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A Special of Croatia Route 
 

 
วนัแรกของการเดนิทาง (1)  กรุงเทพฯ 
19.00 น. พบกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารช้ัน 4  
 ประตู 10 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือสั้นๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 
 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. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะ
ส าแดง 
ต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ 
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 
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23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 069 (ใช้เวลาเดินทาง 10  
 ช่ัวโมง 20 นาที) 
 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)  อสิตลับูล (ตุรก)ี – ซาเกร็บ (โครเอเชีย) – รัสตอ็คเก้ – พลทิวเิซ่  
05.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาตาตุร์ “Ataturk International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  

 รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
07.05 น. น าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงซาเกร็บ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย (Croatia) เที่ยวบินที่ TK 1053 (ใช้เวลาเดินทาง 2 

ช่ัวโมง 10 นาที) 
08.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติพลีโซ “Pleso International Airport” กรุงซาเกร็บ (Zagreb) ประเทศ 

โครเอเชีย (Croatia) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้  
รถโคช้ปรับอากาศรอรับ เพื่อน าท่านไปเที่ยวชม กรุงซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงของ ประเทศโครเอเชีย (Croatia) 
น าท่านไปสัมผสัเสน่ห์ของความเป็นเมืองยคุกลางใน ย่านเมืองเก่า “Upper Town” ซ่ึงมีซุ้มประตูหินเป็นสัญลกัษณ์ 
บริเวณทางเขา้โดยยา่นเก่าแก่แห่งน้ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงจุดแรก น าท่านชม ก าแพงเมืองเก่า “Old Town 

Gate” ทีถู่กสร้างข้ึนเพื่อลอ้มรอบบริเวณเมืองเก่าเอาไว ้ถดัมาท่านจะพบกบั โบสถ์เซนต์มาร์ค “St. Mark’s Church” 
ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่ก่อนศตวรรษท่ี 13 ผสมผสานศิลปะหลากหลายเขา้ดว้ยกนั คือแบบโรมาเนสก ์ที่บริเวณดา้นทิศใต ้ต่อมาใน
ศตวรรษที่ 14 โบสถถ์ูกสร้างใหม่ในรูปแบบศิลปะโกธิค ที่น่าสนใจมากกค็ือ ส่วนหลงัคาโบสถ ์ที่เรียงแผ่นปูหลงัคาเป็นรูป
สัญลกัษณ์ของกองทพัซาเกร็บ ก่อนลงจาก ย่านเมืองเก่า “Upper Town” แวะใหท้่านข้ึนไปยงัจุดชมวิว ทีจ่ะท าใหท้่าน
สามารถมองเห็น เมืองซาเกร็บ (Zagreb) ท่ีหลงัคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านรัสต็อคเก้ “Rastoke Village” (ระยะทาง 104 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 1 ช่ัวโมง 30 นาที) หมู่บา้นแห่งกงัหนั ตั้งอยูเ่หนือ แม่น ้าสลุนด์ชิชา “Slunjcica River” ที่ไหลลงสู่ น ้าตกโคราน่า  
 “Korana Waterfall” น าท่านแวะชมหมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม บา้นเรือนส่วนใหญ่ในหมู่บา้นแห่งน้ี 
 ถูกสร้างในตอนปลายศตวรรษที ่19 จนถึง ตน้ศตวรรษที ่20 ปัจจุบนัมีบา้นของชาวพื้นเมืองประมาณ 30 หลงัคาเรือน 
 ยงัคงอาศยัใน หมู่บ้านรัสต็อคเก้ “Rastoke Village” และยงัคงท าโรงโม่แป้ง จากกระแสน ้าข้ึนตามธรรมชาติ  
 แวะถ่ายรูปกบัหมู่บา้นทีต่ั้งอยูบ่น น ้าตกโคราน่า  “Korana Waterfall” จากนั้นเดินทางต่อผ่านชมธรรมชาติ และ 
 ความงามของทิวทศัน์สองขา้งทางที่รายลอ้มดว้ยป่าเขา สลบั ทุ่งหญา้ ฟาร์มเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ สู่ อุทยานแห่งชาติ 
 ทะเลสาบพลิทวิเซ่ “Plitvice Lakes National Park” (ระยะทาง 33 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาท)ี  
 ท่ีตั้งอยูใ่จกลางของประเทศ ถูกคน้พบข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1949 ปัจจุบนัมีพื้นท่ีประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ  
 16 แห่ง และป่าไมน้านาพนัธ์ุ จนองค์การยเูนสโก้ UNESCO ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ  Jezero Hotel   หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สามของการเดินทาง (3)  อุทยานแห่งชาตทิะเลสาบพลทิวเิซ่ – ซาดาร์  

