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สัมผสัราชินีแห่งทะเล เอเดรียติค ธรรมชาติ ทีผสานความงดงามแห่งสถาปัตยกรรมโบราณอยา่งลงตวั
พร้อมชมความงามของช่วงเวลาทีสวยงามของใบไมเ้ปลียนสี ทีจะสร้างสีสันใหทุ้กเมืองสวยงามยิงขึน

ซาเกรบ เมืองหลวงทีมีประวติัอนัยาวนาน – โอพาเทีย “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติค”
พลิตวเิซ่ สวรรคบ์นดินทีมีอยูจ่ริง –โทรเกียร์ ยอ้นอดีตกบับา้นเรือนสไตล ์กรีก - โรมนั

ชมสองความงามแห่งเมืองริมทะเล “ สปริต- ดูบรอฟนิค” ทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
กาํหนดการเดนิทาง 17 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2557

วนัแรกของการเดนิทาง (1) กรุงเทพฯ
21.30 น. พร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์

พบเจา้หนา้ทีคอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวก และเอกสารแก่ท่าน
23.55 น. ออกเดินทางสู่ เวยีนนา ประเทศ ออสเตรีย โดยเทียวบินที OS 026

วนัทีสองของการเดนิทาง (2) เวยีนนา – ซาเกรบ (โครเอเชีย) – โอพาเทยี
05.35 น. เดินทางถึง กรุงเวยีนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (แวะเปลียนเครือง)
07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย กรุงซาเกรบ โดยเทียวบินที OS 681
07.50 น. เดินทางถึง สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านเดินทางสู่

กรุงซาเกรบ ทีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี เดินชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ที เชือมกันด้วยรถราง
FUNICULAR ทีมีความยาวสนัทีสุดในยโุรป พาท่านนังรถราง
สู่ตอนบนของกรุงซาเกรบ ผา่นชม โบสถเ์ซนตม์าร์ก ทีตงัอยูใ่น
เขตทีทําการรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งนีมีหลังคาทีโดเด่น ไม่
เหมือนใคร จากนนันาํท่านชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market)
ตลาดกลางแจง้ทีเก่าแก่ มีสีสนัสดใส ขายไมด้อกไมป้ระดบัและ
ผลไมร้าคาถูก นาํท่านเขา้ชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์
คาทอลิกประจาํเมืองซาเกรบ เชิญอิสระตามอธัยาศัยกับการ
เลือกซือสินคา้และของทีระลึกในยา่นการคา้
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เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน
บ่าย จากนนันาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ โอพาเทยี (Opatija) เมืองทีมีสมญานามวา่ “ไข่มุกแห่งทะเล

อาเดรียติค” ชือเดิมของเมืองนี คือ ABBAZIA แต่ด้วย
ธรรมชาติอนับริสุทธิประกอบกบัอยูริ่มทะเลอาเดรียติค ทีมีวิล
ล่าหรูหราสไตล์ออสเตรีย จึงทําให้โอพาเทีย เป็นเมือง
ท่องเทียวและพกัผอ่นทีสาํคญัทีสุดแห่งหนึงของโครเอเชีย นาํ
ท่านชมตวัเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปปัน นางแห่งนกนางนวล
(MAIDEN WITH THE SEAGULL) ซึงเป็นรูปปันทีแกะ
โดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงามทีมีนกนางนวลเกาะ
อยู่ทีมือ ซึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตาม
อธัยาศยัใหท่้านไดเ้ดินชมเมืองโอพาเทีย

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง
ทีพกั HOTEL MELENIJ หรือเทยีบเท่า

