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ซาเกรบ เมื องที่ผสมผสานสถาปั ตยกรรมต่ างยุคไว้ ได้ อย่ างงดงาม
โรวิน จ์ เวนิ ส แห่ ง โครเอเชี ย
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
จิบไวน์ ขาว ชิ มหอยนางรมสดจากฟาร์ มที่มาลีสตอน
ดูบรอฟนิก เมื องสวยริ มทะเลอะเดรี ยติก
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กาหนดการเดิ น ทาง 11-18 มี . ค. 61
Day 1:
Day 2:
Day 3:
Day 4:
Day 5:
Day 6:
Day 7:
Day 8:

กรุงเทพฯ-โดฮา [QR 835 20.40-00.15]
โดฮา-ซาเกรบ [QR 215 01.50-06.00]-โรวีน จ์ - โบสถ์ เ ซนต์ อาเฟเหมี่ย -โอปาเทีย
โอปาเทีย-พลิตวิเซ่ -อุทยานพลิตวิเซ่ -นั่งเรื อในทะเลสาบชมอุทยาน-ซาดาร์
ซาดาร์ -สปลิต-พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน-นีอมุ -มาลีสตอน-นั่งเรื อชมฟาร์ มหอย-ชิมหอยนางรม-ดูบรอฟนิก
ดูบรอฟนิก-โทรเกียร์ -เมืองเก่า-จัตุรัสจอห์ นปอลที่ 2
โทรเกียร์ -ซีเบนิก-มหาวิหารเซนต์ จาคอบ-ซาเกรบ
ชมเมืองซาเกรบ-โดฮา [QR 218 16.15-23.45]
โดฮา-กรุงเทพฯ [QR 834 01.55-12.30]

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ-โดฮา

17.30 นัดหมายคณะพร้ อมกัน ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภูมิ ชั้ น 4 แถว กาตาร์ แอร์ เวย์ ส (Qatar Airways- QR) มี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริ การเรื่ องกระเป๋ าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นงั่ บนเครื่ องบิน
20.40 กาตาร์ แอร์ เวย์ ส เที่ยวบินที่ QR 835 นําท่านเหิ รฟ้ าสู่ กรุ งโดฮา เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน

วันทีส่ อง

โดฮา-ซาเกรบ-โรวีนจ์ -โอปาเทีย

00.15 เดินทางถึงท่าอากาศยานฮาหมัด เปลี่ยนเครื่ องบิน
01.50 กาตาร์ แอร์ เวย์ ส เที่ยวบินที่ QR 215 นําท่านเหิ รฟ้ าสู่ ซาเกรบ เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
06.00 เดินทางถึงท่ าอากาศยานซาเกรบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋ าสัมภาระ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรวีนจ์ (250 KM) เมืองชายทะเลที่ต้ งั อยูบ่ นแหลมอีสเตรี ย เมืองเล็กๆ ที่มีประชากรอาศัย
อยูเ่ พียงเล็กน้อย มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาในแต่ละปี มากกว่าจํานวนประชากร 30 เท่า และเนื่ องจากในอดีตเมื่อ
700 ปี ก่อนโรวีนจ์เคยถูกปกครองโดยชาวเวนิ ส เลยทําให้โรวีนจ์ได้ฉาญาว่า เวนิ สแห่ งโครเอเชี ย
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ าย นํา ท่า นชมเมือ งโรวีน จ์ ที่มีส ถาปั ต ยกรรมคล้า ยคลึ ง กับ อิต าลี เ ป็ นอย่า งมาก ทั้ง ตัว อาคาร บ้า นเรื อ น พื้ น ของ
ทางเดิ นปูดว้ ยก้อนหิ นเล็กๆ และไปชมโบสถ์ เซนต์ อาเฟเหมี่ย โบสถ์สไตล์บารอกที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร
ซึ่ งสู่ ที่สุดในแคว้น และถื อได้ว่าเป็ นยอดโบสถ์ที่สูงที่สุดของแคว้น อาเฟเหมี่ยเป็ นหญิงสาวอิสลามที่รักชายชาว
คริ สต์ จึงถู กลงโทษโดยการโยนลงจากอัฒจันทร์ ให้เสื อกิน แต่ปรากฏว่าเสื อเข้ามาดมๆ แล้วหมอบ ชาวคริ สต์จึง
รู ้ ว่าเป็ นเซนต์ เมื่อฆ่าไม่ได้พ่อของนางก็จบั นางมัดใส่ โลงศพหิ นแล้วโยนลงทะเล หลายร้ อยปี ผ่านไปคนเลี้ ยงวัว
ได้พบโลงศพหิ นที่ชายทะเล ชาวบ้านช่ วยกันเอามาไว้ที่โบสถ์เรี ยกชื่ อโบสถ์ว่า เซนต์อาเฟเหมี่ย ชมตึกรามบ้าน
ช่ องที่เรี ยงเป็ นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริ มชายฝั่ งทะเลอะเดรี ยติก จากนั้นเดินทางสู่ โอปาเทีย เมืองตากอากาศสุ ด
หรู ของโครเอเชี ยที่โด่งดังเป็ นที่รู้จกั มาหลายร้อยปี โอปาเทียเป็ นเมืองท่าที่เติบโตมาจากหมู่บา้ นชาวประมงเล็กๆ
ในยุคกลางก่อนจะได้รับการพัฒนาให้เป็ นเมืองรี สอร์ ทหรู ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อเหล่าเศรษฐีจากเมืองริ เย
กาที่อยูใ่ กล้ๆ เริ่ มย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน มีการสร้างวิลลาและบ้านพักตากอากาศหรู หราตามชายฝั่งทะเล ชมตัวเมือง
แวะถ่ายรู ปกับรู ปปั้ น นางแห่ งนกนางนวล รู ปปั้ นของสตรี ที่มีนกนางนวลเกาะอยูท่ ี่มือ ซึ่ งมีความเป็ นมาว่า มีเลดี้
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ค่า