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านไปเดินเที่ยว ชมความงามของ อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ “Plitvice Lakes National Park” 
 ทีป่ระกอบดว้ยทะเลสาบมากถึง 16 แห่งท่ีลดหลัน่กนัเป็นชั้นๆ และถูกกั้นออกจากกนัดว้ยเขื่อนท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ 
 ซ่ึงเกิดจากคราบหินปูนท่ีทบัถมพอกพูนข้ึนเป็นชั้นหนาๆ อนัเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของ มอส สาหร่าย และแบคทีเรีย ในแต่ละปี  
 มอส สาหร่าย และแบคทีเรีย เหล่าน้ีจะแพร่ขยายเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ท าใหเ้ข่ือนกั้นทะเลสาบมีความสูงเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยปีละ  
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 1 ซ.ม. นอกจากความสวยงามแลว้ทะเลสาบแห่งน้ียงัแวดลอ้มไปดว้ยป่าเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นถิ่นอาศยัของสัตวป่์านานา 
 ชนิด อาทิเช่น หมีสีน ้าตาล นกอินทรี และนกชนิดอื่นๆ อีกราว 140 สายพนัธ์ุ ในช่วงน้ีใหทุ้กท่านไดผ้่อนคลาย และสัมผสั 
 ธรรมชาติที่มีความสวยงามกนัอยา่งเตม็อิ่ม 

  
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 118  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที) เมืองท่า
ส าคญัริม ทะเลเอเดรียติก “Adriatic Sea” ใน แคว้นดัลเมเชีย (Dalmatia) เป็นเมืองเก่าแก่มีอายกุว่า 3,000 ปีมาแลว้
ตั้งแต่สมยัโรมนัเรืองอ  านาจจนถึงปัจจุบนั ไม่ว่าจะอยูส่่วนไหนของเมือง ท่านกส็ามารถมองเห็นร่องรอยของ 
อารยธรรมโรมนัไดท้ัว่ไป น าท่านชม เมืองซาดาร์ (Zadar) โดยเร่ิมกนัท่ี โบสถ์ประจ าเมืองซาดาร์ “Zadar 

Cathedral of Anastasia” สร้างข้ึนในศตวรรษที่ 9 ในแบบไบเซนไทน์ และไดรั้บการก่อสร้างเพิ่มเติมในศตวรรษท่ี 
12 และ 13 ในแบบโรมนัเนสก ์ผ่านชม โบสถ์เซนต์โดแนท “The Church of St. Donat” สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 9 
และเป็นโบสถไ์บเซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดใน แคว้นดัลเมเชีย (Dalmatia) ถือว่าโบสถแ์ห่งน้ีเป็นเสมือนสัญลกัษณ์ของ เมือง
ซาดาร์ (Zadar) อีกดว้ย ผ่านชม โรมันฟอรัม “Roman Forum” ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 1 มีความยาวประมาณ 90 
เมตร และกวา้ง 45 เมตร ปัจจุบนัยงัคงหลงเหลือซากส่ิงก่อสร้างในยคุโรมนั ณ ท่ีแห่งน้ี  