วนัทีสามของการเดนิทาง (3) โอพาเทยี – พูล่า –สนามอารีน่า - โรวนิจ์ –โบสถ์ St. Euphemia - โอพาเทยี
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นาํท่านเดินทางสู่ พูล่า (Pula) โดยใชเ้ส้นทางลดัเลาะตามแนวหนา้ผา ผ่านชมทอ้งทะเลสีครามสวยงามทีสุด โดยตรง
ขา้มจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK และ เกาะ CRES เมืองพูล่าเป็นเมืองเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงทีมีความโดดเด่นใน
ฐานะศูนยก์ลางของคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็นเมืองเป็นศูนยก์ลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดน
ของประเทศอิตาลี ทาํให้มีผูค้นใชภ้าษาอิตาเลียน
กนัอยา่งแพร่หลาย นาํท่านเขา้ชมสิงก่อสร้างใน
สมยัโรมนัทีใหญ่ ทียงัคงเหลือเป็นอนุสรณ์และ
สําคัญทีสุดคือ สนามอารีน่า (ARENA) หรือ
AMPHITHEATER ถือเป็นอารีน่าทีใหญ่เป็น
อันดับหก ทีสร้างขึนในยุคโรมันเรืองอํานาจ
สามารถจุผูค้นไดถึ้ง 22,000 คน อารีน่าทีเห็นใน
ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพตามช่วง
ศตวรรษที 15 ทีมีการนาํหินไปสร้างปราสาทและเมือง ในปัจจุบนัมกัใชเ้ป็นสถานทีจดังานโอเปร่า และดนตรีอืนๆ
รวมทงัเป็นสถานทีจดังานภาพยนตร์ประจาํปีอีกดว้ย นาํท่านเดินทางสู่ โรวินจ์ (Rovinj) ระยะทาง 40 กิโลเมตร เมือง
สวยชายทะเลทีตงัอยูบ่นแหลมอีสเตรีย ดว้ยความทีดินแดนแห่งนีถูกปกครองโดยเวเนเชียน และอยูภ่ายใตก้ารปกครอง
ของอิตาลีมาก่อน ทาํใหส้ถาปัตยกรรมและวฒันธรรมของเมืองนีนนัมีความคลา้ยคลึงกบัอิตาลีเป็นอยา่งมาก ชมอาคาร
บา้นเรือนและตรอกซอยขนาดเลก็ ทีพืนปูดว้ยหินกอ้นเลก็ ทีจะสร้างความประทบัใจใหก้บัทุกท่านเป็นอยา่งมาก
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เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง มือนีให้ท่านไดลิ้มลองเมนูขึนชือของเมืองโรวินจ์ “เห็ดทรัฟเฟิล”
หรือเรียกอีกอยา่งวา่ “เห็ดทองคาํ” ทีจะหาทานไดย้ากยิง โดยจะนาํมาฝานบางๆ และโรยอยูบ่น ข้าวผดัรีซ็อตโต เป็นตน้

บ่าย นาํท่านเดินเมือง โรวนิจ์ ทีสวยงาม เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ทีตงัอยูบ่นเนินเขา โบสถส์ไตลบ์าร็อคทีมียอดโบสถสู์ง
ถึง 61 เมตร และถือไดว้่าเป็นยอดโบสถ์ทีสูงทีสุดของแควน้ นาํท่านชมเขตเมืองเก่า (Old Town) ทีเต็มไปดว้ยความ
งดงามของตึกรามบ้านช่องทีเรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริมชายฝังทะเลอาเดรียติก ซึงบริเวณเมืองเก่าแห่งนีมี
ลกัษณะเป็นเกาะแยกตวัออกมาจากแผ่นดินใหญ่ แต่ไดมี้การถมทะเลเชือมต่อกบัแผ่นดินใหญ่เพือความสะดวกในการ
เดินทาง อิสระเลือกซือสินคา้พืนเมืองตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองโอพาเทีย

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง
ทีพกั HOTEL MELENIJ หรือเทยีบเท่า

