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สมัผัสราชินีแห่งทะเล เอเดรียติค ธรรมชาติ ที่ผสานความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมโบราณอย่างลงตัว  

พร้อมชมความงามของช่วงเวลาที่สวยงามของใบไม้เปล่ียนส ีที่จะสร้างสีสนัให้ทุกเมืองสวยงามย่ิงข้ึน  

ซาเกรบ เมืองหลวงที่มีประวัติอนัยาวนาน – พลิตวิเซ่  สวรรค์บนดินที่มีอยู่จริง  

โทรเกยีร์ ย้อนอดีตกบับ้านเรือนสไตล์ กรีก - โรมัน - สองความงามแห่งเมืองริมทะเล สปลิท- ดูบรอฟนคิ  

อร่อยกบัเมนูหลากหลายให้ทา่นได้อิ่มเอม พร้อมที่พักที่คัดสรร เป่ียมไปด้วยความสะดวกสบาย 
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ก ำหนดกำรเดินทำง  18 - 26 ตุลำคม 2561  

วนัพฤหสับดีท่ี 18 ต.ค. 61   (1)   กรุงเทพฯ 

19.30 น. พร้อมกนัที่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U ประตทูางเข้าที่ 10  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การ

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้แก่ท่าน  

21.45 น. ออกเดนิทางสู่อสิตนับูล ประเทศตรุก ี โดยสายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ TK065  

 

วนัศุกรท่ี์ 19 ต.ค. 61    (2) ดูบรอฟนิค -  เมืองมอสตำร ์- สะพำนโบรำณสตำรีมอสต ์  - ชมเมือง - 

        ดูบรอฟนิค - ข้ึนเคเบิลคำร ์- ดูบรอฟนิค  

04.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุอสิตนับูล  ประเทศตรุก ี (เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง)  

06.25 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงดูบรอฟนิค  โดยสายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน ์เที่ยวบนิที่ TK439  

07.35 น. เดนิทางถงึเมอืงดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย ผ่ำนพธีิตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกรเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืง "เมืองมอสตำร"์ (Mostar) (ใช้เวลาประมาณ 2ชม 30 นาท)ี อกีหนึ่งเมอืง ประวัติศาสตร์

  ที่มีชื่อเสยีงทางด้านการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในเมืองที่ส  าคัญและใหญ่ที่สดุในเฮอร์เซโกวีนา (Herzegovina)  โดยตัวเมือง

  นั้นตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น า้เนเรตวา (Neretva River)  เป็นเมอืงที่มคีวามโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมในหลากหลาย

  รปูแบบ จนในปี 2005 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกให้สะพานโบราณรวมไปถงึบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ใกล้เคียง

  ที่สดุของสะพานให้อยู่ในรายชื่อมรดก โลกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาอกีด้วย...  สิ่งที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ที่

  ส าคัญของเมอืงนี้ กค็งจะเป็น สะพำนโบรำณสตำรีมอสต ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยยุคกลาง และยังคงได้รับการบ ารงุรักษา

  และใช้งานมาได้จนถึงปัจจุบนั ลัดเลาะไปตามถนนในย่านเมืองเก่า เพ่ือชื่นชมเหล่าอาคารบ้านเรือนซึ่งส่วนใหญ่ล้วนสร้าง

  ขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมแบบพรีออตโตมนั ออตโตมนัตะวันออก เมดเิตอร์เรเนียนและยุโรปตะวันตก 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่   

  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ มสัยิดโกสก้ี เมหเ์มด ปำซ่ำ มสัลิเบโกวิค เฮาส ์ถอืว่าเป็นบ้านที่สวยที่สดุ ในแถบ 

  คาบสมุทรบอลข่าน โดยรปูแบบของบ้านได้รับอทิธพิลมาจากสถาปัตยกรรมแบบเมดเิตอร์เรเนียน ปัจจุบนัได้ 

  กลายมาเป็น พิพิธภัณฑ ์ซึ่งมกีารจัดแสดงนิทรรศการให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมภายในตวัอาคาร... จากนั้นให้ 