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ  Kolovare Hotel หรือเทียบเท่า 

 

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

ประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาท)ี อุทยานแห่งชาติแห่งที่ 7 ของ โครเอเชีย (Croatia) ซ่ึงมีอาณาบริเวณถึง 109 ตารางกิโลเมตร 
บนชายฝ่ัง แม่น ้าครึกคา “Krka River” ที่มีความยาว 72 กิโลเมตร เชิญเพลิดเพลินกบัความงามของพฤกษานานาพนัธ์ุ  

 เดินชมธรรมชาติอนัแสนบริสุทธ์ิ ตระการตาดว้ยน ้าตกแสนสวยไหลผ่าน น าความชุ่มช่ืนสู่ท่านใหส้มกบัเป็นวนัพกัผ่อน 
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 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านชม เมืองซีเบนิค (Sibenik) เมืองทีเ่ป็นท่าเรือน ้าลึกบริเวณปาก แม่น ้าครึกคา “Krka  

River” ไดรั้บอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมจาก อิตาลี (Italy) และเป็นเมืองท่ีเก่าแก่ที่สุดเมืองหน่ึงของ โครเอเชีย 
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(Croatia) เมืองน้ีองค์การ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1997 น าท่านชม ป้อมปราการสมัยกลาง 
“St. Anne Fort” ชมตวัเมืองเก่าที่หลงัคาอาคารบา้นเรือน ท าดว้ยกระเบ้ืองสีแดง สไตลเ์รอเนอซองส์ ที่ไดรั้บอิทธิพล
จากทาง อิตาลี (Italy) ชม สภาว่าการเมืองเก่า “The Old Loggia” ท่ีสร้างข้ึนราวคริสตศ์ตวรรษที่ 15 แลว้ไปชม มหา
วิหารเซ็นต์เจมส์ “Cathedral of St. James” ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน กบัดลัเมเช่ียนไดอ้ยา่งลงตวังดงาม
ดว้ย ยอดโดม และหลงัคาประดบัแผ่นหิน ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางต่อ สู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) (ระยะทาง 46 
กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองเลก็ๆ ที่เคยถูกปกครองโดยกรีก และโรมนั ท าให ้เมืองโทรเกียร์ 
(Trogir) ไดรั้บอิทธิพลทาง ศิลปะ และสถาปัตยกรรมจากกรีก - โรมนัมากมาย ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจน
ท าให้ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1997 น าท่านเดินชมภายใน เขตเมืองเก่า 
“Old Town” ซ่ึงจะไดช้มสถาปัตยกรรม สไตลก์รีกโรมนั โบราณ อาทิ เช่น ประตูเมือง “Kopnena Vrata” ที่ไดมี้
การบูรณะข้ึนใหม่เม่ือสมยัศตวรรษท่ี 16 ชม หอนาฬิกา “Foggia and of Clock Tower” สร้างสมยัศตวรรษที่ 14 น า
ท่านชม มหาวิหารเซนต์ลอว์เลนซ์ “Cathedral of St. Lawrence” ทีส่ร้างข้ึนในคริสศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสร้าง
นบัสิบปี งดงามดว้ย กรอบ และบานประตูหินแกะสลกั ในรูปแบบของโรมานเนสก ์ที่มีสิงโต, อดมั&อีฟ และรูปสลกันกับุญ 
องคส์ าคญั ๆ ต่างๆ กระทัง่ถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) (ระยะทาง 28 กิโลเมตรใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 30 นาที)  เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดริมฝ่ัง ทะเลเอเดรียติก  “Adriatic Sea” เป็นศูนยก์ลางการพาณิชย ์และการ
คมนาคมของ แคว้นดัลเมเชีย (Dalmatia) 

