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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   14-22 มิ.ย. /25 ก.ค.-2 ส.ค./8-16 ส.ค./5-13 ก.ย./18-26 ต.ค.  2561    

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)   กรุงเทพฯ 

21.00 น. พร้อมกนัที่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว G ประตทูางเข้าที่ 4 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอย
ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้แก่ท่าน  

23.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ OS026 ออกเดนิทางสู่
กรงุเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

 
วนัท่ีสองของกำรเดินทำง   (2) ซำเกรบ – โอพำเทีย  - ริเยกำ –ซำเกรบ  

05.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง)  
07.00 น. ออกเดนิทางสู่กรงุซาเกรบ็ โดยสายการบนิออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ OS681  
07.50 น. เดินทางถึงสนำมบินกรุงซำเกรบ ประเทศโครเอเชีย ผ่ำนพิธีตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกรเป็นท่ีเรียบรอ้ย

  แลว้ น ำท่านออกเดินทางสู่เมือง โอพำเทีย (OPATIJA) เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอเดรียติก” 

  ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ ระหว่างทางลัดเลาะซ้ายขวาไปตามไหล่เขาเคล้า ด้วยวิวทะเลอเดรียตคิที่สวยทุก

  มุมมอง “โอพาเทยี” มีฐานะเป็นเมืองตากอากาศส าคัญของเหล่าขุนนางชั้นผู้ ใหญ่และชนชั้นสูงของออสเตรีย 

  เมอืงนี่คอืเมอืงที่ใช้ชื่อตามส านักสงฆน์ิกายเบเดนิกซ์ ในช่วงศตวรรษที่ 14 ที่ซึ่งหมู่บ้านได้ถูกสร้างขึ้น ชม  

  ประตมิากรรม Maiden with the Seafull ผลงานของ Zvonko Car ซึ่งถอืเป็นแลนดม์าร์กของเมอืงนี้  เดมิตรงจุด

  นี้ เคยเป็นที่ตั้งของรปูป้ันพระแม่มารีย์ (Madonna) แต่ถูกท าลายในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่สองปัจจุบนัมกีาร

  สร้างรปูป้ันพระแม่มารีย์ขึ้นมาใหม่แล้วน าไปตั้งไว้ที่หน้าโบสถ ์Saint Jacob’s ที่อยู่บริเวณใกล้ๆ กนั  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่   

  จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองริเยกำ เมืองท่าที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโครเอเชีย รองจากซาเกรบและ 

  สปลิท เมื่อเดือนมีนาคม 2016 เมืองนี้ ได้รับเลือกให้เป็น “เมืองหลวงทางวัฒนธรรมแห่งยุโรป” จะได้รับการ

  ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการในปี 2020  ซึ่งเมอืงที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นเมอืงหลวงทางวัฒธรรม จะต้อง

  เป็นเมอืงที่มคีวามโดดเด่นทางประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรม...  ชม The Church of The Assumption of  

  The Blessed virgin Mary and The Leaning Tower โบสถเ์ก่าแก่ที่มคีวามน่าสนใจอกีแห่งหนึ่งของเมอืง 

  สนันิษฐานว่า สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลาง ความพิเศษของโบสถ์แห่งนี้คือตัวหอระฆงัของโบสถ์มคีวามเอยีงคล้ายกับ

  หอเอนเมืองปิซา สาเหตุเชื่อกนัว่า เพราะพ้ืนดินรากฐานด้านใต้มีการทรดุตวัลงเนื่องจากมทีางน า้บาดาลไหลอยู่ 

  จากนั้นอสิระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเลือกซื้อสนิค้าบนถนนคอร์โซ Korzo ถนนคนเดนิที่เป็นเหมอืน 

  ศูนย์กลางของเมอืงนี้  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ซาเกรบ็  
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ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่  

ที่พัก  Hotel Dubrovnik หรือเทยีบเท่า  

    

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง   (3) ซำเกรบ – อำสนวิหำรเมืองซำเกรบ - ตลำดโดลำค - โบสถเ์ซนตม์ำรค์ 

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านชมเมืองซาเกรบ อำสนวิหำรเมืองซำเกรบ หรือ มหำวิหำรเบลสซิด เวอรจิ์น แมร่ี  (Cathedral 

of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) ที่ มีชื่ อ เดิม ว่ามหาวิหารเซนต์สตี เฟน (St. Stephen’s 