วนัทีสีของการเดนิทาง (4) โอพาเทยี – อุทยานแห่งชาตพิลติวเิซ่ เจเซร่า
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่เมืองพลิตวิเซ่ (Plitvice) แห่งแควน้ Istria & Kvarner ระหวา่งทางเต็มไป
ดว้ยธรรมชาติและความงามของทิวทศัน์สองขา้งทางทีรายลอ้ม
ด้วยป่าเขาสลับทุ่งหญ้า ฟาร์มการเกษตรที อุดมสมบูรณ์
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (National Park Plitvice
Jezera) ซึงเกิดขึนจากนาํภูเขามาลา คาเปลา (Mala Kapela)
ไหลผ่านหินปูนหลายพนัปี ทาํให้หินปูนถูกกดัเซาะ ไหลไป
กองรวมกันเป็นระยะ เกิดเป็นเขือนธรรมชาติ มีความสูง
ลดหลันกันลงไปทังสิน 16 แห่ง ได้รับการขึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก เมือปี 1979 อุทยานแห่งนีมีเนือ
ทีกว่า 29,482 เฮค เตอร์ พืนที ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยนํา มี
ทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกนัถึง 16 ทะเลสาบ เชือมต่อกนัดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดัเลาะระหวา่งทะเลสาบ
และเนินเขา

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง บริการท่านดว้ยเมนู ปลาเทราส์ยา่ง ซึงเมือมาถึงพลิตวิชเช่ ตอ้งไม่
พลาดเมนูนี
นาํท่านชมความงามของทะเลสาบและนําตกทีไหลรวยริน ลงสู่
ทะเลสาบทัวทุกหนทุกแห่ง ชมฝงูปลาแหวกวา่ยในสระนําใสราว
กระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มไปดว้ยหุบเขา ตน้ไม้
ใหญ่ทีร่มรืน สงบสุข ล่องเรือข้าม ทะเลสาบ Kozjak เป็น
ทะเลสาบ ทีใหญ่ทีสุดในอุทยาน ชมความงามของอุทยาน
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ตอนล่างและชมความงดงามของ Big Waterfalls สัมผสัถึงบรรยากาศของสายนําอนัชืนฉาํ บนพืนนาํสีคราม และเกาะ
แก่งในทะเลสาบ ตลอดจนไมป่้าจาํพวกสนและเฟอร์ เพลิดเพลินกบัธรรมชาติทีสวยงามและอุดมสมบูรณ์ (การเดินเทียว
ใน อุทยานขึนอยูก่บัสภาพอากาศในวนันนัๆ

คาํ บริการอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
ทีพกั HOTEL PLITVICE หรือเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั
*** หมายเหตุ โรงแรมภายในอุทยานแห่งชาติมีทีพกั เพียง 2-3 ดาว เท่านนั การคอนเฟิร์มหอ้งพกั ขึนอยูก่บัการจดัการของอุทยานวา่
โรงแรมใดจะมีหอ้งพกัวา่งสาํหรับคณะ และทางอุทยานจะเป็นผูจ้ดัการโรงแรมทีพกัใหส้าํหรับทุกคณะทวัร์ ***

วนัทีห้าของการเดนิทาง (5) อุทยานแห่งชาตพิลติวเิซ่ – ซีบีนิค – โทรเกยีร์ UNESCO – สปลทิ
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองซีบีนิค (Sibenik) นาํ
ท่านชมตวัเมืองเก่าริมฝังทะเลอาเดรียติค ทีมีหลงัคาอาคาร
บา้นเรือนทาํดว้ยกระเบืองสีแสด สไตลเ์รอเนสซองส์ ทีไดรั้บ
อิทธิพลจากทางอิตาลี ชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD
LOGGIA ทีสร้างขึนราว ค.ศ. 15 นาํท่านชม มหาวิหารเซนต์
เจมส์ หรือ เซนตจ์าคอบ ทีผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลียน
– ดลัเมเชียนไดอ้ยา่งลงตวังดงามดว้ยยอดโดมและหลงัคาที
ประดับด้วยแผ่นหิน จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
จากยเูนสโก้

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ โทรเกียร์ (Trogir) เมืองมรดกโลก ระหวา่งทางแวะชมเมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงของโครเอเชีย คือ