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

 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง (5)  สปลทิ – เกาะฮวาร์ – สตาริ กราด – สปลทิ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เดินทางสู่ท่าเรือ แลว้โดยสารเรือเฟอร์ร่ี ขา้มไปสู่ เกาะฮาวาร์ (Hvar Island) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
หน่ึงในสิบหมู่เกาะท่ีสวยท่ีสุดในโลก ข้ึนช่ือทั้งในเร่ืองของความงดงามของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมโบราณท่ีบอกเล่า
เร่ืองราวในอดีต เม่ือเดินทางถึง เกาะฮาวาร์ (Hvar Island) แลว้น าท่านเดินเที่ยว ชมรอบเมือง ณ จุดที่มีความส าคญัๆ 
ต่างๆ อาทิเช่น หอนาฬิกาประจ าเมือง “Clock Tower” ซ่ึงอยูบ่ริเวณดา้นเหนือของ จตุัรัสของเมือง สร้างข้ึน ค.ศ.ท่ี 15 
ซ่ึงในบริเวณใกลเ้คียงยงัเป็นสถานท่ีท างานของผูว้่าราชการประจ าเมืองซ่ึงจะมีทั้งหมด 4 ตึก รอบจตุัรัส ดา้นตะวนัออกเป็น 
โบสถ์แห่งเมืองฮาวาร์ “The Cathedral of Hvar” พร้อมที่พ  านกัของบิชอป 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางข้ึนสู่ ป้อมปราการ “Fortress Fortica” ป้อมปราการโบราณสมยัยคุกลางศตวรรษที่ 16 ลอ้มรอบไป 

ดว้ยก าแพงเมืองท่ีสูงสง่า ซ่ึงคร้ังหน่ึงป้อมปราการแห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดินโปเลียน ภายใน เกาะฮาวาร์ 
(Hvar Island) นั้น ยงัมีอีกหน่ึงเมือง ที่ท่านไม่ควรพลาด นัน่กคื็อ เมืองสตาริ กราด (Stari Gard) เมืองเลก็ๆ ที่มี
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ประชากรอาศยั อยูร่าวสองพนัคน เมืองน้ีอยูห่่างจากท่าเรือเฟอร์ร่ีออกไปราว 2 – 3 กิโลเมตร น าท่านชม เมืองสตาริ กราด 
(Stari Gard) ถือเป็นหน่ึงในเมืองเก่าแก่ ทีมี่ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ยอ้นหลงัไปถึง 384 ปี ก่อนคริสตกาลเลยทีเดียว 
ช่วงนั้น เมืองสตาริ กราด (Stari Gard) เป็นอาณานิคมของ เกาะพารอส “Paros Island” ซ่ึงปกครองโดยจกัวรรดิ 
กรีก โดยรับการตั้งช่ือว่า เกาะฟารอส “Faros Island” และไดรั้บสิทธ์ิในการปกครองตนเอง ไดมี้การผลิตเหรียญ
กษาปณ์ข้ึนมาเป็นของตนเอง ในระหว่างน้ีเองท่ีชาวเกาะไดเ้รียนรู้เทคนิคท าการเกษตรกรรมชั้นสูงมาจากจกัรวรรดิกรีก เช่น 
การท ารังวดัที่ดิน การเพาะปลูกพืชผกั จนในที่สุด เกาะฟารอส “Faros Island” ไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นแหล่งส่งออกองุ่นชั้นดี 
รวมไปถึงพืชที่จ  าเป็นอยา่งมะกอก และลาเวนเดอร์ หลงัสงครามอลิลีเรียนคร้ังท่ี 3 ราว 168 ปี ก่อนคริสตกาล ซ่ึงเป็นการสู้
รบระหว่างชาวอิลลีเรียน กบัจกัรวรรดิโรมนั ผลปรากฏว่าฝ่ายกองทพัโรมนัมีชยั เกาะฟารอส “Faros Island” กต็กอยู่
ภายใตก้ารปกครองของจกัรวรรดิโรมนัเร่ือยมาพร้อมกบัช่ือใหม่ว่า พาริส “Pharis” จนโรมนัเส่ือมอ านาจลง เกาะแห่งน้ี
ตกอยูใ่ตอ้าณัติของเผ่าสลาฟ และไดรั้บการตั้งช่ือใหม่ว่า เกาะฮาวาร์ (Hvar Island) ดงัเช่นทุกวนัน้ี และ UNESCO

ประกาศขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก 
17.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อข้ึนเรือเฟอร์ร่ี กลบัสู่ เมืองสปลิท (Split) 

พักค้างคืน ณ  Katarina Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)  สปลทิ – มาล ีสตรอน – ดูบรอฟนิค 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ น าท่านชม เมืองสปลิท (Split) เมืองใหญ่อนัดบัที่ 2 รองจาก เมืองซาเกร็บ (Zagreb) เป็นเมืองศูนยก์ลาง
การพาณิชย ์ศูนยก์ลางทางธุรกิจ การคมนาคม ของ แคว้นดัลเมเชีย (Dalmatia) โดยเป็นอีกเมืองหน่ึงที ่องค์การยเูนสโก้
ได้ประกาศขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก น าท่านไปเขา้ชม พระราชวังดิโอคลีเทียน “Diocletian’s Palace” ทีส่ร้าง
ข้ึนในยคุโรมนัโบราณ ชมสถาปัตยกรรมหรือลานกวา้งที่มีเสาสไตลโ์รมนัเรียงรายภายในพระราชวงั ซ่ึงประกอบดว้ยไป
ดว้ย ทางเข้าหลัก “Golden Gate” ห้องโถงกลาง “The Vestibul” ซ่ึงมีทางเดินที่เช่ือมต่อสู่หอ้งอื่นๆ ชมลานกวา้งซ่ึง
ลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาที่ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวิจิตรสวยงาม 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ อ่าวมาลี สตอน “Mali Ston” (ระยะทาง 185 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 
30 นาที) ก่อนเดินทางถึง เมืองมาลี สตอน (Mali Ston) น าท่านขา้มพรมแดน สู่ ประเทศบอสเนีย แอนด์ เฮอร์เซโกวีน่า 
(Bosnia and Herzegovina) (แวะถ่ายรูป ) บริเวณเมืองที่มีช่ือว่า เมืองนีอุม (Neum) เป็นประเทศเพื่อนบา้นของ 
โครเอเชีย (Croatia)โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวโครแอท จากนั้นพาท่านขา้มพรมแดนอีกคร้ัง สู่ โครเอเชีย 
(Croatia) เม่ือถึง เมืองมาลี สตอน (Mali Ston) (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพอากาศเป็นส าคญั) น าท่านล่องเรือเยีย่มชมฟาร์ม
เลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงหอย ใหท้่านไดชิ้มหอยนางรมสดๆ จาก ทะเลเอเดรียติก “Adrati Sea” พร้อม
ดว้ยเคร่ืองเคียง เติมเต็มรสชาติท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของ อ่าวมาลี สตอน “Mali Ston” ไดเ้วลาสมควรเดินทางสู่ 
เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) (ระยะทาง 53 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนใต้
ของ ประเทศโครเอเชีย (Croatia) มีพรมแดนติดต่อกบั ประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า (Bosnia and 

Herzegovina) เมืองโบราณแห่งน้ีเป็นหน่ึงในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป มีฉายาวา่เป็นไข่มุกแห่ง ทะเลเอเดรียติก 

