื้นท่ีส่วนใหญ่ปกคลุม
ดว้ยน ้ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกนัถึง 16 ทะเลสาบ เช่ือมต่อกนัดว้ยทางเดินสะพาน
ไมล้ดัเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
  เมนูปลาเทร้าท ์อาหารข้ึนช่ือในเขต Lika (ในอุทยานแห่งชาติพลิวเิซ่ เจเซร่า) 
บ่าย น าท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน ้ าตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทัว่ทุกหน   

ทุกแห่ง ชมฝงูปลาแหวกวา่ยในสระน ้ าใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ย หุบ
เขา ตน้ไมใ้หญ่ท่ีร่มร่ืน (การเดินเท่ียวใน อุทยานข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในวนันั้นๆ)…น าท่าน 
ล่องเรือขา้มทะเลสาบ Kozjak ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือม
ระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง  เพลิดเพลินกับธรรมชาติท่ีสวยงามของอุทยาน
แห่งชาติพลิทวิเซ่จะเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล โดยแต่ละฤดูกาลจะมีความสวยงามของธรรมชาติ
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โดดเด่นแตกต่างกนัโดยยากท่ีจะตดัสินใจไดว้า่ฤดูกาลใดสวยงามท่ีสุด (การท่องเท่ียวในอุทยาน
ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในวนันั้น) ไดเ้วลาอนัสมควร  
น าท่านเดินทางสู่เมือง ซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 133 ก.ม. ประมาณเวลาการเดินทาง 1.40 ช.ม.) 
แควน้ “ดลัมาเชีย” เป็นแควน้ทางตอนใตท่ี้มีลกัษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศแบบเมดิเตอร์เร
เนียนขนานแท ้หากใครเคยไดย้ินช่ือหรือรู้จกัสุนขัพนัธ์ุ “ดลัมาเชียน” ดินแดนดลัมาเชียน แห่งน้ี 
คือตน้ก าเนิดของสุนขัพนัธ์ุน้ีน่ีเอง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วนัที ่5 ต.ค.  (5)   ซาดาร์ –  ซีบีนิค  – โทรเกยีร์ - สปลทิ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมเมืองเก่าซาดาร์ มีจตุัรัสขนาดยอ่ม มีโบสถแ์บบไบแซนไทน์ตั้งตระหง่านอยูใ่กลก้นั จะ
เห็นบรรยากาศผสมผสานของคาเฟ่กลางแจง้ ท่ีตั้งร่มไวใ้ตเ้งาหอคอยและโบสถจ์ากศตวรรษท่ี 7 มี
พอ่คา้แม่ขายน างานฝีมือมาแบกะดินอยูต่ามแนวก าแพงเมืองเดิม ส่วนอาคาร 

เก่าแก่หลายหลงัไดรั้บการปรับปรุงใหม่เป็นร้านอาหาร ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
จากนั้นน าท่านดินทางสู่ เมืองซีบีนิค(Sibenik) เมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอาเดรียติคท่ีไดรั้บอิทธิพล
สถาปัตยกรรมจากเวนิส 

 เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชม เมืองซีบีนิค(Sibenik) โดยในใจกลางเมืองนั้นมีโบสถเ์ซนตจ์าคอบ (เซนตเ์จมส์) ท่ีถูก

สร้างมาตั้งแต่สมยัเรอเนสซองตใ์นปี ค.ศ.1431 ตามสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะ
ทอสคาโนเรอเนสซองส์ โดยศิลปินชาวอิตาเลียน ซีบีนิคเป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ท่ีตั้งอยู่
ตอนกลางของแควน้ดลัเมเชีย เน่ืองจากเมืองซีบีนิคนั้นตั้งอยูบ่นบริเวณท่ีแม่น ้าครึคาไหลลงสู่ทะเล
อาเดรียติค จึงเกิดเป็นความไดเ้ปรียบทั้งในดา้นคมนาคมทางน ้า และความงามของทศันียภ์าพท่ี
แต่งแตม้โดยธรรมชาติ น าท่านชมสถานท่ีส าคญัทีสุดของเมืองคือ “มหาวหิารเซนตจ์าคอบ” สร้าง
ข้ึนในระหวา่งปีค.ศ. 1431-1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกนัระหวา่ง 3 ศิลปกรรม คือ ดลัเม
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เชียน(ทอ้งถ่ิน), ศิลปะทางเหนือของอิตาลี และทสัคานี สถาปนิคทั้ง 3 ท่านไดใ้ชเ้ทคนิคขั้นสูงใน
การสร้างหอ้งโถงสูงใหญ่ และโดมคร่ึงวงกลม ทั้งวหิารลว้นสร้างดว้ยหินทั้งหมด สะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงอิทธิพลของศิลปะโกธิคและเรอเนสซองส์ ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน โดยองคก์ารยเูนสโกย้ก
ยอ่งใหม้หาวหิารแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โทรเกียร์ Trogir เมืองมรดกโลก (ระยะทาง 130 ก.ม. ประมาณเวลาการ
เดินทาง 1.30 ช.ม.) เม่ือถึงเมืองโทรเกียร์น าท่านเดินชมภายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ท่ีมี
สถาปัตยกรรมในสไตล ์กรีก – โรมนัโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ท่ีไดมี้การบูรณะข้ึนใหม่เม่ือ
ศตวรรษท่ี 16 หอนาฬิกาท่ีสร้างข้ึนในสมยัท่ี 14 ผา่นชมมหาวหิารเซ็นตล์อร์เลนซ์ ท่ีสร้างข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสร้างนบัสิบปี ท่ีมีความงดงามดว้ยกรอบและบานประตูหินแกะสลกั ท่ีมี
รูปป้ันสิงโต อดมั & อีฟและรูปสลกันกับุญองคส์ าคญั มีเวลาใหท้่านเดินเล่นในเมืองเก่า  