ชาวเยอรมันคนหนึ่ งเคยมาเที่ยวที่นี่และลูกชายจมนํ้าตาย เธอจึงสร้างรู ปพระแม่มาเรี ยไว้เป็ นที่ระลึก และมักจะมี
นกนางนวลมาเกาะอยูเ่ สมอเลยปั้ นรู ปนกนางนวลให้ดว้ ย
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าที่พกั GH Adriatic Hotel หรื อระดับใกล้เคียง

วันทีส่ าม

โอปาเทีย-พลิตวิเซ่ -ซาดาร์

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ พลิตวิเซ่ (165 KM) ที่ต้ งั ของอุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่ า เป็ นอุทยานแห่ งชาติที่ถือได้วา่ เก่าแก่
ที่สุดในยุโรปตะวันออก ตั้งอยูใ่ นเขตคาร์ ลโลแวค ตอนกลางของประเทศ ติดกับพรมแดนของประเทศบอสเนี ยและ
เฮอร์ เซโกวีนา ได้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 และนําท่านเข้าสู่ อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่ ซึ่ งเป็ นหนึ่งในแปดแห่ ง
ของโครเอเชี ยที่นบั ว่าเก่าแก่ที่สุดครอบคลุมพื้นที่ถึง 300 ตร.กม. พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยนํ้า มีทะเลสาบสี เขียว
มรกตและสี ฟ้านับรวมกันได้ 16 ทะเลสาบ และมี พ้ืนที่สีเขียวขจีอดั แน่ นไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติ และสัตว์ป่า
นานาชนิ ด อย่างจิ้งจอก กวาง หมีสีน้ าํ ตาล หมูป่า และพวกนกพันธุ์หายาก เดินชมอุทยานไปตามบอร์ ดวอล์ก ชม
ทะเลสาบน้อยใหญ่มากมายหลายสาย ผืนทะเลสาบสี ฟ้าปนเขียวริ มสะพานมีฝูงปลานับร้อยว่ายเวียนวน ซึ มซับและ
ดื่ มดํ่าความบริ สุทธิ์ ของธรรมชาติและทะเลสาบ บางจุ ดมีซากไม้ใต้น้ าํ ที่ ก่อให้เกิ ดภาพงดงามแปลกตา บางเวิง้ มี
นํ้าตกทั้งเล็กทั้งใหญ่ ล่องเรื อข้ามทะเลสาบ Kozjak ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน ชมทิวทัศน์อนั เขียวขจี และนิ่งสงบ
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ าย เดิ น ทางสู ่ ซ าดาร์ (120 KM) อดี ตเมื องหลวงเก่ าของแคว้นดัลเมเชี ย ที่ นี่ปัจจุ บนั ได้กลายเป็ นเมื องท่องเที่ ย วที่ มี
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมัน นอกจากนี้แล้วเมืองหลวงเก่าแห่ งนี้ ยงั เป็ นที่รู้จกั กันในหมู่
ชาวเรื อที่มาค้าขายแถบนี้ เนื่ องจากเคยเป็ นศูนย์กลางทางการค้ามาตั้งแต่อดีต ชมเมืองเก่ าซาดาร์ มีจตั ุรัสขนาดย่อม มี
โบสถ์แบบไบแซนไทน์ต้ งั ตระหง่านอยู่ใกล้กนั จะเห็ นบรรยากาศผสมผสานของคาเฟ่ กลางแจ้ง ที่ต้ งั ร่ มไว้ใต้เงา
หอคอยและโบสถ์จากศตวรรษที่ 7 มีพ่อค้าแม่ขายนํางานฝี มือมาแบกะดินอยูต่ ามแนวกําแพงเมืองเดิม ส่ วนอาคาร
เก่ า แก่ หลายหลัง ได้รับ การปรั บปรุ ง ใหม่ เป็ นร้ า นอาหาร ร้ านขายสิ นค้าที่ ระลึ ก ... ชมโบสถ์เซนต์อนาสตาเซี ย
คริ สตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเชีย สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4-5 เป็ นมหาวิหารประจําเมืองซาดาร์
จากนั้น ไปชมโรมัน ฟอรั ม ลานประชุ ม กลางเมื อ งที่ ปั จ จุ บ ัน หลงเหลื อ เพี ย งแค่ ซ ากปรั ก หัก พัง ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ น
สิ่ งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลอะเดรี ยติก
ค่า
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าที่พกั Pinija Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
เช้ า
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วันทีส่ ี่

