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HIT… อยากชวนท่านเที่ยว … 
เสน้ทาง 

Highlights of Albania 
มหศัจรรย ์… แอลเบเนยี 8 วัน 

กำหนดการเดนิทาง 
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วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพ  
19.00 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารช้ัน 4  
 ประตู  9 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
- กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติด

ตวัขึ้นเคร่ืองบิน 
- วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100ml. แลว้ใส่รวมในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

- หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองไดแ้ละห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 065 (ใช้เวลาเดินทาง 10  
 ช่ัวโมง 25 นาที) 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) อสิตันบูล (ตุรก)ี – ทิราน่า (แอลเบเนีย) – เอลบาซาน – เบรัต 
04.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตลับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  

 รอเปล่ียนเที่ยวบิน 

07.40 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองทิราน่า (Tirana) ประเทศอัลแบเนีย โดยเท่ียวบินท่ี TK 9247 (ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ช่ัวโมง  
 45 นาที) 
08.25 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทิราน่า เนเน เตเรซา “Tirana International Airport Nënë Tereza ” แห่ง เมือง 
 ทิราน่า (Tirana) ประเทศแอลเบเนีย (Albania) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคน 
 เขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับ น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอลบาซาน (Elbasan) (ระยะทาง 63  
 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองตอนกลางและเป็นหน่ึงในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศแอลเบเนีย  
 (Albania) น าท่านชม ป้อมปราการประจ าเมือง “The Ruins of the ottoman Fortress” ป้อมปราการเก่าแก่ 
 ตั้งแต่ยคุศตวรรษท่ี 15  แลว้ไปชม โบสถ์เซ็นต์แมร่ี “St.Mary’s Orthodox Church” โบสถเ์ก่าแก่ของเมือง   
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเบรัต (Berat) (ระยะทาง 68 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) เมือง 
 ตั้งอยูใ่นบริเวณทางดา้นใตข้อง ประเทศอัลแบเนีย (Albania) ซ่ึงถือว่าเป็นเมืองท่ีมีความสวยงามมากอีกแห่งหน่ึงของ  
 ประเทศแอลเบเนีย (Albania) กบัความมัง่คัง่ของส่ิงก่อสร้างทางประวติัศาสตร์ น าท่านไปถ่ายภาพวิวท่ีสวยงาม บริเวณ 
 เมืองเก่าท่ีรับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2008 นั้นคือ บริเวณท่ีมีบา้นเก่าแบบออตโตมนั ท่ีสร้างไล่ไปตาม 
 แนวเขา ท าให้มนัถูกขานนามว่า “Town of a thousand windows” แลว้น าท่านชม มัสยดิประจ าเมือง  
 “Bachelors Mosque” อาคารเลก็ๆ ท่ีสูงเพียง 2 ชั้น แต่ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นอนุสรณ์ทางดา้นวฒันธรรมประจ าเมือง   
18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Mangalemi Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสามของการเดินทาง (3) เบรัต – จิโรคัสตร้า – ซารานดา   
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางลงใต ้โดยมีจดุหมายกนัท่ี เมืองจิโรคัสตร้า (Gjirokastra) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 
 ประมาณ 4 ช่ัวโมง) อีกหน่ึงเมืองท่ี ไดรั้บการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก เน่ืองจากมีการรักษาสภาพบา้นเรือนสไตล ์
 ออตโตมนั ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีเยี่ยมจนถึงปัจจุบนั 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเท่ียวชม เมืองจิโรคัสตร้า (Gjirokastra) น าท่านผา่นชมป้อมปราการเก่า ท่ีสร้างในยคุออตโตมนั ตั้งแต่ก่อน 
 ศตวรรษท่ี 12 ส าหรับการป้องกนัการรุกราน โดยสร้างโอบลอ้มปราสาทท่ีสูงจากพ้ืนดินถึง 336 เมตร แลว้น าท่านเดินลดั 
 เลาะไปตามยา่นเมืองเก่า แลว้เขา้ชม พพิธิภณัฑ์ชาตพินัธ์ุวิทยา “Ethnographic Museum” ท่ีภายในจดัแสดงให้ได ้
 เรียนรู้ถึงวีถีชีวิตของผูค้นในอดีต แลว้ไปเขา้ชม พพิธิภัณฑ์แห่งชาติ “National Museum of Armaments” ท่ีบอก 
 เล่าเร่ืองราวการสู้รบกบัทหารอิตาลี และเยอรมนั ในปี ค.ศ. 1939 และ 1944 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซารานดา  
 (Saranda) เมืองตากอากาศริมทะเล ท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัเดินทาง รวมถึงชาวอลัแบเนีย ท่ีจะมาเยีย่มเยียนเมืองน้ีกนัตลอด 
 ทั้งปี  โดยระหว่างทางจะน าคณะไฮไลท ์อินเตอร์เนชัน่นอล ทราเวล แวะชมความงามของ “Blue Eye springs”  
 (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) บ่อน ้าท่ีเกิดจากธรรมชาติ แลว้เดินทางกนัอีกเลก็นอ้ย เพื่อเขา้สู่  
 เมืองซารานดา (Saranda) (ระยะทาง 22 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัอีกแห่งของ  
 ประเทศอลัแบเนีย (Albania) อิสระท่านเดินเล่นวิวทะเล หรือ พกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Butrint Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4) ซารานดา – บูตริน – วโรลา   
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองบูตริน (Butrint) (ระยะทาง 19 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  เมืองมรดกโลก 
 ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ บริเวณช่องแคบคอร์ฟู (Straits of Corfu) ติดกบัชายแดนประเทศกรีซ  