Cathedral) มีหอคอยคู่โดดเด่นอยู่ด้านบน เริ่มแรกสร้างมาตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอ านาจ แต่มาถูกท าลายด้วย

กองทัพมองโกลที่เข้ามารุกราน ต่อมาประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 13 กบู็รณะใหญ่ในรูปแบบของศิลปะ

กอทกิ ตกแต่งอกีหลายครั้ง โดยเฉพาะบริเวณแท่นบูชาภายในมหาวิหารตามแบบบาโรก มหาวิหารแห่งนี้ เป็น

แลนด์มาร์คที่สามารถมองเห็นได้จากทุกมุมในซาเกรบ จากนั้นสู่ ตลำดโดลำค (Dolac Market) ตลาดที่โดด

เด่นด้วยร่มสแีดง มขีนาดไม่ใหญ่มาก แต่มคีวามคกึคกัที่สดุตอนเช้า ตลาดแห่งนี้ ถอืเป็นตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่

ที่สุดของยุโรปและยังมีสีสันสวยสะดุดตาด้วยดอกไม้กระถางนานาชนิด ตลอดแนวถนนจะมีร้านอาหาร ร้าน

กาแฟบรรยากาศด ีๆ ใต้ร่มสสีดใส เป็นที่เพลิดเพลินในการเลือกซื้อสนิค้าพ้ืนเมอืงเป็นอย่างย่ิง... 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่  

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โบสถเ์ซนตม์ำรค์ (St. Mark’s Church) ที่งามด้วยสสีนัของกระเบื้องหลังคา ลวดลาย

บนหลังคาโบสถ์แสดงสัญลักษณ์ถึง 3 สิ่ง ลายตารางแดงขาวหมายถึงทหารโครแอตในยุคกลาง สิงโตสามหัว

หมายถึง แคว้นดัลเมเชี่ยน และล่างสุดเป็นตัวคูน่า ซึ่ งปรากฏอยู่ในเหรียญคูน่า เงินของโครเอเชีย และรูป

ปราสาทด้านขวาหมายถงึ เมอืงซาเกรบ็ โบสถน์ี้ ไม่เพียงเป็นโบสถป์ระจ าเมอืง แต่ที่นี่ยังเป็นพิพิธภัณฑท์ี่บอกเล่า

เรื่องราวของเมืองได้อย่างดี โบสถ์เซนต์ มาร์ก (St. Mark Church) ที่มีหลังคาสวยงามแปลกตา ไม่เหมอืนที่ใด

ในโลก จากนั้นสู่ถนนสายช้อปป้ิง ถนนอิลิซำ (Illica) มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร สองข้างทางเป็น

ห้างสรรพสนิค้า ร้านขายสนิค้าแฟชั่นแบรนด์เนม ร้านขายชอ็คโกแลตชื่อดังของเมือง  รวมไปถงึร้านอาหารเก๋ๆ  

ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ของเมืองที่มีชื่อว่า ออคโตกอน (Oktogon) ที่คร้ังหนึ่งเคยเป็นห้างหรูระดับตลาดบน

ในช่วงต้นสงครามโลก คร้ังที่ 1 ซึ่งภายในตกแต่งอย่างสวยงาม...   

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่   

ที่พัก  Hotel Dubrovnik หรือเทยีบเท่า  
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วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง    (4)  ซำเกรบ – Rastoke Village - อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ่ - ซำรด์ำ  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม    

  จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บำ้นรสัต็อคเก  ้“Rastoke Village  หมู่บ้านเลก็ๆ ในเขต Slunj บ้านเรือนส่วนใหญ่ใน

  หมู่บ้านแห่งนี้ ถูกสร้างในตอนปลายศตวรรษที่ 19 จนถงึต้นศตวรรษที่ 20 ปัจจุบนัมบ้ีานของชาวพ้ืนเมอืง 

  ประมาณ 30 หลังคาเรือน หมู่บ้านตั้งอยู่เหนือแม่น ้าสลุนด์ชิชา “Slunjcica River” ที่ไหลลงสู่ น ้าตกโคราน่า 

  “Korana Waterfall" ... 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Petro Rastroke ภำยในหมู่บำ้นเล็กๆ แสนน่ำรกัแห่งนี้  เสิรฟ์ท่ำนดว้ย 

   เมนูปลำเทรำสย์่ำง   

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ่” (National Park Plitvice) (ระยะทาง 130 กโิลเมตร ใช้