  อสิระแก่ทุกท่านในการเลือกชมและเลือกซื้อสนิค้าที่ระลึกในถนนสายคนเดนิที่คราคร ่าไปด้วยนักท่องเที่ยวจาก 

  ทั่วทุกมุมโลก...  ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางกลับสู่ดูบรอฟนิค น าท่าน ข้ึนเคเบิ้ ลคำร ์สู่จุดชมวิวบนยอดเขา เสน่ห์

  ของดูบรอฟนิกอยู่ที่จุดชมวิวของแต่ละแห่งไม่ซ า้แบบ ขึ้นสู่ยอดเขาบนความสงู 405 เมตร เพ่ือชมทศันียภาพของเมือง

  แบบพาโนรามา กล่าวกนัว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สดุของเมอืง… พร้อมชมความงามของพระอาทติย์ลับขอบฟ้า ซึ่งเป็นภาพ

  ที่งดงามเป็นอย่างมาก  
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ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่   

ท่ีพกั Hilton Imperial Dubrovnik Hotel หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัเสำรท่ี์ 20  ต.ค. 61    (3)  ดูบรอฟนิค - ย่ำนเมืองเก่ำ - เดินบนก ำแพงเมืองเก่ำ - ดูบรอฟนิค  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านสู่ “เมืองดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองท่องเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย ในอดีตเมื่อ ค.ศ. 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้ถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ 

บ้านเรือนกว่าคร่ึง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสยีหาย และทรดุโทรม ต่อมา UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกนับูรณะ ซ่อมแซม 

เมอืงส่วนที่เสยีหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอนัสั้น น าท่านสู่ Redtor's Palace สถานที่ที่เคยเป็นที่พ านักของเจ้าผู้ครองนครรากู

ซาในช่วงศตวรรษที่ 14-17 มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิก เรอเนสซองส์ และบารอ็ค ปัจจุบันเปิด

เป็นพิพิธภัณฑท์ี่รวบรวมสมบตัลิ า้ค่าของเมอืงจัดแสดงอยู่ที่นี่ จากนั้นสู่ Dubrovnik Cathedral  อยู่ตดิกบัพระราชวัง 

 เรคเตอร์ อาสนวิหารแห่งเมืองดูบรอฟนิก โบสถ์ใหญ่ประจ าเมือง สร้างขึ้นหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 โบถสท์ี่

เหน็ในปัจจุบนัสร้างใหม่เมื่อปี 1713 ภายในเกบ็รักษาสมบตัเิก่าแก่มากมาย...  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 จากนั้นน าท่านเร่ิมกจิกรรมที่ไม่ควรพลาดในการท่องเที่ยวดูบรอฟนิค "เดินบนก ำแพงเมืองเก่ำ" เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่

ทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก้ ควบคู่ไปกบัตัวเมืองเก่า ก าแพงเมือ

ดั้งเดมิ สร้างขึ้นเมื่อช่วงศตวรรษที่ 7 ตั้งแต่สมยัจักรวรรดไิบเซนไทน์ แรกเร่ิมเดมิทสีร้างจากไม้ ตวัก าแพงที่เหน็ในปัจจุบนั 

เป็นผลมาจากการบูรณะคร้ังใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 12-17 ซึ่งเปล่ียนจากก าแพงไม้มาเป็นหินขนาดใหญ่เรียงซ้อนกนัอย่าง

มั่นคงแขง็แรง พร้อมป้อมปราการและหอคอยที่ถูกต่อเติมขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 14-15 ยืนตระหง่านโอบล้อมป้องกนั

ตวัเมอืงจากการรกุรานมากกว่า 1400 ปี...  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร Restaurant 360°  ภตัตำคำรท่ีไดช่ื้อว่ำมีวิวและบรรยำกำศท่ีดีท่ีสุดแห่งหนึง่ของ

เมืองดูบรอฟนกิ ดว้ยตวัภตัตำคำรตั้งอยู่ริมทะเล ใหท่้ำนไดด่ื้มด ำ่กบับรรยำกำศยำมเย็นท่ีแสนสบำย เสิรฟ์ท่ำนดว้ย

