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ซาเกรบ เมื องที่ผสมผสานสถาปั ตยกรรมต่ างยุคไว้ ได้ อย่ างงดงาม
โอปาเทีย เมื องตากอากาศสุ ดหรู ของโครเอเชี ย
อุทยานพลิตวิเซ่ ชมความงามของนา้ ตกและทะเลสาบที่ร้อยรับช่ วงต่ อกันเป็ นชั้นตามแนวภูเขา
ซี เบนิก เมื องริ มทะเลที่มีกลิ่นอายสไตล์ เวเนเชี ยน
สั มผัสกลิ่นอายประวัติศาสตร์ แห่ งเมื องเก่ าโทรเกียร์
สปลิตเมื องตากอากาศริ มทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
มอสตาร์ เมืองสวยงามของบอสเนียอดีตสมรภูมิสงครามยูโกสลาเวีย
จิบไวน์ ขาว ชิ มหอยนางรมสดจากฟาร์ มที่มาลีสตอน
ดูบรอฟนิก เมื องสวยริ มทะเลอะเดรี ยติก
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กาหนดการเดิ น ทาง 12-19 เม.ย. 61
Day 1: กรุงเทพฯ-อีสตันบูล [TK 69 22.40-05.00]
Day 2: อีส ตั น บู ล -ซาเกรบ [TK 1053 07.20-08.35]-เมื องใหม่ เ ขตโลเวอร์ ท าวน์ -นั่ ง รถราง-เมื องเก่ า
อัพ เพอร์ ทาวน์ -โอปาเทีย
Day 3: โอปาเทีย-พลิตวิเซ่ -อุทยานพลิตวิเซ่ -นั่งเรื อในทะเลสาบชมอุทยาน
Day 4: พลิตวิเซ่ -ซีเบนิก-ชมเมืองเก่ าซีเบนิก-มหาวิหารเซนต์ จาคอบ-โทรเกียร์ -ชมเมืองเก่ าโทรเกียร์ -สปลิต
Day 5: สปลิต-พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน-มอสตาร์ (บอสเนีย)-สตารีมอสส์ -ย่ านเมืองเก่ามอสตาร์
Day 6: มอสตาร์ -มาลีสตอน-นั่งเรื อชมฟาร์ มหอย-ชิมหอยนางรม-ดูบรอฟนิก-SRD Hill-ระบาลาโด้
Day 7: ดูบรอฟนิก-นั่งเรื อพาโนรามา-ชมเมืองเก่าดูบรอฟนิก-อีสตันบูล [TK 1440 18.45-21.30]
Day 8: อีสตันบูล-กรุงเทพฯ [TK 68 01.25-14.50]
วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ-อีสตันบูล

19.30 นัดหมายคณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 แถว T สายการบินเตอร์ กิช (Turkish Airlines- TK)
มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริ การเรื่ องกระเป๋ าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นงั่ บนเครื่ องบิน
22.40 สายการบินเตอร์ กชิ เที่ยวบินที่ TK 69 นําท่านเหิ รฟ้าสู่ กรุ งอีสตันบูล เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน

วันทีส่ อง

อีสตันบูล-ซาเกรบ-โอปาเทีย

05.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก เปลี่ยนเครื่ องบิน
07.20 สายการบินเตอร์ กชิ เที่ยวบินที่ TK 1053 นําท่านเหิ รฟ้าสู่ ซาเกรบ เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
08.35 เดินทางถึงท่ าอากาศยานซาเกรบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าสัมภาระ
นําท่านสู่ ซาเกรบ เมืองหลวงของโครเอเชีย เป็ นศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของโครเอเชีย ไปชมเมือง
ซาเกรบ ชมย่านเมื องใหม่ที่เป็ นส่ วนขยายเรี ยกว่าโลเวอร์ ทาวน์ ซึ่ งเป็ นเขตการค้าสมัยใหม่ มี จตั ุ รัสเจลาซิ ค เป็ น
ศูนย์กลาง และมีร้านรวงต่างๆ มากมาย จากนั้นนั่งรถราง Funicular ที่ส้ ันที่สุดในยุโรปสู่ เขตอัพเพอร์ ทาวน์ สัมผัส
เสน่ห์ของความเป็ นเมืองยุคกลางในย่านเมืองเมืองเก่า ที่มีซุม้ ประตูหิน สโตนเกท ที่ประดิษฐานภาพเขียนสี พระแม่มารี
ที่เลื่องลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็ นสิ่ งเดียวที่เหลื อรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1731 เข้าสู่
จัตุรัสเซนต์มาร์ ก ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์ กเป็ นหัวใจ และแตกต่างจากโบสถ์ในยุคเดียวกันทัว่ ไป ตรงที่หลังคาประดับ
ด้วยกระเบื้องเรี ยงเป็ นรู ปตราสัญลักษณ์กองกําลังยุคกลาง สื่ อถึงประเทศโครเอเชีย (รู ปตราหมากรุ กขาวแดง) แคว้น
ดัล เมเชี ย (หัว ลี โ อพาร์ ด 3 หัว ) และสโลเวเนี ย (แถบสี ฟ้ า ขาว แดง) รอบจัตุ รั ส เรี ย งรายไปด้ว ยทํา เนี ย บ
ประธานาธิบดีและรัฐสภา บันทึกภาพแบบพาโนรามาที่จุดชมวิว
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน
บ่ าย จากนั้นเดินทางสู่ โอปาเทีย (175 KM) เมืองตากอากาศสุ ดหรู ของโครเอเชี ยที่โด่งดังเป็ นที่รู้จกั มาหลายร้อยปี โอ
ปาเทียเป็ นเมืองท่าที่เติบโตมาจากหมู่บา้ นชาวประมงเล็กๆ ในยุคกลางก่อนจะได้รับการพัฒนาให้เป็ นเมืองรี สอร์
ทหรู ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อเหล่าเศรษฐีจากเมืองริ เยกาที่อยูใ่ กล้ๆ เริ่ มย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน มีการสร้าง
วิลลาและบ้านพักตากอากาศหรู หราตามชายฝั่งทะเล ชมตัวเมือง แวะถ่ายรู ปกับรู ปปั้ น นางแห่ งนกนางนวล รู ป
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ค่า

ปั้ นของสตรี ที่มีนกนางนวลเกาะอยูท่ ี่มือ ซึ่ งมีความเป็ นมาว่า มีเลดี้ ชาวเยอรมันคนหนึ่ งเคยมาเที่ยวที่นี่และลูกชาย
จมนํ้า ตาย เธอจึง สร้า งรู ป พระแม่ม าเรี ย ไว้เป็ นที่ร ะลึก และมัก จะมีน กนางนวลมาเกาะอยู เ่ สมอเลยปั้ นรู ป นก
นางนวลให้ดว้ ย
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าที่พกั Remisens Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันทีส่ าม