 (Greece) ลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบท่ีงดงาม เป็นหน่ึงในโบราณสถานท่ีส าคญัท่ีสุดในแถบทะเลอาเดรียติก น าท่านชม  
 อุทยานแห่งชาติบูตริน “Butrint National Park” หรือเมืองโบราณท่ีเคยเป็นถ่ินท่ีอยูข่องคนสมยัยคุโบราณ แยก 
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 เป็นสัดส่วน ชม โรงละคร “Theatre” ท่ีสร้างตั้งแต่ ศรรตวรรษท่ี 3 และชม วิหารโบราณกรีซ “Temple of  

 Aesculapuis” ชม หอล้างบาป “Baptistery” ท่ีสร้างตั้งแต่ ศตวรรษท่ี 6 ประดบัดว้ยกระเบ้ืองโมเสทท่ีสวยงาม  
 เป็นหน่ึงในหอลา้งบาปท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบอาเดรียติก มีป้อมปราการขนาดเลก็ท่ีปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์  
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวโรลา (Vlora) (ระยะทาง 142 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ผา่นเส้นทางหุบเขา 
 หรือท่ีเรียกบริเวณน้ีว่า แอลบาเนยีน ริเวียร่า “Albanian Riviara” ชมทศันียภาพท่ีงดงามตลอดเส้นทาง ระหว่างทาง 
 แวะชม  ปราสาทปอโต้ ปาแลโม “Porto Palermo Castle” สร้างขึ้นเม่ือประมาณศตวรรษท่ี 19  บริเวณแหลมขนาด 
 เลก็โดย Ali Pasha Tepelena สร้างเป็นรูปทรงสีเหล่ียมมีป้อมอยูท่ี่มุมพร้อมทั้งมีร้ัวลอ้มรอบมีรูส าหรับใส่ปืนใหญ่  
 พ้ืนท่ีดา้นในปราสาทเป็นห้องโถง ห้องเก็บของ และ อีกหลายห้อง เดินขึ้นบนัไดท่ีท าจากหิน เพ่ือขึ้นไปชมบรรยากาศ 
 ดา้นบนปราสาทเพื่อชมวิวทะเลท่ีงดงาม จากนั้นเดินทางต่อผา่นเสน้ทาง ลอการา พาส “Llogara Pass” เส้นทางท่ีสูง 
 เหนือระดบัน ้าทะเล 3500 ฟุต กระทัง่ถึง เมืองวโรลา (Vlora) เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศ เมืองชายทะเลท่ีมีรีสอร์ท  
 ท่าเรือและมหาวิทยาลยัท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมในภมิูภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Partner Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5) วโรลา – โพจัน – เดอร์เรส  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม พพิธิภัณฑ์แห่งอิสรภาพ “Museum of Independence” ท่ีแสดงให้เห็นถึงวีรกรรมการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ 