เมืองพรีโมสเตน ซึงเป็นเมืองเลก็ทีสวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ
ในสมยัก่อนมีคนยกยอ่งให้ชาวเมืองนีเป็นชาวเมืองทีมีความ
อดทนมาก ต่อการใชชี้วติเนืองจากภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแต่
ย ังอุตสาหะปลูกพืชและทําการเกษตรกรรม ให้ท่านได้
ถ่ายภาพเป็นทีระลึกกับเมืองทีสวยงามนี.. .นําท่านเดินชม
ภายในเขตเมืองเก่าทีมีสถาปัตยกรรมในสไตล ์กรีก – โรมนั
โบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ทีได้มีการบูรณะขึนใหม่เมือ
ศตวรรษที 16 หอนาฬิกาทีสร้างขึนในสมยัที 14 ผ่านชมมหา
วิหารเซ็นต์ลอร์เลนซ์ ทีสร้างขึนในศตวรรษที 12 ใช้เวลา
ก่อสร้างนบัสิบปี ทีมีความงดงามดว้ยกรอบและบานประตูหินแกะสลกั ทีมีรูปปันสิงโต อดมั & อีฟและรูปสลกันกับุญ
องคส์าํคญั มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า... นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองสปลิท (SPLIT) โดยใชเ้ส้นทาง
ลดัเลาะเลียบไปตามชายฝังทะเลอาเดรียติค ทีมีบา้นเรือนหลงัคากระเบืองสีสม้ สลบัตามแนวชายฝังเป็นระยะๆ
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คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารจีน
ทีพกั LE MERIDIEN LAV SPLIT HOTEL หรือเทยีบเท่า

วนัทหีกของการเดนิทาง (6) สปลทิ – โอมชิ – มาล ีสตอน – ชิมหอยนางรม – นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค – KONZUM
เชา้ บริการอาหารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั

นาํท่านชม พระราชวังดิโอคลีเชียน ทีสร้างขึนจากพระประสงคข์องจกัรพรรดิดิโอคลีเชียน ทีตอ้งการสร้างพระราชวงั
สาํหรับบนัปลายชีวิตของพระองค ์ซึงใชเ้วลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ไดขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ชม
หอ้งโถงกลางซึงมีทางเดินทีเชือมต่อสู่หอ้งอืนๆ ชมลานกวา้งซึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเชือมต่อดว้ยโคง้
เสาทีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวจิิตรสวยงาม อิสระใหท่้านเดินชอ้ปปิงตามอธัยาศยั

เทียง บริการอาหารอาหารกลางวนั แบบพืนเมือง (3 COURSE) MAIN COUSRE สเต็กปลาทูน่า ทีท่านจะไดรั้บรู้ถึงความ
สดจากของทูน่าจากทะเลอาเดรียติค

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) นาํท่านเยียมชมฟาร์มเลียงหอย ชมขนัตอนต่างๆ ของการเลียงแลว้
ให้ท่านไดชิ้มหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค พร้อมดว้ยไวน์สด จนไดเ้วลา ***(ขึนอยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัที
เดินทาง)***
จากนันนําท่านเดินทางสู่ ดูบรอฟนิค เมืองทางตอนใต้ของ
สาธารณรัฐโครเอเชีย ท่านจะได้ข้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศ
บอสเนีย (แวะถ่ายรูป) ทีเรียกวา่ เมืองนีอุม ซึงเป็นประเทศเพือน
บา้นของโครเอเชีย โดยประชาการส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชีย.
ต่อด้วยนําท่านเดินทางขา้มพรมแดนอีกครังหนึงเพือกลบัเขา้สู่
ประเทศโครเอเ ชีย ซึงเ ป็นเมืองทีตังอยู่ในแคว้นดัลเมเทีย
(Dalmatia) ซึงมีพรมแดนติดกับประเทศบอสเนีย เฮอรเซโกวี
น่า… นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค เมืองทางตอนใต้
และเป็นเมืองท่องเทียวทีมีชือเสียงทีสุด อีกทงัเป็นทีจอดเรือสาํราญ
ขนาดใหญ่

คาํ บริการอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านในสไตลบุฟเฟ่ต์
ทีพกั HILTON IMPERIAL DUBROVNIK HOTEL หรือเทยีบเท่า
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วนัทีเจด็ของการเดนิทาง (7) ดูบรอฟนิค – ชาฟตทั - ล่องเรือในทะเลอาเดรียตคิ – กาํแพงเมอืงโบราณ – ช้อปปิง
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั

จากนันนําท่านเดินทางสู่ ชาฟตัท เมืองน้อยน่ารัก เป็นเล็กทางตอนใตสุ้ดของโครเอเชีย ที เหล่ามหาเศรษฐีนิยมมา
พกัผอ่นและนาํเรือยอร์ชมาเทียบท่า อิสระเดินเล่นชมเมืองชาฟตทั เดินทางกลบัสู่เมืองเก่าดูบรอฟนิค เขา้ชมเมืองเก่า
ดูบรอฟนิค ทีมีกาํแพงลอ้มรอบยาวกวา่ 2 กิโลเมตร จากนนันาํท่าน ล่องเรือพาโนราม่า เพือชมความสวยงามของเมืองเก่า
ชมความงดงามของทอ้งทะเลอะเดรียติค สีนาํเงินคราม

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง เสิร์ฟท่านดว้ยไฮไลท์ของโครเอเชียทีเมือมาถึง ตอ้งไม่พลาดกบั
“Black Risotto”
นาํท่านเดินขึน ชมกําแพงเมืองโบราณ ชมความสวยงามของแนวหลงัคาสีส้มตระหง่านไปทังเมืองเก่า กาํแพงแห่งนีมี
ความยาวรวมกนัประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้พลิดเพลินชม
ความสวยงาม นาํท่านเทียวชมเมอืงดูบรอฟนิค ซึงถือวา่เป็นเมือง
ทีสวยงามติดอนัดบัตน้ๆของโลก ซึงในอดีตเมือปี 1991 เมือง
ดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ
บา้นเรือนกวา่ครึง อนุสาวรียต์่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม ต่อมา
ได้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้ดูบรอฟนิค กลบัมาสวยงามอีก
ครัง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึง เมืองนี
ตงัอยู่ตามแนวชายฝังทะเลอเดรียติค ตวัเมืองมีลกัษณะเป็นป้อม
ปราการโบราณทีถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง ชมแนวกาํแพงป้อมปราการทีมีขนาดกวา้งขวางใหญ่โต ทีท่านสามารถขึน
ไป ชมความงดงามของตวัเมืองไดอ้ยา่งดี อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปทีระลึกกบั เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ทีตงัอยูป่ลายสุด
ของถนนสายหลัก สร้างขึนเมือปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทาํด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตห้น้าปัดซึงแทน
พระจนัทร์บอกขา้งขึนขา้งแรมในสมยัก่อน และรูปปันของ นักบุญ St.Blaise ซึงมีโบสถป์ระจาํเมืองสไตลโ์รมาเนสก์
แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงั อิสระใหท่้านชอ้ปปิงสินคา้ตามอธัยาศยั...

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง พร้อมชมโชวสุ์ดพิเศษ
“ระบําลาโด้” นาฏศิลป์ประจาํชาติโครเอเชีย เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ประเพณีทอ้งถินทีมีความสมบูรณ์และหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรือง
ของดนตรี รูปแบบการแสดงหรือเครืองแต่งกายทีแสดงถึงเอกลกัษณ์
เฉพาะของชาวโครแอตพื นเ มือง และอร่อยกับ พิซซ่าซี ฟู้ด
หอยแมลงภู่ในซอสสูตรโครแอต สเต็กปลาแซลม่อน ปิดท้ายด้วย
ไอศกรีมแสนอร่อย

ทีพกั HILTON IMPERIAL DUBROVNIK HOTEL หรือเทยีบเท่า

วนัทีแปดของการเดนิทาง (8) ดูบรอฟนิค – กระเช้าไฟฟ้า – ชาฟตทั – เวยีนนา
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั

นาํท่านเดินทางสู่สถานีเพือขึน กระเช้าไฟฟ้า ทีความสูง 400 เมตร เพือชมวิวทิวทัศน์ทีคงความเป็นเอกลกัษณ์ของ
บา้นเมืองหลงัคาสีสม้ และความงดงามทะเลอะเดรียติค หลงัจากนนันาํท่านเดินทางสู่เมืองชาฟตทั

