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Croatia Highlight 8 วนั 
“It’s Possible, It’s Croatia” 

โครเอเชีย เป็นประเทศอิสระ ที่แยกตัวออกมาจากยูโกสลาเวียในปี ค.ศ.1991 และได้พัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ท าให้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เดินทางไปชมความสวยงาม ที่ว่ากันว่า เที่ยวคร้ัง
เดียวครบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อาหารการกินแบบพื้นเมือง วัฒนธรรมประเพณีแบบท้องถิ่น ธรรมชาติอันสวยงาม ภูเขา
หินที่เป็นเหมือนฉากหลังของประเทศ ท้องทะเลสีน ้าเงินคราม และสถาปัตยกรรมโบราณที่มีคุณค่า อายุนับพันปี ที่ได้หล่อ
หลอมรับวฒันธรรมในสมัยกรีกและโรมันโบราณ จนท าให้โครเอเชีย ได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” 

 

ซาเกรบ – โอพาเทีย (เมืองรีสอร์ทระดบัโลก) – พูล่า – โรวนิจ์ 
อุทยานแห่งชาตพิลทิวเิซ่  – โทรเกยีร์ – สปลทิ – นีอุม (บอสเนีย) – มาล ีสตอน 

ล่องเรือชมฟาร์มพร้อมชิมหอยนางรม  –  ดูบรอฟนิค 
ก าแพงเมืองเก่าดูบรอฟนิค – ชาฟตทั 
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วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) 
21.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ 

พบเจา้หนา้ท่ี โครเอเชีย เซ็นเตอร์ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวยีนนาประเทศออสเตรียโดยสายการบิน “ออสเตรียน แอร์ไลน์”   เท่ียวบินท่ี OS026  

(ใชเ้วลาบิน 10.50 ช.ม.) 

วนัทีส่อง  ซาเกรบ (โครเอเชีย) – ชมเมืองเก่าซาเกรบ – โอพาเทยี (เมืองรีสอร์ทระดับโลก) 
05.35 น. เดินทางถึง กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย เท่ียวบินท่ี OS681  
 (ใชเ้วลาบิน ประมาณ 50 นาที) 
07.50 น. เดินทางถึง สนามบิน Pleso International Airport หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระ

เรียบร้อย  น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb) ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่พนั
ปี ผ่านจตุัรัสท่ีมีรูปป้ันของนายพล “บาน โจซิฟ เจลาซิค” (Ban Josip Jelacic) ท่ีเป็นวีรบุรุษของประเทศ   
น าทหารชาวโครแอตต่อตา้นฮงัการีในสมยัตน้ศตวรรษท่ี 19  ต่อดว้ยเดินชมเขตเมืองเก่าตอนบนและตอนล่าง    
ท่ีเช่ือมกนัดว้ยรถราง Funicular ท่ีมีความยาวสั้นท่ีสุดในยุโรป น าท่านนั่งรถรางสู่ เมืองตอนบน ของกรุง
ซาเกรบ ผ่านชมประตูเมืองเก่า ป้อมปราการโบราณและโบสถ์เซนต์มาร์ก ท่ีตั้งอยู่ในเขตท่ีท าการรัฐบาล    
โดยโบสถแ์ห่งน้ีมีหลงัคาท่ีโดดเด่น ไม่ซ ้ าใคร  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

น าท่านเดินชมเมืองตอนบนผา่น ประตูหิน (Stone Gate) ท่ีเคยเหตุการณ์ไฟไหมใ้นอดีต แต่มีรูปของพระแม่
มารียงัคงเหลืออยู่เพียงส่ิงเดียว เป็นความมหัศจรรยท่ี์รูปของพระแม่มารีไม่โดนไฟไหม ้ท าให้ปัจจุบนัชาว
พื้นเมืองนิยมมาไหวบู้ชาหรือขอบคุณกบัส่ิงปาฏิหาริย ์ท่ีเคยขอแลว้ไดด้ัง่ท่ีตอ้งการ สังเกตจากแผน่หินท่ีติด
โดยรอบ จะสลกัค าว่า “HVALA” ท่ีแปลว่า ขอบคุณ ในภาษาทอ้งถ่ิน จากนั้นน าท่านชมตลาดกลางเมือง 
(Dolac Market) ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่ท่ีมีสีสันสดใส ขายไมด้อก ไมป้ระดบั, ผลไมร้าคาถูกและผา้ลูกไม้
สวยแบบต่างๆ จนได้เวลาอันสมควร น าท่านเข้าชมภายใน  มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น  (St. Stephen’s 
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Cathedral) โบสถ์คาทอลิกประจ าเมืองซาเกรบ พร้อมรับฟังเร่ืองเล่าทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของโบสถ ์
เชิญท่านอิสระตามอธัยาศยักบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกในยา่นการคา้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ภาคตะวนัตกของประเทศโครเอเชีย ซ่ึงมีช่ือเรียกภูมิภาคน้ีว่า 

