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

HIT … อยากชวนท่านเทีย่ ว …
เส้นทาง

Discovery Croatia &
Bosnia and Herzegovina
โครเอเชีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา่ 9 วัน
กาหนดการเดินทาง
15

พฤศจิกายน / 4 ธันวาคม

2562
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วันแรกของการเดินทาง (1)
20.30 น.

2

กรุ งเทพฯ

พบกันที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารชั้น 4
ประตู 10 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ หัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์ เนชั่นนอล
ทราเวล หรื อสั้นๆ ว่า HIT รอต้อนรับและคอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ ห้าม
นาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะ
สาแดง
ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ [ICAO]
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบินจึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
22.50 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 065 (ใช้ เวลาเดินทาง 10
ชั่วโมง 55 นาที)

วันทีส่ องของการเดินทาง (2)
05.45 น.
08.05 น.
08.15 น.

12.30 น.

อิสตัลบูล (ตุรกี) – ซาเกร็บ (โครเอเชีย) – รัสต็อคเก้ – พลิทวิเซ่

ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอสิ ตันบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)
รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
นาท่านเดินทางต่อสู่ กรุงซาเกร็บ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย (Croatia) เที่ยวบินที่ TK 1053 (ใช้ เวลาเดินทาง
2 ชั่วโมง 10 นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ “Zagreb International Airport” กรุงซาเกร็บ (Zagreb) ประเทศ
โครเอเชีย (Croatia) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
รถโค้ชปรับอากาศรอรับ เพื่อนาท่านไปเที่ยวชม กรุงซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงของ ประเทศโครเอเชีย (Croatia)
นาท่านไปสัมผัสเสน่ห์ของความเป็ นเมืองยุคกลางใน ย่ านเมืองเก่ า “Upper Town” ซึ่งมีซุม้ ประตูหินเป็ นสัญลักษณ์
บริ เวณทางเข้าโดยย่านเก่าแก่แห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ซึ่งจุดแรก นาท่านชม กาแพงเมืองเก่า “Old Town
Gate” ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อล้อมรอบบริ เวณเมืองเก่าเอาไว้ ถัดมาท่านจะพบกับ โบสถ์ เซนต์ มาร์ ค “St. Mark’s Church”
ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่ 13 ผสมผสานศิลปะหลากหลายเข้าด้วยกัน คือแบบโรมาเนสก์ ที่บริ เวณด้านทิศใต้ ต่อมา
ในศตวรรษที่ 14 โบสถ์ถูกสร้างใหม่ในรู ปแบบศิลปะโกธิค ที่น่าสนใจมากก็คือ ส่วนหลังคาโบสถ์ ที่เรี ยงแผ่นปูหลังคาเป็ น
รู ปสัญลักษณ์ของกองทัพซาเกร็ บ ก่อนลงจาก ย่ านเมืองเก่ า “Upper Town” แวะให้ท่านขึ้นไปยังจุดชมวิว ที่จะทาให้
ท่านสามารถมองเห็น เมืองซาเกร็บ (Zagreb) ที่หลังคาอาคารเป็ นสี แดงอิฐทั้งเมือง
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระท่านชม ตลาดกลางเมือง “Dolac Market” ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสนั สดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับและผลไม้
จากนั้นเดินทางผ่านชมธรรมชาติ และความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่ าเขา สลับ ทุ่งหญ้า ฟาร์มเกษตรที่
อุดมสมบูรณ์ สู่ อุทยานแห่ งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ “Plitvice Lakes National Park” (ระยะทาง 137 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ที่ต้ งั อยูใ่ จกลางของประเทศ ถูกค้นพบขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1949 ปั จจุบนั มีพ้นื ที่ประมาณ 300
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18.00 น.

ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่ง และป่ าไม้นานาพันธุ์ จนองค์ การยูเนสโก้ UNESCO ได้ ประกาศให้ เป็ นมรดก
โลกในปี ค.ศ.1979
อาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Jezero Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
07.00 น.