โอพาเทีย-พลิตวิเซ่

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ พลิตวิเซ่ (165 KM) ที่ต้ งั ของอุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่ า เป็ นอุทยานแห่ งชาติที่ถือได้วา่ เก่าแก่
ที่สุดในยุโรปตะวันออก ตั้งอยูใ่ นเขตคาร์ ลโลแวค ตอนกลางของประเทศ ติดกับพรมแดนของประเทศบอสเนี ยและ
เฮอร์เซโกวีนา ได้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่ าย นําท่านเข้าสู่ อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งใน 8 แห่ งของโครเอเชี ยที่นบั ว่าเก่าแก่ที่สุดครอบคลุ มพื้นที่ถึง
300 ตร.กม. พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยนํ้า มีทะเลสาบสี เขียวมรกตและสี ฟ้านับรวมกันได้ 16 ทะเลสาบ และมีพ้ืนที่
สี เขียวขจีอดั แน่นไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติ และสัตว์ป่านานาชนิด อย่างจิ้งจอก กวาง หมีสีน้ าํ ตาล หมูป่า และพวก
นกพันธุ์หายาก เดิ นชมอุทยานไปตามบอร์ ดวอล์ก ชมทะเลสาบน้อยใหญ่มากมายหลายสาย ผืนทะเลสาบสี ฟ้าปน
เขียวริ มสะพานมีฝูงปลานับร้ อยว่ายเวียนวน ซึ มซับและดื่มดํ่าความบริ สุทธิ์ ของธรรมชาติและทะเลสาบ บางจุดมี
ซากไม้ใต้น้ าํ ที่ก่อให้เกิดภาพงดงามแปลกตา บางเวิง้ มีน้ าํ ตกทั้งเล็กทั้งใหญ่ ล่องเรื อข้ามทะเลสาบ Kozjak ทะเลสาบ
ที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน ชมทิวทัศน์อนั เขียวขจี และนิ่งสงบ
ค่า
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าที่พกั Jezero Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
เช้ า
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วันทีส่ ี่

พลิตวิเซ่ -ซีเบนิก-โทรเกียร์ -สปลิต

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดิ นทางสู่ ซีเบนิก (170 KM) อดีตเมืองหลวงของโครเอเชี ย เป็ นหนึ่ งในเมืองท่าสําคัญ ตั้งอยู่ตอนกลางของ
แคว้นดัลมาเชี ย บริ เวณปากแม่น้ าํ ครักคา ซี เบนิ ก ได้รับการพูดถึ ง ในประวัติศ าสตร์ ครั้ ง แรกในปี ค.ศ.1066 ใน
แผนผังราชวงศ์ของกษัตริ ยพ์ ีทาร์ เครสซิ เมียร์ ที่ 4 สร้ างขึ้ นในราวศตวรรษที่ 9 และ 10 โดยเจ้าชายชาวโครแอต
ถื อเป็ นเมืองที่เก่า แก่ที่สุ ดเมืองหนึ่ ง ของโครเอเชี ย นํา ท่า นชมจั ตุ รั ส เมื อ งเก่ า ซี เ บนิ ก ที่ล ้อ มรอบไปด้ว ยอาคาร
เก่ า แก่ ที่ ถู ก ตัดแปลงเป็ นร้ า นขายยา ร้านแว่นตา ร้านเสื้ อผ้าบูติก และอีกมากมาย เมืองซี เบนิ กแตกต่างจากเมืองริ มฝั่ ง
ทะเลอะเดรี ยติกทัว่ ไปเพราะสร้างโดยชาวกรี ก ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิ พล ต่อมาภายหลังตกเป็ นเมืองขึ้นของเวเนเชียน