เมนู สเต็กเนื้ อลูกววั ปิดทำ้ยดว้ยของหวำน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั Hilton Imperial Dubrovnik Hotel หรือเทียบเท่ำ  
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วนัอำทิตยท่ี์ 21 ต.ค. 61    (4)  ดูบรอฟนิค - มำลี - อ่ำวมำลี สตอน - เมืองสปลิท - ชมเมือง - เมืองสปลิท  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น าท่านสู่ “อ่ำวมำลี สตอน” (Mali Ston)  (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาท)ี น าท่านล่องเรือเย่ียมชมฟาร์มเล้ียงหอย 

ชมขั้นตอนต่างๆของการเลี้ยง แล้วให้ท่านได้ ชิมหอยนำงรมสดๆ หอยแมลงภู่ จากทะเลอาเดรียติคพร้อมเครื่องเคียง 

จิบไวน์สด  วอดก้าท้องถิ่น ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสวยงามของอ่าวมาลี สตอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้ นเมือง มำลีสตอน ชิม “หอยนำงรมสดๆ และหอยแมลงภู่” (Oyster & 

  Mussel Testing) แบบสดๆจำกทอ้งทะเลอำเดรียติค โดยอ่ำวมำลี สตอน เป็นอ่ำวท่ีสะสมคุณค่ำทำงอำหำรสูง จึงท ำ

ให ้  หอยนำงรมท่ีนี้ มีคณุภำพสูง จึงท ำใหม้ีฉำยำเรียกว่ำ “Queen of Oyster” พรอ้มจิบไวนข์ำว 

น าท่านสู่ “เมืองสปลิท” (Split) (ระยะทาง 48 กโิลเมตร ใช้เวลาเดนิทาง 40 นาที) โดยใช้เส้นทางลัดเลาะเลียบไปตาม

ชายฝั่งทะเลอะเดรียตคิที่มบ้ีานเรือนหลังคากระเบื้องสส้ีม สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ เมอืงนี้ศูนย์กลางการพาณิชย์ 

การคมนาคมของแคว้นดัลเมเชียและเป็นเมืองชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่สดุในโครเอเชีย โดยมีพระราชวังดิโอคลิ

เธยีน ประกอบด้วยศาลาว่าการเมอืงสไตล์เรอเนสซองส ์สมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ สู่ ลำนคน

เดิน Trg Republike หรือ Replublic Square  ลานคนเดนิแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวนิส โดยให้มคีวามคล้ายคลึง

กับจตุรัสเซนต์มาร์คที่เวนิส  จัตุรัสกว้างแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของ Prokurative อาคารที่เป็นสถานที่จัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมของเมอืงและเป็นที่จัดเทศกาลดนตรีของเมอืงสปลิทมาเกอืบ 50 ปีแล้ว... 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร มื้ อนี้ เปลีย่นบรรยำกำศ เสิรฟ์ท่ำนดว้ย "พซิซ่ำซีฟู้ด สไตลโ์ครเอเช่ียน" ท่ีรบัเอำ

วฒันธรรมจำกอิตำลีมำผสำนกบัอำหำรทะเลท่ีสดอร่อยของโครเอเชีย ท ำใหไ้ดพ้ซิซ่ำซีฟู้ดสไตลโ์ครแอตใหท่้ำนได้

ลิ้ มลอง 

ท่ีพกั   Hotel Lav Le Meridien หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัจนัทรท่ี์ 22 ต.ค. 61    (5)  โทรเกียร ์- ชมเมือง - ซำดำร ์- ชมเมือง - ซำดำร ์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ โทรเกียร ์(TROGIR) เกาะเลก็ๆ ที่เป็นอู่อารยธรรมของกรีกโบราณตั้งแต่ 380 ปีก่อน 

คริสกาล ซึ่งต่อมาถูกปกครองโดยทรากุรีอุม (Tragurium) และโรมัน บรรดาโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างของเมืองเก่า 

ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างด ีคอืจัตรุัสก าแพงเมอืงและป้อมปราการนั่นเอง จนได้รับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก ขึ้น

ทะเบียนประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 น าท่านเดินเที่ยวชมภายในเขตเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์

กรีก-โรมันโบราณ อาทเิช่น ประตูเมือง ที่ได้มกีารบูรณะขึ้นใหม่ในเมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 
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ผ่านชมมหาวิหารเซนต ์ลอว์เรนซ์ (St.Laurence Cathedral) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสบิปี ที่มคีวาม

งดงามด้วยกรอบและบานประตหิูนแกะสลักที่มรีปูป้ันสงิโต อดมั&อฟี และรปูสลักนักบุญองคส์ าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ซำดำร ์(ใชเ้วลำประมำณ 2 ชม.) น าท่านสมัผสัความโรแมนตคิยามพระอาทติย์ตกดนิริมทะเลเอ

เดรียติค  ชม “Sea Organ” สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเคร่ืองดนตรีโดยอาศัยเกลียวคล่ืนที่ซัดเข้ากระทบกบับันไดหิน

อ่อนและท่อใต้ขั้นบนัไดก่อให้เกดิเป็นท่วงท านองเสยีงดนตรี เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nikola Basic ซึ่งเปิด

ให้สาธารณะชนเข้าชมนับตั้งแต่ วันที่ 15 เมษายน ปี ค.ศ.2005 ที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่  

ท่ีพกั  The Falkensteiner Hotel & Spa Iader หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัองัคำรท่ี 23 ต.ค. 61    (6)  ซำดำร ์ - อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ่ - หมู่บำ้นรสัต็อคเก ้- ซำเกรบ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ่” (National Park Plitvice) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทาง 2 ชั่วโมง) พลิทวิเซ่เป็นอุทยานแห่งสวรรค์ที่มีชื่อเสียงของประเทศโครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็น

อทุยานแห่งชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO เมื่อปี 1979 อทุยานแห่งนี้มเีนื้อที่กว่า 296 

ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน า้มีทะเลสาบสเีขยีวมรกตและสฟ้ีา รวมกนัถงึ16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกนัด้วย

ทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา  น าท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน า้ตกที่

ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง (การเดินเที่ยวใน อุทยานขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในวันนั้นๆ น าท่าน ล่องเรือ

ขำ้มทะเลสำบ KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและ

อุทยานตอนล่าง เพลิดเพลินกบัธรรมชาติบริสทุธิ์สวยงามในช่วงปลายฤดูกาลหนาว ชมน า้ตก Big Water Fall น า้ตกที่มี

ขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศโครเอเชีย...   
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เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Petro Rastroke ภำยในหมู่บำ้นเล็กๆ แสนน่ำรกัแห่งนี้  เสิรฟ์ท่ำนดว้ยเมนู  

  ปลำเทรำสย์่ำง   

  จากนั้นเดนิทางสู่ หมู่บำ้นรสัต็อคเก ้“Rastoke Village  หมู่บ้านเลก็ๆ ในเขต Slunj บ้านเรือนส่วนใหญ่ใน 

  หมู่บ้านแห่งนี้ ถูกสร้างในตอนปลายศตวรรษที่ 19 จนถงึต้นศตวรรษที่ 20 ปัจจุบนัมบ้ีานของชาวพ้ืนเมอืง  

  ประมาณ 30 หลังคาเรือน หมู่บ้านตั้งอยู่เหนือแม่น า้สลุนดช์ิชา “Slunjcica River” ที่ไหลลงสู่ น า้ตกโคราน่า  

  “Korana Waterfall" ... ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่กรงุซาเกรบ  

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่   

ที่พัก  Hotel Dubrovnik หรือเทยีบเท่า  

 

วนัพุธท่ี 24  ต.ค. 61    (7)  ซำเกรบ – โอพำเทีย  - ริเยกำ –ซำเกรบ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

  น ำท่านออกเดนิทางสู่เมอืง โอพำเทีย (OPATIJA) เมอืงที่มสีมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอเดรียตกิ” ซึ่งอยู่ทาง 

