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วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ 
20.30 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารช้ัน 4  
 ประตู 10 แถว U เคานเ์ตอร์ สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือสั้นๆ วา่ HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ม 

น าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด 

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะ
ส าแดง 
ต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ [ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ 
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

22.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอสิตนับูล (Istanbul) ประเทศตุรก ี(Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 065 (ใช้เวลาเดินทาง 10  
 ช่ัวโมง 55 นาที) 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) อสิตัลบูล (ตุรก)ี – ซาเกร็บ (โครเอเชีย) – รัสต็อคเก้ – พลทิวเิซ่  
05.45 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอสิตนับูล (Istanbul)  
 รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
08.05 น. น าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงซาเกร็บ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย (Croatia) เท่ียวบินท่ี TK 1053 (ใช้เวลาเดินทาง  
 2 ช่ัวโมง 10 นาที) 
08.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตซิาเกร็บ “Zagreb International Airport” กรุงซาเกร็บ (Zagreb) ประเทศ 
 โครเอเชีย (Croatia) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้  
 รถโคช้ปรับอากาศรอรับ เพื่อน าท่านไปเท่ียวชม กรุงซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงของ ประเทศโครเอเชีย (Croatia)  
 น าท่านไปสมัผสัเสน่ห์ของความเป็นเมืองยคุกลางใน ย่านเมืองเก่า “Upper Town” ซ่ึงมีซุม้ประตูหินเป็นสญัลกัษณ์  
 บริเวณทางเขา้โดยยา่นเก่าแก่แห่งน้ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงจุดแรก น าท่านชม ก าแพงเมืองเก่า “Old Town  

 Gate” ท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือลอ้มรอบบริเวณเมืองเก่าเอาไว ้ถดัมาท่านจะพบกบั โบสถ์เซนต์มาร์ค “St. Mark’s Church”  
 ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่ก่อนศตวรรษท่ี 13 ผสมผสานศิลปะหลากหลายเขา้ดว้ยกนั คือแบบโรมาเนสก ์ท่ีบริเวณดา้นทิศใต ้ต่อมา 
 ในศตวรรษท่ี 14 โบสถถู์กสร้างใหม่ในรูปแบบศิลปะโกธิค ท่ีน่าสนใจมากก็คือ ส่วนหลงัคาโบสถ ์ท่ีเรียงแผน่ปูหลงัคาเป็น 
 รูปสญัลกัษณ์ของกองทพัซาเกร็บ ก่อนลงจาก ย่านเมืองเก่า “Upper Town” แวะใหท่้านข้ึนไปยงัจุดชมววิ ท่ีจะท าให ้
 ท่านสามารถมองเห็น เมืองซาเกร็บ (Zagreb) ท่ีหลงัคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง  
12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 อิสระท่านชม ตลาดกลางเมือง “Dolac Market” ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่ มีสีสนัสดใส ขายไมด้อกไมป้ระดบัและผลไม ้ 
 จากนั้นเดินทางผา่นชมธรรมชาติ และความงามของทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีรายลอ้มดว้ยป่าเขา สลบั ทุ่งหญา้ ฟาร์มเกษตรท่ี 
 อุดมสมบูรณ์ สู่ อุทยานแห่งชาตทิะเลสาบพลทิวเิซ่ “Plitvice Lakes National Park” (ระยะทาง 137 กิโลเมตร ใช้ 
 เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ท่ีตั้งอยูใ่จกลางของประเทศ ถูกคน้พบข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1949 ปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีประมาณ 300  
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 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่ง และป่าไมน้านาพนัธ์ุ จนองค์การยูเนสโก้ UNESCO ได้ประกาศให้เป็นมรดก 
 โลกในปี ค.ศ.1979 
18.00 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Jezero Hotel   หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3) อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวเิซ่ – ซาดาร์  