แควน้ “อิสเตรีย” (Istria) เมืองแรกท่ีน าท่านเยี่ยมชมคือ เมือง โอพาเทีย (Opatija) เมืองท่ีมีสมญานามว่า 
“ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” ช่ือเดิมของเมืองน้ี ในภาษาอิตาลี คือ “Abbazia” ด้วยธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ
ประกอบกบัอยูริ่มทะเลอาเดรียติก ท่ีมีวลิล่าหรูหราสไตล์ออสเตรีย จึงท าใหโ้อพาเทีย เป็นเมืองท่องเท่ียวและ
พกัผอ่นท่ีส าคญัท่ีสุดแห่ง 
 
 
 
 
 
 

 
หน่ึงของโครเอเชีย น าท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปป้ัน นางแห่งนกนางนวล (Maiden with the 
Seagull) ซ่ึงเป็นรูปป้ันท่ีแกะโดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยู่ท่ีมือ ซ่ึงถือว่า
เป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอธัยาศยัใหท้่านไดเ้ดินชมเมืองโอพาเทีย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง / น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม  โอพาเทยี  –  พูล่า – แอมฟิเธียเตอร์ –  โรวนิจน์ – โบสถ์อุฟเฟเมีย – โอพาเทยี  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านสู่ “เมืองพูล่า” (Pula) (ระยะทาง 101 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชัว่โมง) ระหวา่งทางผา่นชมทอ้ง