  ตะวันตกของประเทศ ระหว่างทางลัดเลาะซ้ายขวาไปตามไหล่เขาเคล้า ด้วยวิวทะเลอเดรียตคิที่สวยทุกมุมมอง  

  “โอพาเทยี” มฐีานะเป็นเมืองตากอากาศส าคัญของเหล่าขนุนางชั้นผู้ใหญ่และชนชั้นสงูของออสเตรีย เมอืงนี่คอืเมืองที่ใช้

  ชื่อตามส านักสงฆ์นิกายเบเดนิกซ์ ในช่วงศตวรรษที่ 14 ที่ซึ่งหมู่บ้านได้ถูกสร้างขึ้น ชม ประติมากรรม Maiden with the 

  Seafull ผลงานของ Zvonko Car ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์กของเมืองนี้  เดิมตรงจุดนี้ เคยเป็นที่ตั้งของรูปป้ันพระแม่มารีย์ 

  (Madonna) แต่ถูกท าลายในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่สองปัจจุบันมกีารสร้างรปูป้ันพระแม่มารีย์ขึ้นมาใหม่แล้วน าไปตั้ง

  ไว้ที่หน้าโบสถ ์Saint Jacob’s ที่อยู่บริเวณใกล้ๆ กนั  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่   

  จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองริเยกำ เมืองท่าที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับสามของโครเอเชีย รองจากซาเกรบและ สปลิท เมื่อ

  เดือนมีนาคม 2016 เมืองนี้ ได้รับเลือกให้เป็น “เมืองหลวงทางวัฒนธรรมแห่งยุโรป” จะได้รับการประกาศรับรองอย่าง

  เป็นทางการในปี 2020  ซึ่งเมืองที่จะได้รับคดัเลือกให้เป็นเมอืงหลวงทางวัฒธรรม จะต้องเป็นเมืองที่มคีวามโดดเด่นทาง

  ประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรม...  ชม The Church of The Assumption of  The Blessed virgin Mary and The  

  Leaning Tower โบสถเ์ก่าแก่ที่มคีวามน่าสนใจอกีแห่งหนึ่งของเมอืงสนันิษฐานว่า สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลาง ความพิเศษของ

  โบสถแ์ห่งนี้คอืตวัหอระฆงัของโบสถม์คีวามเอยีงคล้ายกบั หอเอนเมืองปิซา สาเหตเุชื่อกนัว่า เพราะพ้ืนดนิรากฐานด้านใต้

  มกีารทรดุตวัลงเนื่องจากมทีางน า้บาดาลไหลอยู่ จากนั้นอสิระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเลือกซื้ อสนิค้าบนถนนคอร์โซ 
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  Korzo ถนนคนเดนิที่เป็นเหมอืนศูนย์กลางของเมอืงนี้  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ซาเกรบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่   

ที่พัก  Hotel Dubrovnik หรือเทยีบเท่า  

 

วนัพฤหสับดีท่ี 25  ต.ค. 61   (8)  ซำเกรบ – อำสนวิหำรเมืองซำเกรบ - ตลำดโดลำค - โบสถเ์ซนตม์ำรค์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 จากนั้นน าท่านชมเมืองซาเกรบ อำสนวิหำรเมืองซำเกรบ หรือ มหำวิหำรเบลสซิด เวอรจิ์น แมร่ี  (Cathedral of the 

Assumption of the Blessed Virgin Mary) ที่มีชื่อเดิมว่ามหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen’s Cathedral) มีหอคอยคู่

โดดเด่นอยู่ด้านบน เร่ิมแรกสร้างมาตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอ านาจ แต่มาถูกท าลายด้วยกองทพัมองโกลที่เข้ามารุกราน ต่อมา

ประมาณกลางคริสตศ์ตวรรษที่ 13 กบู็รณะใหญ่ในรปูแบบของศิลปะกอทกิ ตกแต่งอกีหลายคร้ัง โดยเฉพาะบริเวณแท่น

บูชาภายในมหาวิหารตามแบบบาโรก มหาวิหารแห่งนี้ เป็นแลนด์มาร์คที่สามารถมองเหน็ได้จากทุกมุมในซาเกรบ จากนั้น