12.30 น.

18.30 น.

12.30 น.

อุทยานแห่ งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ – ซาดาร์

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านไปเดินเที่ยว ชมความงามของ อุทยานแห่ งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ “Plitvice Lakes National Park”
ที่ประกอบด้วยทะเลสาบมากถึง 16 แห่งที่ลดหลัน่ กันเป็ นชั้นๆ และถูกกั้นออกจากกันด้วยเขื่อนที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ
ซึ่งเกิดจากคราบหิ นปูนที่ทบั ถมพอกพูนขึ้นเป็ นชั้นหนาๆ อันเป็ นที่อยูอ่ าศัยของ มอส สาหร่ าย และแบคทีเรี ย ในแต่ละปี
มอส สาหร่ าย และแบคทีเรี ย เหล่านี้จะแพร่ ขยายเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ ทาให้เขื่อนกั้นทะเลสาบมีความสูงเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปี ละ
1 ซ.ม. นอกจากความสวยงามแล้วทะเลสาบแห่งนี้ยงั แวดล้อมไปด้วยป่ าเขาที่อดุ มสมบูรณ์ จึงเป็ นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่านานา
ชนิด อาทิเช่น หมีสีน้ าตาล นกอินทรี และนกชนิดอื่นๆ อีกราว 140 สายพันธุ์ ในช่วงนี้ให้ทุกท่านได้ผอ่ นคลาย และสัมผัส
ธรรมชาติที่มีความสวยงามกันอย่างเต็มอิ่ม
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 118 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที) เมืองท่า
สาคัญริ ม ทะเลเอเดรียติก “Adriatic Sea” เป็ นเมืองเก่าแก่มีอายุกว่า 3,000 ปี มาแล้ว ตั้งแต่สมัยโรมันเรื องอานาจ จนถึง
ปั จจุบนั ไม่วา่ จะอยูส่ ่วนไหนของเมือง ท่านก็สามารถมองเห็นร่ องรอยของอารยธรรมโรมันได้ทวั่ ไป นาท่านชม เมืองซาดาร์
(Zadar) โดยเริ่ มกันที่ โบสถ์ ประจาเมืองซาดาร์ “Zadar Cathedral of Anastasia” สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ใน
แบบไบเซนไทน์ และได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมในศตวรรษที่ 12 และ 13 ในแบบโรมันเนสก์ ผ่านชม โบสถ์ เซนต์ โดแนท
“The Church of St. Donat” สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 และเป็ นโบสถ์ไบเซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดใน แคว้ นดัลเมเชีย
(Dalmatia) ถือว่าโบสถ์แห่ งนี้ เป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองอีกด้วย แล้วผ่านชม โรมันฟอรัม “Roman Forum”
ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 1 มีความยาวประมาณ 90 เมตร และกว้าง 45 เมตร ปัจจุบนั ยังคงหลงเหลือซากสิ่ งก่อสร้างในยุค
โรมัน ณ ที่แห่งนี้
อาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Kolovare Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง (4)
07.00 น.

3

ซาดาร์ – อุทยานแห่ งชาติครึ กคา – ซีเบนิค – โทรเกียร์ – สปลิท

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่ งชาติครึกคา “Krka National Park” (ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) อุทยานแห่งชาติแห่งที่ 7 ของ โครเอเชีย (Croatia) ซึ่งมีอาณาบริ เวณถึง 109 ตารางกิโลเมตร
บนชายฝั่ง แม่ นา้ ครึกคา “Krka River” ที่มีความยาว 72 กิโลเมตร เชิญเพลิดเพลินกับความงามของพฤกษานานาพันธุ์
เดินชมธรรมชาติอนั แสนบริ สุทธิ์ ตระการตาด้วยน้ าตกแสนสวยไหลผ่าน นาความชุ่มชื่นสู่ท่านให้สมกับเป็ นวันพักผ่อน
อันสาคัญ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซีเบนิค (Sibenik) (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เมืองเก่า
ริ มฝั่ง ทะเลเอเดรียติก “Adriatic Sea” ได้รับอิทธิพลสถาปั ตยกรรมจาก เวนิส (Venice)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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18.30 น.