ทะเลสีครามสวยงามท่ีสุด โดยตรงขา้มจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศโครเอเชีย และ เกาะ CRES โดยเมือง พูล่า หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเล่ียน เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่ง
หน่ึงท่ีมีความโดดเด่นในฐานะศูนยก์ลางของคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็นเมืองเป็นศูนยก์ลางของ
แหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลีมาก่อน ท าให้มีผูค้นใช้ภาษาอิตาเล่ียน กันอย่าง
แพร่หลายแมก้ระทัง่ตามป้ายจราจรยงัคงมีภาษาอิตาเล่ียนเขียนก ากบัไว ้ 
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 เขา้ชมส่ิงก่อสร้างในสมยัโรมนัท่ียิ่งใหญ่ ท่ียงัคงเหลือเป็นอนุสรณ์และส าคญัท่ีสุดคือ สนาม พูล่า อารีน่า 
(PULA Arena) หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจง้ ท่ีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกบัโคลอสเซียม ท่ี
กรุงโรม นบัเป็นอารีน่าท่ีใหญ่เป็นอนัดบัหกท่ีสร้างข้ึนในยุคโรมนัเรืองอ านาจ จึงถูกสร้างข้ึนตามแบบฉบบั
สถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผูค้นได้ถึง 22,000 คน โดยผ่าน
ทางเขา้ออก 20 ช่องทาง  อารีน่าท่ีเห็นในปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษใ์ห้คงสภาพดั้งเดิม ในช่วง ค.ศ.15 มีเร่ือง
น่าประหลาดใน โดยชาวเวเนเช่ียนพยายามจะมาขนยา้ยหินของอารีน่าแห่งน้ีไปสร้างไวท่ี้เมืองเวนิสแทน แต่
โชคดีท่ีท าไม่ส าเร็จและไดรั้บการต่อตา้นจากชาวเมืองทอ้งถ่ิน อารีน่าแห่งน้ีจึงรักษาสภาพสมบูรณ์เอาไวไ้ด ้
จนมาถึงทุกวนัน้ี ในปัจจุบนัมกัใช้เป็นสถานท่ีจดังานกิจกรรมกลางแจง้ เทศกาลดนตรีต่างๆ รวมทั้งเป็น
สถานท่ีจดังานภาพยนตร์ประจ าปี (International Film Festival) อีกดว้ย / จากนั้น 
น าท่านสู่ “เมืองโรวินจ์” (Rovinj) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที)  เมืองสวยชายทะเลท่ี
ตั้งอยูบ่นแหลมอีสเตรีย ดว้ยความท่ีดินแดนแห่งน้ีถูกปกครองโดยเวเนเช่ียน และอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ
อิตาลีมาก่อน ท าใหส้ถาปัตยกรรมและวฒันธรรมของเมืองน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัอิตาลีเป็นอยา่งมาก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
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บ่าย น าท่านเดินชม เมืองโรวินจ์ (Rovinj) ท่ีสวยงาม ชมอาคาร บา้นเรือนและตรอก ซอกซอยขนาดเล็ก ท่ีพื้นปู
ดว้ยหินกอ้นเล็กกอ้นนอ้ย โรวนิจน์เป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ,ร้านกาแฟ และร้านอาหาร
ต่าง ๆ มากมาย เดินชม โบสถ์ St. Euphemia ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา โบสถ์สไตล์บาร็อคท่ีมียอดโบสถ์สูงถึง 61 
เมตร และถือไดว้า่เป็นยอดโบสถ์ ทีสูงท่ีสุดของแควน้ ท่านชมเขตเมืองเก่า ท่ีเต็มไปดว้ยความงดงามของตึก
รามบา้นช่องท่ีเรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริมชายฝ่ังทะเลอาเดรียติก ซ่ึงบริเวณเมืองเก่าแห่งน้ีมีลกัษณะ
เป็นเกาะแยกตวัออกมาจากแผ่นดินใหญ่ แต่ไดมี้การถมทะเลเช่ือมต่อกบัแผ่นดินใหญ่เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง จากนั้นมีเวลาใหอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทาง
กลบัสู่ “เมืองโอพาเทยี” (Opatija) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง / น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
วนัทีส่ี่   โอพาเทยี – อุทยานแห่งชาติพลติวเิซ่ (UNESCO)  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
  น าท่านสู่ “อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่” (Plitvice National Park) (ระยะทาง 164 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2 

ชัว่โมง) โดยระหว่างทาง ท่านจะได้เดินทางบนเส้นทางเลียบชายฝ่ังริมทะเลอาเดรียติกท่ีสวยงาม เส้นทาง 
Unseen ท่ีมีวิวทิวทศัน์ของเกาะแก่งนอ้ยใหญ่ คลา้ยเป็นกอ้นน ้าแขง็ขนาดใหญ่กลางทะเล เน่ืองจากความแรง
ของลมบริเวณน้ีท าให้ไม่มีตน้ไมต่้าง ๆ บนเกาะแก่งเหล่าน้ี ไล่ตั้งแต่ช่วงบริเวณเมือง “โนวี่ วิโนโดลสกี้” 
(Novi Vinodolski) ต่อเน่ืองจนถึงเมือง “เซนจ์” (Senj)  ชมวิวเพลิดเพลินจนเดินทางขา้มเขตผา่นป่าเขาและ
ทุ่งหญา้ผา่นเมืองออกโตกกัและเขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ ซ่ึงเป็นอุทยานแห่งสวรรคท่ี์มีช่ือเสียงของ
ประเทศโครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวเิซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ  ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์าร UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกวา่ 296 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยน ้ า
มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกนัถึง 16 ทะเลสาบ เช่ือมต่อกนัดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดัเลาะระหวา่ง
ทะเลสาบและเนินเขา 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
บ่าย น าท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน ้าตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทัว่ทุกหนทุกแห่ง ชม

ฝงูปลาแหวกวา่ยในสระน ้าใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ย หุบเขา ตน้ไมใ้หญ่ท่ีร่มร่ืน 
(การเดินเท่ียวใน อุทยานข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในวนันั้นๆ) 

