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เจาะลกึ โครเอเชีย 9 วนั 
โปรแกรมเจาะลกึประเทศโครเอเชียนี ้จะน าท่านนักท่องเทีย่วได้เทีย่วชมความสวยงามของประเทศโครเอเชียเกือบทุกภูมิภาค  
ไม่ว่าจะดินแดนฝ่ังทีต่ิดกบัประเทศอติาล ีเขตทีร่าบสูงตอนกลางของประเทศ เมืองหลวงของโครเอเชีย และเขตภูมิภาคทีต่ิดกบั
ทะเล ทั้งหมด ยาวลงไปทางตอนใต้ของประเทศ อกีทั้งยงัได้เพลดิเพลนิและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เช่น อาหารพืน้เมือง วฒันธรรม

ท้องถิ่น ภาษาพูดและวถิีของคนโครเอเชียน เป็นต้น 

 ซาเกรบ – โอพาเทยี – พูล่า – โรวนิจ์  – อทุยานแห่งชาติพลทิวเิซ่  – ซีบินิค – โทรเกยีร์ – สปลทิ  
นีอมุ (บอสเนีย) – มาล ีสตอน – ล่องเรือชิมหอยนางรม – ดูบรอฟนิค – กระเช้าไฟฟ้า  

ล่องเรือทะเล อาเดรียติค – ชาฟตัท – กุ้งล๊อบสเตอร์ 
พเิศษ !! พร้อมชมการแสดงระบ าลาโด้ ระบ าพืน้เมืองของชาวโครเอเช่ียน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               เดนิทางด้วยสายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์ พร้อมสะสมไมล์ 25 - 50% 
              *** โครเอเชีย เซ็นเตอร์ ผู้ช านาญ จดัน าเที่ยวด้านโครเอเชีย อย่างแท้จริง *** 
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เมนูอาหารพเิศษระหว่างการเดินทางเทีย่วโครเอเชีย 
 รับประทาน เห็ดทรัฟเฟิล ของ ซีกนัเต้ ท่ีข้ึนช่ือในโลก จากแควน้อิสเตรียของโครเอเชีย 

 สเต็กเน้ือลูกววั เมนูเด็ดจากแควน้ ควาเนอร์-ไฮแลนด ์หากไม่รับประทานจะเปล่ียนเป็นหมูหรือไก่แทน 

 ปลาเทร้าส์น า้จืด อาหารข้ึนช่ือในเขต ริกา้ ณ อุทยานแห่งชาติพลิวเิซ่ 

 แบลค็ รีซอตโต้ อาหารพืน้เมือง ในงานแต่งงานของชนพื้นเมือง ท่ีใครๆ มาเท่ียวจะตอ้งมารับประทาน 

 ปลาแซลม่อนย่าง เมนูเด็ด ท่ีมีสไตลก์ารเสิร์ฟแบบโครเอเช่ียน 

 จิบไวน์ขาวพร้อม ล่องเรือชิมหอยนางรม บริเวณ อ่าวมาลี สตอนแห่งทอ้งทะเลอาเดรียติก 

 จานเด็ดแห่งทะเลอาเดรียติก สเต็ก ปลาทูน่า ปลาข้ึนช่ือท่ีสุดของประเทศโครเอเชีย 

 เมนูปลาหมึกย่าง อาหารแนะน าของแควน้ดลัเมเชีย-ดูบรอฟนิค  
 บูซ่าร่า หอยแมลงภู่ในซอสมะเขือเทศ สไตลโ์ครเอเช่ียนแท้ๆ  

 เปกก้า อาหารพื้นเมืองของโครเอเชียน-บอสเนียน เสิร์ฟแบบจานเปล  
 รับประทาน กุง้มงักร เสิร์ฟพร้อมสปาเกต็ตี ้นัง่รับประทานริมทะเลอาเดรียติก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

     

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

21.30 น. คณะเดินทาง พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ 
พบเจา้หนา้ท่ี โครเอเชีย เซ็นเตอร์ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน “ออสเตรียน แอร์ไลน์”   
              เท่ียวบินท่ี OS 026 (ใช้เวลาบิน 10.50 ช.ม.) 

