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แลว้ออกเท่ียวกนัไดเ้ลย
ไม่ตอ้งรอกรุป๊เต็ม

เหมาแบบ PRIVATE ในราคาธรรมดาๆ พรอ้ม DRIVER GUIDE ประกบติดพาเท่ียว
ตามเก็บภาพสวย ๆ ตลอดเสน้ทาง….

รวบรวมสมาชิก 4-6 ทา่น



ครบทกุไฮไลท์ !!!
เรามีสถานท่ีเบือ้งตน้ท่ีจะพาไป แตก่็สามารถปรบัลด หรอืเพิ่มเติมไดต้ามตอ้งการ 
เราเชคสภาพอากาศ แลว้พาเที่ยวกนัวนัตอ่วนั 
….ไมต่อ้งทนไปท่ีท่ีเป็นไฮไลทเ์ดด็ ๆ แตฝ่นตก….ไปขึน้เขาวนัท่ีหมอกลงไมเ่หน็
อะไร….ไปเดินเลน่ในเมืองในวนัหยดุท่ีเงียบสงดั แสงก าลงัสวยยงัไมอ่ยากกลบั
ขอนั่งรอดพูระอาทิตยต์ก ขอต่ืนเชา้ไปดพูระอาทิตยข์ึน้…..!!

เสน้ทางท่ีปรบัเปลี่ยนได้



อาหารการกิน
ไมร่วมราคาอาหาร กลางวนั และเยน็

เน่ืองจากการเท่ียวแบบไมต่ายตวั ท าใหท้างเราไมส่ามารถจองอาหารลว่งหนา้ได้

แตไ่มต่อ้งหว่ง เรื่องการกิน ไกดข์องเราจะพาทา่นแวะชิม ลองชิม ทกุรา้นเด็ด รา้นดงั !!!
เดินตลาดพืน้เมือง ทานอาหารง่ายๆขา้งทาง หรอืจะรา้นหรูกบัโลเคชั่นสวยๆ แวะซปุเปอรม์าเก็ต
หาซือ้วตัถดุิบมาท าอาหารที่บา้นพกัชิลล์ๆ หาไวนพื์น้เมือง เบียรท่ี์อยากลอง
มาด่ืมด ่ากบับรรยากาศระเบียงบา้นพกัวิวสวยๆ จดัใหไ้ดห้มด….



เสน้ทางโดยรวม
โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียฯ มอนเตเนโกร

SLOVENIA Ljubljana | Postojna Cave | Lake Bled
CROATIA  Zagreb | Plitvice Nat. Park | Split | Sibenik | Trogir | Dubrovnik
BOSNIA & HERZEGOVINA Mostar
MONTENEGRO Kotor | Budva | Perast
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วนัแรกของการเดินทาง (1) 21.00 น. เชคอิน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ ประตทูางเขา้หมายเลข 8
23:30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ็ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบิน TK069

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) 06.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติเมืองอิสตลับลู ประเทศตรุกี แวะเปล่ียนเครื่อง
08:05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ็ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบิน TK1053
08:15 น. ถึงสนามบินนานาชาติเมืองซาเกรบ็ ประเทศโครเอเชีย

ออกเดินทางสู่ประเทศสโลเวเนีย 
LJUBLJANA OLD TOWN เมืองเก่าลบูลิยานา
พกั CITY HOTEL LJUBJANA (หรอืเทียบเท่า)

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) POSTOJNA CAVE ถ า้โพสทอยน่า
LAKE BLED ทะเลสาบท่ีสวยท่ีสดุในสโลวีเนียพรอ้มพาขึน้จดุชมวิวทะเลสาบ ไม่มีทวัรไ์หนพาขึน้
พกั CITY HOTEL LJUBJANA (หรอืเทียบเท่า)

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4) เดินทางกลบัสู่เมืองซาเกรบ็ ประเทศโครเอเชีย
ZAGREB OLD TOWN เมืองเก่าซาเกรบ็
พกั HILTON CANOPY CITYCENTRE (หรอืเทียบเท่า)

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5) PLITVICE NATIONAL PARK ทะเลสาบพลิตวิเซา่ 
พกั CENTRAL SQUARE HERITAGE HOTEL โรงแรมสวยใจกลางเมืองเก่า พกั 2 คืนติด (หรอืเทียบเท่า) 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6) SIBENIK เมืองซีเบนิก
TROGIR เมืองโทรเกียร์
SPLIT OLD TOWN เมืองเก่าสปลิท
พกั CENTRAL SQUARE HERITAGE HOTEL โรงแรมสวยใจกลางเมืองเก่า พกั 2 คืนติด (หรอืเทียบเท่า) 