“Adratic Sea” ซ่ึงกน็บัว่าเป็นเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง โดยเฉพาะเร่ืองของการวางผงัเมืองท่ีสวยงาม ในอดีต
นั้น เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เป็นเมืองท่ีมีอ  านาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 เป็นตน้มา มีอ  านาจในการควบคุม
การเดินเรือใน ทะเลเอเดรียติก “Adrati Sea” และ เมดิเตอร์เรเนียน “Mediterranean Sea” เป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัทางธุรกิจเป็นอยา่งมากดว้ยเหตุน้ีเอง เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) จึงเป็นเมืองท่ีร ่ารวย มีเงินทอง
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เหลือเฟือในการตกแต่งพระราชวงั โบสถ ์วิหาร จตุัรัส น ้าพ ุและบา้นเรือนต่างๆ อยา่งงดงามตามยคุสมยั  เป็นเมืองท่ีมี
สถาปัตยกรรมกอธิค เรเนซองค ์และบาโรค ที่มีอยูเ่ตม็ทั้งเมือง และ UNESCO ได้ประกาศขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ  Grand Hotel Park หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง (7)  ดูบรอฟนิค – ซาฟตตั – อสิตนับูล (ตุรก)ี 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  
 น าลูกคา้บริษทัไฮไลทฯ์ เที่ยวชม เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ในบริเวณ เขตเมืองเก่า “Grad Old City”  
 ที่มีเร่ืองราวที่น่าสนใจมากมาย เร่ิมจากในส่วนตน้ถนน จะเห็นภูมิปัญญาโบราณในการท าน ้าประปาโดยการท ารางน ้าติด  
 ก าแพงเมือง “CityWall” โดยน าน ้าจากภูเขา เขา้มาเกบ็ไวท่ี้น ้าพุใหญ่ของเมือง ซ่ึงจะเป็นลกัษณะน ้าพุทรงกลมใหญ่ เป็น 
 น ้าพุใหญ่ท่ีช่ือว่า โอโนฟริโอ้ “Onofrio Fountain” ที่เตม็ไปดว้ยผูค้นนัง่กินไอศครีมกนัรอบน ้าพุ เยื้องกบัน ้าพุ มีตึก 
 อยูตึ่กหน่ึงทีน่่าสนใจอยา่งมาก ยิง่ใครท่ีเรียนเภสัชฯมา เพราะตึกสถาปัตยกรรมโกธิกน้ี คือร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึง 
 ของยโุรปใน อารามนักบวช “Franciscan Monastery” จากนั้นเขา้สู่ ถนนการค้าเส้นส าคญัของเมือง ที่เรียกว่า   
 “Placa” ที่เตม็ไปดว้ยนกัท่องเที่ยว ดว้ยความยาวเพียง 292 เมตร ท่ามกลางตึกแบบบาร๊อค ริมถนนเส้นหลกัน้ีเตม็ไปดว้ย  
 ร้านขายของท่ีระลึก ทีมี่เสน่ห์มาก กน่็าเป็นตรอกซอยเลก็ๆ มีร้านกาแฟ ร้านอาหารเลก็ๆ ที่น่าแวะมากมาย และสุดถนน  

คือ หอนาฬิกาโบราณ “Bell Tower Clock” และ พระราชวังสปอนซ่า “The Sponza Palace” พระราชวงังดงาม
ในสถาปัตยกรรมโกธิก ผสมเรอเนซองส์ แต่เดิมคือ ศุลกากรของเมือง ที่เกบ็ภาษีจากการคา้ขายสินคา้ทางเรือ เดินไปทางซ้าย
ของ หอนาฬิกาโบราณ “Bell Tower Clock” กเ็จอ พระราชวังเรคเตอร์ส “Rector’s Palace” ในปี ค.ศ. 1667 
แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่สุดที่ท  าให ้เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik)ราบเป็นหนา้กลอง แต่มีสองส่ิงท่ีไม่ค่อยเป็นอะไร นัน่
คือ พระราชวังสปอนซ่า “The Sponza Palace” และ พระราชวังเรคเตอร์ส “Rector’s Palace” เป็นสถานที่ท่ี
ผูป้กครองของเมืองท างาน และอาศยัอยู ่