วนัทีส่อง  ซาเกรบ – ชมเมืองเก่าซาเกรบ – โอพาเทยี 
05.35 น. เดินทางถึง กรุงเวยีนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย เท่ียวบินท่ี OS 681 (ใชเ้วลาบิน ประมาณ 50 นาที) 
07.50 น. เดินทางถึง สนามบิน Pleso International Airport หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง พร้อมรับสัมภาระเรียบร้อย 

น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb) ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่พนัปี ผา่นจตุัรัสท่ีมี
รูปป้ันของนายพล “บาน โจซิฟ เจลาซิค” ท่ีเป็นวีระบุรุษของประเทศ น าทหารชาวโครแอตต่อตา้นฮงัการีในสมยั
ตน้ศตวรรษท่ี 19 ต่อดว้ยเดินชมเขตเมืองเก่าตอนบนและตอนล่าง ท่ีเช่ือมกนัดว้ยรถราง Funicular ท่ีมีความยาว
สั้นท่ีสุดในยโุรป น าท่านนั่งรถรางสู่ เมืองตอนบน ของกรุงซาเกรบ ผ่านชมประตูเมืองเก่า ป้อมปราการโบราณ
และโบสถเ์ซนตม์าร์ก ท่ีตั้งอยูใ่นเขตท่ีท าการรัฐบาล โดยโบสถแ์ห่งน้ีมีหลงัคาท่ีโดดเด่น ไม่ซ ้ าใคร  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
น าท่านเดินชมเมืองตอนบนผา่น ประตูหิน (Stone Gate) ท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหมใ้นอดีต แต่มีรูปของพระ
แม่มารียงัคงเหลืออยูเ่พียงส่ิงเดียว เป็นความมหัศจรรยท่ี์รูปของพระแม่มารีไม่โดนไฟไหม ้ท าให้ปัจจุบนัชาว
พื้นเมืองนิยมมาไหวบู้ชาหรือขอบคุณกบัส่ิงปาฏิหาริย ์ท่ีเคยขอแลว้ไดด้ัง่ท่ีตอ้งการ สังเกตจากแผ่นหินท่ีติด
โดยรอบ จะสลกัค าวา่ “HVALA” ท่ีแปลวา่ ขอบคุณ ในภาษาทอ้งถ่ิน  
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จากนั้ นน าท่านชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งท่ีเก่าแก่ท่ีมีสีสันสดใส ขายไม้ดอก          
ไม้ประดับ, ผลไม้ราคาถูกและผา้ลูกไม้สวยแบบต่างๆ ชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น  (St.Stephen) โบสถ์
คาทอลิกประจ าเมืองซาเกรบ พร้อมรับฟังเร่ืองเล่าทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของโบสถ์ เชิญท่านอิสระตาม
อธัยาศยักบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกในยา่นการคา้  
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน   
บ่าย น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ภาคตะวนัตกของประเทศโครเอเชีย ซ่ึงมีช่ือเรียกภูมิภาคน้ีว่า 

แควน้ “อิสเตรีย” (Istria) เมืองแรกท่ีน าท่านเยี่ยมชมคือ เมือง โอพาเทีย (Opatija) (ระยะทาง 174 กิโลเมตร   
ใช้เวลาเดินทางงประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองท่ีมีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” ช่ือเดิมของเมืองน้ี    
ในภาษาอิตาลี คือ “Abbazia” ด้วยธรรมชาติอนับริสุทธ์ิประกอบกบัอยู่ริมทะเลอาเดรียติก ท่ีมีวิลล่าหรูหรา
สไตลอ์อสเตรีย จึงท าใหโ้อพาเทีย เป็นเมืองท่องเท่ียวและพกัผอ่นท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย น าท่าน
ชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปป้ัน นางแห่งนกนางนวล (Maiden with the Seagull) ซ่ึงเป็นรูปป้ันท่ีแกะ       
โดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยูท่ี่มือ ซ่ึงถือวา่เป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง มีเวลา
อิสระตามอธัยาศยัใหท้่านไดเ้ดินชมเมืองโอพาเทีย 