 น าท่านล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือม
ระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง เพลิดเพลินกบัธรรมชาติบริสุทธ์ิ ความสวยงามของอุทยาน
แห่งชาติพลิทวิเซ่จะเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล โดยแต่ละฤดูกาลจะมีความสวยงามของธรรมชาติโดดเด่น
แตกต่างกนัโดยยากท่ีจะตดัสินไดว้า่ฤดูกาลใดสวยงามท่ีสุด   

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าและน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัในเขตอุทยานแห่งชาติพลิทวเิซ่ 
   ***โรงแรมในเขตอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่มบีริการในระดับ 3 ดาวเท่านั้น*** 
วนัทีห้่า   อุทยานพลติวเิซ่  – โทรเกยีร์ (UNESCO)  – สปลทิ – พระราชวงัดิโอเคลเช่ียน (UNESCO) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
  น าท่านเดินทางจากพลิทวิเซ่ ตอนกลางของประเทศโครเอเชีย สู่แควน้ “ดัลเมเชีย” (Dalmatia) แควน้ทาง

ตอนใตท่ี้มีลกัษณภูมิอากาศและภูมิประเทศแบบเมดิเตอร์เรเนียนขนานแท ้หากใครเคยไดย้ินช่ือหรือรู้จกั
สุนขัพนัธ์ุ “ดัลเมเช่ียน” (Dalmatian) ดินแดนดลัเมเชียแห่งน้ีคือตน้ก าเนิดของสุนขัพนัธ์ุน้ีน่ีเอง   

  น าท่านสู่ “เมืองโทรเกียร์” (Trogir) (ระยะทาง 214 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชัว่โมง) เมืองสวยท่ีเป็น
มรดกโลก ระหว่างทางผ่านชมเมืองท่ีมีสภาพเป็นเกาะอยู่โดดเด่ียวสวยงามมีช่ือเสียงของโครเอเชีย คือ 
“เมืองพรีโมสเตน” (Primosten) ซ่ึงเป็นเมืองเล็กท่ีสวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ ในสมยัก่อนมีคนยกย่องให้
ชาวเมืองน้ีเป็นชาวเมืองท่ีมีความอดทนมาก ต่อการใชชี้วิตเน่ืองจากภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแต่ยงัอุตสาหะ
ปลูกพืชและท าการเกษตรกรรม จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองโทรเกียร์ 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชมเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ท่ีมีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมนัโบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองเก่าท่ีได้

มีการบูรณะข้ึนใหม่เม่ือศตวรรษท่ี 16 , หอนาฬิกาท่ีสร้างข้ึนในสมยัท่ี 14 ผา่นชมมหาวิหารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ 
(St. Lawrence Cathedral) ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสร้างนบัสิบปี ท่ีมีความงดงามดว้ยกรอบ
และบานประตูหินแกะสลกั มีรูปป้ันสิงโต อดมั & อีฟและรูปสลกันกับุญเซนตล์อวเ์รนซ์องคส์ าคญั ท่ีผูส้ร้าง
มหาวิหารแห่งน้ีอุทิศให้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ินท่ีระลึกมากมายในเขตเมือง
เก่าโทรเกียร์แห่งน้ีเม่ือไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านสู่ “เมืองสปลิท” (Split) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทาง 40 นาที) สปลิทเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองท่าท่ีมีความส าคญัต่อ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของโครเอเชีย สามารถนัง่เรือขา้มฟากระหวา่งประเทศไปท่ีประเทศอิตาลีได ้ณ เมือง
แห่งน้ี  / น าท่านชม พระราชวังดิโอคลีเช่ียน  (Diocletian’s Palace) ท่ีสร้างข้ึนจากพระประสงค์ของ
จกัรพรรด์ิดิโอคลีเช่ียน ท่ีต้องการสร้างพระราชวงัส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซ่ึงใช้เวลาในการ
ก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ในยคุสมยัของจกัรพรรด์ิดิโอเคลีเช่ียน เป็นช่วงยคุสมยัเร่ิมตน้ของจกัรวรรดิ 

 
 
 
 
 
 
   
 
  โรมนัตะวนัออก หรือ จกัรวรรดิไบเซนไทน์นัน่เอง พระราชวงัดิโอคลีเช่ียนไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