ก าหนดการเดินทาง โปรแกรมหลวมๆ สามารถปรบัลดเพิ่มเติมได ้แมแ้ตส่ายการบิน



วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) เดินทางสู่เมืองมอสตาร ์ประเทศบอสเนีย และเฮอรเ์ซโกวีนา
MOSTAR OLD TOWN เมืองเก่ามอสตาร์
พกั HOTEL KRIVA CUPRIJA โรงแรมสวยใจกลางเมืองเก่า (หรอืเทียบเท่า) 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง (8) เดินทางสเูมืองกอเตอร ์ประเทศมอนเตเนโกร
KOTOR OLD TOWN เมืองเก่ากอเตอร ์
พกั HISTORIC BOUTIQUE HOTEL CATTARO โรงแรมสวยใจกลางเมืองเก่า (หรอืเทียบเท่า)

วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง (9) BUDVA เมืองบดุวา
PERAST เมืองเปราสต์
เดินทางสเูมืองดบูรอฟนิก ประเทศโครเอเชีย
พกั LUXURY BEACHFRONT TERRACE บา้นพกั 3 หอ้งนอน มมุมหาชนของดบูรอฟนิก (หรอืเทียบเท่า)

วนัท่ีสิบของการเดินทาง (10) พาเท่ียวดบูรฟินิกเต็มวนั หรอืเมืองเลือกเมืองสวยๆโดยรอบ หรอืไปชิมหอยนางรมสดๆท่ีอ่าวมาลีสตอน
DUBROVNIK เมืองดบูรอฟนิก
MALI STON อ่าวมาลีสตอน
พกั LUXURY BEACHFRONT TERRACE บา้นพกั 3 หอ้งนอน มมุมหาชนของดบูรอฟนิก (หรอืเทียบเท่า)

วนัท่ีสิบเอ็ดของการเดินทาง (11) เก็บเมืองดบูรอฟนิกกนัต่อ หรอืพกัผ่อนตามอธัยาศยั
16:00 น. เดินทางสู่สนามบินนาชาติดบูรฟินิก
20:30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK440

วนัท่ีสิบสองของการเดินทาง (12)
00:25 น. ถึงสนามบินนานาชาติเมืองอิสตลับลู ประเทศตรุกี แวะเปล่ียนเครื่อง
01:50 น. ออกเดินกลบัสู่กรุงเทพฯ โดนสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK068
15:10 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ



Central Square Heritage Hotel Split

https://www.booking.com/searchresults.en-gb.html?aid=311984;label=central-square-heritage-Qencqlu930I0%2AJ5hATi1HAS440375515839%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-518833149539%3Alp1012728%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YTQUGSsRwx9_3qo3uPTHyoo;sid=067aa736522f89d363227fa2db274289;city=-96492;expand_sb=1;highlighted_hotels=3821067;hlrd=no_dates;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&gclid=CjwKCAjwydP5BRBREiwA-qrCGuaydlmSE1gSd42GYUsk0e6V7BvypjKrVoxhVTQJ3GxHscK7_FxKsxoCbTsQAvD_BwE&room1=A,A,;


Historic Boutique Hotel Cattaro Kotor



อตัราค่าบรกิาร
มา 6 ทา่น ทา่นละ 129,000.-

รวมตั๋วเครื่องบิน วีซา่ ท่ีพกัสวย ๆ อาหารเชา้ รถ ไกด ์คา่น า้มนั ทางดว่น ภาษี ประกนั เรยีกว่า
จ่ายทีเดียวจบ ครบทัง้เสน้ทาง !!!

ไมร่วมค่าอาหารกลางวนัและเยน็ (ไกดแ์นะน าใหท้กุมือ้) โดยเฉลี่ยประมาณมือ้ละ 15 EUR
ไมร่วมคา่กิจกรรมนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรม (เราพาไปฟร ีทา่นจ่ายคา่เขา้)

มา 4 ทา่น ทา่นละ 154,000.-



หมายเหตุ
- บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยั อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ 
การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ และท่านอาจจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ท่ีเกิดขึน้

- บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใด ๆ ทัง้สิน้ กรณีท่ีเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยั อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การ
ก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ 

- บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน า้เงิน) แลว้ถกูปฏิเสธการเขา้หรอืออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรอืออกประเทศเน่ืองจากสขุภาพไม่เอือ้อ  านวย
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รอื บตัรโดยสารราคาพเิศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอยืนยนัว่า 
คณะทวัรอ์อกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดร้บัค  ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัผิดชอบทกุกรณี และควร
ออกตั๋วภายหลงัจากการวางมดัจ าและด าเนินการย่ืนวีซา่เรยีบรอ้ยแลว้

- บรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้และจะไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถกูปฏิเสธวีซา่หรอืการเขา้เมืองอนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ

- บริษัทฯ ขอยกเลิกการบริการของยานพาหนะ พนักงานขับรถ และโรงแรมทีพั่ก ส าหรับกลุ่มบุคคลทีมี่ความประพฤติก้าวร้าว ไม่เหมาะสม ท าลายทรัพย์สิน 
หรือเจตนาท าผิดกฎหมายในประเทศนัน้ ๆ

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตทุกุขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัรเ์พื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อย่างมีความสขุ