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านไปเดินเท่ียว ชมความงามของ อุทยานแห่งชาตทิะเลสาบพลทิวเิซ่ “Plitvice Lakes National Park” 
 ท่ีประกอบดว้ยทะเลสาบมากถึง 16 แห่งท่ีลดหลัน่กนัเป็นชั้นๆ และถูกกั้นออกจากกนัดว้ยเขื่อนท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ 
 ซ่ึงเกิดจากคราบหินปูนท่ีทบัถมพอกพนูข้ึนเป็นชั้นหนาๆ อนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ มอส สาหร่าย และแบคทีเรีย ในแต่ละปี  
 มอส สาหร่าย และแบคทีเรีย เหล่าน้ีจะแพร่ขยายเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ท าใหเ้ข่ือนกั้นทะเลสาบมีความสูงเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียปีละ  
 1 ซ.ม. นอกจากความสวยงามแลว้ทะเลสาบแห่งน้ียงัแวดลอ้มไปดว้ยป่าเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นถ่ินอาศยัของสตัวป่์านานา 
 ชนิด อาทิเช่น หมีสีน ้ าตาล นกอินทรี และนกชนิดอ่ืนๆ อีกราว 140 สายพนัธ์ุ ในช่วงน้ีใหทุ้กท่านไดผ้อ่นคลาย และสมัผสั 
 ธรรมชาติท่ีมีความสวยงามกนัอยา่งเตม็อ่ิม 
12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 118  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที) เมืองท่า 
 ส าคญัริม ทะเลเอเดรียตกิ “Adriatic Sea” เป็นเมืองเก่าแก่มีอายกุวา่ 3,000 ปีมาแลว้ ตั้งแต่สมยัโรมนัเรืองอ านาจ จนถึง 
 ปัจจุบนั ไม่วา่จะอยูส่่วนไหนของเมือง ท่านก็สามารถมองเห็นร่องรอยของอารยธรรมโรมนัไดท้ัว่ไป น าท่านชม เมืองซาดาร์  
 (Zadar) โดยเร่ิมกนัท่ี โบสถ์ประจ าเมืองซาดาร์ “Zadar Cathedral of Anastasia” สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 9 ใน 
 แบบไบเซนไทน์ และไดรั้บการก่อสร้างเพ่ิมเติมในศตวรรษท่ี 12 และ 13 ในแบบโรมนัเนสก ์ผา่นชม โบสถ์เซนต์โดแนท  
 “The Church of St. Donat” สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 9 และเป็นโบสถไ์บเซนไทนท่ี์ใหญ่ท่ีสุดใน แคว้นดลัเมเชีย  
 (Dalmatia) ถือวา่โบสถแ์ห่งน้ีเป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของเมืองอีกดว้ย แลว้ผา่นชม โรมนัฟอรัม “Roman Forum”  
 ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 1 มีความยาวประมาณ 90 เมตร และกวา้ง 45 เมตร ปัจจุบนัยงัคงหลงเหลือซากส่ิงก่อสร้างในยคุ 
 โรมนั ณ ท่ีแห่งน้ี  
18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Kolovare Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง (4) ซาดาร์ – อุทยานแห่งชาติครึกคา – ซีเบนิค  – โทรเกยีร์ – สปลทิ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ อุทยานแห่งชาตคิรึกคา “Krka National Park” (ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 

ประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) อุทยานแห่งชาติแห่งท่ี 7 ของ โครเอเชีย (Croatia) ซ่ึงมีอาณาบริเวณถึง 109 ตารางกิโลเมตร 
บนชายฝ่ัง แม่น า้ครึกคา “Krka River” ท่ีมีความยาว 72 กิโลเมตร เชิญเพลิดเพลินกบัความงามของพฤกษานานาพนัธ์ุ  

 เดินชมธรรมชาติอนัแสนบริสุทธ์ิ ตระการตาดว้ยน ้ าตกแสนสวยไหลผา่น น าความชุ่มช่ืนสู่ท่านใหส้มกบัเป็นวนัพกัผอ่น 
อนัส าคญั น าท่านเดินทางสู่ เมืองซีเบนิค (Sibenik) (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เมืองเก่า
ริมฝ่ัง ทะเลเอเดรียตกิ “Adriatic Sea” ไดรั้บอิทธิพลสถาปัตยกรรมจาก เวนิส (Venice) 

12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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 น าท่านชม เมืองซีเบนิค (Sibenik) เมืองท่ีเป็นท่าเรือน ้ าลึกบริเวณปาก แม่น า้ครึกคา “Krka  River” ท่ีไดรั้บอิทธิพล
 ทางสถาปัตยกรรมจาก อติาล ี(Italy) และเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเมืองหน่ึงของ โครเอเชีย (Croatia) เมืองนีอ้งค์การ  
 UNESCO ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1997 น าท่านชม ป้อมปราการสมยักลาง “St. Anne Fort” ชมตวั 
 เมืองเก่าท่ีหลงัคาอาคารบา้นท าดว้ยกระเบ้ืองสีแดง สไตลเ์รอเนอซองส์ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากทาง อติาล ี(Italy) ผา่นชม สภา 
 ว่าการเมืองเก่า “The Old Loggia” ท่ีสร้างข้ึนราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 และ มหาวหิารเซ็นต์เจมส์ “Cathedral of  

 St. James” ท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเล่ียน กบัดลัเมเช่ียนไดอ้ยา่งลงตวังดงาม ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางต่อสู่  
 เมืองโทรเกยีร์ (Trogir) (ระยะทาง 46 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองเลก็ๆ ท่ีเคยถูกปกครองโดยกรีก  
 และโรมนั ท าให ้เมืองโทรเกยีร์ (Trogir) ไดรั้บอิทธิพลทาง ศิลปะ และสถาปัตยกรรมจากกรีก-โรมนัมากมาย ปัจจุบัน 
 ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดจีนท าให้ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997  
 น าท่านเดินชมภายใน เขตเมืองเก่า “Old Town” ซ่ึงจะไดช้มสถาปัตยกรรม สไตลก์รีกโรมนั โบราณ อาทิ เช่น ประตู 
 เมือง “Kopnena Vrata” ท่ีไดมี้การบูรณะข้ึนใหม่เม่ือสมยัศตวรรษท่ี 16 ชม หอนาฬิกา “Foggia and of Clock  

 Tower” สร้างสมยัศตวรรษท่ี 14 น าท่านชม มหาวหิารเซนต์ลอว์เลนซ์ “Cathedral of St. Lawrence” ท่ีสร้างข้ึน 
 ในคริสศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสร้างนบัสิบปี งดงามดว้ย กรอบ และบานประตูหินแกะสลกั ในรูปแบบของโรมานเนสก ์ท่ี 
 มีสิงโต, อดมั&อีฟ และรูปสลกันกับุญ องคส์ าคญัต่างๆ กระทัง่ถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองสปลทิ (Split)  
 (ระยะทาง 28 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)  
18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Katarina Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5)  สปลทิ – มาล ีสตอน – ดูบรอฟนิค 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านชม เมืองสปลทิ (Split) เมืองใหญ่อนัดบัท่ี 2 รองจาก เมืองซาเกร็บ (Zagreb) เป็นเมืองศูนยก์ลางการพาณิชย ์ 
 ศูนยก์ลางทางธุรกิจ การคมนาคม ของ แคว้นดลัเมเชีย (Dalmatia) โดยเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ี องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศ 
 ขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก น าท่านไปเขา้ชม พระราชวงัดโิอคลเีทยีน “Diocletian’s Palace” ท่ีสร้างข้ึนในยคุ 
 โรมนัโบราณ ชมสถาปัตยกรรมหรือลานกวา้งท่ีมีเสาสไตลโ์รมนัเรียงรายภายในพระราชวงั ซ่ึงประกอบดว้ยไปดว้ย ทางเข้า 
 หลกั “Golden Gate” ห้องโถงกลาง “The Vestibul” ซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมตอ่สู่หอ้งอ่ืนๆ ชมลานกวา้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ย 
 เสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมตอ่ดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวจิิตรสวยงาม นอกจากน้ียงัมี มหาวหิาร 
 เทพเจ้าจูปิเตอร์ “Jupiter Temple” โบสถ์แห่งเทพวนีัส “Temple of Venus” และ มหาวหิารเซนต์ดูช  
 “St.Duje Cathedral” ซ่ึงมีหอระฆงั “Bell Tower” ท่ีจดัเรียงรายรวมกนัอยา่งลงตวั ท่ีสวยงามและยงัเป็น 
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 สญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองสปลทิ (Split) 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่บริเวณ อ่าวมาล ีสตอน “Mali Ston” (ระยะทาง 186 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  
 เม่ือถึง เมืองมาล ีสตอน (Mali Ston) น าท่านล่องเรือ เยีย่มชมฟาร์มเล้ียงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเล้ียงหอย (ทัง้นี ้
 ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั) ใหท่้านไดชิ้มหอยนางรมสดๆ จาก ทะเลเอเดรียตกิ “Adrati Sea” พร้อมดว้ยเคร่ือง 
 เคียง เติมเตม็รสชาติท่ามกลางบรรยากาศท่ีสวยงามของ อ่าวมาล ีสตอน “Mali Ston” กระทัง่ไดเ้วลาสมควร น าท่าน 
 เดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) (ระยะทาง 53 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองโบราณแห่งน้ี 
 เป็นหน่ึงในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป มีฉายาวา่เป็นไข่มุกแห่ง ทะเลเอเดรียตกิ “Adratic Sea” ซ่ึงก็นบัวา่เป็นเมืองท่ีมี 
 เอกลกัษณ์เป็นของตนเอง โดยเฉพาะเร่ืองของการวางผงัเมืองท่ีสวยงาม ในอดีตนั้น เมืองดูบรอฟนคิ (Dubrovnik) เป็น 
 เมืองท่ีมีอ านาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 เป็นตน้มา มีอ านาจในการควบคุมการเดินเรือใน ทะเลเอเดรียตกิ “Adratic  

 Sea” และ เมดเิตอร์เรเนียน “Mediterranean Sea” เป็นเมืองท่ีมีความ ส าคญัทางธุรกิจเป็นอยา่งมากดว้ยเหตุน้ีเอง  
 เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) จึงเป็นเมืองท่ีร ่ ารวย มีเงินทองเหลือเฟือในการตกแต่งพระราชวงั โบสถ ์วหิาร จตัุรัส  
 น ้าพ ุและบา้นเรือนต่างๆ อยา่งงดงามตามยคุสมยั  เป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมกอธิค เรเนซองค ์และบาโรค ท่ีมีอยูเ่ตม็ทั้ง 
 เมือง และ UNESCO ได้ประกาศขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก 
19.00 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Grand Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  ดูบรอฟนิค – นีอุม (บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า) – คราวซิ – โมสตาร์  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าลูกคา้บริษทัไฮไลทฯ์ เท่ียวชม เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ในบริเวณ เขตเมืองเก่า “Grad Old City” ท่ีมี 
 เร่ืองราวท่ีน่าสนใจมากมาย เร่ิมจากในส่วนตน้ถนน จะเห็นภูมิปัญญาโบราณในการท าน ้ าประปาโดยการท ารางน ้ าติด  
 ก าแพงเมือง “CityWall” โดยน าน ้ าจากภูเขา เขา้มาเก็บไวท่ี้น ้ าพใุหญ่ของเมือง ซ่ึงจะเป็นลกัษณะน ้ าพทุรงกลมใหญ่  
 เป็นน ้ าพใุหญ่ท่ีช่ือวา่ โอโนฟริโอ้ “Onofrio Fountain” ท่ีเตม็ไปดว้ยผูค้นนัง่กินไอศครีมกนัรอบน ้ าพ ุเยื้องกบัน ้ าพ ุ 
 มีตึกอยูตึ่กหน่ึงท่ีน่าสนใจอยา่งมาก ยิง่ใครท่ีเรียนเภสชัฯมา เพราะตึกสถาปัตยกรรมโกธิกน้ี คือร้านขายยาท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 
 แห่งหน่ึงของยโุรปใน อารามนักบวช “Franciscan Monastery” จากนั้นเขา้สู่ ถนนการค้าเส้นส าคญัของเมือง ท่ี 
 เรียกวา่  “Placa” ท่ีเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียว ดว้ยความยาวเพียง 292 เมตร ท่ามกลางตึกแบบบาร๊อค ริมถนนเสน้หลกัน้ี 
 เตม็ไปดว้ย ร้านขายของท่ีระลึก ท่ีมีเสน่ห์มาก ก็น่าเป็นตรอกซอยเลก็ๆ มีร้านกาแฟ ร้านอาหารเลก็ๆ ท่ีน่าแวะมากมาย และ 
 สุดถนน คือ หอนาฬิกาโบราณ “Bell Tower Clock” และ พระราชวงัสปอนซ่า “The Sponza Palace”  
 พระราชวงังดงามในสถาปัตยกรรมโกธิก ผสมเรอเนซองส์ แต่เดิมคือ ศุลกากรของเมือง ท่ีเก็บภาษีจากการคา้ขายสินคา้ทาง 
 เรือ เดินไปทางซา้ยของ หอนาฬิกาโบราณ “Bell Tower Clock” ก็เจอ พระราชวงัเรคเตอร์ส “Rector’s Palace”  
 ในปี ค.ศ. 1667 แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่สุดท่ีท าให ้เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ราบเป็นหนา้กลอง แต่มีสองส่ิงท่ีไม่ 
 ค่อยเป็นอะไร นัน่คือ พระราชวงัสปอนซ่า “The Sponza Palace” และ พระราชวงัเรคเตอร์ส “Rector’s Palace”  
 เป็นสถานท่ีท่ีผูป้กครองของเมืองท างาน และอาศยัอยู ่ 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางขา้มพรมแดนกนัท่ีบริเวณ เมืองนีอุม (Neum) ท่ีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวโครแอท เพราะเป็น 
 ดินแดนท่ีขวางกนับางส่วนของ ประเทศโครเอเชีย (Croatia) (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง  
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 15 นาที) จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองคราวซิ (Kravice) (ระยะทาง 69 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1  
 ช่ัวโมง 30 นาที) เพื่อไปแวะชม น า้ตกคราว ิซ “Kravice Waterfalls” น ้ าตกขนาดใหญ่บนแม่น ้ าทรีบาแซท มีความสูง 
 ประมาณ 25 เมตร และจากปลายน ้ าตกถึงรัศมีโดยรอบทะเลสาบ จะกวา้งถึง 125 เมตร ซ่ึงเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควรพลาด  
 ในการแวะชมน ้ าตกแห่งน้ี จากนั้น น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองโมสตาร์ (Mostar) เมืองท่ีเคยถูกระเบิดคร้ังใหญ่และ 
 โดนผลกระทบในช่วงสงครามระหวา่งเซิร์บกบัโครแอตมาอยา่งยาวนาน (ระยะทาง 41 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 1 ช่ัวโมง) เมืองท่ีมีการแบ่งแยกฝ่ังของศาสนา ระหวา่งศาสนาอิสลาม กบั คริสต ์โดยมีแม่น ้ าขวางกนั 
19.00 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Mapas Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7)  โมสตาร์ – คอนยคิ – ซาราเยโว  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยคิ (Konjic) เมืองเลก็ๆ ท่ีอยูติ่ดริมแม่น ้ า และลอ้มรอมไปดว้ยหุบเขา (ระยะทาง 69  
 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) น าท่านชมเมืองเลก็ๆ แห่งน้ี ท่ีเป็นสถานท่ีพกัผอ่นและท ากิจกรรมของทั้ง 
 ชาวเมืองและนกัท่องเท่ียว ดว้ยความสวยงามของแม่น ้ าท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้มาอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี จากนั้นน าท่าน 
 ออกเดินทางเขา้สู่ กรุงซาราเยโว (Sarajevo) เมืองหลวงของ ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวน่ีา (Bosnia and  

 Herzegovina) เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยประวติัศาสตร์และความงามของสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบท่ียงัคงสภาพเดิม  
 (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 ท่านเท่ียวชม กรุงซาราเยโว (Sarajevo) โดยจะไปกนัท่ีบริเวณ จตัุรัสกลางเมืองอนัเก่าแก่ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทาง 
 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของเมือง สร้างข้ึนตั้งแตศ่ตวรรษท่ี15 ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นถนนสายหลกัของเมือง ส่วนเมือง 
 เก่าก็จะเตม็ไปดว้ยร้านคา้ ร้านของท่ีระลึก มีเวลาใหท่้านอิสระเดินเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  President Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง (8)  ซาราเยโว – อสิตันบูล (ตุรก)ี 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตซิาราเยโว “Sarajevo International Airport” 
11.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอสิตนับูล (Istanbul) โดยเท่ียวบินท่ี TK 1022 (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 45 นาที) 
15.25 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิสิตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอสิตนับูล (Istanbul) รอ 
 เปล่ียนเท่ียวบิน 
18.35 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TK 058 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 15 นาที) 
 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง (9) กรุงเทพฯ 
07.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


Discovery Croatia & Bosnia and Herzegovina 9 Days TK Nov – Dec 2019 7 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

 

หมายเหตุ 

-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 20 ท่านโดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 10 วนั 
 และยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน
 เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบินการนดัหยดุงาน, 
 ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  
-  บริษทัฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็ก อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ และ ท่านท่ีตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แตมี่
 การตกลงกบัพนกังานขาย  
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศใด
 ประเทศหน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอการันตีวา่กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หากท่าน
 ออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่าน
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี  
- บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมือง อนั
 เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์ เพ่ือใหท่้านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข  
 
 

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ ท่านละ 79,900 .-    บาท  
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 78,000 .-    บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 75,000 .-    บาท 
หักตัว๋เคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่) ท่านละ 24,000 .-    บาท 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 11,000 .-    บาท 
 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ - อสิตนับูล - ซาเกร็บ // ซาราเยโว - อสิตนับูล - กรุงเทพฯ 

** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอตัรา ณ เดือนสิงหาคม 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา  
4. โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน จ านวน 6 คืนพร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
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5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
7. ค่าทปิคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั 7 มือ้ และอาหารค า่ 6 มือ้  
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอบุัตเิหตุระหว่าง 
 การเดนิทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสัง่มาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ 
4. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ขึน้อยู่กบัการบริการ  
5. อตัราผกผนัน ้ ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับข้ึนจากสายการบิน 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
 
 
 
 
 

การยกเลกิการเดนิทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั    คืนเตม็จ านวน 

 ยกเลกิการเดนิทาง 20 - 29 วนัขึน้ไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 - 19 วนั  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 1 - 14 วนั  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนัก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป–กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือ
ยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
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โรงแรม และ ห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้าน
ไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น  

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศ โครเอเชีย,  บอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวน่ีา 
 

1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีหนา้เล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสี 3.5 x 4.5 ซ.ม. 2 รูป (หนา้เตม็ 70-80 % ของภาพ) หนา้ตรงไม่เอียงขา้ง ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน และอดัจาก
 ร้านถ่ายรูปเท่านั้น  
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี) ทะเบียนสมรส – หยา่ - มรณะบตัร (ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้ 

เป็นนาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกลุ (ถา้มี)  (เป็นส าเนาทั้งหมด)    
4. หลกัฐานการงาน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ช่ือสถานทูต เท่านั้น!!!   

 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างาน และระบุวนัลา   
 เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี  
 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่ 

5. หลกัฐานการเงิน  
 กรณอีอกค่าใช้จ่ายเอง ใชห้นงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นเป็นภาษาองักฤษ และส าเนาสมุด 
 บญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั)  หรือแนะน าใหใ้ช ้ BANK  STATEMENT ท่ีทางธนาคารออกให ้ 
 กรณีมผู้ีออกค่าใช้จ่ายให้ ใหบุ้คคลท่ีออกค่าใชจ่้ายท าหนงัสือการันตีจากธนาคาร ท่ีมีช่ือระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรองการันตี  

 พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั) ส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชน ของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้  
6. หนงัสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอ
 เท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน  

 

*** บริษทัสามารถย่ืนเอกสารแทนลูกค้าได้ โดยลูกค้าไม่ต้องมาโชว์ตัว *** 
เอกสารทั้งหมดจะถูกส่งไปยงั สถานทูตในต่างประเทศเพ่ือการพจิารณา 

สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาประมาณวซ่ีา 45 วนัท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


Discovery Croatia & Bosnia and Herzegovina 9 Days TK Nov – Dec 2019 11 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

 

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดนิทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารทีต้่องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือววั ** 

No. NAME No.Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 
เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขที ่993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที ่233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วนั 
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