ในปี ค.ศ.1979  ชมห้องโถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่ห้องอ่ืนๆ ชมลานกวา้งซ่ึงล้อมไว้ด้วยเสา
หินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อด้วยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอย่างวิจิตรสวยงาม อิสระให้ท่าน
เดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง / น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัระดบั 4 ดาว  
  หรือเทียบเท่า 
วนัทีห่ก  สปลทิ – มาล ีสตอน – ดูบรอฟนิก – ก าแพงโบราณ (UNESCO) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  น าท่านสู่ "อ่าวมาลี สตอน" (Mali Ston) (ระยะทาง 185 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชัว่โมง) ก่อนถึงอ่าว

มาลี สตอน ท่านจะไดแ้วะถ่ายรูปท่ี เมืองนีอุม (Neum) ประเทศบอสเนีย (Bosnia) ซ่ึงเป็นประเทศเพื่อนบา้น
โครเอเชีย เม่ือถึงเมืองมาลี สตอน น าท่านล่องเรือเยีย่มชมฟาร์มเล้ียงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเล้ียงหอย



 

Star Voyage Co.,Ltd. ใบอนุญาตเลขที ่11/07795 
93/12 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
โทร : (66) 819 256 603 , (66) 816 203 647, (66) 84 5315118 โทรสาร : (66) 29 367 766 

 

     

แล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอาเดรียติก พร้อมด้วยเคร่ืองเคียง จิบไวน์สดเติมเต็มรสชาติ 
ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสวยงามของอ่าวมาลี สตอน  

 
 
 
 
 
 
 
***(ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ณ วนัท่ีเดินทาง)*** 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั แบบพื้นเมือง ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง มาลี สตอน 
บ่าย น าท่านสู่ “เมืองดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 55 นาที) ดูบรอฟนิคหรือ

ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก คือเมืองทางตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโครเอเชีย และเป็นเมืองท่ีสวยงามติดอนัดบัตน้ๆของโลก ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้
ถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บา้นเรือนกว่าคร่ึง อนุสาวรียต่์างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลงัจาก
นั้นในปี 1995 ไดมี้การไดมี้การลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเร่ิมเขา้สู่สภาวะปกติ UNESCO 
และสหภาพยโุรป ไดร่้วมกนับูรณซ่อมแซม เมืองส่วนท่ีเสียหายข้ึนใหม่ในระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบนัเมืองดูบ
รอฟนิค ก็กลบัมาสวยงามอีกคร้ัง และมีการส่งเสริมใหเ้ป็นมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงชมทศันียภาพของเมืองซ่ึง 

 
 
 
 
   
 
 
  ดูบรอฟนิค ท่ีตั้งอยูต่ามแนวชายฝ่ังทะเลอาเดรียติค ตวัเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์

ของเมือง ชมแนวก าแพงป้อมปราการท่ีมีขนาดกวา้งขวางใหญ่โต ท่ีท่านสามารถข้ึนไป ชมความงดงามของ
ตวัเมืองได้อย่างดี/ แดดร่มลมตกได้เวลาอนัสมควร ชมก าแพงเมืองโบราณ ข้ึนชมความสวยงามของแนว
หลังคาสีส้มตระหง่านไปทั้ งเมืองเก่า ก าแพงแห่งน้ีมีความยาวรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้
เพลิดเพลินชมความสวยงาม โดยวา่กนัวา่ใครมาเมืองดูบรอฟนิคแลว้ไม่ไดข้ึ้นมาชมก าแพงเมืองโบราณแห่ง
น้ี ถือวา่มาไม่ถึงดูบรอฟนิค…จากนั้นให้ท่านไดถ่้ายรูปท่ีระลึกบริเวณจตุัรัสกลางเมืองซ่ึงเป็นสถานท่ีนดัพบ
และประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต 
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  รวมถึงสถานท่ีลงโทษผูก้ระท าผิดดว้ย อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปท่ีระลึกกบั เสาหินอศัวนิ (Orlando Column), 