เวลาเดนิทาง 2 ชั่วโมง) พลิทวิเซ่เป็นอทุยานแห่งสวรรค์ที่มชีื่อเสยีงของประเทศโครเอเชีย อุทยานแห่งชาตพิลิต

วิเซ่ เป็นอทุยานแห่งชาตทิี่ได้รับการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อทุยานแห่ง

นี้มเีนื้อที่กว่า 296 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน า้มทีะเลสาบสเีขยีวมรกตและสฟ้ีา รวมกนัถงึ16 

ทะเลสาบ เชื่อมต่อกนัด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา  น าท่านเพลิดเพลินเดินชม

ความงามของทะเลสาบและน า้ตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง (การเดินเที่ยวใน อุทยานขึ้นอยู่

กบัสภาพอากาศในวันนั้นๆ น าท่าน ล่องเรือขำ้มทะเลสำบ KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุในอุทยาน

และเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง เพลิดเพลินกบัธรรมชาตบิริสทุธิ์สวยงาม

ในช่วงปลายฤดูกาลหนาว ชมน า้ตก Big Water Fall น า้ตกที่มขีนาดใหญ่ที่สดุในประเทศโครเอเชีย...   

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ซำดำร ์(ใชเ้วลำประมำณ 2 ชม.) น าท่านสมัผสัความโรแมนตคิยาม

พระอาทิตย์ตกดินริมทะเลเอเดรียติค  ชม “Sea Organ” สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเครื่องดนตรีโดยอาศัย

เกลียวคล่ืนที่ซัดเข้ากระทบกบับนัไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบนัไดก่อให้เกดิเป็นท่วงท านองเสยีงดนตรี เป็นผลงาน

การออกแบบของสถาปนิก Nikola Basic ซึ่งเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมนับตั้งแต่ วันที่ 15 เมษายน ปี ค.ศ.

2005 ที่ผ่านมา 
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ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่  

ท่ีพกั  The Falkensteiner Hotel & Spa Iader หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง  (5) ซำรด์ำ้ – โทรเกียร ์– ชมเมือง - สปลิท - ชมเมือง - สปลิท   

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ โทรเกียร ์(TROGIR) เกาะเลก็ๆ ที่เป็นอู่อารยธรรมของกรีกโบราณตั้งแต่ 380 ปีก่อน 
คริสกาล ซึ่งต่อมาถูกปกครองโดยทรากุรีอุม (Tragurium) และโรมัน บรรดาโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างของ
เมอืงเก่า ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างด ีคือจัตุรัสก าแพงเมืองและป้อมปราการนั่นเอง จนได้รับการยกย่องจาก

องคก์ารยูเนสโก ขึ้นทะเบยีนประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 น าท่านเดนิเที่ยวชมภายในเขตเมอืงเก่าที่

มีสถาปัตยกรรมในสไตล์กรีก-โรมันโบราณ อาทเิช่น ประตูเมือง ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ในเมื่อศตวรรษที่ 16 

หอนาฬิกาที่สร้างขึ้ นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ ลอว์เรนซ์ (St.Laurence Cathedral) ที่สร้างขึ้ นใน
ศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลักที่มีรูปป้ันสิงโต 

อดมั&อฟี และรปูสลักนักบุญองคส์ าคญั 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

น าท่านสู่ “เมืองสปลิท” (Split) (ระยะทาง 48 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที) โดยใช้เส้นทางลัดเลาะ

เลียบไปตามชายฝั่งทะเลอะเดรียติคที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสส้ีม สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ เมืองนี้

ศูนย์กลางการพาณิชย์ การคมนาคมของแคว้นดัลเมเชียและเป็นเมืองชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่สุดใน

โครเอเชีย โดยมพีระราชวังดิโอคลิเธยีน ประกอบด้วยศาลาว่าการเมอืงสไตล์เรอเนสซองส ์สมยัคริสต์ศตวรรษที่ 

15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ สู่ ลำนคนเดิน Trg Republike หรือ Replublic Square  ลานคนเดินแห่งนี้

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวนิส โดยให้มคีวามคล้ายคลึงกบัจตุรัสเซนตม์าร์คที่เวนิส  จัตรัุสกว้างแห่งนี้ เป็นที่ตั้ง

ของ Prokurative อาคารที่เป็นสถานที่จัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเมืองและเป็นที่จัดเทศกาลดนตรี

ของเมอืงสปลิทมาเกอืบ 50 ปีแล้ว... 