 
 
 
 
 

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

วนัทีส่าม  โอพาเทยี  –  พูล่า – แอมฟิเธียเตอร์ –  โรวนิจน์ – โบสถ์อุฟเฟเมีย – โอพาเทยี  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง “พูล่า” (Pula) (ระยะทาง 101 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

ระหว่างทางผ่านชมทอ้งทะเลสีครามสวยงามท่ีสุด โดยตรงขา้มจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK ซ่ึงเป็น
เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศโครเอเชีย และ เกาะ CRES โดยเมือง พูล่า หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเล่ียน 
เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นในฐานะศูนยก์ลางของคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพูล่าเคยเป็น
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เมืองเป็นศูนยก์ลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลีมาก่อน ท าให้มีผูค้นใช้ภาษา
อิตาเล่ียน กนัอยา่งแพร่หลายแมก้ระทัง่ตามป้ายจราจรยงัคงมีภาษาอิตาเล่ียนเขียนก ากบัไว ้ 
น าท่านเขา้ชมส่ิงก่อสร้างในสมยัโรมนัท่ียิ่งใหญ่ ท่ียงัคงเหลือเป็นอนุสรณ์และส าคญัท่ีสุดคือ สนาม พูล่า อารี
น่า (PULA Arena) หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจง้ ท่ีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกบัโคลอสเซียม    
ท่ีกรุงโรม นบัเป็นอารีน่าท่ีใหญ่เป็นอนัดบัหกท่ีสร้างข้ึนในยคุโรมนัเรืองอ านาจ จึงถูกสร้างข้ึนตามแบบฉบบั
สถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผู ้คนได้ถึง 22,000 คน โดยผ่าน
ทางเขา้ออก 20 ช่องทาง อารีน่าท่ีเห็นในปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษใ์ห้คงสภาพดั้งเดิม ในช่วง ค.ศ.15 มีเร่ืองน่า
ประหลาดใจ โดยชาวเวเนเช่ียนพยายามจะมาขนยา้ยหินของอารีน่าแห่งน้ีไปสร้างไวท่ี้เมืองเวนิสแทน แต่โชคดี
ท่ีท าไม่ส าเร็จและไดรั้บการต่อตา้นจากชาวเมืองทอ้งถ่ิน อารีน่าแห่งน้ีจึงรักษาสภาพสมบูรณ์เอาไวไ้ดจ้นมาถึง
ทุกวนัน้ี ในปัจจุบนัมกัใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานกิจกรรมกลางแจง้ เทศกาลดนตรีต่างๆ รวมทั้งเป็นสถานท่ีจดังาน
ภาพยนตร์ประจ าปี (International Film Festival) อีกดว้ย  
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ โรวนิจ์ (Rovinj) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองสวยชายทะเลท่ีตั้งอยูบ่นแหลมอีส
เตรีย ดว้ยความท่ีดินแดนแห่งน้ีถูกปกครองโดยเวเนเช่ียน และอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอิตาลีมาก่อน ท าให้
สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมของเมืองน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัอิตาลีเป็นอยา่งมาก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (เมนูพิเศษอาหารพื้นเมือง) 
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บ่าย  น าท่านเดินชม เมืองโรวนิจ์ (Rovinj) เป็นเมืองท่ีสวยงาม ชมอาคาร บา้นเรือนและตรอก 
 ซอกซอยขนาดเล็ก ท่ีพื้นปูดว้ยหินกอ้นเล็กกอ้นนอ้ย โรวินจน์เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก,