11.30 น. บริการอาหารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง
13.00 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค (หากมีการทาํการคืนภาษีกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์ใหท้ราบดว้ย)
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14.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ เวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยเทียวบินที OS 732 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.15 นาที)
16.25 น. เดินทางถึง เวยีนนา แวะพกัเปลียนเครือง

หมายเหตุ ระหวา่งรอเครืองในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซือสินคา้ในสนามบิน หากราคาสินคา้ในบิลเดียวกนัเกิน
75 ยโูร สามารถทาํภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุณาสอบถามทีเจา้หนา้ที INFORMATION สนามบินเวยีนนา

23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที OS 015

วนัทีเก้าของการเดนิทาง (9) กรุงเทพฯ
14.20น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม...

อิลทิ ฮอลเิดย์... ดูแล กนัและกนั
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อตัราค่าบริการ
ประเภทผู้เดนิทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสริม )
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเีตยีงเสริม )
พกัเดียวเพิม
มตีัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ

149,900.-
142,900.-
134,900.-
119,900.-
21,000.-
42,000.-

144,900.-
137,900.-
129,900.-
114,900.-
21,000.-
42,000.-

147,400.-
140,400.-
132,400.-
117,400.-
21,000.-
42,000.-

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสริม )
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเีตยีงเสริม )
พกัเดียวเพิม (ได้รับคะแนนเพิม)
มตีัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ได้รับคะแนน

1449
1379
1299
1149
210
1029

1449
1379
1299
1149
210
1029

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีได้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลกั

อตัราค่าบริการนีรวม
1. ค่าบตัรโดยสารเครืองบิน ไป –กลบัชนัทศันาจรตามเสน้ทาง และสายการบินทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุก

แห่ง
2. ค่าทีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั
3. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย)
4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ
5. ค่ามคัคุเทศกที์คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่าธรรมเนียม วซ่ีาโครเอเชีย ค่าตรวจเอกสารและค่าจดัส่ง ทางบริษทัฯ จะเป็นผูด้าํเนินการยืนใหท้งัหมด (ไม่ตอ้งโชวต์วั) ใชเ้วลา

ประมาณ 7-15 วนัทาํการ
7. นาํดืม วนัละ 1 ขวด / วนั / ท่าน
8. ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถต่างประเทศ
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงือนไขตามกรมธรรม์
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อตัราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้
2. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง
4. ค่าภาษีนาํมนัทีทางสายการบินเรียกเก็บเพิมอีก

เงือนไขการชําระเงนิ : สาํหรับการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท ชาํระยอดทงัหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั
 ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสังจ่ายในนาม บริษัท อลิทิ ฮอลเิดย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จาํกดั
 ชําระโดยเงนิสด
 โอนเข้าบัญชี กระแสรายวนั

ชือ บจก. อลิทิ ฮอลเิดย์ แอนด์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จาํกดั
ประเภท กระแสรายวนั เลขที 718-1-04879-9 ธ. กสิกรไทย

การยกเลกิ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจาํ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั  ทางบริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั   ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด

เอกสารประกอบการยืนวซ่ีาโครเอเชีย ประจาํปี 2014
 พาสปอร์ตทีมีอายกุารใชง้านเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน และสาํเนาหนา้พาสปอร์ต
 รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตา ขนาดใบหนา้ ประมาณ 70-80 %
 สาํเนาทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สาํเนาทะเบียนสมรส
 หลกัฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE) หรือเอาสาํเนาบุ๊คแบง้คย์อ้นหลงั 6 เดือน
 จดหมายการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านนั
 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองทีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน
 กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษาใหข้อหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่านนั และบตัรประจาํตวันกัเรียนหรือนกัศึกษา

หมายเหตุและเงือนไขในการรับบริการ
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีรังเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอื้น, หรือพยายามสร้างความวุน่วายใน
คณะทวัร์ ฯลฯ ทงันีเพือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทงันีเพือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอืนเพือไปทาํงาน หรือเพือการอืนใดอนัมิใช่