ซาดาร์ -สปลิต-นีอมุ -มาลีสตอน-ดูบรอฟนิก

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ สปลิต (165 KM) เมืองตากอากาศริ มทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยนที่เป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยว
เมืองเอกของแคว้นดัลเมเชีย สปลิตถือว่าเป็ นเมืองที่ค่อนข้างมีความเก่าแก่มาก 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 งขึ้ นไปคือหอคอยแห่ ง วิหารเซนต์โดมิโน วิหารโรมาเนสก์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ภายในมีแท่นบูชา
ของเซนต์โดมิโนและเซนต์สตาซิ อุส รวมถึงภาพเขียนสี ทางศาสนา และซุ ้มประตูไม้ลวดลายละเอียดยิบ องค์การ
ยูเนสโก้ประกาศให้พระราชวังเป็ นมรดกโลกเมื่อปี 1979
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ าย เดินทางสู่ มาลีสตอน (190 KM) เมืองเล็กริ มทะเลทางตอนใต้ของโครเอเชี ย ตั้งอยูใ่ นคาบสมุทรเพลเยแซคใกล้พรมแดน
เมืองนี อุม บอสเนีย ผ่านชมความสวยงามของนีอุม เมืองรี สอร์ ทริ มฝั่ งทะเลอะเดรี ยติกซึ่ งอยู่ในอาณาเขตของบอสเนี ย
และเฮอร์ เซโกวินา เป็ นเมื องเดี ยวที่ มีทางออกสู่ ทะเลของบอสเนี ย ทางหลวงที่ วิ่งระหว่างเมื องดู บรอฟนิ กทางใต้
และสปลิตทางเหนือของโครเอเชียจะต้องวิง่ ผ่านเมืองนี้เป็ นระยะทาง 9 กม. ซึ่ งรู ้ จกั กันว่าเป็ น นี อุมคอร์ ริดอร์ ... บริ เวณ
หุ บอ่าวแถบมาลีสตอนนี้ มีความอุดมสมบูรณ์ของแพลงตอนและสารอาหารในนํ้าทะเลจํานวนมาก เนื่ องจากสภาพ
ภูมิประเทศเป็ นลักษณะโขดหิ น และเกาะเล็กๆ ทําให้เมื่อเวลามีฝนตกนํ้าชะล้างแร่ ธาตุไหลลงนํ้าทะเล จึงทําให้มาลี
สตอนเป็ นแหล่งทําประมงที่ดีที่สุดแห่ งหนึ่ งของโครเอเชี ย และที่นิยมที่สุดก็คือ ฟาร์ มหอยนางรม หากใครได้มา
เยือนไม่ควรพลาดชิ มหอยนางรมสดๆที่นี่ ถึ งมาลี สตอน ลงเรื อล่องไปชมฟาร์ มเลีย้ งหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของ
การเลี้ ย งหอยแล้วให้ท่า นได้ชิ ม หอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรี ยติก และจิ บ ไวน์ ดื่ มดํ่า กับ รสชาติ ท่ า มกลาง
บรรยากาศที่สวยงาม จากนั้นนําท่านสู่ ดูบรอฟนิก (55 KM) ดูบรอฟนิกได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นเมืองเก่าที่สวยที่สุด
ในยุโรป ได้รับฉายาว่าไข่มุกแห่ งทะเลอะเดรี ยติก เป็ นเมืองที่มีความสําคัญทางการค้าอย่างมากในแถบเมดิเตอร์ เร
เนียน เคยเป็ นเมืองที่มีอาํ นาจทางทะเลและควบคุมการค้าทางทะเลมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เพราะมีบทบาทเป็ นเมืองที่
เชื่อมการค้าระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตกของทะเลอะเดรี ยติก
ค่า
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ ที่พกั Valamar Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
เช้ า