นาท่านชม เมืองซีเบนิค (Sibenik) เมืองที่เป็ นท่าเรื อน้ าลึกบริ เวณปาก แม่ นา้ ครึกคา “Krka River” ที่ได้รับอิทธิพล
ทางสถาปั ตยกรรมจาก อิตาลี (Italy) และเป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของ โครเอเชีย (Croatia) เมืองนีอ้ งค์ การ
UNESCO ได้ ขน
ึ้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1997 นาท่านชม ป้อมปราการสมัยกลาง “St. Anne Fort” ชมตัว
เมืองเก่าที่หลังคาอาคารบ้านทาด้วยกระเบื้องสี แดง สไตล์เรอเนอซองส์ ที่ได้รับอิทธิพลจากทาง อิตาลี (Italy) ผ่านชม สภา
ว่ าการเมืองเก่ า “The Old Loggia” ที่สร้างขึ้นราวคริ สต์ศตวรรษที่ 15 และ มหาวิหารเซ็นต์ เจมส์ “Cathedral of
St. James” ที่ผสมผสานสถาปั ตยกรรมอิตาเลี่ยน กับดัลเมเชี่ยนได้อย่างลงตัวงดงาม ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางต่อสู่
เมืองโทรเกียร์ (Trogir) (ระยะทาง 46 กิโลเมตร ใช้ เวลา เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ที่เคยถูกปกครองโดยกรี ก
และโรมัน ทาให้ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) ได้รับอิทธิพลทาง ศิลปะ และสถาปั ตยกรรมจากกรี ก-โรมันมากมาย ปัจจุบัน
ได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่ างดีจนทาให้ ได้ รับการยกย่องจากองค์ การ UNESCO ให้ เป็ นเมืองมรดกโลก ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1997
นาท่านเดินชมภายใน เขตเมืองเก่า “Old Town” ซึ่งจะได้ชมสถาปั ตยกรรม สไตล์กรี กโรมัน โบราณ อาทิ เช่น ประตู
เมือง “Kopnena Vrata” ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อสมัยศตวรรษที่ 16 ชม หอนาฬิ กา “Foggia and of Clock
Tower” สร้างสมัยศตวรรษที่ 14 นาท่านชม มหาวิหารเซนต์ ลอว์ เลนซ์ “Cathedral of St. Lawrence” ที่สร้างขึ้น
ในคริ สศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิ บปี งดงามด้วย กรอบ และบานประตูหินแกะสลัก ในรู ปแบบของโรมานเนสก์ ที่
มีสิงโต, อดัม&อีฟ และรู ปสลักนักบุญ องค์สาคัญต่างๆ กระทัง่ ถึงเวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split)
(ระยะทาง 28 กิโลเมตรใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)
อาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Katarina Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)
07.00 น.

4

สปลิท – มาลี สตอน – ดูบรอฟนิค

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านชม เมืองสปลิท (Split) เมืองใหญ่อนั ดับที่ 2 รองจาก เมืองซาเกร็บ (Zagreb) เป็ นเมืองศูนย์กลางการพาณิ ชย์
ศูนย์กลางทางธุรกิจ การคมนาคม ของ แคว้ นดัลเมเชีย (Dalmatia) โดยเป็ นอีกเมืองหนึ่งที่ องค์การยูเนสโก้ ได้ ประกาศ
ขึน้ ทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลก นาท่านไปเข้าชม พระราชวังดิโอคลีเทียน “Diocletian’s Palace” ที่สร้างขึ้นในยุค
โรมันโบราณ ชมสถาปั ตยกรรมหรื อลานกว้างที่มีเสาสไตล์โรมันเรี ยงรายภายในพระราชวัง ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย ทางเข้ า
หลัก “Golden Gate” ห้ องโถงกลาง “The Vestibul” ซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่หอ้ งอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ดว้ ย
เสาหิ นแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม นอกจากนี้ยงั มี มหาวิหาร
เทพเจ้ าจูปิเตอร์ “Jupiter Temple” โบสถ์ แห่ งเทพวีนัส “Temple of Venus” และ มหาวิหารเซนต์ ดูช
“St.Duje Cathedral” ซึ่ งมีหอระฆัง “Bell Tower” ที่จด
ั เรี ยงรายรวมกันอย่างลงตัว ที่สวยงามและยังเป็ น
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12.00 น.