ร้านกาแฟ และร้านอาหารต่าง ๆ มากมาย เดินชม โบสถ ์St. Euphemia ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา โบสถ์สไตลบ์าร็อค
ท่ีมียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือไดว้่าเป็นยอดโบสถ์ ทีสูงท่ีสุดของแควน้ ท่านชมเขตเมืองเก่า ท่ีเต็มไป
ดว้ยความงดงามของตึกรามบา้นช่องท่ีเรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริมชายฝ่ังทะเลอาเดรียติก ซ่ึงบริเวณ
เมืองเก่าแห่งน้ีมีลกัษณะเป็นเกาะแยกตวัออกมาจากแผน่ดินใหญ่ แต่ไดมี้การถมทะเลเช่ือมต่อกบัแผน่ดินใหญ่
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง จากนั้นมีเวลาให้อิสระเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั จนได้เวลาอนั
สมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่เมือง “โอพาเทยี” (Opatija) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง / น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4-5 ดาว หรือเทียบเท่า 
วนัทีส่ี่  โอพาเทยี – อุทยานแห่งชาติพลติวเิซ่ (Unesco) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
  น าท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ “อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่” (Nation Park Plotvice) (ระยะทาง 

165 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) โดยระหวา่งทาง ท่านจะไดเ้ดินทางบนเส้นทางเลียบชายฝ่ัง
ริมทะเลอาเดรียติกท่ีสวยงาม เส้นทาง Unseen ท่ีมีวิวทิวทศัน์ของเกาะแก่งน้อยใหญ่ คล้ายเป็นก้อนน ้ าแข็ง
ขนาดใหญ่กลางทะเล เน่ืองจากความแรงของลมบริเวณน้ีท าให้ไม่มีตน้ไมต่้าง ๆ บนเกาะแก่งเหล่าน้ี ไล่ตั้งแต่
ช่วงบริเวณเมือง “โนวี่ วิโนโดลสกี้” (Novi Vinodalski) ต่อเน่ืองจนถึงเมือง “เซนจ์” (Senj) ชมวิวเพลิดเพลิน
จนเดินทางขา้มเขตผ่านป่าเขาและทุ่งหญา้ผ่านเมืองออกโตกกัและเขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ ซ่ึงเป็น
อุทยานแห่งสวรรค์ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศโครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ  ท่ีไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกว่า 269 ตาราง
กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยน ้ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกนัถึง 16 ทะเลสาบ เช่ือมต่อกนั
ดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดัเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
บ่าย น าท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน ้ าตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทัว่ทุกหนทุกแห่ง ชม

ฝูงปลาแหวกวา่ยในสระน ้ าใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ย หุบเขา ตน้ไมใ้หญ่ท่ีร่มร่ืน 
(การเดินเท่ียวใน อุทยานข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในวนันั้นๆ)…น าท่านล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK ซ่ึงเป็น
ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบ 

 ท่ีเช่ือมระหวา่งอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง เพลิดเพลินกบัธรรมชาติท่ีสวยงามของอุทยานแห่งชาติพลิ
ทวิเซ่จะเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล โดยแต่ละฤดูกาลจะมีความสวยงามของธรรมชาติโดดเด่นแตกต่างกนัโดย
ยากท่ีจะตดัสินไดว้า่ฤดูกาลใดสวยงามท่ีสุด   

 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าและน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัในเขตอุทยานแห่งชาติพลิทวเิซ่ 
   ***โรงแรมในเขตอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่มีบริการในระดับ 3 ดาวเท่าน้ัน*** 
วนัทีห้่า               อุทยานแห่งชาติพลทิวเิซ่ – ชีบีนิค (Unesco) –  โทรเกยีร์ (Unesco)  – สปลทิ (Unesco)  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
  น าท่านเดินทางจากพลิทวเิซ่ เขตตอนกลางของประเทศโครเอเชีย สู่แควน้ “ดัลมาเชีย” (Dalmatian) แควน้ทาง