หรื อเวนิ ซ ทุกวันนี้ จึงยังเห็ นสถาปั ตยกรรมหลายแห่ งทัว่ เมืองจะกรุ่ นไปด้วยกลิ่ นอายสไตล์เวเนเชี ยนอย่างชัดเจน นํา
ท่านชมมหาวิหารเซนต์ จาคอบ หรื อเซนต์ เจมส์ สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1431-1535 เพื่ออุทิศแด่เซนต์เจมส์ หรื อที่
รู ้ จกั กันในนาม นักบุ ญยากอบ เนื่ องจากสถาปนิ กที่ สร้ างวิหารแห่ งนี้ ท้ งั 3 คน ได้แก่ Francesco di Giacomo,
Georgius Mathei Dalmaticus และ Niccolo di Giovanni Firentino มาจาก 3 ท้องถิ่น คือ ดัลมาเชี ย โคโม และฟลอ
เรนซ์ เกิดเป็ นสามประสานรังสรรค์ผลงานสุ ดยอดแห่งยุคชิ้นหนึ่ง โดยใช้เทคนิคชั้นสู งในการสร้างห้องโถงสู งใหญ่
และโดมครึ่ งวงกลม องค์การยูเนสโกยกให้มหาวิหารเซนต์เจมส์เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ าย เดิ นทางสู่ โทรเกียร์ (50 KM) เมืองท่าเก่าแก่ใ นอดี ต เคยเป็ นอาณานิ คมกรี กโบราณมีตน้ กําเนิ ดย้อนไปราว 200
กว่าปี ก่อนคริ สตกาล ดิ นแดนแห่ งนี้ เดิ มมีชื่อว่า ทรากอส มาจากภาษากรี กที่แปลว่าแพะตัวผู ้ และปั จจุบนั ได้รับ
การอนุ รักษ์ให้เป็ นเมืองเก่าและได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 นําชมเขตเมืองเก่ า
ซึ มซับความเก่าแก่ของอาคารบ้านเรื อน และป้ อมปราการที่สง่างาม โบสถ์อนั สวยงามของยุคโรมาเนสก์ได้รับ
การส่ งเสริ มด้วยอาคารที่โดดเด่นแบบเรอเนสซองส์ และบารอกจากยุคเวเนเชี ยน ชมจัตุรัสจอห์ นปอลที่ 2 จัตุรัส
หลักของเมืองรองรับชาวเมืองที่ผ่านมาผ่านไปตั้งแต่สมัยกรี กและโรมันจนถึ งปั จจุบนั ชมประตูเมืองเก่ า ที่ ไ ด้รั บ
การบู ร ณะขึ้ น ใหม่ เ มื่ อ ศตวรรษที่ 1 6 หอนาฬิ ก าที่ ส ร้ า งขึ้ น ในศตวรรษที่ 1 4 ผ่า นชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์
ที่ส ร้า งในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้ า งนานนับสิ บ ปี งดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูป ปั้ น
สิ งโต อดัมและอีฟ และรู ปสลักเซนต์ลอว์เรนซ์องค์สาํ คัญ เดิ นเล่นในเมืองเก่า เลื อกซื้ อสิ นค้าท้องถิ่ นและของที่
ระลึ กต่างๆ... จากนั้นเดินทางสู่ สปลิต (30 KM) เมืองตากอากาศริ มทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนที่เป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิยม
ของนักท่องเที่ยว เมืองเอกของแคว้นดัลเมเชีย
ค่า
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ ที่พกั Globo Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
เช้ า

