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HIT … ชวนเที่ยวคลายรอ้น … 
ต้อนรบัเทศกาลสงกรานต ์

A Special of Croatia  
มหศัจรรย ์... โครเอเชยี 8 วัน 

กำหนดการเดนิทาง 
8 - 15 เมษายน 2563 

 
เราเทีย่วชม 2 อทุยานแหง่ชาต ิ4 แหลง่มรดกโลก 

พลทิวเิซ ่ครกึคา เซเบนคิ โทรเกยีร ์ดโิอคลเีทยีน ดบูรอฟนคิ 
... เพิม่เทีย่วเกาะคอรจ์ลูา่ บา้นเกดิมาโคโปโล ... 
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วันพุธท่ี 8 เมษายน 2563 (1) กรุงเทพฯ 
20.30 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารช้ัน 4  
 ประตู 10 แถว U เคานเ์ตอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้าม 

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

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะ
ส าแดง 
ต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ 
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 069 (ใช้เวลาเดินทาง 10  
 ช่ัวโมง 20 นาที) 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 2563 (2) อสิตัลบูล (ตุรก)ี – ซาเกร็บ (โครเอเชีย) – รัสต็อคเก้ – พลทิวิเซ่  
05.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิิสตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  
 รอเปล่ียนเที่ยวบิน  
07.05 น. น าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงซาเกร็บ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย (Croatia) เที่ยวบินท่ี TK 1053 (ใช้เวลาเดินทาง  
 2 ช่ัวโมง 10 นาที) 
08.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ “Zagreb International Airport” กรุงซาเกร็บ (Zagreb) ประเทศ 
 โครเอเชีย (Croatia) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้  
 รถโคช้ปรับอากาศรอรับ เพื่อน าท่านไปเท่ียวชม กรุงซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงของ ประเทศโครเอเชีย (Croatia)  
 น าท่านไปสัมผสัเสน่ห์ของความเป็นเมืองยคุกลางใน ย่านเมืองเก่า “Upper Town” ซ่ึงมีซุม้ประตูหินเป็นสัญลกัษณ์  
 บริเวณทางเขา้โดยยา่นเก่าแก่แห่งน้ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงจุดแรก น าท่านชม ก าแพงเมืองเก่า “Old Town  

 Gate” ท่ีถูกสร้างขึ้นเพ่ือลอ้มรอบบริเวณเมืองเก่าเอาไว ้ถดัมาท่านจะพบกบั โบสถ์เซนต์มาร์ค “St. Mark’s Church”  
 ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่ก่อนศตวรรษท่ี 13 ผสมผสานศิลปะหลากหลายเขา้ดว้ยกนั คือแบบโรมาเนสก ์ท่ีบริเวณดา้นทิศใต ้ต่อมา 
 ในศตวรรษท่ี 14 โบสถถ์ูกสร้างใหม่ในรูปแบบศิลปะโกธิค ท่ีน่าสนใจมากก็คือ ส่วนหลงัคาโบสถ ์ท่ีเรียงแผน่ปหูลงัคาเป็น 
 รูปสัญลกัษณ์ของกองทพัซาเกร็บ ก่อนลงจาก ย่านเมืองเก่า “Upper Town” แวะให้ท่านขึ้นไปยงัจุดชมวิว ท่ีจะท าให ้
 ท่านสามารถมองเห็น เมืองซาเกร็บ (Zagreb) ท่ีหลงัคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง  
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านรัสต็อคเก้ “Rastoke Village” (ระยะทาง 104 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 1 ช่ัวโมง 30 นาที) หมู่บา้นแห่งกงัหนั ตั้งอยูเ่หนือ แม่น ้าสลุนด์ชิชา “Slunjcica River” ท่ีไหลลงสู่ น ้าตกโคราน่า  
 “Korana Waterfall” น าท่านแวะชมหมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม บา้นเรือนส่วนใหญใ่นหมูบ่า้นแห่งน้ี 
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 ถูกสร้างในตอนปลายศตวรรษท่ี 19 จนถึง ตน้ศตวรรษท่ี 20 ปัจจุบนัมีบา้นของชาวพ้ืนเมืองประมาณ 30 หลงัคาเรือน 
 ยงัคงอาศยัใน หมู่บ้านรัสตอ็คเก้ “Rastoke Village” และยงัคงท าโรงโม่แป้ง จากกระแสน ้าขึ้นตามธรรมชาติ  
 แวะถา่ยรูปกบัหมูบ่า้นท่ีตั้งอยูบ่น น ้าตกโคราน่า “Korana Waterfall” จากนั้นเดินทางต่อผา่นชมธรรมชาติ และ 
 ความงามของทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีรายลอ้มดว้ยป่าเขา สลบั ทุ่งหญา้ ฟาร์มเกษตรท่ีอุดมสมบรูณ์ สู่ อุทยานแห่งชาต ิ
 ทะเลสาบพลิทวิเซ่ “Plitvice Lakes National Park” (ระยะทาง 33 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)  
 ท่ีตั้งอยูใ่จกลางของประเทศ ถูกคน้พบขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1949 ปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ  
 16 แห่ง และป่าไมน้านาพนัธ์ุ จนองค์การยูเนสโก้ UNESCO ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Macola  Hotel   หรือเทียบเท่า 
 

วันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 (3)  อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ – ซาดาร์  

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านไปเดินเที่ยว ชมความงามของ อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวเิซ่ “Plitvice Lakes National Park” 
 ท่ีประกอบดว้ยทะเลสาบมากถึง 16 แห่งท่ีลดหลัน่กนัเป็นชั้นๆ และถูกกั้นออกจากกนัดว้ยเขื่อนท่ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติ 
 ซ่ึงเกิดจากคราบหินปูนท่ีทบัถมพอกพูนขึ้นเป็นชั้นหนาๆ อนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ มอส สาหร่าย และแบคทีเรีย ในแต่ละปี  
 มอส สาหร่าย และแบคทีเรีย เหลา่น้ีจะแพร่ขยายเติบโตขึ้นเร่ือยๆ ท าให้เขื่อนกั้นทะเลสาบมีความสูงเพ่ิมขึ้นโดยเฉล่ียปีละ  
 1 ซ.ม. นอกจากความสวยงามแลว้ทะเลสาบแห่งน้ียงัแวดลอ้มไปดว้ยป่าเขาท่ีอดุมสมบูรณ์ จึงเป็นถ่ินอาศยัของสัตวป่์านานา 
 ชนิด อาทิเช่น หมีสีน ้าตาล นกอินทรี และนกชนิดอ่ืนๆ อีกราว 140 สายพนัธ์ุ ในช่วงน้ีให้ทุกท่านไดผ้อ่นคลาย และสัมผสั 
 ธรรมชาติท่ีมีความสวยงามกนัอยา่งเตม็อ่ิม 

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 118  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที) เมืองท่า 
 ส าคญัริม ทะเลเอเดรียติก “Adriatic Sea” เป็นเมืองเก่าแก่มีอายกุว่า 3,000 ปีมาแลว้ ตั้งแต่สมยัโรมนัเรืองอ านาจ จนถึง 
 ปัจจุบนั ไม่ว่าจะอยูส่่วนไหนของเมือง ท่านกส็ามารถมองเห็นร่องรอยของอารยธรรมโรมนัไดท้ัว่ไป น าท่านชม เมืองซาดาร์  
 (Zadar) โดยเร่ิมกนัท่ี โบสถ์ประจ าเมืองซาดาร์ “Zadar Cathedral of Anastasia” สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 9 ใน 
 แบบไบเซนไทน์ และไดรั้บการก่อสร้างเพ่ิมเติมในศตวรรษท่ี 12 และ 13 ในแบบโรมนัเนสก ์ผา่นชม โบสถ์เซนต์โดแนท  
 “The Church of St. Donat” สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 9 และเป็นโบสถไ์บเซนไทนท่ี์ใหญ่ท่ีสุดใน แคว้นดัลเมเชีย  
 (Dalmatia) ถือว่าโบสถแ์ห่งน้ีเป็นเสมือนสัญลกัษณ์ของเมืองอีกดว้ย แลว้ผา่นชม โรมันฟอรัม “Roman Forum”  
 ซ่ึงสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 1 มีความยาวประมาณ 90 เมตร และกวา้ง 45 เมตร ปัจจุบนัยงัคงหลงเหลือซากส่ิงก่อสร้างในยคุ 
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 โรมนั ณ ท่ีแห่งน้ี  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Kolovare Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันเสาร์ท่ี 11 เมษายน 2563 (4)  ซาดาร์ – อุทยานแห่งชาติครึกคา – ซีเบนิค – สปลทิ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบฟุเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติครึกคา “Krka National Park” (ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 

ประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) อทุยานแห่งชาติแห่งท่ี 7 ของ โครเอเชีย (Croatia) ซ่ึงมีอาณาบริเวณถึง 109 ตารางกิโลเมตร 
บนชายฝ่ัง แม่น ้าครึกคา “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 ทะเลเอเดรียติก “Adriatic Sea” ไดรั้บอิทธิพลสถาปัตยกรรมจาก เวนิส (Venice) 

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม เมืองซีเบนิค (Sibenik) เมืองท่ีเป็นท่าเรือน ้าลึกบริเวณปาก แม่น ้าครึกคา “Krka  River” ท่ีไดรั้บอิทธิพล
 ทางสถาปัตยกรรมจาก อิตาลี (Italy) และเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเมืองหน่ึงของ โครเอเชีย (Croatia) เมืองนีอ้งค์การ  
 UNESCO ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1997 น าท่านผา่นชม ป้อมปราการสมัยกลาง “St. Anne Fort”  

ชมตวัเมืองเก่าท่ีหลงัคาอาคารบา้นท าดว้ยกระเบ้ืองสีแดง สไตลเ์รอเนอซองส์ ท่ีไดรั้บอทิธิพลจากทาง อิตาลี (Italy)  
และ มหาวิหารเซ็นต์เจมส์ “Cathedral of St. James” ท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเล่ียน กบัดลัเมเช่ียนไดอ้ยา่งลง
ตวังดงาม กระทัง่ถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) (ระยะทาง 78 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Katarina Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันอาทิตย์ท่ี 12 เมษายน 2563 (5)  สปลทิ – โทรเกยีร์ – สปลิท – มาร์กาสก้า 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านเดินทางตอ่สู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเลก็ๆ 
ท่ีเคยถูกปกครองโดยกรีก และโรมนั ท าให้ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) ไดรั้บอิทธิพลทาง ศิลปะ และสถาปัตยกรรมจากกรีก-
โรมนัมากมาย ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนท าให้ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดก
โลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 น าท่านเดินชมภายใน เขตเมืองเก่า “Old Town” ซ่ึงจะไดช้มสถาปัตยกรรม สไตลก์รีกโรมนั 
โบราณ อาทิ เช่น ประตเูมือง “Kopnena Vrata” ท่ีไดมี้การบูรณะขึ้นใหม่เม่ือสมยัศตวรรษท่ี 16 ชม หอนาฬิกา 
“Foggia and of Clock Tower” สร้างสมยัศตวรรษท่ี 14 น าท่านชม มหาวิหารเซนต์ลอว์เลนซ์ “Cathedral of 

St. Lawrence” ท่ีสร้างขึ้นในคริสศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสร้างนบัสิบปี งดงามดว้ย กรอบ และบานประตูหินแกะสลกั 
ในรูปแบบของโรมานเนสก ์ท่ีมีสิงโต, อดมั&อีฟ และรูปสลกันกับญุ องคส์ าคญัต่างๆ กระทัง่ถึงเวลาอนัสมควร น าท่าน
เดินทางกลบัสู่ เมืองสปลิท (Split)  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านชม เมืองสปลิท (Split) เมืองใหญ่อนัดบัท่ี 2 รองจาก เมืองซาเกร็บ (Zagreb) เป็นเมือง
ศนูยก์ลางการพาณิชย ์ศูนยก์ลางทางธุรกิจ การคมนาคม ของ แคว้นดัลเมเชีย (Dalmatia) โดยเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ี 
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องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก น าท่านไปเขา้ชม พระราชวงัดิโอคลีเทียน “Diocletian’s 

