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Exclusive of Serbia-Bosnia-Croatia-Montenegro  
9 Days 6 Nights  

เซอร์เบีย – บอสเนียและเฮอร์เซโกวน่ีา – โครเอเชีย – มอนเตเนโกร 
 

เบลเกรด (เซอร์เบีย) – โมครา โกร่า – น่ังรถไฟสายโรแมนติค – เดอเวนกราด – ซลาติบอร์ 
วเิซกราด – ซาราเยโว (บอสเนียและเฮอร์เซโกวน่ีา) – โมสตาร์ – โพซิเทล – บรากายจ์ 

มาล ีสตอน (โครเอเชีย) – ล่องเรือชมฟาร์มหอยนางรม – ชาฟตัท - บุดว่า (มอนเตเนโกร) – กอเตอร์  
ดูบรอฟนิค – ขึน้ก าแพงเมืองโบราณ – กระเช้าไฟฟ้า - อสิตัลบูล (ตุรก)ี  
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 แพ๊คเกตทัวร์นีร้วมค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป – กลบั ٭

 แพ๊กเกตทัวร์นีร้วมค่าวซ่ีาโครเอเชีย ٭

 ท่านจะได้รับประทานอาหารท้องถิ่นที่ไม่ควรพลาด ٭

  โรงแรมที่พกัในแพ๊กเกตทัวร์นีก้ารันตีในระดบั 4 ดาว ٭

 เยีย่มชมมรดกโลกที่มีช่ือเสียง ٭

 แพ๊กเกตทัวร์นีร้วมบริการน า้ด่ืมท่านละ 2 ขวด ต่อวนั ٭
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ก ำหนดกำรเดินทำง : 13 – 21 เมษำยน 2563 
 
วนัจันทร์ที ่13 เม.ย.63 (1) กรุงเทพฯ – อสิตัลบูล (ตุรก)ี (แวะเปลีย่นเคร่ือง)  

21.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 10  เคำน์เตอร์ U สำยกำรบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ พบ
กบัเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ G 

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

23.00 น. ออกเดินทางสู่ อสิตันบลู โดยเท่ียวบินท่ี TK69  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9.30 ชัว่โมง) 
วนัองัคำรที ่14 เม.ย.63 (2)  อสิตัลบูล – เบลเกรด (เซอร์เบีย) 

05.20 น. เดินทางถึง เวยีนนา เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
07.40 น. ออกเดินทางสู่ เบลเกรด โดยสายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ โดยเท่ียวบินท่ี TK1081 
08.20 น. เดินทางถึง กรุงเบลเกรด เมืองหลวงของสาธารณเซอร์เบีย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่าน

เท่ียวชมใจกลางเมือง Belgrade น าท่านชม ป้อมปรำกำร Kalemegdan ซ่ึงเป็นสถานท่ีเล่าถึงประวติั
ศาตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ถูกสร้างข้ึนมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 13 และเป็นท่ีอยู่อาศัยหลักของชุมเมือง 
Belgrade ซ่ึงอยูเ่หนือข้ึนไปจากแม่น ้ า Sava และแม่น ้ า Danube ท่ีไหลมามาบรรจบกนั ชมโบสถ์ St. 
Sava ซ่ึงถือไดว้า่เป็นโบสถ์คริสตแ์บบออโธด็อกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดา้นในยงัสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ 
แต่ดูเหมือนวา่ถูกสร้างเสร็จแลว้จากลกัษณะท่ีดูแวววาวสวยงามของหินอ่อนท่ีไม่ต่างจากภายนอกเลย 
ชมโบสถ์ Saborna ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของBelgrade ประเทศเซอร์เบีย เป็นโบสถ์ของชาวเซิร์บท่ีนบั
ถือคริสเตรียนนิกาย Orthodox เป็นสถานท่ีท่ีส าคญัส าหรับสักการะบูชาแห่งหน่ึงของประเทศ ต่อดว้ย
น าท่าน ชมโบสถ์ Saborna Crkva เป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ใน
เมือง Belgrade อยา่งไรก็ตามวนัท่ีเหมาะสมส าหรับเขา้ชมควรจะเป็นวนัธรมมดา เพราะวนัเสาร์และ
วนัอาทิตยใ์นโบสถจ์ะมีการจดังานแต่งงานและพิธีลา้งบาปเป็นส่วนใหญ่  

http://bit.ly/2NMk5YE
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เทีย่ง  รับประทำนอำหำร ณ ร้ำนอำหำรทีต่ิดกบัป้อมปรำกำร และเป็นร้ำนทีม่ีช่ือเสียง 
บ่ำย น าท่านชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า ชม Tito’s grave เป็นสถานท่ีระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี

ของยูโสลาเวีย ชม Teraze เป็นจตุรัสท่ีมีช่ีอเสียงท่ีสุดของเมือง Belgrade และมีประวติัศาสตร์ท่ี
น่าสนใจมากมาย  

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน / น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Best Western Hotel หรือเทียบเท่า 
วนัพุธที ่15 เม.ย.63 (3)เบลเกรด – โมครำ โกร่ำ – น่ังรถไฟสำยโรแมนติค – เดอเวนกรำด – ซลำติบอร์ 

เช้ำ  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านออกเดินทางสู่ โมครำ โกร่ำ น าท่านชมหมู่บา้นเดอเวนกาดและ ขนบธรรมเนียมประเพณีใน
หมู่บา้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟโมครา โกร่า ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง เส้นทางรถไฟมี
ลกัษณะเหมือนเลขแปดท่ีสร้างข้ึนแบบนั้นเพราะว่าจะตอ้งไต่ข้ึนไปตามลกัษณะของภูเขาท่ีขรุขระ 
Mokra Gora ในภาษาองักฤษ แปลวา่ “ภูเขำช้ืน” ซ่ึงเป็นหน่ึงในหมู่บา้นของประเทศเซอร์เบียท่ีอยู่
ทางทิศเหนือลาดเอียงไปตามภูเขา Zlatibor  
มีประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัและถูกฟ้ืนฟูข้ึนมาใหม่ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและมีเอกลกัษณ์ท่ี
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาเท่ียวชมโมครา โกร่า เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมากหลงัจากไดมี้
การฟ้ืนฟูของรางรถไฟ ท่ีเรียกวา่ Sargan Eight ซ่ึงถือไดว้า่เป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของ
โลก เม่ือมองลงมาจากทอ้งฟ้าจะมีลกัษณะเหมือนเลขแปด นอกจากนั้นยงัรู้จกักนัดีในรูปแบบของ
ภาพยนตท่ี์สร้างข้ึนโดย นกัสร้างหนงัช่ือ Emir Kusturica เขายงัใดบ้ริจาคเงินส่วนตวัในการปรับปรุง 
Mokra Gora ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว และเขาใดล้งทุนสร้างหมู่บา้น Drvengrad ข้ึนมาเอง หรือจะ
เรียกอีกแบบหน่ึงวา่ “เมืองไม้” จากการปรับปรุงก่อสร้างข้ึนมาในคร้ังน้ี  
 
 
 
 
 

 
Emir Kusturica ไดรั้บรางวลั “Philippe Rotthier European Architecture Award” จาก “ the 
Brussels Foundation ในดา้นสถาปัตยกรรมเดอเวนกาดเป็นภาพยน์ท่ีสร้างข้ึนท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกบั
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ความเช่ือในชนชาติของตวัเองในโมครา โกร่า ซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งภูเขา ซลาติบอร์ และ ทาร่า ท่ีเนินเขา  
Mecavnik เนินน้ีอยูสู่งเหนือจากหมู่บา้นโมครา โกร่า และอยูร่ะดบัเดียวกนักบัสถานีรถไฟ Jartare ท่ี
เป็นรางรถไฟเก่า เดอเวนกาดเป็นหมู่บา้นท่ีสร้างข้ึนเก่ียวกบัความเช่ือในชนชาติในรูปแบบชุมชน
เมือง ปลายสุดของทางเขา้จะมีโบสถ์ท่ีสร้างจากใม ้ถูกสร้างข้ึนในรูปแบบของโบสถ์รัสเซียและอยู่
ภายใตก้ารดูแลของโบสถ์     St. Sava ใจกลางหมู่บา้นเป็นจตุรัสท่ีพื้นถูกปูดว้ยแผน่ไมท้ั้งหมดและ
ลอ้มรอบไปดว้ยกระท่อมท่ีสร้างจากท่อนไมจ้ริงๆท่ีน าเขา้มาจากแถบเมืองในประเทศเซอร์เบียและ
บอสเนีย เดอเวนกาดมีห้องแสดงรูปภาพ  มีห้องสมุด  มีโรงหนงั (อยู่ชั้นใตดิ้น)  มีร้านขายขนมปัง
และขนมหวานต่างๆ  มีขนมเคก้ท่ีท าข้ึนเอง มีน ้าผลไมส้ดๆใหด่ื้ม มีร้านอาหารนานาชาติ และร้านขาย
ของท่ีระลึกต่างๆ พาท่านสัมผสักบัรางรถไฟ Sargan Railway การสร้าง รำงรถไฟ Sargan  เป็น
ตวัอยา่งของความประสบความส าเร็จในการพิชิตเขา ท่ีท าให้ระยะในการเดินทางสั้นลง และทุกวนัน้ี
ได้กลายเป็นสถานท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมากอีกแห่งหน่ึงใน
ประเทศเซอร์เบีย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
น าท่านเดินทางสู่ ซลำติบอร์ เมืองทางตอนใตข้องเซอร์เบีย ซ่ึงเมืองน้ีอยูเ่หนือระดบัน ้ าทะเล ประมาณ 
1,000 เมตร อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีอากาศสดช่ืน เน่ืองจากธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ประกอบไปดว้ยภูเขา
และทะเลสาบรายลอ้ม ในช่วงฤดูหนาวยงัเป็นเมืองสกี     รีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียง 