 

 

 

 

 

 

 

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

เอำวฒันธรรมจำกอิตำลีมำผสำนกบัอำหำรทะเลท่ีสดอร่อยของโครเอเชีย ท ำใหไ้ดพ้ซิซ่ำซีฟู้ดสไตลโ์คร

แอตใหท่้ำนไดล้ิ้ มลอง 

ท่ีพกั   Hotel Lav Le Meridien หรือเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีหกของกำรเดินทำง  (6) สปลิท -  อ่ำวมำลี สตอน - ดูบรอฟนิค - ชมเมืองเก่ำ - ดูบรอฟนิค  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

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

เลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆของการเลี้ยง แล้วให้ท่านได้ ชิมหอยนำงรมสดๆ หอยแมลงภู่ จากทะเลอาเดรียติค

พร้อมเคร่ืองเคยีง จิบไวน์สด  วอดก้าท้องถิ่น ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสวยงามของอ่าวมาลี สตอน  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้ นเมือง มำลีสตอน ชิม “หอยนำงรมสดๆ และหอยแมลงภู่” 

(Oyster & Mussel Testing) แบบสดๆจำกทอ้งทะเลอำเดรียติค โดยอ่ำวมำลี สตอน เป็นอ่ำวท่ีสะสมคุณค่ำ

ทำงอำหำรสูง จึงท ำใหห้อยนำงรมท่ีนี้ มีคุณภำพสูง จึงท ำให้มีฉำยำเรียกว่ำ “Queen of Oyster” พรอ้มจิบ

ไวนข์ำว 

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

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสยีงที่สดุแห่งหนึ่งของโครเอเชีย ในอดีตเมื่อ ค.ศ. 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้ถูกโจมตจีากกอง

ทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสยีหาย และทรุดโทรม ต่อมา UNESCO และสหภาพยุโรป 

ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสยีหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอนัสั้น น าท่านสู่ Redtor's Palace สถานที่ที่

เคยเป็นที่พ านักของเจ้าผู้ครองนครรากูซาในช่วงศตวรรษที่ 14-17 มรีปูแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่าง

กอธิก เรอเนสซองส์ และบารอ็ค ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสมบัติล า้ค่าของเมืองจัดแสดงอยู่ที่นี่ 

จากนั้นสู่ Dubrovnik Cathedral  อยู่ติดกับพระราชวังเรคเตอร์ อาสนวิหารแห่งเมืองดูบรอฟนิก โบสถ์ใหญ่

ประจ าเมอืง สร้างขึ้นหลายต่อหลายคร้ังตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 โบถสท์ี่เหน็ในปัจจุบันสร้างใหม่เมื่อปี 1713 ภายใน

เกบ็รักษาสมบตัเิก่าแก่มากมาย...  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร Restaurant 360°  ภตัตำคำรท่ีไดช่ื้อว่ำมีวิวและบรรยำกำศท่ีดีท่ีสุดแห่งหนึง่

ของเมืองดูบรอฟนิก ดว้ยตวัภตัตำคำรตั้งอยู่ริมทะเล ใหท่้ำนไดด่ื้มด ำ่กบับรรยำกำศยำมเย็นท่ีแสนสบำย 
เสิรฟ์ท่ำนดว้ยเมนู สเต็กเนื้ อลูกววั ปิดทำ้ยดว้ยของหวำน  

 
 
 
 
 
 

 

ท่ีพกั Hilton Imperial Dubrovnik Hotel หรือเทียบเท่ำ  
  

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง  (7)   มอสตำร ์- สะพำนโบรำณโบรำณ - พพิธิภณัฑส์ะพำนโบรำณ - มสัยิดโกสก้ี  

     เมหเ์มด ปำซ่ำ  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
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  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืง "เมืองมอสตำร"์ (Mostar) (ใช้เวลาประมาณ 2ชม 30 นาท)ี อกีหนึ่งเมอืง 

  ประวัตศิาสตร์ที่มชีื่อเสยีงทางด้านการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในเมอืงที่ส  าคญัและใหญ่ที่สดุในเฮอร์เซโกวีนา  

  (Herzegovina)  โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น า้เนเรตวา (Neretva River)  เป็นเมืองที่มีความโดด