การท่องเทียว
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาใหห้รือไม่ให้บริการแก่ท่านทีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพือ

หาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านที ตอ้งใชร้ถเข็น
ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั
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5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านทีมีเด็กทารกอายตุาํกวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้
ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเลก็อาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่าน
อืน ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือบาง
เสน้ทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาทีกาํหนด ให้แก่
ลูกคา้ท่านต่อไปทีแจง้ชือรอไว ้ทงันีเพือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอืน

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางตาํกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัร์อืนทดแทนหากท่านตอ้งการ

9. ในกรณีทีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจาํ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วนั ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ

10. ในกรณีทีท่านขอเปลียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวซ่ีาไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใชจ่้ายเพิม
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืนวซ่ีาและค่าเปลียนชือตัวเครืองบินเท่านนั เวน้แต่ตัวเครืองบินทีไม่อนุญาตใหเ้ปลียนชือหรือคืนตัว

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืนวซ่ีาในทุกกรณี หากมีการยืนวซ่ีาแลว้
12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการทีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสือม
เสีย รวมถึงการทีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทียวบิน

13. สาํหรับท่านผูเ้ดินทางทีประสงคจ์ะซือตัวเครืองบินภายในประเทศเพิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด ๆ
ทีก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพือขอคาํยืนยนัสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์นันๆ หากท่านผูเ้ดินทาง
ซือตัวหรือชาํระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัร์นัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทาง

14. บริษทัฯ จะส่งกาํหนดการท่องเทียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั หากท่านเห็นวา่รายการ
ท่องเทียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่วา่จะเป็นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทีพกั หรือการปรับเปลียน
รายการท่องเทียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกวา่
5 วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยติุ เวน้แต่ ในกรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสัย
อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทังนีเพือคาํนึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์
ของท่านใหไ้ดม้ากทีสุด

15. สถานทีท่องเทียวทีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานทีท่องเทียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษทัฯ จะคืน
เงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามทีระบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนนั ๆ หรือจะสลบัปรับเปลียนรายการเพือให้ท่านสามารถเขา้ชมได้
แต่ในกรณีทีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอืนใดเกิดขึนระหวา่งการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีท่องเทียวดงักล่าวได ้โดย
มิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน

16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึนแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเนืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเทียวเอง

17. ของกาํนลัต่าง ๆ ทีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ
เลือกใชข้องกาํนลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั
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18. ตาํแหน่งทีนังบนเครืองบินเป็นไปตามเงือนไขตัวเครืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ตาํแหน่งทีนังได้เอง ทังนีบริษทัฯ จะพยายามจัดทีนังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที สุดภายใตล้กัษณะ
ตาํแหน่งทีนังแบบหมู่คณะทีสายการบินจดัใหม้า

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีทีไดใ้ห้บริการแก่ท่านผูเ้ดินทางทีเชือมันในมาตรฐานของบริษทัฯ ซึงประสงคจ์ะเดินทางไป
ท่องเทียวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวถีิชีวติตลอดจนวฒันธรรมของประเทศทีท่านไดเ้ดินทางไป

20. เมือท่านจองทวัร์และชําระมดัจาํแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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อตัรานีรวม
 ตัวเครืองบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ ไป – กลบั (ชนั ECONOMY) ตามรายการทีระบุไว้
 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 ค่าทีพกัตลอดการเดินทางตามทีระบุ
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
 ค่าพาหนะในระหวา่งนาํเทียวทงัหมดตามทีระบุ
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ทีระบุ
 หวัหนา้ทวัร์ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ประกนัภยัการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวติ) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเขา้รับการรักษา)

อตัรานีไม่รวม
 ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิม 7 % กรณีออกใบกาํกบัภาษี
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเครืองดืมทีสังพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท์ เป็นตน้
 ค่าธรรมเนียมทปิ หัวหน้าทวัร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน


