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ซาเกรบ-โอพาเทยี(เมอืงรีสอร์ทระดับโลก)-พูล่า-โรวนิจ์-อทุยานเห่งชาติ พลทิวเิซ่ (ใบไม้เปลีย่นสี)-ซาดาร์ 

ซีบีนิค-โทรเกยีร์-สปลทิ-นีอมุ(บอสเนีย)-มาล ีสตอน-ดูบรอฟนิค-ชาฟตัท 
 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(โปรแกรม Best Of Croatia เป็นโปรแกรมทีค่ดัสรรค์สถานทีท่่องเทีย่วในประเทศโครเอเชียทีส่วยที่สุด ดทีีสุ่ด และเป็นสถานทีท่ีน่ิยมทีสุ่ด!!!) 
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Program Included 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 แพ๊คเกตทัวร์นีร้วมค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป – กลบั ٭

 แพ๊กเกตทัวร์นีร้วมค่าวซ่ีาโครเอเชีย ٭

 ท่านจะได้รับประทานอาหารท้องถิ่นที่ไม่ควรพลาด ٭

 โรงแรมที่พกัในแพ๊กเกตทัวร์นีก้ารันตใีนระดบัพรีเมี่ยม ٭

 เยีย่มชมมรดกโลกที่มีช่ือเสียงในประเทศโครเอเชีย ٭

 !!ชมระบําท้องถิ่น “Lindo Dance” แบบเอ๊กคลูซีฟเฉพาะท่านเท่าน้ัน ٭

 แพ๊กเกตทัวร์นีร้วมบริการนํา้ดืม่ท่านละ 2 ขวด ต่อวนั ٭
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croaTIa auTHenTIc Food 
 

• “Cevapi” ชวาป้ี อาหารยอดนิยมของ “ยโูกสลาเวยี” โดยมี

ตน้กาํเนิดท่ีประเทศบอสเนีย 

• “Truffle” รับประทาน “เห็ดทรัฟเฟ้ิล” ของซีกนัเต ้ท่ีข้ึนช่ือ 

จากแควน้อีสเตรีย ประเทศโครเอเชีย 

• “Veal Steak” สเตก๊เน้ือลูกววั เมนูเด็ดจากแควน้ ควาเนอร์-

ไฮแลนด ์หากไม่รับประทานสมารถเป็นเป็นหมูหรือไก่แทน 

•  “Grilled Trout” ปลาเทร้าส์นํ้าจืด อาหารข้ึนช่ือในเขต

ริกา้ ณ อุทยานแห่งชาติ พลิทวเิซ่ 

•  “Black Risotto” อาหารพื้นเมืองในงานแต่งงานของชาว

พื้นเมือง ท่ีใครๆมาเท่ียวจะตอ้งมารับประทาน 

• “Grilled Salmon” ปลาแซลม่อนยา่ง เมนูเด็ด ท่ีมีสไตล์

การเสิร์ฟแบบโครเอเช่ียน 

• “Oyster Tasting” จิบไวน์ขาวพร้อม ล่องเรือชิมหอย

นางรม บริเวณ อ่าวมาลี สตอน 

• “Grilled Tuna” จานเด็ดแห่งทะเลอาเดรียติค สเตก๊ ลาทู

น่า ปลาข้ึนช่ือท่ีสุดของประเทศโครเอเชีย 

•  “Grilled Squid” เมนูปลาหมึกยา่ง อาหารแนะนาํของ

แควน้ดลัเมเชีย-ดูบรอฟนิค 

• “Mussel In Buzara” บูซาร่า หอยแมลงภู่ในซอสมะเขือ

เทศ สไตลโ์ครเอเช่ียนแท้ๆ  

• “Lobster” รับประทาน กุง้มงักร เสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตต้ี นัง่

รับประทานริมทะเลอาเดรียติค 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

21.30 น.  คณะเดินทาง พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ 

พบเจา้หนา้ท่ี โครเอเชีย เซ็นเตอร์ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

23.45น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน “ออสเตรียน แอร์ไลน์” เท่ียวบินท่ี OS 026  

(ใชเ้วลาบิน 10.50 ช.ม.) 

วนัทีส่อง (2) ซาเกรบ – ชมเมืองเก่าซาเกรบ – โอพาเทยี (เมืองรีสอร์ทริมทะเล อาเดรียติก) 

05.35 น. เดินทางถึง กรุงเวยีนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (แวะเปลีย่นเคร่ือง) 

07.00 น . ออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย เทีย่วบินที ่OS 681 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 50 นาท)ี 

07.50 น. เดินทางถึง สนามบิน Franjo Tudjman Airport หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง พร้อมรับสัมภาระ

เรียบร้อย นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb) ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่พนัปี 

ผา่นจตุัรัสท่ีมีรูปป้ันของนายพล “บาน โจซิฟ เจลาซิค” ท่ีเป็นวรีะบุรุษของประเทศ นาํทหารชาวโครแอตต่อ

ตา้นฮงัการีในสมยัตน้ศตวรรษท่ี 19 ต่อดว้ยเดินชมเขตเมืองเก่าตอนบนและตอนล่าง ท่ีเช่ือมกนัดว้ยรถราง 

Funicular ท่ีมีความยาวสั้นท่ีสุดในยโุรป นาํท่านนัง่รถรางสู่ เมืองตอนบน ของกรุงซาเกรบ ผา่นชมประตู

เมืองเก่า ป้อมปราการโบราณและโบสถเ์ซนตม์าร์ก ท่ีตั้งอยูใ่นเขตท่ีทาํการรัฐบาล โดยโบสถแ์ห่งน้ีมีหลงัคาท่ี

โดดเด่น ไม่ซํ้ าใคร นาํท่านเดินชมเมืองตอนบนผา่น ประตูหิน (Stone Gate) ท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหมใ้นอดีต 

แต่มีรูปของพระแม่มารียงัคงเหลืออยูเ่พียงส่ิงเดียว เป็นความมหศัจรรยท่ี์รูปของพระแม่มารีไม่โดนไฟไหม ้ทาํ

ให ้ปัจจุบนัชาวพื้นเมืองนิยมมาไหวบู้ชาหรือขอบคุณกบัส่ิงปาฏิหาริย ์ท่ีเคยขอแลว้ไดด้ัง่ท่ีตอ้งการ สังเกตจาก

แผน่หินท่ีติดโดยรอบ จะสลกัคาํวา่ “HVALA” ท่ีแปลวา่ ขอบคุณ ในภาษาทอ้งถ่ิน / จากนั้นนาํท่านชมตลาด

กลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่ท่ีมีสีสันสดใส ขายไมด้อก ไมป้ระดบั, ผลไมร้าคาถูกและ

ผา้ลูกไมส้วยแบบต่างๆ ชม มหาวหิาร เซนต ์สตีเฟ่น (St.Stephen) โบสถค์าทอลิกประจาํเมืองซาเกรบ พร้อม

รับฟังเร่ืองเล่าทางประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัของโบสถ ์เชิญท่านอิสระตามอธัยาศยักบัการเลือกซ้ือสินคา้และของ

ท่ีระลึกในยา่นการคา้  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน                                                                                           
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บ่าย นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ภาคตะวนัตกของประเทศโครเอเชีย ซ่ึงมีช่ือเรียกภูมิภาคน้ีวา่ 

แควน้ “อิสเตรีย” (Istria) เมืองแรกท่ีนาํท่านเยีย่มชมคือ เมือง โอพาเทีย (Opatija) (ระยะทาง 174 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางงประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองท่ีมีสมญานามวา่ “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” ช่ือเดิมของเมืองน้ี ในภาษา

อิตาลี คือ “Abbazia” ดว้ยธรรมชาติอนับริสุทธ์ิประกอบกบัอยูริ่มทะเลอาเดรียติก ท่ีมีวลิล่าหรูหราสไตลอ์อสเตรีย 

จึงทาํใหโ้อพาเทีย เป็นเมืองท่องเท่ียวและพกัผอ่นท่ีสาํคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโครเอเชีย นาํท่านชมตวัเมือง แวะ

ถ่ายรูปกบัรูปป้ัน นางแห่งนกนางนวล (Maiden with the Seagull) ซ่ึงเป็นรูปป้ันท่ีแกะโดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรี

งดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยูท่ี่มือ ซ่ึงถือวา่เป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอธัยาศยัใหท้่านไดเ้ดินชม

เมืองโอพาเทีย 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 – 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

วนัทีส่าม (3)  โอพาเทยี  –  พูล่า – แอมฟิเธียเตอร์ –  โรวนิจน์ – โบสถ์อุฟเฟเมีย – โอพาเทยี                                                                                                                                                      

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั                                                                                                        

นาํท่านเดินทางสู่เมือง “พลู่า” (Pula) (ระยะทาง 101 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ระหวา่ง

ทางผา่นชมทอ้งทะเลสีครามสวยงามท่ีสุด โดยตรงขา้มจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศโครเอเชีย และ เกาะ CRES โดยเมือง พลู่า หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเล่ียน เป็นเมือง

เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงท่ีมีความโดดเด่นในฐานะศูนยก์ลางของคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองพลู่าเคยเป็นเมืองเป็น

ศูนยก์ลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลีมาก่อน ทาํใหมี้ผูค้นใชภ้าษาอิตาเล่ียน กนั

อยา่งแพร่หลายแมก้ระทัง่ตามป้ายจราจรยงัคงมีภาษาอิตาเล่ียนเขียนกาํกบัไว ้
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เขา้ชมส่ิงก่อสร้างในสมยัโรมนัท่ียิง่ใหญ่ ท่ียงัคงเหลือเป็นอนุสรณ์และสาํคญัท่ีสุดคือ สนาม พลู่า อารีน่า 

(PULA Arena) หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจง้ ท่ีมีอายรุุ่นราวคราวเดียวกบัโคลอสเซียม ท่ีกรุง

โรม นบัเป็นอารีน่าท่ีใหญ่เป็นอนัดบัหกท่ีสร้างข้ึนในยคุโรมนัเรืองอาํนาจ จึงถูกสร้างข้ึนตามแบบฉบบั

สถาปัตยกรรมโรมนัอยา่งเดียวกบัโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผูค้นไดถึ้ง 22,000 คน โดยผา่น

ทางเขา้ออก 20 ช่องทาง อารีน่าท่ีเห็นในปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษใ์หค้งสภาพดั้งเดิม ในช่วง ค.ศ.15 มีเร่ืองน่า

ประหลาดใจ โดยชาวเวเนเช่ียนพยายามจะมาขนยา้ยหินของอารีน่าแห่งน้ีไปสร้างไวท่ี้เมืองเวนิสแทน แต่โชค

ดีท่ีทาํไม่สาํเร็จและไดรั้บการต่อตา้นจากชาวเมืองทอ้งถ่ิน อารีน่าแห่งน้ีจึงรักษาสภาพสมบูรณ์เอาไวไ้ดจ้น

มาถึงทุกวนัน้ี ในปัจจุบนัมกัใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานกิจกรรมกลางแจง้ เทศกาลดนตรีต่างๆ รวมทั้งเป็นสถานท่ี

จดังานภาพยนตร์ประจาํปี (International Film Festival) อีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “โรวนิจ”์ (Rovinj) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมือง

สวยชายทะเลท่ีตั้งอยูบ่นแหลมอีสเตรีย ดว้ยความท่ีดินแดนแห่งน้ีถูกปกครองโดยเวเนเช่ียน และอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของอิตาลีมาก่อน ทาํใหส้ถาปัตยกรรมและวฒันธรรมของเมืองน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัอิตาลีเป็นอยา่ง

มาก  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย นาํท่านเดินชม “เมืองโรวินจ”์ (Rovinj) เป็นเมืองท่ีสวยงาม ชมอาคาร บา้นเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก 

ท่ีพื้นปูดว้ยหินกอ้นเล็กกอ้นนอ้ยโรวนิจน์เป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก,ร้านกาแฟ และ

ร้านอาหารต่าง ๆ มากมาย เดินชม โบสถ ์St. Euphemia ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา โบสถส์ไตลบ์าร็อคท่ีมียอดโบสถ์

สูงถึง 61 เมตร และถือไดว้า่เป็นยอดโบสถ ์ทีสูงท่ีสุดของแควน้ ท่านชมเขตเมืองเก่า ท่ีเตม็ไปดว้ยความงดงาม

ของตึกรามบา้นช่องท่ีเรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริมชายฝ่ังทะเลอาเดรียติก  

 

 

 

 

 



  Best Of Croatia 9 วัน 6 คืน l OS l ZAG // DBV l หน้า 7 
 

ซ่ึงบริเวณเมืองเก่าแห่งน้ีมีลกัษณะเป็นเกาะแยกตวัออกมาจากแผน่ดินใหญ่ แต่ไดมี้การถมทะเลเช่ือมต่อกบั

แผน่ดินใหญ่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง จากนั้นมีเวลาใหอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั จนได้

เวลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมือง “โอพาเทีย” (Opatija) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

นําท่านกลบัสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 – 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่ (4) โอพาเทยี – อุทยานแห่งชาติพลติวเิซ่ (Unesco) – ซาดาร์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั                                                                                                              

นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ “อุทยานแห่งชาติ พลิตวเิซ่” (Nation Park Plotvice) (ระยะทาง 165 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) โดยระหวา่งทาง ท่านจะไดเ้ดินทางบนเส้นทางเลียบชายฝ่ังริม

ทะเลอาเดรียติกท่ีสวยงาม เส้นทาง Unseen ท่ีมีววิทิวทศัน์ของเกาะแก่งนอ้ยใหญ่ คลา้ยเป็นกอ้นนํ้าแขง็ขนาด

ใหญ่กลางทะเล เน่ืองจากความแรงของลมบริเวณน้ีทาํใหไ้ม่มีตน้ไมต่้าง ๆ บนเกาะแก่งเหล่าน้ี ไล่ตั้งแต่ช่วง

บริเวณเมือง “โนวี ่วิโนโดลสก้ี” (Novi Vinodalski) ต่อเน่ืองจนถึงเมือง “เซนจ”์ (Senj) ชมววิเพลิดเพลินจน

เดินทางขา้มเขตผา่นป่าเขาและทุ่งหญา้ผา่นเมืองออกโตกกัและเขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติพลิทวเิซ่ ซ่ึงเป็น

อุทยานแห่งสวรรคท่ี์มีช่ือเสียงของประเทศโครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวเิซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ  ท่ีไดรั้บ

การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร UNESCO เม่ือปี 1979 อุทยานแห่งน้ีมีเน้ือท่ีกวา่ 269 ตาราง

กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่ปกคลุมดว้ยนํ้ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกนัถึง 16 ทะเลสาบ เช่ือมต่อกนั

ดว้ยทางเดินสะพานไมล้ดัเลาะระหวา่งทะเลสาบและเนินเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง                                                                                                 
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บ่าย นาํท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและนํ้าตกท่ีไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทัว่ทุกหนทุกแห่ง ชม

ฝงูปลาแหวกวา่ยในสระนํ้าใสราวกระจกสะทอ้นสีครามของทอ้งฟ้าแวดลอ้มดว้ยหุบเขา ตน้ไมใ้หญ่ท่ีร่มร่ืน 

(การเดินเท่ียวใน อุทยานข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในวนันั้นๆ)…นาํท่านล่องเรือขา้มทะเลสาบ KOZJAK ซ่ึงเป็น

ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือมระหวา่งอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง 

เพลิดเพลินกบัธรรมชาติท่ีสวยงามของอุทยานแห่งชาติพลิทวเิซ่จะเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล โดยแต่ละฤดูกาล

จะมีความสวยงามของธรรมชาติโดดเด่นแตกต่างกนัโดยยากท่ีจะตดัสินไดว้า่ฤดูกาลใดสวยงามท่ีสุด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่เมืองซาดาร์ (Zadar) 

คํ่า  นําท่าเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 – 5 หรือเทยีบเท่า  

รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่กั  

วนัที่ห้า (5)         ซาดาร์  – ชีบีนิค (Unesco) –  โทรเกียร์ (Unesco) - สปลทิ (Unesco)  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั                                                                                                                     

นาํท่านเดินทางสู่ เมือง ซีบีนิค (Sibenik) เมืองริมฝ่ังทะเลอาเดรียติค ท่ีมีหลงัคาอาคารบา้นเรือนทาํดว้ย

กระเบ้ืองสีแสด สไตลเ์รอเนสซองส์ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากทางอิตาลี ชมสภาวา่การเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ท่ี

สร้างข้ึนราว ค.ศ. 15  
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   นาํท่านชม มหาวหิารเซนตเ์จมส์ หรือ เซนตจ์าคอบ ท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเล่ียน – ดลัเมเช่ียนไดอ้ยา่ง

ลงตวั งดงามดว้ยยอดโดมและหลงัคา ท่ีประดบัดว้ยแผน่หิน จนไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมือง โทรเกียร์ (Trogir) เมืองสวยท่ีเป็นมรดกโลก ระหวา่งทางผา่นชมเมืองท่ีมีสภาพ

เป็นเกาะอยูโ่ดดเด่ียวสวยงามมีช่ือเสียงของโครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน นาํท่านชมเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ ท่ีมี

สถาปัตยกรรมในสไตล ์กรีก – โรมนัโบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองเก่าท่ีไดมี้การบูรณะข้ึนใหม่เม่ือศตวรรษท่ี 16 

, หอนาฬิกาท่ีสร้างข้ึนในสมยัท่ี 14 ผา่นชมมหาวหิารเซ็นตล์อร์เลนซ์ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลา

ก่อสร้างนบัสิบปี ท่ีมีความงดงามดว้ยกรอบและบานประตูหินแกะสลกั มีรูปป้ันสิงโต อดมั & อีฟและรูปสลกั

นกับุญเซนตล์อร์เลนตอ์งคส์ําคญั ท่ีผูส้ร้างมหาวหิารแห่งน้ีอุทิศให ้มีเวลาใหท้่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซ้ือ

สินคา้ทอ้งถ่ินท่ีระลึกมากมายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์แห่งน้ี... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เม่ือไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ เมือง “สปลิท” (SPLIT) (ระยะทาง 28.4 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 40 นาที) เมืองสาํคญัใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศโครเอเชีย และเป็นเมืองเมืองท่าท่ีมีความสาํคญัต่อ

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของโครเอเชีย สามารถนัง่เรือขา้มฟากระหวา่งประเทศไปท่ีประเทศอิตาลีได ้ณ เมือง

แห่งน้ี  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

  นําท่านเข้าสู่ทีโ่รงแรมทีพ่กัระดับ 4 – 5 ดาว หรือระดับเทียบเทjk 
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วนัที่หก (6) สปลทิ – นีอุม (บอสเนีย) – มาล ีสตอน ล่องเรือชมฟาร์มหอยนางรม – ดูบรอฟนิค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั                                                                                                          

 นาํท่านชม พระราชวงัดิโอคลีเช่ียน (Diocletian's Palace) ท่ีสร้างข้ึนจากพระประสงคข์องจกัรพรรด์ิดิโอคลีเช่ียน ท่ี

ตอ้งการสร้างพระราชวงัสาํหรับบั้นปลายชีวติของพระองค ์ซ่ึงใชเ้วลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ในยคุ

สมยัของจกัรพรรด์ิดิโอเคลีเช่ียน เป็นช่วงยคุสมยัเร่ิมตน้ของจกัรวรรดิโรมนัตะวนัออก หรือ จกัรวรรดิไบแซน

ไทน์นัน่เอง พระราชวงัดิโ อเคลเช่ียนไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 ชมหอ้งโถงกลางซ่ึงมี

ทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่หอ้งอ่ืนๆ ชมลานกวา้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ี

ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวจิิตรสวยงาม อิสระใหท้่านเดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ อ่าวมาลี สตอน (MALI STON) ก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน ท่านจะไดข้า้มพรมแดน เขา้สู่

ประเทศบอสเนีย (แวะถ่ายรูป) บริเวณเมืองท่ีมีช่ือวา่วา่ เมืองนีอุม เป็นประเทศเพื่อนบา้นของโครเอเชีย โดย

ประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชีย ต่อดว้ยนาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนอีกคร้ังหน่ึงเพื่อกลบัเขา้สู่ประเทศ

โครเอเชีย เม่ือถึงเมืองมาลี สตอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัที่เดินทาง)*** 
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นาํท่านล่องเรือเยีย่มชมฟาร์มเล้ียงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเล้ียงหอยแลว้ใหท้่านไดชิ้มหอยนางรมสดๆ

จากทะเลอาเดรียติก พร้อมดว้ยเคร่ืองเคียง จิบไวน์สดเติมเตม็รสชาติ ท่ามกลางบรรยากาศท่ีสวยงามของอ่าว

มาลี สตอนจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) เมืองทางตอนใตข้องสาธารณรัฐโครเอเชีย ซ่ึงเป็น

เมืองท่ีตั้งอยูใ่นแควน้ดลัเมเทีย (Dalmatia) ซ่ึงมีพรมแดนติดกบัประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวน่ีา และประเทศมอน

เตเนโกร… อีกทั้งเป็นเมืองท่ีเรือสาํราญขนาดใหญ่นิยมมาจอดอีกดว้ย 

คํ่า นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 – 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  

  รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 

วนัทีเ่จ็ด (7) ดูบรอฟนิค – กระเช้าไฟฟ้า – ล่องเรือทะเลอาเดรียติค – กาํแพงเมืองโบราณ – ชมเมืองเก่า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั                                                                                                                

ช่วงเชา้มีเวลาช่วงสั้น ๆ ใหท้่านไดอิ้สระพกัผอ่นท่ีโรงแรมตามอธัยาศยั หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สถานี

เคเบิลคาร์เพื่อข้ึน กระเชา้ไฟฟ้า สู่ยอดเขา SRD ท่ีมีความสูง 400 เมตร เพื่อชมววิทิวทศัน์ท่ีคงความเป็น

เอกลกัษณ์ของบา้นเมืองหลงัคาสีและความงดงามทะเลอาเดรียติก ยามสีนํ้าเงินของทะเลอาเดรียติกตดักบัสีส้ม

แสดของกระเบ้ืองหลงัคาเมืองเก่า สวยงามเกินจินตนาการมากวา่คาํบรรยายใด ๆ // นาํท่านล่องเรือพาโนราม่า 

ชมความสวยงามของเมืองเก่าดูบรอฟนิคใหค้รบทุกมุมมอง โดยเรือพาโนราม่าจะล่องเลียบกาํแพงเมืองเก่ามุ่ง

หนา้สู่ “เกาะล็อกครุม” (Lokrum) แลว้แล่นชมเกาะก่อนจะกลบัเขา้สู่ท่าเรือดูบรอฟนิคแห่งเดิม โดยในอดีตสมยั

สงครามครูเสด กษตัริยริชาร์ดใจสิงห์แห่งเกาะองักฤษเคยมาแวะพกั ณ เกาะล็อกครุมแห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย นาํท่านเท่ียวชมเมืองดูบรอฟนิค ซ่ึงถือวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามติดอนัดบัตน้ๆของโลก ซ่ึงในอดีตเม่ือปี 1991 

เมืองดูบรอฟนิค ไดเ้ป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยโูกสลาฟ บา้นเรือนกวา่คร่ึง อนุสาวรียต่์างๆ เสียหาย 

และทรุดโทรม โดยมีการบูรณะเมืองส่วนท่ีเสียหายข้ึนใหม่ในระยะเวลาอนัสั้น ปัจจุบนัเมืองดูบรอฟนิค ก็

กลบัมาสวยงามอีกคร้ัง ชมทศันียภาพของเมืองซ่ึงดูบรอฟนิคมีท่ีตั้งอยูต่ามแนวชายฝ่ังทะเลอาเดรียติค ตวัเมือง
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จะเป็นป้อมปราการโบราณท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองชมแนวกาํแพงป้อมปราการท่ีมีขนาดกวา้งขวาง

ใหญ่โต ท่ีท่านสามารถข้ึนไปชมความงดงามของตวัเมืองไดอ้ยา่งดี จากนั้นใหท้่านไดถ่้ายรูปท่ีระลึกบริเวณ

จตุัรัสกลางเมืองซ่ึงเป็นสถานท่ีนดัพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานท่ีลงโทษ

ผูก้ระทาํผดิดว้ย อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปท่ีระลึกกบั เสาหินอศัวนิ, หอนาฬิกา ท่ีตั้งอยูป่ลายสุดของถนนสาย

หลกั สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1444 หนา้ปัดทาํดว้ยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตห้นา้ปัดซ่ึงแทนพระจนัทร์

บอกขา้งข้ึนขา้งแรมในสมยัก่อน และรูปป้ันของ นกับุญ St.Blaise ซ่ึงมีโบสถป์ระจาํเมืองสไตลโ์รมาเนสกแ์ห่ง

แรกของเมืองเป็นฉากหลงั / จากนั้นนาํท่านเดินข้ึน “ชมกาํแพงเมืองโบราณ” ชมความสวยงามของแนวหลงัคา

สีส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า กาํแพงแห่งน้ีมีความยาวรวมกนัประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะไดเ้พลิดเพลินชม

ความสวยงาม โดยวา่กนัวา่ ใครมาเมืองดูบรอฟนิคแลว้ไม่ไดข้ึ้นมาชมกาํแพงเมืองโบราณแห่งน้ีถือวา่มาไม่ถึง

ดูบรอฟนิค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง เมนูพเิศษ กุ้ง LOBSTER ย่าง เสิร์ฟพร้อมสปาเกต็ตี ้พร้อม

ชมการแสดงระบําลาโด้ ศิลปะการแสดงท้องถิ่นทีพ่เิศษจัดให้ชมเฉพาะท่านเท่าน้ัน!!! /  

  นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั ระดับ 4 – 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
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วนัทีแ่ปด (8) ดูบรอฟนิค – ชาฟตัท – เวยีนนา (เปลีย่นเคร่ือง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั                                                                                                           

นาํท่านชอ้ปป้ิงละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซ้ือของฝากจาก “Konzum” ซุปเปอร์

มาร์เก็ตทอ้งถ่ินท่ีมีสินคา้หลากหลายมากมาย ไม่วา่จะเป็น “KRAS”ช็อคโกแลตทอ้งถ่ิน ยีห่อ้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

ยโุรปตะวนัออก, ไวน์โลกเก่าทอ้งถ่ิน “Dingac”, “Postup” จากองุ่นพนัธ์ุทอ้งถ่ิน “Plavac Mali” คุณภาพระดบั

เดียวกบัไวน์ฝร่ังเศสหรืออิตาเล่ียน และสินคา้อ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

13.00 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิค (หากมีการทาํการคืนภาษีกรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์ใหท้ราบดว้ย) 

14.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ เวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบินท่ี OS 732 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.15 นาที) 

16.25 น. เดินทางถึง เวยีนนา แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง /ระหวา่งรอเคร่ืองในสนามบินเวยีนนา ท่านสามารถซ้ือสินคา้ใน

สนามบิน หากราคาสินคา้ใน บิลเดียวกนัเกิน 75 ยโูร สามารถทาํภาษีคืนได ้(TAX REFUND) กรุณาสอบถามท่ี

เจา้หนา้ท่ี INFORMATION สนามบินเวยีนนา 

23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่OS 025 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ช่ัวโมง) 

วนัท่ีเกา้  (9) กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

                      14.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม.. 

********************************************** 
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อตัราค่าบริการ 

** ราคานีเ้ป็นราคาผู้ใหญ่หากไม่ครบอาจจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม** 

***ในกรณ ีทีม่ีผู้เดินทางไม่ครบ ทางบริษัทอาจจะขออนุญาตเกบ็ค่าบริการเพิม่ 5,000 บาท  

*** ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม *** 

อตัรานีร้วม  

• ตัว๋เคร่ืองบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลบั (ชั้น ECONOMY) ตามรายการท่ีระบุไว ้    

• ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ       

• ค่าธรรมเนียม วซ่ีาโครเอเชีย 

• ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทางตามท่ีระบุ          

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

• ค่าพาหนะในระหวา่งนาํเท่ียวทั้งหมดตามท่ีระบุ         

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ  

• หวัหนา้ทวัร์ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง        

• นํ้าด่ืม วนัละ 2 ขวด / วนั / ท่าน 

• ประกนัภยัการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวติ) / 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา)   

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถต่างประเทศ 

อตัรานีไ้ม่รวม   

• ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง ( พาสปอร์ต ) 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์/ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษใน

ร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให ้เป็นตน้  

• ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทวัร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน 

 

 

 

รหัส วนัทีเ่ดินทาง 
ราคาค่าทวัร์ 

25 ท่านขึน้ไป 

เด็ก พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 
ห้องเดี่ยว จํานวนทีน่ั่งทีม่ี 

HR19-001 

HR19-004 

HR19-005 

HR19-007 

05 – 13 เม.ย. 19 

10 – 18 เม.ย. 19 

11 – 19 เม.ย. 19 

26 เม.ย. – 04 พ.ค. 19 

99,900.- 94,900.- 21,900.- 25+1 
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การเลอืกหรือการเปลี่ยนเมนูอาหาร 

• ทุกท่านจําเป็นจะต้องแจ้งการเปลีย่นแปลงอาหารก่อนเดินทางเท่าน้ัน โดยเมนูอาหารจะเปลีย่นตามความเหมาะสมกบั

เมนูอาหารของมือ้น้ันๆ และทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

• หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนเดินทางเท่าน้ัน 

• หากท่านใดไม่รับประทานเนื้อววั จําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนเดินทางเท่าน้ัน และทางบริษัทจะเปลีย่นเป็นเมนูหมู 

หรือ ไก่ ให้ตามความเหมาะสมของร้านอาหาร 

• หากแจ้งการเปลีย่นแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สวามารถเปลี่ยนแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้นบางกรณี) และทางบริษัทจะ

ไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน  

วธีิการจองทวัร์ 

กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3  วนั จากวนัจอง (First come First served)  และชาํระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 

วนั หรือ เม่ือทางสายการบินมีการเรียกออกตัว๋ โดยทางบริษทัทวัร์ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน  

เงื่อนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

• ยกเลิกหลงัการจอง ปรับเงินทนัที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินทั้งหมด ( หลงัจากหักค่าใช้จ่ายตามจริง )  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000.- บาท / ท่าน   

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ 

• ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 

• หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 

• หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดรั้บวซ่ีา ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และหากวซ่ีาของผูเ้ดินทาง

ไม่ผา่น ทางบริษทัฯจะทาํการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ข้ึนอยูก่บั CONDITION ของทางสายการบิน 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าโครเอเชีย ประจําปี 2018 

• พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใชง้านเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน และสาํเนาหนา้พาสปอร์ต  

• รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลงัสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตา ขนาดใบหนา้ ประมาณ 70-80 %  

• สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาทะเบียนสมรส  

• หลกัฐานการเงิน: จดหมายแบงค ์(BANK GUARANTEE)  หรือ สาํเนาบุค๊แบง้คย์อ้นหลงั 6 เดือน  

• จดหมายการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น  

• กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ หรือ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  

• กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษาใหข้อหนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจริงเท่านั้น และบตัรประจาํตวันกัเรียน

หรือนกัศึกษา 
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โปรดทราบ ! 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ก่อน อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสาย การ

บิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะคาํนึงถึง

ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือ

การเขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

 

***เมื่อท่านจองทวัร์และชําระเงินมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว** 