ค ่ำ    รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั /  
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Olimp Hotel หรือเทียบเท่า 

 
วนัพฤหัสบดีที ่16 เม.ย.63 (4)  ซลำติบอร์ – วเิซกรำด – ซำรำเยโว (บอสเนียและเฮอร์เซโกวน่ีำ) 

เช้ำ  รับประทานอหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   
น าท่านเดินทางสู่ เมืองวิเซกรำด เป็นเมืองท่ีมีตึกมากมายท่ีบ่งบอกถึงประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ น าท่าน
เดินชมสะพานท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมากท่ีอยูเ่หนือแม่น ้า Drina สะพานน้ีถูกสร้างข้ึนใน ค.ศ. 1577 ภายใต้
กฎเกณฑ์การก่อสร้างในแบบของชาวเติร์ก  สะพานน้ีถือได้ว่ามีช่ือเสียงมากใน Bosnia – 
Herzegovina ใชก้อ้นอิฐในการก่อสร้างแบบ มีความโคง้ 11 โคง้ มีความยาว 180 เมตร กวา้ง 4 เมตร 
มีช่ือเสียงมากในดา้นความสวยงาม และไดรั้บรางวลั Nobel ในงานเขียนช่ือวา่ “The Bridge on the 
Drina” เร่ืองราวจะบรรยายถึงความงดงามของสะพาน สะพานน้ีได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก
ทางดา้นศิลปะวฒันธรรมจากยูเนสโก ้(UNESCO) อีกดว้ย หลงัจากชมความงามของสะพานแลว้ น า
ท่านเดินทางต่อสู่ ซาราเยโว เมืองหลวงของบอสเนีย 
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เทีย่ง      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารพื้นเมือง ณ ท่ี Morica Han ซ่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางของประวติัศาสตร์

ของเมือง ท่ีไดถู้กคน้พบโดย Isa – bey Ishakovic ค  าวา่ Bas Carsija มาจากภาษาตุรกีค าวา่ “Bas” ซ่ึง
หมายถึง “ส่วนส าคญัท่ีสุด” เม่ือรวมเป็นค า  Bas Carsija แลว้หมายความวา่ “ตลาดท่ีมีความส าคญั
ท่ีสุด” ซำรำเยโว ถูกขนานนามว่า เยรูซาเรมของชาวยุโรป ท่ีเรียกแบบนั้นเพราะความแตกต่างของ
ศาสนาและเราจะได้ชมอนุสรณ์ท่ีเก่ียวกบัศาสนาท่ีตั้งอยู่ในกลางเมือง เช่น สุเหร่ำของชำวมุสลิม, 
โบสถ์คริสต์คำทอลิค, โบสถ์คริสต์แบบออร์โธด็อก และซินำก็อกของชำวยิว ขณะท่ีเดินผา่นใจกลาง
เมืองซาราเยโว ท่านจะไดช้มความงดงามฃองอนุสรณ์เหล่าน้ีทั้งหมด…จากนั้นท่านจะไดช้มสุเหร่า 
Gazi – Husrev’ s Beg เป็นอีกหน่ึงตวัอย่างของสถาปัตยกรรมแบบออตโตมนั  เป็นสถานท่ีท่ีมี
ความส าคญัเป็นอยา่งมากและรู้จกักนัดีในบอสเนีย สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1531 ความกวา้งของรูปโดม 13 
เมตร มีหอคอยสูงข้ึนไป 45 เมตร…ชมมหาวิหาร Jesus’ Heart เป็นโบสถ์ท่ีเปรียบเสมือนหวัใจของ
พระเยซู และเป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในบอสเนีย จึงถูกเรียกในอีกช่ือหน่ึงวา่ มหาวิหารแห่งซาราเยโว...
ต่อดว้ยน าท่านชม โบสถ์ท่ีเป็นตน้ก าเนิดของ Theotokos ซ่ึงเป็นโบสถ์คริสตนิ์กายออร์โธด็อกท่ีใหญ่
ท่ีสุดของชาวเซอร์เบียน ในซาราเยโว และเป็นหน่ึงในโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดอีกแห่งหนึงในไบข่านอีก
ดว้ย… 
ชม ศำลำกลำงเมือง เป็นตึกอาคารท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นตึกท่ีเป็นสัญลกัษณ์ความรุ่งเรืองของจกัรวรรดิ
ออสโตร-ฮงักาเร่ียน  