  เด่นทางด้านสถาปัตยกรรมในหลากหลายรปูแบบ จนในปี 2005 องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกให้สะพาน

  โบราณรวมไปถึงบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ใกล้เคียงที่สดุของสะพานให้อยู่ในรายชื่อมรดก โลกของบอสเนียและ

  เฮอร์เซโกวีนาอกีด้วย...  สิ่งที่โดดเด่นและเป็นสญัลักษณท์ี่ส  าคญัของเมอืงนี้กค็งจะเป็น สะพำนโบรำณ 

  สตำรีมอสต ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยยุคกลาง และยังคงได้รับการบ ารุงรักษาและใช้งานมาได้จนถึงปัจจุบัน ลัด

  เลาะไปตามถนนในย่านเมืองเก่า เพ่ือชื่นชมเหล่าอาคารบ้านเรือนซึ่งส่วนใหญ่ล้วนสร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรม

  แบบพรีออตโตมนั ออตโตมนัตะวันออก เมดเิตอร์เรเนียนและยุโรปตะวันตก 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่   

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มสัยิดโกสก้ี เมห์เมด ปำซ่ำ มัสลิเบโกวิค เฮาส์ ถือว่าเป็นบ้านที่สวยที่สุด ในแถบ

  คาบสมุทรบอลข่าน โดยรูปแบบของบ้านได้รับอทิธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบเมดิเตอร์เรเนียน ปัจจุบันได้

  กลายมาเป็น พิพิธภัณฑ ์ซึ่งมกีารจัดแสดงนิทรรศการให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมภายในตวัอาคาร... จากนั้นให้ 

  อสิระแก่ทุกท่านในการเลือกชมและเลือกซื้ อสนิค้าที่ระลึกในถนนสายคนเดินที่คราคร ่าไปด้วยนักท่องเที่ยวจาก

  ทั่วทุกมุมโลก...  ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ดูบรอฟนิค น าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สู่จุดชมวิวบนยอด

  เขา เสน่ห์ของดูบรอฟนิกอยู่ที่จุดชมวิวของแต่ละแห่งไม่ซ า้แบบ ขึ้นสู่ยอดเขาบนความสูง 405 เมตร เพ่ือชม

  ทศันียภาพของเมอืงแบบพาโนรามา กล่าวกนัว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สดุของเมือง… พร้อมชมความงามของพระ

  อาทติย์ลับขอบฟ้า ซึ่งเป็นภาพที่งดงามเป็นอย่างมาก  

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่   

ท่ีพกั Hilton Imperial Dubrovnik Hotel หรือเทียบเท่ำ  
 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง  (8)   ดูบรอฟนิค - เดินบนก ำแพงเมืองเก่ำ - ชฟัตตั - สนำมบินดูบรอฟนิค - เวียนนำ  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเร่ิมกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในการท่องเที่ยวดูบรอฟนิค "เดินบนก ำแพงเมืองเก่ำ" เป็นหนึ่งใน  

สิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก้ ควบคู่ไปกบัตวั

เมืองเก่า ก าแพงเมือดั้งเดิม สร้างขึ้นเมื่อช่วงศตวรรษที่ 7 ตั้งแต่สมัยจักรวรรดิไบเซนไทน์ แรกเริ่มเดิมทีสร้าง

จากไม้ ตัวก าแพงที่เห็นในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการบูรณะคร้ังใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 12-17 ซึ่งเปล่ียนจาก

ก าแพงไม้มาเป็นหินขนาดใหญ่เรียงซ้อนกนัอย่างมั่นคงแขง็แรง พร้อมป้อมปราการและหอคอยที่ถูกต่อเตมิ 
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 ขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 14-15 ยืนตระหง่านโอบล้อมป้องกนัตวัเมอืงจากการรกุรานมากกว่า 1400 ปี... จากนั้น

น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองชฟัตตั (CAVTAT)  เป็นเมอืงเลก็ๆ น่ารักริมชายฝั่งทะเล บรรยากาศแสนสงบ...    
 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่  

หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพ่ือท าการตรวจเอกสารในการเดนิทาง 
14.55 น. ออกเดนิทางสู่กรงุเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบนิออสเตรียน แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที่ OS732 
16.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง) 
23.20 น. ออกเดนิทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ OS025 

 
วนัท่ีเกำ้ของกำรเดินทำง  (9)  สุวรรณภูมิ 
14.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวัสดภิาพ  