ตอนใตท่ี้มีลกัษณภูมิอากาศและภูมิประเทศแบบเมดิเตอร์เรเนียนขนานแท้ หากใครเคยไดย้นิช่ือหรือรู้จกัสุนขั
พนัธ์ุ “ดามาเช่ียน” ดินแดนดามาเชียแห่งน้ีคือตน้ก าเนิดของสุนขัพนัธ์ุน้ีน่ีเอง น าท่านชม เมืองซีบีนิค (Sibenik) 
เมืองเก่าริมฝ่ังทะเลอาเดรียติค ซ่ึงทะเลอาเดรียติก ก็คือทะเลย่อยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นเอง โดยเมืองชิ
บินิคจะมีอาคารบา้นเรือนท่ีมีหลงัคาท าดว้ยกระเบ้ืองสีแสด สไตลเ์รอเนสซองส์ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากทางอิตาลี 
ชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ท่ีสร้างข้ึนราว ค.ศ. 15 / น าท่านชม มหาวิหารเซนต์เจมส์           
(St. James) หรือ เซนต์จาคอบ (St. Jakob ) ท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเล่ียน – ดลัเมเช่ียนไดอ้ยา่งลงตวั 
งดงามดว้ยยอดโดมและหลงัคาท่ีประดบัดว้ยแผน่หิน และไม่มีการใชว้สัดุมาเช่ือมต่อ จนไดรั้บการ  ยกยอ่งให้
เป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้
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จากนั้นเม่ือไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่เมือง “โทรเกียร์” (Trogir) (ระยะทาง 46.6 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองสวยท่ีเป็นมรดกโลก ระหวา่งทางผา่นชมเมืองท่ีมีสภาพเป็นเกาะอยูโ่ดดเด่ียว
สวยงามมีช่ือเสียงของโครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน ซ่ึงเป็นเมืองเล็กท่ีสวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ ในสมยัก่อน
มีคนยกยอ่ง ใหช้าวเมืองน้ีเป็นชาวเมืองท่ีมีความอดทนมาก ต่อการใชชี้วติเน่ืองจากภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแต่
ยงัอุตสาหะปลูกพืชและท าการเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชมเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ท่ีมีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมนัโบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองเก่าท่ีไดมี้

การบูรณะข้ึนใหม่เม่ือศตวรรษท่ี 16 , หอนาฬิกาท่ีสร้างข้ึนในสมยัท่ี 14 ผา่นชมมหาวิหารเซ็นต์ลอร์เลนซ์ ท่ี
สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสร้างนบัสิบปี ท่ีมีความงดงามดว้ยกรอบและบานประตูหินแกะสลกั มีรูป
ป้ันสิงโต อดมั & อีฟและรูปสลกันกับุญเซนตล์อร์เลนตอ์งคส์ าคญั ท่ีผูส้ร้างมหาวิหารแห่งน้ีอุทิศให้  มีเวลาให้
ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซ้ือสินคา้ทอ้งถ่ินท่ีระลึกมากมายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์แห่งน้ี... 

   เม่ือได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่เมือง “สปลิท” (Split) (ระยะทาง 28.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 40 นาที) เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศโครเอเชีย เมืองท่าท่ีมีความส าคญัต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ของโครเอเชีย สามารถนัง่เรือขา้มฟากระหวา่งประเทศไปท่ีประเทศอิตาลีได ้ณ เมืองแห่งน้ี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง / น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
วนัทีห่ก  สปลทิ – นีอุม (บอสเนีย) – มาล ีสตอน ล่องเรือชมฟาร์มหอยนางรม – ดูบรอฟนิค 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  น าท่านชม พระราชวังดิโอคลีเช่ียน (Diocletian's Palace) ท่ีสร้างข้ึนจากพระประสงค์ของจกัรพรรด์ิดิโอคลี

เช่ียน ท่ีต้องการสร้างพระราชวงัส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซ่ึงใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี 
UNESCO ในยุคสมยัของจกัรพรรด์ิดิโอเคลีเช่ียน เป็นช่วงยุคสมยัเร่ิมตน้ของจกัรวรรดิโรมนัตะวนัออก หรือ 
จกัรวรรดิไบแซนไทน์นัน่เอง พระราชวงัดิโอเคลเช่ียนไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 ชมห้อง
โถงกลางซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่หอ้งอ่ืนๆ ชมลานกวา้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ย
โคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวจิิตรสวยงาม อิสระใหท้่านเดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั    