รหัสทัวร์ : THG3-TK-HR-12-19APR18
วันทีห่ ้ า

สปลิต-มอสตาร์ (บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีนา)

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นไปเที่ยวชมเมือง สปลิ ตถื อว่าเป็ นเมืองที่ ค่อนข้างมี ความเก่ าแก่มาก อีกทั้งยังเป็ นเมืองท่าที่สําคัญทางการค้าและการ
ท่องเที่ยวของโครเอเชี ย เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน พระราชวังส่ วนพระองค์ของจักรพรรดิดิโอคลีเธี่ ยน ผูโ้ ปรดให้
สร้ างพระราชวังขึ้นในปี 295 เพื่อเป็ นที่ ประทับในบั้นปลาย ภายในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของพระราชวังนั้น
มากมายด้วยวิหาร ที่ประทับต่างๆ รวมถึ งสุ สานของพระองค์ จากโถงทางเดินเบื้องล่างที่เชื่ อมต่อกับห้องหับต่างๆ
ซึ่ งมีบนั ไดเชื่ อมสู่ ส่วนที่เป็ นลานพระราชวัง โดยมีเสาหิ นแกรนิ ตที่ประดับประดาลวดลายอย่างงดงามล้อมไว้ 3
ด้าน สู งขึ้นไปคือหอคอยแห่ ง วิหารเซนต์โดมิโน วิหารโรมาเนสก์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ภายในมีแท่นบูชา
ของเซนต์โดมิโนและเซนต์สตาซิ อุส รวมถึงภาพเขียนสี ทางศาสนา และซุ ้มประตูไม้ลวดลายละเอียดยิบ องค์การ
ยูเนสโก้ประกาศให้พระราชวังเป็ นมรดกโลกเมื่อปี 1979
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ าย จากนั้นนําท่านสู่ มอสตาร์ (169 KM) เมืองทางตอนใต้ของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา อีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อเสี ยง
ทางด้านการท่องเที่ยว เป็ นหนึ่ งในเมืองที่สําคัญและใหญ่ที่สุดในเฮอร์ เซโกวีนา ภูมิภาคศูนย์กลางของบอสเนี ยและเฮอร์ เซโกวี
นา มอสตาร์ ต้ งั อยูร่ ะหว่างหุ บเขาของเฮอร์ เซโกวีนา มีแม่น้ าํ เนเรตว่าไหลผ่านใจกลางเมือง ชมสตารีมอสต์ สะพานโบราณที่โดด
เด่นและเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สร้างขึ้นจากหิ น โดยชาวเติร์กในปี ค.ศ.1566 จากนั้นไปชมย่านเมืองเก่ า ลัดเลาะไปตามถนนเพื่อ
ชื่ นชมอาคารบ้านเรื อนที่ส่วนใหญ่สร้ างขึ้นในแบบสถาปั ตยกรรมแบบพรี -ออตโตมัน ออตโตมันตะวันออก เมดิเตอร์ เรเนี ยน
และยุโรปตะวันตก ปี ค.ศ.2005 องค์การยูเนสโกได้ยกให้สะพานโบราณรวมไปถึงบริ เวณเมืองเก่าให้เป็ นมรดกโลกของบอสเนี ย
และเฮอร์ เซโกวีนา เพราะเป็ นเมืองที่ถือว่าเป็ นศูนย์รวมของเหล่าสิ่ งปลูกสร้างที่น่าสนใจ ซึ่ งมีความโดดเด่นทางสถาปั ตยกรรม
ในหลากหลายรู ปแบบ
ค่า
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ ที่พกั City Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
เช้ า

วันทีห่ ก
เช้ า

มอสตาร์ -มาลีสตอน-ดูบรอฟนิก

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดินทางไปมาลีสตอน (100 KM) เมืองเล็กริ มทะเลทางตอนใต้ของโครเอเชี ย ตั้งอยูใ่ นคาบสมุทรเพลเยแซคใกล้
พรมแดนเมืองนี อุม บอสเนี ย บริ เวณหุ บอ่าวแถบนี้ มีความอุดมสมบูรณ์ ของแพลงตอนและสารอาหารในนํ้าทะเล
จํานวนมาก เนื่ องจากสภาพภูมิประเทศเป็ นลักษณะโขดหิ น และเกาะเล็กๆ ทําให้เมื่อเวลามีฝนตกนํ้าชะล้างแร่ ธาตุ
ไหลลงนํ้าทะเล จึงทําให้มาลีสตอนเป็ นแหล่งทําประมงที่ดีที่สุดแห่ งหนึ่ งของโครเอเชี ย และที่นิยมที่สุดก็คือ ฟาร์ ม
หอยนางรม หากใครได้มาเยือนไม่ควรพลาดชิ มหอยนางรมสดๆที่นี่ ถึ ง มาลี ส ตอน ลงเรื อล่องไปชมฟาร์ มเลีย้ ง
หอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงหอยแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรียติก และจิบไวน์ ดื่มดํ่า
กับรสชาติท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม

รหัสทัวร์ : THG3-TK-HR-12-19APR18
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ าย เดินทางสู่ ดูบรอฟนิก (55 KM) ดูบรอฟนิกได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป ได้รับฉายาว่าไข่มุก
แห่ งทะเลอะเดรี ยติก เป็ นเมืองที่มีความสําคัญทางการค้าอย่างมากในแถบเมดิเตอร์ เรเนี ยน เคยเป็ นเมืองที่มีอาํ นาจ
ทางทะเลและควบคุ มการค้าทางทะเลมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เพราะมีบทบาทเป็ นเมืองที่เชื่ อมการค้าระหว่างฝั่ ง
ตะวันออกและตะวันตกของทะเลอะเดรี ยติก ในปี ค.ศ.1979 ดูบรอฟนิ กได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก นําท่านไปนั่งเคเบิลขึ้นไปชม SRD Hill จุดชมวิวที่สวยที่สุดในดูบรอฟนิก ท่านจะเห็ นวิวทะเล
และภูเขาสลับซับซ้อน และบ้านเรื อนสี ขาวหลังคาสี ส้ม เอกลักษณ์ของดูบรอฟนิกที่สวยงาม
ค่า
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่ น พร้อมชมการแสดงระบาลาโด้ เป็ นการเต้นระบําประกอบดนตรี พ้ืนเมือง
แบบโครเอเชีย โดยนักเต้นจะร้องเพลงไปด้วยขณะแสดง
เข้าสู่ ที่พกั Valamar Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันทีเ่ จ็ด

ดูบรอฟนิก-อีสตันบูล

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศชมเมืองดูบรอฟนิ กจากในทะเลกันบ้าง ไปล่ องเรื อพาโนราม่ า โดยเรื อพาโนราม่าจะล่อง
เลียบกําแพงเมืองเก่ามุ่งหน้าสู่ เกาะล็อกครุ ม แล้วแล่นชมเกาะก่อนจะกลับเข้าสู่ ท่าเรื อดูบรอฟนิ คแห่ งเดิม โดยใน
อดีตสมัยสงครามครู เสด กษัตริ ยร์ ิ ชาร์ ดใจสิ งห์แห่ งเกาะอังกฤษเคยมาแวะพัก ณ เกาะล็อกครุ มนี้ ดว้ ย จากนั้นเที่ยว
ชมย่ านเมืองเก่ าดูบรอฟนิก ที่เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ก เรอเนสซองส์ และบารอก ดูบรอฟนิกเป็ นเมือง
สวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก นําท่านชมทัศนียภาพของเมืองที่ต้ งั อยูต่ ามแนวชายฝั่งทะเลอะเดรี ยติก ตัวเมืองเป็ น
ป้ อมปราการโบราณที่ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกําแพงป้ อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต สามารถ
ขึ้นไปชมความงดงามของตัวเมืองได้ อิสระถ่ายรู ปบริ เวณจัตุรัสใจกลางเมืองที่เป็ นจุดนัดพบของชาวเมือง เป็ นที่
ประกอบกิ จกรรมและลงโทษผูก้ ระทําผิดในอดี ต ถ่ ายรู ปกับเสาหิ นอัศวิน หอนาฬิ กา รู ปปั้ น St.Blaise ที่มีโบสถ์
ประจําเมืองแห่งแรกเป็ นฉากหลัง
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่ าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งเลือกซื้ อของที่ระลึกในย่านเมืองเก่า จากนั้นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดูบรอฟนิก
18.45 สายการบินเตอร์ กชิ เที่ยวบินที่ TK 1440 นําท่านเหิ รฟ้าสู่ กรุ งอีสตันบูล เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
21.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก เปลี่ยนเครื่ องบิน
เช้ า

วันทีแ่ ปด

อีสตันบูล-กรุงเทพฯ

01.25 สายการบินเตอร์ กชิ เที่ยวบินที่ TK 68 นําท่านเหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
14.50 เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ

รหัสทัวร์ : THG3-TK-HR-12-19APR18
วันเดินทาง/ค่ าบริการ

12-19 เม.ย. 61

ผู้ใหญ่ /
เด็กพักกับผู้ใหญ่

เด็ก
เสริมเตียง

เด็ก
ไม่ เสริมเตียง

พักเดี่ยว

79,500.-

79,500.-

77,500.-

7,900.-

อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินสายการบินเตอร์ กิช รวมภาษีสนามบินและธรรมเนี ยมเชื้ อเพลิ ง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าโครเอเชีย (กรณี ท่านมีวซี ่าเชงเก้น Multiples ที่ยงั ไม่หมดอายุ สามารถใช้ได้ หักลดค่าวีซ่า 2,400 บาท)
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพ วงเงิน 2,000,000 บาท (สําหรับผูเ้ ดินทางที่อายุ
เกินกว่า 75 ปี ท่านจะต้องชําระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม 400 บาท)
 ค่าที่พกั ห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรื อระดับใกล้เคียง
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเจ้าหน้าที่ (หัวหน้าทัวร์ คนไทย) อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับ สําหรับนํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 ค่ าทิปคนขับรถ ไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ คนไทยท่านละ 45 EUR
เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่าโครเอเชีย
 ใช้หนังสื อเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
 รู ปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร พื้นหลังสี ขาว ไม่สวมหมวกหรื อแว่นตา ขนาดใบหน้าประมาณ 70-80%
 สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 หลักฐานการเงิน: หนังสื อรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee) และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีเดียวกัน) และเป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น
 หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน
 กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษาให้ขอหนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น และบัตร
ประจําตัวนักเรี ยนหรื อนักศึกษา

รหัสทัวร์ : THG3-TK-HR-12-19APR18
การสารองทีน่ ั่ง
 กรอกรายละเอียดในใบสํารองที่นงั่ และส่ งอีเมลหรื อแฟกซ์กลับมายังบริ ษทั
 แนบสําเนาหนังสื อเดินทางมาพร้อมกับใบสํารองที่นงั่
การชาระเงิน
 มัดจํา ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง
 ชําระยอดเต็มก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วันทําการ
การเปลีย่ นแปลงและการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน ไม่ ริบเงินมัดจา
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60-89 วัน ริบเงินมัดจา 50 %
 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30-59 วัน ริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน ไม่ คืนเงินทั้งหมด
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
 ราคาสําหรับเด็ก เฉพาะเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี บริ บูรณ์นบั จากวันเดินทาง
 กรุ๊ ปยืนยันการเดินทางตามราคาที่ระบุ เมื่อมีผเู ้ ดินทางครบ 15 ท่าน ขึ้นไป
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ ก หรื อเปลี่ ยนกําหนดการเดิ นทาง หากมี ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะทัวร์ ไม่ครบ
ตามที่กาํ หนดไว้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 อัตราค่ า บริ ก ารคิ ดคํา นวนจากอัตราแลกเปลี่ ย น และราคาตัว๋ เครื่ องบิ นในปั จจุ บ นั บริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ธรรมเนี ยมเชื้ อเพลิง ค่าประกันวินาศภัย ภาษีสนามบิน
หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั เดินทาง
 สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยปริ ยาย หากมีการยืน่ วีซ่าแล้วไม่มีการคืนในทุกกรณี
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ บริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 หากท่านถู กเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิ เสธการเข้าเมือง ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วน
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นการยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน อุบตั ิเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงานการจลาจลหรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริ ษทั
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชัว่ โมง หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวัน
โปรแกรมอาจต้องปรับเปลี่ยน
 ในระหว่างท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าจะบางส่ วนหรื อทั้งหมด ถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถ
เรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
 หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
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 ค่าบริ การที่ท่านชําระกับทางบริ ษทั เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ตัวแทนแต่ละ
แห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้
ท่านจะขอคืนเงินไม่ได้
 ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์ ยืนยันการเดินทางได้
หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริ ษทั แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจ
ของหัวหน้ าทัวร์ เป็ นสาคัญ