19.00 น.

สัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองสปลิท (Split)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่บริ เวณ อ่ าวมาลี สตอน “Mali Ston” (ระยะทาง 186 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เมื่อถึง เมืองมาลี สตอน (Mali Ston) นาท่านล่ องเรื อ เยีย่ มชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงหอย (ทัง้ นี้
ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศเป็ นสาคัญ) ให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆ จาก ทะเลเอเดรียติก “Adrati Sea” พร้อมด้วยเครื่ อง
เคียง เติมเต็มรสชาติท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของ อ่ าวมาลี สตอน “Mali Ston” กระทัง่ ได้เวลาสมควร นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) (ระยะทาง 53 กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองโบราณแห่งนี้
เป็ นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป มีฉายาว่าเป็ นไข่มุกแห่ง ทะเลเอเดรียติก “Adratic Sea” ซึ่งก็นบั ว่าเป็ นเมืองที่มี
เอกลักษณ์เป็ นของตนเอง โดยเฉพาะเรื่ องของการวางผังเมืองที่สวยงาม ในอดีตนั้น เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เป็ น
เมืองที่มีอานาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็ นต้นมา มีอานาจในการควบคุมการเดินเรื อใน ทะเลเอเดรียติก “Adratic
Sea” และ เมดิเตอร์ เรเนียน “Mediterranean Sea” เป็ นเมืองที่มีความ สาคัญทางธุรกิจเป็ นอย่างมากด้วยเหตุน้ ี เอง
เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) จึงเป็ นเมืองที่ร่ ารวย มีเงินทองเหลือเฟื อในการตกแต่งพระราชวัง โบสถ์ วิหาร จัตุรัส
น้ าพุ และบ้านเรื อนต่างๆ อย่างงดงามตามยุคสมัย เป็ นเมืองที่มีสถาปั ตยกรรมกอธิค เรเนซองค์ และบาโรค ที่มีอยูเ่ ต็มทั้ง
เมือง และ UNESCO ได้ ประกาศขึน้ ทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลก
อาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Grand Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่หกของการเดินทาง (6)
07.00 น.

12.00 น.