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า แบบพื้นเมือง /  
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Holiday Inn Hotel  
หรือเทียบเท่า 

 
 
วนัศุกร์ที ่17 เม.ย.63 (5) ซำรำเยโว – โมสตำร์  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านออกเดินทางสู่ โมสตำร์ เมืองระเบิดคร้ังใหญ่และถูกผลกระทบในส่งครามระหว่างเซิร์บกบั
โครแอต  และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดับ 5 ของประเทศ เมืองโมสตาร์ตั้ งอยู่บนแม่น ้ าเนเรทวา 
(Neretva) ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้นวฒันธรรมของสองศาสนา คือ ทางฝ่ังตะวนัออกของ
แม่น ้ าจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลาม คือเป็นส่วนท่ีเป็นท่ีตั้ งของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝ่ัง
ตะวนัตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสตร์แบบคาธอลิก อนัเป็นท่ีตั้งของโบสถ์และท่ีอยู่ของพระสงฆ ์
ปัจจุบนัโมสตาร์เป็นเมืองท่ีสวยงามและโด่งดงัท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงประเทศของบอสเนียค าวา่ โมสตำร์ 
มาจากค าวา่ “The Bridge Keepers” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร่ีท่ีคอยดูรักษาสะพานท่ีตั้งอยูเ่หนือ
แม่น ้าเนเรทวา่ 
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เทีย่ง      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารพื้นเมือง 
บ่ำย น าท่านสู่ ตลำดเทปำ ซ่ึงตั้งอยูไ่ม่ไกลนกัจากยา่นสุเหร่า อิสระใหท้่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง 
ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า / น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Bristol Hotel หรือเทียบเท่า 
 
วนัเสำร์ที ่18 เม.ย.63 (6) โมสตำร์ – บรำกำยจ์ – โพซิเทล – มำล ีสตอน (โครเอเชีย) – ชำฟตัท  

เช้ำ  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านออกเดินทางไปทางใตสู่้ เมืองบรำกำยจ์ (Blagaj) เมืองท่ีเป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้ าบูน่า (Buna) 
ท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลนกัจากเมืองโมสตาร์ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโพซิเทล (Pocitelj) ห่างจากเมือ
งบรากายจเ์พียง 25 กิโลเมตรเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง เก่ียวกบัดา้นสถาปัตยกรรมแบบอิสลามมิค ซ่ึงเป็น
รูปแบบสถาปัตยท่ี์หาชมไดย้ากยิ่งอีกทั้งเมืองน้ี ยงัเป็นเมืองมรดกโลก ท่ียูเนสโกก้ าลงับูรณะให้เมือง
แห่งน้ีกลบัมาเป็นดงัเดิมเช่นในอดีตกาล เน่ืองจากเมืองโพซิเทล เป็นเมืองท่ีมีต านาน ประเพณี และ
เร่ืองราว ยาวนานท่ีสุดในเขตยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้
 
 
 
 
 
 

 
 

Blagaj      &   Pocitelj 
จากนั้นน าท่านออกเดินทาง เมืองมำล ีสตอน 

บ่ำย  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารพื้นเมืองเมนูพิเศษปลาทูน่า (กินขา้วชา้กวา่ทุกวนั)  
ชมขั้นตอนต่างๆ ของฟาร์มหอยแลว้ให้ท่านไดล่้องเรือ ลองล้ิมชิมรส หอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรี
ยติค จิบไวน์ขาว ชิมหอยนางรมสดๆ บริเวณอ่าวมาลี สตอน แห่งทอ้งทะเลอาเดรียติก 
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ไดเ้วลาอนัสมควน เดินทางสู่เมืองชำฟตัท  