Palace” ท่ีสร้างขึ้นในยคุโรมนัโบราณ ชมสถาปัตยกรรมหรือลานกวา้งท่ีมีเสาสไตลโ์รมนัเรียงรายภายในพระราชวงั ซ่ึง
ประกอบดว้ยไปดว้ย ทางเข้าหลัก “Golden Gate” ห้องโถงกลาง “The Vestibul” ซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่ห้องอื่นๆ 
ชมลานกวา้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแตง่ดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวิจิตรสวยงาม 
นอกจากน้ียงัมี มหาวิหารเทพเจ้าจูปิเตอร์ “Jupiter Temple” โบสถ์แห่งเทพวีนัส “Temple of Venus” และ มหา
วิหารเซนต์ดูช “St. Duje Cathedral” ซ่ึงมี หอระฆัง “Bell Tower” ท่ีจดัเรียงรายรวมกนัอยา่งลงตวั ท่ีสวยงาม
และยงัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองสปลิท (Split) 

18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Park Makarska Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันจันทร์ท่ี 13 เมษายน 2563 (6)  มาร์กาสก้า – ออเรบิช – เกาะคอร์จูล่า – ดูบรอฟนิค 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางลดัเลาะชายฝ่ัง ทะเลเอเดรียตกิ “Adratic Sea” สู่ เมืองออเรบิช (Orebić) (ระยะทาง 167 กิโลเมตร  
 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เพื่อขา้มไปสู่ เกาะคอร์จูล่า (Korčula Island) เกาะในเขต ทะเลเอเดรียติก  

 “Adratic Sea” ซ่ึงของโครเอเชีย (Croatia) เคยไดฉ้ายาว่า “ไข่มุกแห่งยุคกลาง” และเป็นเมืองบา้นเกิดของนกัเดินเรือ 
 ผูย่ิ้งใหญ่  มาร์โคโปโลหน่ึงในนกัเดินทางท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดชาวอิตาเลียน  
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านส ารวจ เมืองคอร์จูล่า (Korčula) ดว้ยสถาปัตยกรรมในแบบโกธิคท่ีถูกฟ้ืนฟูใหม่ และบา้นเรือนท่ียงัคงอนุรักษ ์
 สภาพของสถานท่ีไวเ้ป็นอยา่งดี น าท่านเขา้สู่ ย่านเมืองเก่าคอร์จูล่า “Old Town” ท่ีมีอิทธิพลจากเวเนเช่ียนมาตั้งแต่ยคุ 
 ศตวรรษท่ี 15 ชม โบสถ์เซนต์มาร์ค “St. Mark Cathedral” ท่ีสร้างขึ้นระหว่างปี 1301-1806 อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพ 
 ความประทบัใจ ไดเ้วลาอนัสมควร ออกเดินทางกลบัสู่ เมืองออเรบชิ (Orebić) จากนั้นเดินทางกนัต่อสู่ เมืองดูบรอฟนิค   
 (Dubrovnik) (ระยะทาง 112 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีอยูท่างตอนใตข้อง ประเทศ 
 โครเอเชีย (Croatia) เมืองโบราณแห่งน้ีเป็นหน่ึงในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป  มีฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่ง ทะเลเอเดรียติก  