รหัสทัวร์ : THG3-QR-HR-11-18MAR18

วันทีห่ ้ า

ดูบรอฟนิก-โทรเกียร์

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเที่ยวชมย่ านเมืองเก่ าดูบรอฟนิก ที่เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ก เรอเนสซองส์ และบารอก ดูบรอฟ
นิกเป็ นเมืองสวยงามติดอันดับต้นๆ ของโลก นําท่านชมทัศนี ยภาพของเมืองที่ต้ งั อยูต่ ามแนวชายฝั่งทะเลอะเดรี ยติก
ตัวเมื องเป็ นป้ อมปราการโบราณที่ ถือเป็ นสัญลักษณ์ ของเมื อง ชมแนวกําแพงป้ อมปราการที่ มี ขนาดกว้างขวาง
ใหญ่โต สามารถขึ้นไปชมความงดงามของตัวเมืองได้ อิสระถ่ายรู ปบริ เวณจัตุรัสใจกลางเมืองที่เป็ นจุดนัดพบของ
ชาวเมือง เป็ นที่ประกอบกิจกรรมและลงโทษผูก้ ระทําผิดในอดีต ถ่ายรู ปกับเสาหิ นอัศวิน หอนาฬิกา รู ปปั้ น St.Blaise
ที่มีโบสถ์ประจําเมืองแห่งแรกเป็ นฉากหลัง
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ าย เดิ นทางสู่ โทรเกียร์ (255 KM) เมืองท่าเก่าแก่ในอดี 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...
ค่า
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ ที่พกั San Antonio Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
เช้ า
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วันทีห่ ก

โทรเกียร์ -ซีเบนิก-ซาเกรบ

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นเดิ นทางสู่ ซีเบนิก (45 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 ดัลมาเชีย โคโม และฟลอ
เรนซ์ เกิดเป็ นสามประสานรังสรรค์ผลงานสุ ดยอดแห่งยุคชิ้นหนึ่ง โดยใช้เทคนิคชั้นสู งในการสร้างห้องโถงสู งใหญ่
และโดมครึ่ งวงกลม องค์การยูเนสโกยกให้มหาวิหารเซนต์เจมส์เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ าย เดินทางสู่ ซาเกรบ (350 KM) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชี ย เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยูใ่ น
บริ เวณระหว่างเนิ นทางใต้ของภู เขาเมดเวดนี ตซากับฝั่ งเหนื อของแม่น้ าํ ซาวา กรุ งเซาเกรบ แบ่งออกเป็ น 2 เขต
ใหญ่ๆ คือเขตเมื องเก่าซึ่ งตั้งอยู่เนิ นเขาทางตอนเหนื อของเมือง เรี ยกว่า ดิ อพั เพอร์ ทาวน์ ส่ วนเมืองที่ ทนั สมัย ซึ่ ง
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ตั้งอยูบ่ นที่ราบริ มแม่น้ าํ ซาวา เรี ยกว่า ดิโลวเวอร์ ทาวน์
ค่า
รับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ ที่พกั GH Park Hotel หรื อระดับใกล้เคียง
เช้ า