  
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองท่าส าคญั
ต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวโครเอเชีย (ระยะทาง 28.5 ก.ม. ประมาณเวลาการเดินทาง 40 นาที) 
สามารถนัง่เรือขา้มฟากระหวา่งประเทศไปท่ีประเทศอิตาลีได ้ณ เมืองแห่งน้ี 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัที ่6 ต.ค.  (6)   สปลทิ - มาล ีสตอน – ชิมหอยนางรม - ดูบรอฟนิค 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม “พระราชวงัดิโอคลีเช่ียน” ท่ีสร้างข้ึนจากพระประสงคข์องจกัรพรรด์ิดิโอคลีเช่ียน
แห่งอาณาจกัรโรมนั ท่ีตอ้งการสร้างพระราชวงัส าหรับบั้นปลายชีวติของพระองค ์ซ่ึง ใชเ้วลาใน
การก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก ชมหอ้งโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ี
เช่ือมต่อสู่หอ้งอ่ืนๆ ชมลานกวา้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ี
ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวจิิตรสวยงาม อิสระใหท้่านเดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน Maliston (ระยะทาง 185 ก.ม. ประมาณเวลาการเดินทาง 2.20 ช.

ม.) โดยก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน แวะซ้ือสินคา้ของฝากต่างๆท่ีเมืองนีอุม ซ่ึงเป็นเมืองท่ีอยู่
ในเขตประเทศบอสเนียแอนดเ์ฮอเซโกวีน่า เม่ือซ้ือสินคา้ – ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกในเขตประเทศ
บอสเนียฯ เรียบร้อย น าท่านเดินทางต่อสู่ฟาร์มเล้ียงหอย ณ เมืองมาลี สตอน ชมขั้นตอนต่างๆ ของ
ฟาร์มหอยแลว้ใหท้่านไดล้องล้ิมชิมรส หอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติค จิบไวน์ขาว ชิมหอย
นางรมสดๆ บริเวณอ่าวมาลี สตอน แห่งทอ้งทะเลอาเดรียติก 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ดูบรอฟนิค (ระยะทาง 55 ก.ม. ประมาณเวลาการเดินทาง 1 ช.ม.)
ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
วนัที ่7 ต.ค.  (7)  ดูบรอฟนิค – ล่องเรือในทะเลอาเดรียติค – ชาฟตัท – อสิตันบลู(เปลีย่นเคร่ือง) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   
  น าท่านเท่ียวชมเมืองดูบรอฟนิคซ่ึงถือวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามติดอนัดบัตน้ๆ ของโลก 

ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ไดเ้ป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยโูกสลาฟ 
บา้นเรือนกวา่คร่ึง อนุสาวรียต่์างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลงัจากนั้นในปี 1995 ไดมี้การได้
มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพ
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ยโุรป ไดร่้วมกนับูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนท่ีเสียหายข้ึนใหม่ในระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบนัเมืองดูบ
รอฟนิค ก็กลบัมาสวยงามอีกคร้ัง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงชมทศันียภาพ
ของเมืองซ่ึง ดูบรอฟนิค ท่ีตั้งอยูต่ามแนวชายฝ่ังทะเลอเดรียติค ตวัเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณ
ท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ชมแนวก าแพงป้อมปราการท่ีมีขนาดกวา้งขวางใหญ่โต ท่ีท่าน
สามารถข้ึนไป ชมความงดงามของตวัเมืองไดอ้ยา่งดี /อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปท่ีระลึกกบั เสาหิน
อศัวนิ, หอนาฬิกา ท่ีตั้งอยูป่ลายสุดของถนนสายหลกั สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1444 หนา้ปัดท าดว้ย
เหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตห้นา้ปัดซ่ึงแทนพระจนัทร์บอกขา้งข้ึนขา้งแรมในสมยัก่อน 
และรูปป้ันของ นกับุญ St.Blaise ซ่ึงมีโบสถป์ระจ าเมืองสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่งแรกของเมืองเป็น
ฉากหลงัเพิ่มเสน่ห์มนตข์ลงัสวยสดงดงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน ำท่ำน ลอ่งเรอืในทะเลอาเดรยีตคิเพือ่ชมความงามของทอ้งทะเลอาเดรี

ยตคิ โดยจะน ำท่ำน ลอ่งชมเกาะ Lokrum พรอ้มกับชมควำมงำมของแนวก ำแพง

เมอืงเกำ่ดบูรอฟนคิ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
บ่าย น าท่านชอ้ปป้ิงละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซ้ือของฝากจาก “Konzum” 

ซุปเปอร์มาร์เก็ตทอ้งถ่ินท่ีมีสินคา้หลากหลายมากมาย ไม่วา่จะเป็น “KRAS” ช็อคโกแลตทอ้งถ่ิน 
ยีห่อ้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรปตะวนัออก, ไวน์โลกเก่าทอ้งถ่ิน “Dingac”, “Postup” จากองุ่นพนัธ์ุ
ทอ้งถ่ิน “Plavac Mali” คุณภาพระดบัเดียวกบัไวน์ฝร่ังเศสหรืออิตาเล่ียน และสินคา้อ่ืน ๆ อีก
มากมาย อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

18.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค (หากมีการท าการคืนภาษีกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์ให้
ทราบดว้ย) 

21.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่ อิสตนับลู ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK 1440 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.50 
นาที) 

23.55 น. เดินทางถึง อสิตันบลู แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง 
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วนัที ่8  ต.ค.  (8) กรุงเทพมหานคร สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK68  
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9.10 ชัว่โมง) 

15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม... 
 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาผู้ใหญ่หากไม่ครบอาจจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม** 

***ในกรณ ีทีม่ีผู้เดินทางไม่ครบ ทางบริษัทอาจจะขออนุญาตเกบ็ค่าบริการเพิม่ 5,000 บาท  

*** ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส วนัทีเ่ดินทาง 
ราคาค่าทวัร์ 

25 ท่านขึน้ไป 
เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 
ห้องเดี่ยว จ านวนทีน่ั่งทีม่ี 

 01 - 08 ต.ค. 62 69,900.- 66,900.- 10,900.- 25+1 
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12 | P a g e  

 

 

อตัรานีร้วม  

 ตัว๋เคร่ืองบิน ไป – กลบั สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการท่ีระบุไว ้  
 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ      
 ค่าธรรมเนียม วซ่ีาโครเอเชีย  
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทางตามท่ีระบุ          
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าพาหนะในระหวา่งน าเท่ียวทั้งหมดตามท่ีระบุ         
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ  
 หวัหนา้ทวัร์ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง        
 น ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด / วนั / ท่าน 
 ประกนัภยัการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา)   
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อตัรานีไ้ม่รวม   

 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์/ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี

สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให ้เป็นตน้  
 ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทวัร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน 
 ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถต่างประเทศ 

 
การเลือกหรือการเปลี่ยนเมนูอาหาร 

 ทุกท่านจ าเป็นจะต้องแจ้งการเปลีย่นแปลงอาหารก่อนเดินทางเท่าน้ัน โดยเมนูอาหารจะเปลีย่นตามความ
เหมาะสมกบัเมนูอาหารของมื้อน้ันๆ และทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

 หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จ าเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนเดินทาง
เท่าน้ัน 

 หากท่านใดไม่รับประทานเน้ือวัว จ าเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนเดินทางเท่าน้ัน และทางบริษัทจะเปลีย่นเป็น
เมนูหมู หรือ ไก่ ให้ตามความเหมาะสมของร้านอาหาร 

 หากแจ้งการเปลีย่นแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สวามารถเปลี่ยนแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้นบางกรณี) และ
ทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน  
 

วธิีการจองทวัร์ 

กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1  วนั จากวนัจอง (First come First served)  และช าระส่วนท่ีเหลือ

ก่อนเดินทาง 30 วนั หรือ เม่ือทางสายการบินมีการเรียกออกตัว๋ โดยทางบริษทัทวัร์ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้

ก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน  

 

เง่ือนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

 ยกเลิกหลงัการจอง ปรับเงินทนัที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินทั้งหมด ( หลงัจากหักค่าใช้จ่ายตามจริง )  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000.- บาท / ท่าน   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
 หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 
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 หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดรั้บวซ่ีา ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และหากวซ่ีาของ
ผูเ้ดินทางไม่ผา่น ทางบริษทัฯจะท าการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ข้ึนอยูก่บั CONDITION ของ
ทางสายการบิน 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าโครเอเชีย  

 พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใชง้านเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน และส าเนาหนา้พาสปอร์ต (2 ชุด) 
 รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตา ขนาดใบหนา้ ประมาณ 70-80 

% (2 ใบ) 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนสมรส (1ชุด) 
 หลกัฐานการเงิน: จดหมายแบงค ์(BANK GUARANTEE)  หรือ ส าเนาบุค๊แบง้คย์อ้นหลงั 6 เดือน (1 ชุด) 
 จดหมายการท างาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น (1 ชุด) 
 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ หรือ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน (1 ชุด) 
 กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษาใหข้อหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่านั้น และบตัร

ประจ าตวันกัเรียนหรือนกัศึกษา (1 ชุด) 
 

โปรดทราบ ! 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้ ้
เดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้
ของสาย การบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร 
ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธ
วซ่ีา หรือการเขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง 
ฯลฯ  

 

***เม่ือท่านจองทวัร์และช าระเงนิมดัจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว*** 
 

 