 “Adratic Sea” ซ่ึงก็นบัว่าเป็นเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองโดยเฉพาะเร่ืองของการวางผงัเมืองท่ีสวยงาม ในอดีต 
 นั้น เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เคยเป็นเมืองท่ีมีอ านาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 เป็นตน้มา มีอ านาจในการ 
 ควบคุมการเดินเรือในทะเลเอเดรียติก “Adratic Sea” และ เมดิเตอร์เรเนียน “Mediterranean Sea” เป็นเมืองท่ีมี 
 ความส าคญัทางธุรกิจเป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตุน้ีเอง เมืองดูบรอฟนิค  (Dubrovnik) จึงเป็นเมืองท่ีร ่ารวย มีเงินทอง 
 เหลือเฟือ ในการตกแต่พระราชวงั โบสถ ์วิหาร จตัุรัส น ้าพุ และ บา้นเรือนต่างๆ อยา่งงดงามตามยคุสมยั เป็นเมืองท่ีมี 
 สถาปัตยกรรมทั้งกอธิค เรเนซองค ์และ บาโรคเตม็ไปทั้งเมือง และตวัเมืองโบราณ ดูบรอฟนิค  (Dubrovnik) องค์การ 
 ยูเนสโก้ได้เข้าไปช่วยเหลือบูรณะ และรับให้เป็นหนึง่ ในมรดกโลกในปี   ค.ศ. 1979  
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Grand Hotel Park หรือเทียบเท่า 
 

วันองัคารท่ี 14 เมษายน 2563 (7)  ดูบรอฟนิค – คอนาฟเล่ – ซาฟตัต – ดูบรอฟนิค – อสิตันบูล (ตุรก)ี 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนาฟเล่ (Konavle) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) น าท่านชม  
 เดอะโอล วอเทอร์มิลล์ “The Old Water Mills” ให้ท่านไดช้มกรรมวิธีการท าขนมปังแบบโบราณ ซ่ึงหาชมไดย้าก 
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 ในปัจจบุนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟตัต (Cavtat) เมืองเลก็ๆ ท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ แลว้น า 
 ท่านชมโบสถท์างศาสนาคริสต ์โบสถ์เซนต์นิโคลัส “St Nicolas Church” ท่ีจดัแสดงเป็นหอศิลป์ สถานท่ีแห่งน้ี 
 ภายในแต่ละห้องเป็นท่ีเก็บสะสมรูปภาพ รูปป้ันแกะสลกั และเคร่ืองป้ันดินเผา  จากนั้นเดินทางกลบัสู่ เมืองดูบรอฟนิค   
 (Dubrovnik) (ระยะทาง 18 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าลูกคา้บริษทัไฮไลทฯ์ เที่ยวชม เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ในบริเวณ เขตเมืองเก่า “Grad 

 Old City” ท่ีมีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจมากมาย เร่ิมจากในส่วนตน้ถนน จะเห็นภมิูปัญญาโบราณในการท าน ้าประปาโดยการ 
 ท ารางน ้าติด ก าแพงเมือง “CityWall” โดยน าน ้าจากภูเขา เขา้มาเก็บไวท่ี้น ้าพุใหญ่ของเมือง ซ่ึงจะเป็นลกัษณะน ้าพุทรง 
 กลมใหญ่ เป็นน ้าพุใหญ่ท่ีช่ือว่า โอโนฟริโอ้ “Onofrio Fountain” ท่ีเตม็ไปดว้ยผูค้นนัง่กินไอศครีมกนัรอบน ้าพุ เย้ือง 
 กบัน ้าพุ มีตึกอยูตึ่กหน่ึงท่ีน่าสนใจอยา่งมาก ย่ิงใครท่ีเรียนเภสัชฯมา เพราะตึกสถาปัตยกรรมโกธิกน้ี คือร้านขายยาท่ีเก่าแก่ 
 ท่ีสุดแห่งหน่ึงของยโุรปใน อารามนักบวช “Franciscan Monastery” จากนั้นเขา้สู่ ถนนการค้าเส้นส าคัญของเมือง  
 ท่ีเรียกว่า  “Placa” ท่ีเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียว ดว้ยความยาวเพียง 292 เมตร ท่ามกลางตึกแบบบาร๊อค ริมถนนเส้นหลกัน้ี 
 เตม็ไปดว้ย ร้านขายของท่ีระลึก ท่ีมีเสน่ห์มาก ก็น่าเป็นตรอกซอยเลก็ๆ มีร้านกาแฟ ร้านอาหารเลก็ๆ ท่ีน่าแวะมากมาย และ 
 สุดถนน คือ หอนาฬิกาโบราณ “Bell Tower Clock” และ พระราชวังสปอนซ่า “The Sponza Palace”  
 พระราชวงังดงามในสถาปัตยกรรมโกธิก ผสมเรอเนซองส์ แต่เดิมคือ ศุลกากรของเมือง ท่ีเกบ็ภาษีจากการคา้ขายสินคา้ทาง 
 เรือ เดินไปทางซา้ยของ หอนาฬิกาโบราณ “Bell Tower Clock” ก็เจอ พระราชวังเรคเตอร์ส “Rector’s Palace”  
 ในปี ค.ศ. 1667 แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่สุดท่ีท าให้ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ราบเป็นหนา้กลอง แต่มีสองส่ิงท่ีไม่ 
 ค่อยเป็นอะไร นัน่คือ พระราชวังสปอนซ่า “The Sponza Palace” และ พระราชวังเรคเตอร์ส “Rector’s Palace”  
 เป็นสถานท่ีท่ีผูป้กครองของเมืองท างาน และอาศยัอยู ่กระทัง่ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิ
 ดูบรอฟนิค “Dubrovnik International Airport” 
21.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเท่ียวบินท่ี TK 440 (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 50 นาที) 
 

23.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอ 
 เปล่ียนเที่ยวบิน 

วันพุธท่ี 15 เมษายน 2563 (9) อสิตันบูล – กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 35 นาที) 
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
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หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 

15 วนัก่อนการเดินทางและยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้า ต ่ากว่า 15 ท่าน (10 – 14 ท่าน) ด้วยความสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะ

เดินทางกบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวันเข้าพกัตรงกับงาน

เทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ต้องมกีารปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ

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

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน
, 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 
- 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 ขอยกเลกิการบริการส าหรับ บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างการเดินทาง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ท่ีมี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท าการใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องกระท าการอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบางส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
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อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่           ท่านละ                  65,900.- บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน           ท่านละ                  62,900.- บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน           ท่านละ                  60,900.- บาท  
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)           ท่านละ                  27,000.- บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่           ท่านละ                    9,000.- บาท 
 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ - อิสตันบูล - ซาเกร็บ // ดูบรอฟนิค - อิสตันบูล - กรุงเทพฯ 

** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
4. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 5 คืนพร้อมอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 6 มือ้ และอาหารค ่า 5 มือ้  
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. – บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่าง 
 การเดินทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
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การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง 
• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 – 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 – 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และ 40 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าให้
ท่านไมไ่ดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) 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 ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศ โครเอเชีย 
 

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

เป็นนาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกุล (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 ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่ 

5. หลกัฐานการเงิน  
▪ กรณอีอกค่าใช้จ่ายเอง ใชห้นงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นเป็นภาษาองักฤษ และส าเนาสมุด 
 บญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั)  หรือแนะน าใหใ้ช ้ BANK  STATEMENT ท่ีทางธนาคารออกให้  
▪ กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ให้บคุคลท่ีออกค่าใชจ้่ายท าหนงัสือการันตีจากธนาคาร ท่ีมีช่ือระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรองการันตี  

 พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจบุนั) ส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชน ของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้   
6. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอ
 เท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน  

 

*** บริษัทสามารถย่ืนเอกสารแทนลูกค้าได้ โดยลูกค้าไม่ต้องมาโชว์ตัว *** 
เอกสารทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง สถานทูตโครเอเชียประจ าประเทศอนิโดนีเซียเพ่ือการพจิารณา 

สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่า 20 วันท าการ 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

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

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

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

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

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

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 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 233-2-15636-7      
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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