วันทีเ่ จ็ด
เช้ า

ซาเกรบ-โดฮา

รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้นชมเมืองซาเกรบ เริ่ มต้นจากจัตุรัสมหาวิเหารเซนต์สตีเฟน โบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุเกือบพันปี เห็นได้จากทุกมุม
ของเมื อง สร้ า งเพื่ อรํ า ลึ ก ถึ ง ชัย ชนะต่ อ พวกตาตาร์ ที่ เข้า มารุ ก ราน ผ่า นไปชมตลาดโดแลค ตลาดกลางเมื องที่
เปรี ยบเสมือนครัวของซาเกรบ ที่ยงั รักษาขนบในการใช้ร่มแดงเป็ นสัญลักษณ์เฉกเช่นสมัยโบราณ ท่านสามารถหา
ซื้ อผลไม้ลูกอวบอิ่ม ไปจนถึ งผลิ ตภัณฑ์ทอ้ งถิ่ น จําพวกนํ้าผึ้ง ชี ส ขนมปั งขิง หรื องานแฮนด์เมด ก็น่าซื้ อและราคา
ย่อมเยามากๆ ผ่านชมประดูเมืองเก่าสโตนเกท ที่ประดิษฐานภาพเขียนสี พระแม่มารี ที่เลื่องลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์
เพราะเป็ นสิ่ งเดียวที่เหลือรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1731 เข้าสู่ จตั ุรัสเซนต์มาร์ ก ที่มีโบสถ์เซนต์
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มาร์ กเป็ นหัวใจ และแตกต่างจากโบสถ์ในยุคเดี ยวกันทัว่ ไป ตรงที่ หลังคาประดับด้วยกระเบื้ องเรี ยงเป็ นรู ปตรา
สัญลักษณ์กองกําลังยุคกลาง สื่ อถึ งประเทศโครเอเชี ย (รู ปตราหมากรุ กขาวแดง) แคว้นดัลเมเชี ย (หัวลีโอพาร์ ด 3 หัว)
และสโลเวเนีย (แถบสี ฟ้า ขาว แดง) รอบจัตุรัสเรี ยงรายไปด้วยทําเนียบประธานาธิ บดีและรัฐสภา บันทึกภาพแบบ
พาโนรามาที่จุดชมวิวตัวเมืองเขตอัพเพอร์ ทาวน์ ติดกันเป็ นโบสถ์แคทเธอรี นที่ชาวเมืองนิยมมาประกอบพิธีสมรส
เทีย่ ง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่ าย เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดูบรอฟนิก
16.15 กาตาร์ แอร์ เวย์ ส เที่ยวบินที่ QR 218 นําท่านเหิ รฟ้าสู่ กรุ งโดฮา เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
23.45 เดินทางถึงท่าอากาศยานฮาหมัด เปลี่ยนเครื่ องบิน

วันทีแ่ ปด

โดฮา-กรุงเทพฯ

01.55 กาตาร์ แอร์ เวย์ ส เที่ยวบินที่ QR 834 นําท่านเหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ เสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน
12.30 เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ
วันเดินทาง/ค่ าบริการ

11-18 มี.ค. 61

ผู้ใหญ่ /
เด็กพักกับผู้ใหญ่

เด็ก
เสริมเตียง

เด็ก
ไม่ เสริมเตียง

พักเดี่ยว

55,500.-

55,500.-

53,500.-

7,900.-

อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินกาตาร์ แอร์ เวย์ส รวมภาษีสนามบินและธรรมเนี ยมเชื้ อเพลิ ง
 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
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าโครเอเชี ย 2,500 บาท (ยื่นวีซ่าพร้ อมกรุ๊ ป กรณี ท่านต้องการยื่นวีซ่าก่อนหรื อหลังกรุ๊ ป ค่าวีซ่า
5,500 บาท และกรณี ท่านมีวซี ่าเชงเก้น Multiples ที่ยงั ไม่หมดอายุ สามารถใช้ได้)
 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
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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
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
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 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
 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