ค ่ำ  น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั Hotel Remisens Hotel Albatros  หรือเทยีบเท่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  
ณ โรงแรมทีพ่กั แบบบุฟเฟ่ต์ 

 
วนัอำทติย์ที ่19 เม.ย.63 (7) ชำฟตัท (โครเอเชีย) - บุดว่ำ (มอนเตเนโกร) – กอเตอร์ - ชำฟตัท  

เช้ำ  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านขา้มพรมแดนสู่ ประเทศมอนเตเนโกร (Montenegro) แปลความหมายเป็นภาษาองักฤษไดว้่า 
BLACK MOUNTAIN หรือ "ภูเขาสีด า" ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์ 
ปัจจุบนัมอนเตเนโกรเป็นประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ และพยายามร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
สหภาพยโุรป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านสู่ “เมืองบุดว่ำ” (BUDVA) (ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที) เป็นเมืองโบราณ

ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังอาเดรียติค  เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดอีกแห่งท่ีตั้งอยูร่อบทะเลอาเดรีตติค มีประวติัศาสตร์
ยาวนานถึง 2,500 ปี ปัจจุบนัไดรั้บฉายาวา่เป็น “ริเวยีร่าแห่งมอนเตเนโกร” 
น าท่านเท่ียวชม เมืองเก่า “บุดว่ำ” (Budva) เมืองติดชายหาดท่ีเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียวอยา่งหนาแน่น  

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารพื้นเมือง  
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บ่ำย เดินทางสู่ “เมืองกอเตอร์” (Kotor) (ระยะทาง 93 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง)  มรดกโลก 
UNESCO แห่งแรกของประเทศมอนเตเนโกรท่ีไดรั้บการรับรองในปี ค.ศ.1979  ระหวา่งทางท่านจะ
ได ้ชมเมืองเก่าและธรรมชาติท่ีสวยงาม...น าท่านชม ST.TRIPHUN CHURCH โบสถ์นิกายคาทอลิก 
และ ST.NIKOLA CHURCH โบสถนิ์กายออโธดอกซ์ จากนั้นเม่ือไดเ้วลาอนัสมควร  
จากนั้นเม่ือไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่เมือง ดูบรอฟนิค ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทาง
ตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย และเป็น
เมืองท่ีสวยงามติดอนัดบัตน้ๆ ของโลก 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น ณ ภัตตำคำคำรอำหำรพืน้เมือง  
  น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั Hotel Remisens Hotel Albatros  หรือเทยีบเท่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  

ณ โรงแรมทีพ่กั แบบบุฟเฟ่ต์ 
 
วนัจันทร์ที ่20 เม.ย.63 (7) ชำฟตัท - ดูบรอฟนิค - อสิตัลบูล 

เช้ำ   
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
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น าท่านเท่ียวชมเมืองดูบรอฟนิค ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ไดเ้ป็นเป้าหมายถูกโจมตี
จากกองทหารยูโกสลาฟ บา้นเรือนกวา่คร่ึง อนุสาวรียต่์างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลงัจากนั้น
ในปี 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเร่ิมเข้าสู่สภาวะปกติ 
UNESCO และสหภาพยโุรป ไดร่้วมกนับูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนท่ีเสียหายข้ึนใหม่ในระยะเวลาอนั
สั้น ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิค ก็กลบัมาสวยงามอีกคร้ัง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมือง
หน่ึงชมทศันียภาพของเมืองซ่ึง ดูบรอฟนิค ท่ีตั้งอยูต่ามแนวชายฝ่ังทะเลอเดรียติค ตวัเมืองจะเป็นป้อม
ปราการโบราณท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง / อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปท่ีระลึกกบั เสำหินอัศวิน, หอ
นำฬิกำ ท่ีตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลกั สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดท าดว้ยเหล็ก มีความ
พิเศษตรงลูกกลมๆ ใตห้น้าปัดซ่ึงแทนพระจนัทร์บอกขา้งข้ึนขา้งแรมในสมยัก่อน และรูปป้ันของ 
นักบุญ St.Blaise ซ่ึงมีโบสถ์ประจ าเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงัเพิ่มเสน่ห์
มนตข์ลงัสวยสดงดงาม 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง  
 
 
 