 ของชาวอลัแบเนีย เหตุการณ์เกิดขึ้นเม่ือ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.1912 เม่ือประเทศอลัแบเนีย (Albania) ประกาศอิสรภาพ 
12.00 น. อาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านมุ่งหนา้สู่ เมืองโพจัน (Pojan) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ชม แหล่งโบราณคดี 
 อโพโลเนีย “Apollonia Archeaological site” โบราณสถานแห่งกรีซ จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเดอร์เรส  
 (Durres) (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศ 
 เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ และมีความส าคญัท่ีสุดของแอลเบเนีย ท่ีมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เมืองท่าท่ีส าคญัใน 
 การขนส่งน ้ามนัมะกอก ยาสูบ ผลิตภณัฑย์าง เคร่ืองหนงัฯ ซ่ึงแต่เดิมเมืองน้ีมีช่ือว่า เอพแิดมโนส (Apidamnos) ถูกสร้าง 
 ขึ้นโดยพวกกรีกเม่ือประมาณ 625 ปีก่อนคริสตกาลและต่อมาก็ไดเ้ปล่ียนผูท่ี้เขา้มาปกครองหลายคร้ัง  
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Palace Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6)  เดอร์เรส – ครูจา – ชโคดร้า – เดอร์เรส 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองครูจา (Kruja) (ระยะทาง 41 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองศูนยก์ลางการ 
 ปกครองของเขตคูจา น าท่านชม ปราสาทแห่งครูจา “The Old Castle of Kruja”  เป็นสถานท่ีท่ีถกูสร้างขึ้นเพ่ือ 
 ต่อตา้นกองทพัของพวกออตโตมาน โดยสามารถจุกองทหารไดป้ระมาณ 2,000-3,000 คน โดยดา้นรอบของปราสาทยงัมี 
 หอคอยสูงดว้ย  น าท่านชม พพิธิภัณฑ์สแกนเดอร์เบก “Scanderbeg Museum” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัปราสาท และชม  
 พพิธิภัณฑ์มานุษยวิทยา “Ethnographic Museum” อิสระท่านเดินเล่นช็อปป้ิงบริเวณ ตลาดเก่า “The Turkish  

 Style Old Bazaar” 

http://www.hit-tour.com/
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12.00 น. อาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองชโคดร้า (Shkodra) (ระยะทาง 108 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที)  
 เมืองทางตะวนัตกเฉียงเหนือ เมืองเก่าท่ีส าคญัทางวฒันธรรมและ เศรษฐกิจ ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศ น าท่านชม 
 ปราสาทโรซาฟา “Rozafa Castle” ตั้งอยูบ่นยอดเขา ภายในมีพิพิธภณัฑข์าดเลก็ บริเวณรอบนอกสามารถมองเห็นวิว 
 รอบเมืองไดอ้ีกดว้ย จากนั้นเดินทางกลบัสู่เมืองเดอร์เรส (Durres) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 1 ช่ัวโมง 30 นาที) น าท่านไปชมสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงไดถู้กสร้างขึ้นในขณะท่ีพวกโรมนัมาปกครองท่ีบริเวณน้ี ชม โรงละคร 

 โรมัน “Roman Amphitheatre” ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใหญ่ท่ีสุดของเดอร์เรส (Durres) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษ 
 ท่ี 2 โดยจกัรพรรดิ โทรจนัของโรมนั สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 20,000 คน ซ่ึงหลงัจากปี ค.ศ.1900 ไดมี้การขดุคน้พวก 
 โบราณสถานต่างๆขึ้น และทุกวนัน้ีก็ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวมาชมและยงั ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 
 ค.ศ.1996 
18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Palace Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) เดอร์เรส – ทิราน่า – อสิตันบูล (ตุรก)ี 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองทิราน่า (Tirana) (ระยะทาง 37 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30  นาที) เมืองหลวง 
 และเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศแอลบาเนีย (Albania) อยูติ่ดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองน้ีถูกก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ.1614  
 โดย สุไลมาน ปาชา (Sulejman Pasha) และทีราน่าไดถู้กตั้งเป็นเมืองหลวงของประเทศเม่ือปี ค.ศ.1920 น าท่านชม  
 จัตุรัสสแกนเดอร์เบค “Skanderbeg” ชม หอคอยนาฬิกา “Clock Tower” ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีอายมุาก และ 
 เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1820 ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นท่ีตั้งจดุศนูยก์ลางของเมือง และไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ 
 ของเมืองอีกดว้ย และส่ิงก่อสร้างท่ีอยูใ่กลก้นัก็ คือ สุเหร่าเอทเฮม เบย์ “Et’hem Bey Mosque” ซ่ึงไดใ้ชเ้วลาก่อสร้าง 
 ถึง 28 ปี จนส าเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1821 ภายในถูกตกแต่งดว้ยงานศิลปะ ซ่ึงถือไดว่้าเป็นสุเหร่าท่ีมีความสวยงามท่ีสุดใน 
 แอลบาเนีย (Albania) น าท่านไปชม ปิรามิด้า “Piramida” ซ่ึงมีรูปทรงคลา้ยกบัปิรามิด ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1987  
 เพื่อให้เป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมแห่งชาติ 
12.00 น. อาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
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 น าท่านชม พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติ “National Historical Museum” เปิดเม่ือปี ค.ศ.1981 ซ่ึงเก็บรวบรวมศิลปะ 
 วฒัธรรมของชาวแอลเบเนีย จากนั้นน าท่านไปยงัถนนสายช๊อปป้ิง มีเซียม ชีรี “Myslym Shyri” ศูนยร์วมสินคา้คุณภาพ 