 
 



 

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 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อ่าวมาลี สตอน (MALI STON) ก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน ท่านจะไดข้า้มพรมแดน 

เขา้สู่ประเทศบอสเนีย (แวะถ่ายรูป) บริเวณเมืองท่ีมีช่ือวา่วา่ เมืองนีอุม เป็นประเทศเพื่อนบา้นของโครเอเชีย 
โดยประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชีย ต่อดว้ยน าท่านเดินทางขา้มพรมแดนอีกคร้ังหน่ึงเพื่อกลบัเขา้สู่
ประเทศโครเอเชีย เม่ือถึงเมืองมาลี สตอน  

  น าท่านล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเล้ียงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเล้ียงหอยแลว้ให้ท่านไดชิ้มหอยนางรมสดๆ
จากทะเลอาเดรียติก พร้อมดว้ยเคร่ืองเคียง จิบไวน์สดเติมเต็มรสชาติ ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสวยงามของอ่าว
มาลี สตอน  

 
 
 
  

 
 

***(ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ณ วนัท่ีเดินทาง)*** 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) เมืองทางตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ี
ตั้งอยูใ่นแควน้ดลัเมเทีย (Dalmatia) ซ่ึงมีพรมแดนติดกบัประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวน่ีา และประเทศมอน
เตเนโกร… อีกทั้งเป็นเมืองท่ีเรือส าราญขนาดใหญ่นิยมมาจอดอีกดว้ย 

ค ่า น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า / รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 
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วนัทีเ่จ็ด  ดูบรอฟนิค – กระเช้าไฟฟ้า – ล่องเรือทะเลอาเดรียติค – ก าแพงเมืองโบราณ – ชมเมืองเก่า 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

ช่วงเช้ามีเวลาช่วงสั้น ๆ ให้ท่านไดอิ้สระพกัผ่อนท่ีโรงแรมตามอธัยาศยั หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานี
เคเบิลคาร์เพื่อข้ึน กระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขา SRD ท่ีมีความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ท่ีคงความเป็น
เอกลกัษณ์ของบา้นเมืองหลงัคาสีและความงดงามทะเลอาเดรียติก ยามสีน ้ าเงินของทะเลอาเดรียติกตดักบัสีส้ม
แสดของกระเบ้ืองหลงัคาเมืองเก่า สวยงามเกินจินตนาการมากวา่ค าบรรยายใด ๆ // น าท่านล่องเรือพาโนราม่า 
ชมความสวยงามของเมืองเก่าดูบรอฟนิคให้ครบทุกมุมมอง โดยเรือพาโนราม่าจะล่องเลียบก าแพงเมืองเก่ามุ่ง
หนา้สู่ “เกาะล็อกครุม” (Lokrum)    แลว้แล่นชมเกาะก่อนจะกลบัเขา้สู่ท่าเรือดูบรอฟนิคแห่งเดิม โดยในอดีต
สมยัสงครามครูเสด กษตัริยริชาร์ดใจสิงห์แห่งเกาะองักฤษเคยมาแวะพกั ณ เกาะล็อกครุมแห่งน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองดูบรอฟนิค ซ่ึงถือวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามติดอนัดบัตน้ๆของโลก ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 

เมืองดูบรอฟนิค ไดเ้ป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยโูกสลาฟ บา้นเรือนกวา่คร่ึง อนุสาวรียต่์างๆ เสียหาย 
และทรุดโทรม โดยมีการบูรณะเมืองส่วนท่ีเสียหายข้ึนใหม่ในระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิค ก็
กลบัมาสวยงามอีกคร้ัง ชมทศันียภาพของเมืองซ่ึงดูบรอฟนิคมีท่ีตั้งอยูต่ามแนวชายฝ่ังทะเลอาเดรียติค ตวัเมือง
จะเป็นป้อมปราการโบราณท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง  
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ชมแนวก าแพงป้อมปราการท่ีมีขนาดกวา้งขวางใหญ่โต ท่ีท่านสามารถข้ึนไปชมความงดงามของตวัเมืองได้
อยา่งดี จากนั้นใหท้่านไดถ่้ายรูปท่ีระลึกบริเวณจตุัรัสกลางเมืองซ่ึงเป็นสถานท่ี 

  นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานท่ีลงโทษผูก้ระท าผิดดว้ย อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูปท่ีระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ท่ีตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลกั สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1444 
หนา้ปัดท าดว้ยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตห้นา้ปัดซ่ึงแทนพระจนัทร์บอกขา้งข้ึนขา้งแรมในสมยัก่อน 
และรูปป้ันของ นักบุญ St.Blaise ซ่ึงมีโบสถ์ประจ าเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลงั / 
จากนั้นน าท่านเดินข้ึน “ชมก าแพงเมืองโบราณ” ชมความสวยงามของแนวหลงัคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมือง
เก่า ก าแพงแห่งน้ีมีความยาวรวมกนัประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้พลิดเพลินชมความสวยงาม โดยวา่กนัวา่ 
ใครมาเมืองดูบรอฟนิคแลว้ไม่ไดข้ึ้นมาชมก าแพงเมืองโบราณแห่งน้ีถือวา่มาไม่ถึงดูบรอฟนิค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ กุ้ง LOBSTER ย่าง เสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตต้ี พร้อม

ชมการแสดงระบ าลาโด้ ศิลปะการแสดงท้องถ่ินท่ีพิเศษจัดให้ชมเฉพาะท่านเท่านั้น!!! / น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ี
พกัระดบั 4-5 ดาวหรือเทียบเท่า 
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วนัทีแ่ปด (8) ดูบรอฟนิค – ชาฟตัท – เวยีนนา (เปลีย่นเคร่ือง) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านช้อปป้ิงละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซ้ือของฝากจาก “Konzum” ซุปเปอร์
มาร์เก็ตทอ้งถ่ินท่ีมีสินคา้หลากหลายมากมาย ไม่วา่จะเป็น “KRAS” 
ชอ้คโกแลตทอ้งถ่ิน ยี่ห้อท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรปตะวนัออก, ไวน์โลกเก่าทอ้งถ่ิน “Dingac”, “Postup” จากองุ่น
พนัธ์ุทอ้งถ่ิน “Plavac Mali” คุณภาพระดบัเดียวกบัไวน์ฝร่ังเศสหรืออิตาเล่ียน และสินคา้อ่ืน ๆ อีกมากมาย 
อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

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 เวียนนา แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง /ระหว่างรอเคร่ืองในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซ้ือสินคา้ใน

สนามบิน หากราคาสินคา้ใน บิลเดียวกนัเกิน 75 ยูโร สามารถท าภาษีคืนได ้(TAX REFUND) กรุณาสอบถาม
ท่ีเจา้หนา้ท่ี INFORMATION สนามบินเวยีนนา 

23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี OS 025 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ช่ัวโมง) 
วนัทีเ่ก้า  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
14.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม.. 
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อตัรานีร้วม  
 ตัว๋เคร่ืองบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลบั (ชั้น ECONOMY) ตามรายการท่ีระบุไว ้ 
 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
  ค่าธรรมเนียม วซ่ีาโครเอเชีย 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทางตามท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าพาหนะในระหวา่งน าเท่ียวทั้งหมดตามท่ีระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ  
 หวัหนา้ทวัร์ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ประกนัภยัการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวติ) / 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา)  
 น ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด / วนั / ท่าน 
 ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถต่างประเทศ 

อตัรานีไ้ม่รวม   

 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์/ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษใน
ร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให้ 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)  หรือ ส าเนาบุค๊แบง้คย์อ้นหลงั 6 เดือน  
 จดหมายการท างาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น  
 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ หรือ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  
 กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษาใหข้อหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่านั้น และบตัรประจ าตวันกัเรียน
หรือนกัศึกษา 

 
 
 