5

ดูบรอฟนิค – นีอุม (บอสเนียและเฮอร์ เซโกวีน่า) – คราวิซ – โมสตาร์

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาลูกค้าบริ ษทั ไฮไลท์ฯ เที่ยวชม เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ในบริ เวณ เขตเมืองเก่ า “Grad Old City” ที่มี
เรื่ องราวที่น่าสนใจมากมาย เริ่ มจากในส่วนต้นถนน จะเห็นภูมิปัญญาโบราณในการทาน้ าประปาโดยการทารางน้ าติด
กาแพงเมือง “CityWall” โดยนาน้ าจากภูเขา เข้ามาเก็บไว้ที่น้ าพุใหญ่ของเมือง ซึ่งจะเป็ นลักษณะน้ าพุทรงกลมใหญ่
เป็ นน้ าพุใหญ่ที่ชื่อว่า โอโนฟริโอ้ “Onofrio Fountain” ที่เต็มไปด้วยผูค้ นนัง่ กินไอศครี มกันรอบน้ าพุ เยื้องกับน้ าพุ
มีตึกอยูต่ ึกหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมาก ยิง่ ใครที่เรี ยนเภสัชฯมา เพราะตึกสถาปั ตยกรรมโกธิกนี้ คือร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งของยุโรปใน อารามนักบวช “Franciscan Monastery” จากนั้นเข้าสู่ ถนนการค้ าเส้ นสาคัญของเมือง ที่
เรี ยกว่า “Placa” ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ด้วยความยาวเพียง 292 เมตร ท่ามกลางตึกแบบบาร๊ อค ริ มถนนเส้นหลักนี้
เต็มไปด้วย ร้านขายของที่ระลึก ที่มีเสน่ห์มาก ก็น่าเป็ นตรอกซอยเล็กๆ มีร้านกาแฟ ร้านอาหารเล็กๆ ที่น่าแวะมากมาย และ
สุดถนน คือ หอนาฬิ กาโบราณ “Bell Tower Clock” และ พระราชวังสปอนซ่ า “The Sponza Palace”
พระราชวังงดงามในสถาปั ตยกรรมโกธิก ผสมเรอเนซองส์ แต่เดิมคือ ศุลกากรของเมือง ที่เก็บภาษีจากการค้าขายสิ นค้าทาง
เรื อ เดินไปทางซ้ายของ หอนาฬิ กาโบราณ “Bell Tower Clock” ก็เจอ พระราชวังเรคเตอร์ ส “Rector’s Palace”
ในปี ค.ศ. 1667 แผ่นดินไหวครั้งใหญ่สุดที่ทาให้ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ราบเป็ นหน้ากลอง แต่มีสองสิ่ งที่ไม่
ค่อยเป็ นอะไร นัน่ คือ พระราชวังสปอนซ่ า “The Sponza Palace” และ พระราชวังเรคเตอร์ ส “Rector’s Palace”
เป็ นสถานที่ที่ผปู ้ กครองของเมืองทางาน และอาศัยอยู่
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนกันที่บริ เวณ เมืองนีอุม (Neum) ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวโครแอท เพราะเป็ น
ดินแดนที่ขวางกันบางส่วนของ ประเทศโครเอเชีย (Croatia) (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
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19.00 น.

15 นาที) จากนั้นนาท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองคราวิซ (Kravice) (ระยะทาง 69 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1
ชั่วโมง 30 นาที) เพื่อไปแวะชม นา้ ตกคราวิ ซ “Kravice Waterfalls” น้ าตกขนาดใหญ่บนแม่น้ าทรี บาแซท มีความสูง
ประมาณ 25 เมตร และจากปลายน้ าตกถึงรัศมีโดยรอบทะเลสาบ จะกว้างถึง 125 เมตร ซึ่งเป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
ในการแวะชมน้ าตกแห่งนี้ จากนั้น นาท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองโมสตาร์ (Mostar) เมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และ
โดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอตมาอย่างยาวนาน (ระยะทาง 41 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
1 ชั่วโมง) เมืองที่มีการแบ่งแยกฝั่งของศาสนา ระหว่างศาสนาอิสลาม กับ คริ สต์ โดยมีแม่น้ าขวางกัน
อาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Mapas Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7)
07.00 น.

12.00 น.

18.30 น.

11.40 น.
15.25 น.
18.35 น.

ซาราเยโว – อิสตันบูล (ตุรกี)

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติซาราเยโว “Sarajevo International Airport”
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเที่ยวบินที่ TK 1022 (ใช้ เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาที)
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอสิ ตันบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอ
เปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TK 058 (ใช้ เวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง 15 นาที)

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง (9)
07.50 น.