 ดีราคาน่าคบหาทั้ง เส้ือผา้ อาหาร อุปกรณ์ดนตรี รูปถ่าย แลว้อิสระท่านเดินทาเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั กระทัง่สมควรแก่ 
 เวลา น าท่านมุ่งหนา้เขา้สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทิราน่า เนเน เตเรซา “Tirana International Airport Nënë  

 Tereza” (ระยะทาง 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
20.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 9250 (ใช้เวลาเดินทาง 1  
 ช่ัวโมง 45 นาที) 
23.40 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  

 ประเทศตุรกี (Turkey) รอเปล่ียนเท่ียวบิน 
 

วันท่ีแปดของการเดินทาง (8) อสิตันบูล - กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ช่ัวโมง) 
15.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” โดยสวสัดิภาพ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

 

หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 

15 วนัก่อนการเดินทางและยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่ำทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้ำ ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน (10 – 14 ท่ำน) ด้วยควำมสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะ

เดินทางกบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หำกวันเข้ำพกัตรงกับงำน

เทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมกีำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้
ไดม้ากท่ีสุด 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่
จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
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- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อ
ขอยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดั
จ าและด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั

 เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิกำรบริกำรส ำหรับ บุคคลท่ีมีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรเดินทำง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่ำงทัวร์ ท่ีมี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท ำกำรใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทำงบังคับให้หัวหน้ำทัวร์ต้องกระท ำกำรอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบำงส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
 

อตัราค่าบริการ 
 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ ท่านละ 49,900 บาท 
 เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 49,000 บาท 
 เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 47,000 บาท 
 หักตั๋วเคร่ืองบิน ท่านละ 16,000 บาท 
 พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ   5,900 บาท 
 

อตัราค่าบริการ (คณะวนัที่ 30 ธันวาคม 2563) 
 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ ท่านละ 55,900 บาท 
 เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 55,000 บาท 
 เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 53,000 บาท 
 หักตั๋วเคร่ืองบิน ท่านละ 18,000 บาท 
 พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ   6,500 บาท 
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อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – ทิราน่า – อิสตันบูล – กรุงเทพฯ 

** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมกราคม 2563 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
4. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 5 คืนพร้อมอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  น าท่านเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไมอ่นุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารระดับมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 6 มือ้ และอาหารค ่า 5 มื้อ   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอบุติัเหตุและสุขภาพในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.– บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบตัิเหตุ
 ระหว่างการเดินทาง 50%) 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเติมพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้ 
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 3 ยูโร ต่อท่าน 

5. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา (คนไทยไม่ต้องยื่นวีซ่ำ) 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าใบใหญ่ในโรงแรม ซ่ึงอยูใ่นความดูแลของท่านเอง 
7. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่าง ๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
 

การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดนิทาง 20 – 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 – 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสีย

ค่าใชจ้่าย และ 45 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม 
และ เดือนตุลาคม) 
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ตั๋วเคร่ืองบิน 
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณา
ตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์
ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรมและห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง 

x ยาว x 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 าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐาน

ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  

• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความ

ผิดพลาดของสายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบิน
เท่าท่ีจะท าได ้
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

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

เบอร์ติดต่อ...................................................................โปรแกรม.........................................................................................  
ก าหนดการเดินทาง................................. ราคา..............................E-mail: .......................................................................... 
จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 
 
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 

** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

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

ประเภท
ห้อง 

Remark, Request 
Seat, Food 

1             
2             
3             
4             
5             
 

เง่ือนไขการจอง 
 1.กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2  
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-215636-7   
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6  
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
 
 2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
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