สู่ ตลำดโดลำค (Dolac Market) ตลาดที่โดดเด่นด้วยร่มสแีดง มขีนาดไม่ใหญ่มาก แต่มคีวามคกึคกัที่สดุตอนเช้า ตลาด

แห่งนี้ ถือเป็นตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปและยังมีสสีนัสวยสะดุดตาด้วยดอกไม้กระถางนานาชนิด ตลอดแนว

ถนนจะมร้ีานอาหาร ร้านกาแฟบรรยากาศด ีๆ ใต้ร่มสสีดใส เป็นที่เพลิดเพลินในการเลือกซื้อสนิค้าพ้ืนเมอืงเป็นอย่างย่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่  

  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ โบสถเ์ซนตม์ำรค์ (St. Mark’s Church) ที่งามด้วยสสีนัของกระเบื้องหลังคา ลวดลายบนหลังคา

โบสถ์แสดงสญัลักษณ์ถึง 3 สิ่ง ลายตารางแดงขาวหมายถึงทหารโครแอตในยุคกลาง สงิโตสามหัวหมายถึง แคว้นดัลเม

เชี่ยน และล่างสดุเป็นตัวคูน่า ซึ่งปรากฏอยู่ในเหรียญคูน่า เงินของโครเอเชีย และรูปปราสาทด้านขวาหมายถึง เมืองซา

เกรบ็ โบสถ์นี้ ไม่เพียงเป็นโบสถ์ประจ าเมือง แต่ที่นี่ ยังเป็นพิพิธภัณฑท์ี่บอกเล่าเร่ืองราวของเมืองได้อย่างดี โบสถ์เซนต์ 

มาร์ก (St. Mark Church) ที่มีหลังคาสวยงามแปลกตา ไม่เหมือนที่ใดในโลก จากนั้นสู่ถนนสายช้อปป้ิง ถนนอิลิซำ 

(Illica) มคีวามยาวประมาณ 6 กโิลเมตร สองข้างทางเป็นห้างสรรพสนิค้า ร้านขายสนิค้าแฟชั่นแบรนดเ์นม ร้านขายชอ็ค

โกแลตชื่อดงัของเมือง รวมไปถงึร้านอาหารเก๋ๆ  ห้างสรรพสนิค้าเก่าแก่ของเมืองที่มชีื่อว่า ออคโตกอน (Oktogon) ที่คร้ัง

หนึ่งเคยเป็นห้างหรรูะดบัตลาดบนในช่วงต้นสงครามโลก คร้ังที่ 1 ซึ่งภายในตกแต่งอย่างสวยงาม...   
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20.05 น.  ออกเดนิทางสู่กรงุอสิตนับูล โดยสายการบนิ เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ TK056 

23.20 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับูล เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

 

วนัศุกรท่ี์ 26  ต.ค. 61    (9)  อิสตนับูล - สุวรรณภูมิ  

01.25 น.  ออกเดนิทางสู่สวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ เตอร์กชิ แอร์ไลน ์เที่ยวบนิที่ TK068 

15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ  
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อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง อตัรำค่ำบริกำร รำคำบตัรหลกั รำคำบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 149,900.- 146,900.- 147,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 142,900.- 139,900.- 140,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 134,900.- 131,900.- 132,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 127,900.- 124,900.- 125,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 18,000.- 18,000.- 18,000.- 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดท่ำนละ 38,000.- 38,000.- 38,000.- 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

1469 

1399 

1319 

1249 

180 

1089 

 

1469 

1399 

1319 

1249 

180 

1089 

 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุก

แห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่ำนละ 4,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 
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เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท    

     ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั  

 ช ำระยอดมดัจ  ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งน้อย 21 วนั  

 - ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จำ่ยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

 - ช ำระโดยเงินสด  
 - ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)  

  ช่ือบญัชี   บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรำยวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

 

กำรยกเลิก   

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิมดัจ า 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  15 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 

 

หมำยเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์

ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ เนื่องจำกกำรท่องเท่ียวนี้ เป็นกำร

ช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีท่ีท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ

ในกำรใชบ้ริกำรนั้นท่ีทำงทวัรจ์ดัให ้ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณ ีบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่มผู้ีเดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 14 วัน  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณา

แล้ว  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคนืเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑตูงดออกวีซ่า อนั

สบืเนื่องมาจากตวัผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาต ิหรือ คนต่าง

ด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

 

 

 

 

 

http://www.leelawadee.holiday/
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เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ ประเทศโครเอเชีย   **ใชเ้วลำในกำรยืน่วีซ่ำประมำณ 20 วนั**  

1.  หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ต้องมหีน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 

 6 เดอืน  นับจากวนัเดนิทางกลับ และหนงัสอืเดนิทางจะต้องไม่ช ารดุ (หนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ควรน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย) 

2.  รปูถ่าย รปูถ่ายสหีน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเท่านั้นถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนห้ามสวมแว่นตาหรือ

 เคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รปูไม่เลอะหมกึ) 

3.  หลักฐานการเงิน 

 3.1 กรณผีู้เดนิทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้หนงัสอืรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE ที่ออกจากทางธนาคาร (ต้อง

 สะกดชื่อให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ต้องมตีราประทบั และลายเซน็จากธนาคาร) กรณุายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหน้า เวลาด าเนินงาน

 ประมาณ 3 วนัและใช้ยื่นได้ไม่เกนิ 15 วนัหลังจากธนาคารออกให้ (สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณ)ี 

 3.2 กรณผีู้เดนิทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พ่ีน้อง ที่มสีายเลือดเดยีวกนั หรือ 

 สามภีรรยา เท่านั้น) 

  3.2.1. ต้องท าเป็นหนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 

  3.2.2. ต้องท า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุื่อเจ้าของบญัช ี(บุคคล

 ที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบญัชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดนิทาง) ต้อง

 สะกดชื่อ  – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอรต์ กรณุายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหน้า โดยใช้เวลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั และใช้ยื่นได้

 ไม่เกนิ 15  วัน หลังจากธนาคารออกให้   **สถำนทูตไม่รบัพจิำรณำบญัชีกระแสรำยวนัและบญัชีฝำกประจ ำ** 

4.  หลักฐานการท างาน 

 - เจ้าของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มชีื่อของผู้เดนิทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรือ 

 ส าเนาใบ ทะเบยีนการค้า (พค.0403) 

 - เป็นพนักงาน หนงัสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน 

 ชื่อ-สกุล ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน) 

 - นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนงัสอืรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัที่ก  าลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-

 สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน) 

5.  เอกสารส่วนตวั 

 - ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

 - บตัรประชาชน 

 - สตูบิตัร(กรณเีดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี) 

 - ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถ้าม)ี 

 - ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามกีารเปล่ียน) 

6.  กรณเีดก็อายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดนิทางไปต่างประเทศพร้อมบดิา มารดา 

 - หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะต้องมหีนังสอืยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยมารดาจะต้องคดัหนังสอืยินยอมระบุ

 ให้บุตร เดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

 - หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะต้องมหีนังสอืยินยอมจากบดิา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบดิาจะต้องคดัหนังสอืยินยอมระบใุห้บุตร

 เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบดิามาด้วย 

 - หากเดก็ไม่ได้เดนิทางพร้อมกบับดิาและมารดา ทั้งบดิาและมารดาจะต้องคดัหนังสอืระบุยินยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ

 กบัใคร ม ีความสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอต้นสงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบดิาและ

 มารดา 

 - กรณเีดก็ที่บดิา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด เป็นผู้มอี  านาจปกครอง

 บุตรแต่ เพียงผู้เดยีว 
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 *** กรณทีี่บดิาหรือมารดาไม่ม ีpassport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท าจดหมายชี้แจงว่าท าไมไม่ม ีpassport *** 

 - กรณเีดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า 

7.  ท่านไม่จ าเป็นต้องเซน็ รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซน็เฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 