 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิลคาร์เพื่อข้ึน กระเชา้ไฟฟ้า สู่ยอดเขา SRD ท่ีมีความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทศัน์ท่ีคงความเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเมืองหลงัคาสีและความงดงามทะเลอาเดรียติก ยามสีน ้ าเงินของทะเลอาเดรียติกตดักบัสีส้มแสดของกระเบ้ืองหลงัคาเมืองเก่า สวยงามเกินจินตนาการมากวา่ค าบรรยายใด ๆ / แดดร่มๆน าท่าน ข้ึนชมแนวก าแพงป้อม

ปราการท่ีมีขนาดกวา้งขวางใหญ่โต สามารถ ชมความงดงามของตวัเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี 
  สมควรแก่เวลา น าท่านชอ้ปป้ิงละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซ้ือของฝากจาก 

“Konzum” ซุปเปอร์มาร์เก็ตทอ้งถ่ินท่ีมีสินคา้หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “KRAS” ช็อคโกแล
ตทอ้งถ่ิน ยี่ห้อท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปตะวนัออก, ไวน์โลกเก่าทอ้งถ่ิน “Dingac”, “Postup” จากองุ่น
พนัธ์ุทอ้งถ่ิน “Plavac Mali” คุณภาพระดบัเดียวกบัไวน์ฝร่ังเศสหรืออิตาเล่ียน และสินคา้อ่ืน ๆ อีก
มากมาย อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองชำฟตัท เพื่อรับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
  เมนู Starter กนัด้วยเมนู Black Risotto  เมนูเด็ดกบั Lobster with spaghetti  
18.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค  
   (หากมีการท าการคืนภาษีกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์ใหท้ราบดว้ย) 
21.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่ อิสตนับลู ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK440  
   (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.15 นาที) 
23.55 น. เดินทางถึง อิสตนับลู แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง / ระหวา่งรอเคร่ืองในสนามบินอิสตนับลู ท่านสามารถซ้ือ

สินค้าในสนามบิน หากราคาสินค้าใน บิล เดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถท าภาษีคืนได้ (TAX 
REFUND) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ี INFORMATION สนามบิน 
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วนัองัคำร ที ่21 เม.ย.63 (7) กรุงเทพ 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK68 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

15.25 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 

WE120420 13 - 21 เม.ย. 63 95,900.- 90,900.- 14,900.- 25+1 
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อตัรานีร้วม  

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

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

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

การเลือกหรือการเปลี่ยนเมนูอาหาร 

 ทุกท่านจ าเป็นจะต้องแจ้งการเปลีย่นแปลงอาหารก่อนเดินทางเท่าน้ัน โดยเมนูอาหารจะเปลีย่นตามความ
เหมาะสมกบัเมนูอาหารของมื้อน้ันๆ และทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

 หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จ าเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนเดินทางเท่าน้ัน 

 หากท่านใดไม่รับประทานเน้ือววั จ าเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนเดินทางเท่าน้ัน และทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นเมนู
หมู หรือ ไก่ ให้ตามความเหมาะสมของร้านอาหาร 

 หากแจ้งการเปลีย่นแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สวามารถเปลี่ยนแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้นบางกรณี) และทาง
บริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน  

วธิีการจองทวัร์ 
กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 35,000 บาท ภายใน 1  วนั จากวนัจอง (First come First served)  (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)และ
ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 30 วนั หรือ เม่ือทางสายการบินมีการเรียกออกตัว๋ โดยทางบริษทัทวัร์ จะแจง้ให้ท่าน
ทราบล่วงหนา้ก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน  

เง่ือนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 
 ยกเลิกหลงัการจอง ปรับเงินทนัที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินทั้งหมด ( หลงัจากหักค่าใช้จ่ายตามจริง )  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000.- บาท / ท่าน   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
 หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 
 หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดรั้บวีซ่า ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้และหากวีซ่าของผู ้

เดินทางไม่ผา่น ทางบริษทัฯจะท าการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ข้ึนอยูก่บั CONDITION ของทาง
สายการบิน 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าโครเอเชีย  
 พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใชง้านเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน และส าเนาหนา้พาสปอร์ต  
 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 าเนาบุ๊คแบง้คย์อ้นหลงั 6 เดือน (1 ชุด) 
 จดหมายการท างาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น (1 ชุด) 
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 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ หรือ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน (1 ชุด) 
 กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษาใหข้อหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่านั้น และบตัรประจ าตวันกัเรียนหรือ

นกัศึกษา (1 ชุด) 
 

โปรดทราบ ! 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ก่อน อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของ
สาย การบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ 
ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า 
หรือการเขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

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