โมสตาร์ – คอนยิค – ซาราเยโว

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนยิค (Konjic) เมืองเล็กๆ ที่อยูต่ ิดริ มแม่น้ า และล้อมรอมไปด้วยหุบเขา (ระยะทาง 69
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นาท่านชมเมืองเล็กๆ แห่งนี้ ที่เป็ นสถานที่พกั ผ่อนและทากิจกรรมของทั้ง
ชาวเมืองและนักท่องเที่ยว ด้วยความสวยงามของแม่น้ าที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จากนั้นนาท่าน
ออกเดินทางเข้าสู่ กรุงซาราเยโว (Sarajevo) เมืองหลวงของ ประเทศบอสเนียและเฮอร์ เซโกวีน่า (Bosnia and
Herzegovina) เมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และความงามของสถาปั ตยกรรมหลากหลายรู ปแบบที่ยงั คงสภาพเดิม
(ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่านเที่ยวชม กรุงซาราเยโว (Sarajevo) โดยจะไปกันที่บริ เวณ จัตุรัสกลางเมืองอันเก่าแก่ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมือง สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่15 ปั จจุบนั ได้กลายเป็ นถนนสายหลักของเมือง ส่วนเมือง
เก่าก็จะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านของที่ระลึก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
อาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ President Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง (8)
07.30 น.

6

กรุ งเทพฯ

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport”
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
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7

หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ตา่ กว่ า 20 ท่ านโดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน
และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ
- โรงแรมที่พกั ตามบริ ษทั จัดให้ในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้าพักตรงกับงาน
เทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆอันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบินการนัดหยุดงาน,
ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
- บริ ษทั ฯ ต้องขอกราบอภัยในการสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผูเ้ ดินทางที่เป็ นเด็ก อายุต่ากว่า 2 ขวบ และ ท่านที่ตอ้ งใช้ Wheelchair เว้นแต่มี
การตกลงกับพนักงานขาย
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ แล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง
- ในกรณี ที่ท่านที่จะต้องออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อขอการันตีวา่ กรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หากท่าน
ออกตัว๋ โดยไม่ได้รับคายืนยันจากพนักงานขายแล้วกรุ๊ ปนั้นออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่ท่าน
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
- บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้าเมือง อัน
เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทาการจองและวางมัดจาทัวร์ เพื่อให้ท่านได้เดินทางไปกับ HIT อย่างมีความสุข

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตัว๋ เครื่ องบิน (ผู้ใหญ่ )
พักเดีย่ วเพิม่

ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ

79,900 .78,000 .75,000 .24,000 .11,000 .-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานีร้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบินชั้นท่องเที่ยว สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ - อิสตันบูล - ซาเกร็บ // ซาราเยโว - อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ที่เรี ยกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนสิงหาคม 2562
2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. ค่ าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
4. โรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน จานวน 6 คืนพร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์
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รถบัสปรับอากาศสภาพดี พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 12 ช.ม./วัน)
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่ าทิปคนขับรถและไกค์ ท้องถิ่น
อาหารมาตรฐาน รวมเป็ นอาหารกลางวัน 7 มือ้ และอาหารคา่ 6 มือ้
หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยว ให้ความรู ้ สนุกสนานและคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000. - บาท(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ าประกันอุบัตเิ หตุระหว่ าง
การเดินทาง 50%)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก, ค่าอาหารที่สงั่ มาทานในห้องพัก ฯลฯ
ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จดั ให้
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขึน้ อยู่กบั การบริการ
อัตราผกผันน้ ามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน
ค่ าบริการยกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้ สู่ ห้องพัก

การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
 ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วัน
คืนเต็มจานวน
 ยกเลิกการเดินทาง 20 - 29 วันขึน้ ไป
หักค่ าใช้ จ่าย ท่ านละ 30,000.- บาท
 ยกเลิกก่ อนเดินทาง 15 - 19 วัน
หักค่ าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่ า 1 - 14 วัน
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่ คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริ ง 21 วัน โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และ 30 วันก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)

ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป–กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้หรื อไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
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โรงแรม และ ห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่าน
ไม่ได้หอ้ งติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตัว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/
Economy Class Passenger)การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสูญเสี ย, สูญหายของกระเป๋ าสะพาย
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เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศ โครเอเชีย, บอสเนียแอนด์ เฮอร์ เซโกวีน่า
1. พาสปอร์ตที่มีอายุคงเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีหน้าเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่ายสี 3.5 x 4.5 ซ.ม. 2 รู ป (หน้าเต็ม 70-80 % ของภาพ) หน้าตรงไม่เอียงข้าง ฉากหลังสีขาวเท่ านั้น ถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน และอัดจาก
ร้านถ่ายรู ปเท่านั้น
3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สูติบตั รกรณี ที่อายุต่ากว่า 20 ปี ) ทะเบียนสมรส – หย่า - มรณะบัตร (ถ้ามี โดยเฉพาะท่านที่ใช้คานาหน้า
เป็ นนาง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) (เป็ นสาเนาทั้งหมด)
4. หลักฐานการงาน กรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ชื่อสถานทูต เท่านั้น!!!
 ใช้หนังสื อรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน วันที่เข้าทางาน และระบุวนั ลา
 เจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองจดทะเบียนหุน้ ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสี ยภาษี
 นักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่เรี ยนอยู่
5. หลักฐานการเงิน
 กรณีออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้หนังสื อรับรองบัญชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์ เท่านั้นเป็ นภาษาอังกฤษ และสาเนาสมุด
บัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน (ปรับยอดเป็ นปัจจุบนั ) หรื อแนะนาให้ใช้ BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้
 กรณีมผี ้อู อกค่ าใช้ จ่ายให้ ให้บุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายทาหนังสื อการันตีจากธนาคาร ที่มีชื่อระบุชื่อผูเ้ ดินทางในหนังสื อรับรองการันตี
พร้อมสาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน (ปรับยอดเป็ นปัจจุบนั ) สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ของผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
6. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรื อท่านใดท่านหนึ่ง ทาที่เขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น พร้อมสาเนาบัตรประชาชน

*** บริษทั สามารถยื่นเอกสารแทนลูกค้ าได้ โดยลูกค้ าไม่ ต้องมาโชว์ ตัว ***
เอกสารทั้งหมดจะถูกส่ งไปยัง สถานทูตในต่ างประเทศเพื่อการพิจารณา
สถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาประมาณวีซ่า 45 วันทาการ
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แบบฟอร์ มการจองทัวร์
พนักงานที่ติดต่อ...................................... ชื่อผูจ้ อง..........................................................................................
เบอร์ ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม..............................................................
กาหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................
จานวน ผูใ้ หญ่......................... ท่าน เด็กอายุ 2-12 ปี ................................ท่าน เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี ........................ ท่าน
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง
** กรุณากรอกข้ อมูลภาษาอังกฤษตาม หน้ าพาสปอร์ ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารทีต่ ้ องการ เช่ น ไม่ ทานสัตว์ ปีก ไม่ ทานเนื้อวัว **
No.

NAME

No.Passport

Date of birth

ROP.
No.

ประเภท
ห้ อง

Remark , Request
Seat , Food

1
2
3
4
5
6
7

เงื่อนไขการจอง
1. กรุ ณาชาระมัดจาท่ านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วัน หลังจากการทาการจอง โดยโอนผ่ าน
ชื่ อบัญชี นาย เกษม ธันยาพฤกษ์
ธ. กสิ กรไทย
สาขา เทสโก้ โลตัส สุ ขาภิบาล 3
ธ. ไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาดพร้ าว 101
ธ. กรุ งเทพ
สาขา ลาดพร้ าว 101
ธ.กรุ งศรีอยุธยา
สาขา ลาดพร้ าว 101

ออมทรัพย์
เลขที่ 993-2-04218-2
เลขที่ 233-2-15636-7
เลขที่ 021-7-05626-6
เลขที่ 639-1-06438-3

2. ส่ วนทีเ่ หลือชาระก่อนออกเดินทาง 15 วัน
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