 
ลีลำวดี ฮอลิเดย ์  

ลีลำ...ท่ีเป็นตวัคุณ  
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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 

- **ขอสงวนสิทธิเปลีย่นอตัรำค่ำบริกำร ในกรณีเดินทำงต ำ่กว่ำ 15 ท่ำน** 

- ** กรณีออกเดินทำง 10-14 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เพิม่ค่ำบริกำรท่ำนละ 20,000.- บำท 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่ำภำษี

สนำมบินทุกแห่ง 

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 21 วัน 

 

• ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

• ช ำระผ่ำนเว็บไซค ์: www.leelawadeeholiday ( เลือกโปรแกรม และ พีเรียดเดนิทางก่อนช าระ ) 

• ช าระโดยเงินสด 

• ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-664-0023) 

       ชื่อบญัช ี  บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั ธนำคำรกสิกรไทย 

              บญัชีกระแสรำยวนั     เลขท่ี  639 - 1 - 00265 – 5 

 

กำรยกเลิก   

• กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิมดัจ า 

• กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

• กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  14 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 

 

หมำยเหตุ  
• รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นส าคัญ เนื่องจำกกำร

ท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณี

ท่ีท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในกำรใชบ้ริกำรนั้นท่ีทำงทวัรจ์ัดให ้ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้

เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 14 วัน  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้า

ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้า 

เมอืงพิจารณาแล้ว  

• ทางบริษัทฯ ไม่อาจคนืเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ ในกรณทีี่สถานฑตูงดออก

วีซ่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผู้โดยสารเอง  

• บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาต ิหรือ 

คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leelawadeeholiday/
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เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ ประเทศโครเอเชีย  

**ใชเ้วลำในกำรยืน่วีซ่ำประมำณ 20 วนั**  

1.  หนังสอืเดินทาง (Passport) หนังสอืเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสอืเดินทางจะต้องไม่ช ารดุ (หนังสอืเดินทางเล่มเก่า ควรน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย) 

2.  รปูถ่าย รปูถ่ายสหีน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ ว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเท่านั้นถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ ไม่ใส่

 คอนแทคเลนส ์รปูไม่เลอะหมึก) 

3.  หลักฐานการเงิน 

 3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้หนังสอืรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE ที่ออกจากทางธนาคาร (ต้องสะกดช่ือให้

 ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ต้องมีตราประทบั และลายเซน็จากธนาคาร) กรณุายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหน้า เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน 

 และใช้ยื่นได้ไม่เกนิ 15 วันหลังจากธนาคารออกให้ (สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี) 

 3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พ่ีน้อง ที่มีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามี

 ภรรยา เท่านั้น) 

  3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 

  3.2.2. ต้องท า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่าน้ัน ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุช่ือเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออก

  ค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดช่ือ 

  – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรณุายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหน้า โดยใช้เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกนิ 15 

  วัน หลังจากธนาคารออกให้   **สถำนทูตไม่รบัพิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนัและบญัชีฝำกประจ ำ** 

4.  หลักฐานการท างาน 

 - เจ้าของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดือน หรือ ส าเนาใบ

 ทะเบียนการค้า (พค.0403) 

 - เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดอืน ช่ือ-สกุล

 ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

 - นักเรียนหรือนักศกึษา ใช้หนังสอืรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศกึษาอยู่ (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรง

 ตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

5.  เอกสารส่วนตัว 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 - บัตรประชาชน 

 - สตูิบัตร(กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี) 

 - ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

 - ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

6.  กรณีเดก็อายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา 

 - หากเดก็เดินทางไปกบับิดา จะต้องมหีนังสอืยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสอืยินยอมระบุให้บุตร

 เดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

 - หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะต้องมหีนังสอืยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสอืยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไป

 ต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

 - หากเดก็ไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสอืระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัใคร มี

 ความสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอต้นสงักดั พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

 - กรณีเดก็ที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใด เป็นผู้มอี านาจปกครองบุตรแต่

 เพียงผู้เดียว 

 *** กรณีที่บดิาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท าจดหมายช้ีแจงว่าท าไมไม่มี passport *** 

 - กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า 

7.  ท่านไม่จ าเป็นต้องเซน็ รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซน็เฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 

 

 

 