หอนาฬิกา (Bell Tower) ท่ีตั้งอยูป่ลายสุดของถนนสายหลกั สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดท าดว้ยเหล็ก 
มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตห้น้าปัดซ่ึงแทนพระจนัทร์บอกขา้งข้ึนขา้งแรมในสมยัก่อน และรูปป้ันของ 
นักบุญ St.Blaise ซ่ึงมีโบสถ์ประจ าเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงัเพิ่มสเน่ห์มนตข์ลงั
สวยสดงดงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ กุ้ง LOBSTER ย่าง เสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตต้ี  / น า
ท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด  ดูบรอฟนิค – ซุปเปอร์คอนซูม ละลายเงินคูน่า – ชาฟตัท – สนามบินดูบรอฟนิค 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านช้อปป้ิงละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซ้ือของฝากจาก “Konzum” ซุปเปอร์
มาร์เก็ตทอ้งถ่ินท่ีมีสินคา้หลากหลายมากมาย ไม่วา่จะเป็น “KRAS” ช็อกโกแลตทอ้งถ่ิน ยีห่อ้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
ยุโรปตะวนัออก , ไวน์โลกเก่าทอ้งถ่ิน “Dingac” , “Postup” จากองุ่นพนัธ์ุทอ้งถ่ิน “Plavac Mali”  คุณภาพ
ระดบัเดียวกบัไวน์ฝร่ังเศสหรืออิตาเล่ียน และสินคา้อ่ืน ๆ อีกมากมาย  อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
13.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค (หากมีการท าการคืนภาษีกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์ใหท้ราบดว้ย) 
14.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ เวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบินท่ี OS 732 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.15 นาที) 
16.25 น. เดินทางถึง เวยีนนา แวะพกัเปล่ียน เลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ใน Duty Free และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  หมายเหตุ : ระหวา่งรอเคร่ืองในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซ้ือสินคา้ในสนามบิน หากราคาสินคา้ในบิล

เดียวกนัเกิน 75 ยูโร สามารถท าภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ี INFORMATION 
สนามบินเวยีนนา 

23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี OS 025 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 10 ช่ัวโมง) 
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วนัทีแ่ปด      สนามบินสุวรรณภูมิ 
14.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม... 
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ประเทศโครเอเชีย แบ่งออกเป็นหลายภูมิภาคท าใหอ้าหารการกิน แตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัพื้นท่ี “โครเอเชีย เซ็นเตอร์” 
ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของอาหารทุกม้ือ ด้วยเวลา 5  คืน ท่ีอยู่ในประเทศท่ีเรียกว่า Former Yugoslavia เราอยากให้ท่าน 
(ลูกค้าทุกท่าน) ได้สนุกสนานกับการรับประทานอาหารพื้นเมือง และเรียนรู้วฒันธรรมแบบพื้นเมืองไปด้วยในตัว 
โรงแรม ท่ีพกัระดบัมาตรฐานข้ึนอยู่กบัเมืองท่ีจะไปพกั โดยส่วนใหญ่ได้รับความพึงพอใจจากลูกคา้ท่ีเคยเดินทางกบั
โครเอเชียเซ็นเตอร์ มาแลว้ 

อตัรานีร้วม  
 ตัว๋เคร่ืองบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ ไป – กลบั (ชั้น ECONOMY) ตามรายการท่ีระบุไว ้ 
 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ  
 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทางตามท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าพาหนะในระหวา่งน าเท่ียวทั้งหมดตามท่ีระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ  
 หวัหนา้ทวัร์ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ประกนัภยัการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวติ) / 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา)  
 ค่าธรรมเนียม วซ่ีาโครเอเชีย  (ไม่ตอ้งโชวต์วั) ใชเ้วลาประมาณ 7-15 วนัท าการ 
 น ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด / วนั / ท่าน 
 ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถต่างประเทศ 

อตัรานีไ้ม่รวม   
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  
 ค่าธรรมเนียมทปิ หัวหน้าทวัร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาโครเอเชีย ประจ าปี 2017 

 พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใชง้านเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน และส าเนาหนา้พาสปอร์ต  
 รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตา ขนาดใบหนา้ ประมาณ 70-80 %  
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนสมรส  
 หลกัฐานการเงิน: จดหมายแบงค ์(BANK GUARANTEE)  หรือส าเนาบุค๊แบง้คย์อ้นหลงั 6 เดือน  
 จดหมายการท างาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น  
 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  
 กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษาให้ขอหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่านั้น และบตัรประจ าตวันกัเรียน
หรือนกัศึกษา 