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั น าลูกคา้ส่งทา้ยทริป โครเอเชีย (Croatia) กนัที ่เมืองซาฟตัต (Cavtat) (ระยะทาง 22 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเลก็ๆ ทางตอนใตข้องชายฝ่ัง ทะเลเอเดรียติก “Adrati Sea” ทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ย
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหเ้วลาแก่ท่านเดินเล่นชมเมืองแบบสบายๆ กระทัง่ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน
นานาชาติดูบรอฟนิค “Dubrovnik International Airport” 

21.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเที่ยวบินที่ TK 1440 (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 50 นาท)ี 
23.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาตาตุร์ “Ataturk International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) 

รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 
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วนัที่แปดของการเดนิทาง (9) อสิตนับูล  -  กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 35 นาท)ี 
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ 

(Bangkok) 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 

หมายเหตุ 

-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่านโดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 10 วนั 
และยนิดีที่จะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
- โรงแรมที่พกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน
เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาท ิการล่าชา้ของสายการบินการนดัหยดุงาน, 
ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด  
-  บริษทัฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางที่เป็นเดก็ อายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ และ ท่านที่ตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แต่มี
การตกลงกบัพนกังานขาย  
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศใด
ประเทศหน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอการันตีว่ากรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หากท่าน
ออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี  
- บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมือง อนั
เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์ เพื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข  
 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ     67,900 .-    บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ     63,000 .-    บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ     59,000 .-    บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ     24,000 .-    บาท  
พกัเด่ียวเพิ่ม       ท่านละ     10,000 .-    บาท 

 
 
 
 
 

อัตราน้ีรวม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเที่ยว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ - อิสตันบูล - ซาเกร็บ // ดูบรอฟนิค - อิสตันบูล - กรุงเทพฯ 
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** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเกบ็เพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่มจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอัตรา ณ เดือนเมษายน 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า  
4. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน จ านวน 5 คืนพร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 6 ม้ือ และอาหารค ่า 5 ม้ือ   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท(หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่าง 
 การเดินทาง 50%) 
 

อัตราน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ คา่ซักรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสั่งมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ 
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ข้ึนอยู่กับการบริการ  
5. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับข้ึนจากสายการบิน 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าใบใหญ่ ข้ึนสู่ห้องพัก 
 

การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน    คืนเต็มจ านวน 

 ยกเลิกการเดินทาง 20 - 29 วันขึ้นไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนักอ่นการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป–กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อ
ยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 

 

โรงแรม และ ห้องพกั 
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 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่าน
ไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบ้ริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น  

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

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

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ 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  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศ โครเอเชีย 
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1. พาสปอร์ตที่มีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีหนา้เล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสี 3.5 x 4.5 ซ.ม. 2 รูป (หนา้เตม็ 70-80 % ของภาพ) หนา้ตรงไม่เอียงขา้ง ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และอดัจาก
 ร้านถ่ายรูปเท่านั้น  
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีที่อายตุ  ่ากว่า 20 ปี) ทะเบียนสมรส – หยา่ - มรณะบตัร (ถา้มี โดยเฉพาะท่านที่ใชค้  าน าหนา้ 

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

 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานที่ท  างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต  าแหน่ง เงินเดือน วนัที่เขา้ท  างาน และระบุวนัลา   
 เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี   
 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาที่เรียนอยู ่ 

5. หลกัฐานการเงิน  
 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใชห้นงัสือรับรองบญัชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นเป็นภาษาองักฤษ และส าเนาสมุด 
 บญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั)  หรือแนะน าใหใ้ช ้ BANK  STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให ้ 
 กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ใหบุ้คคลที่ออกค่าใชจ่้ายท าหนงัสือการันตีจากธนาคาร ที่มีช่ือระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรองการันตี   

 พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั) ส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชน ของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้  
6. หนงัสือยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีเดก็ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ท าที่เขตหรืออ  าเภอ
 เท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน  

 

*** บริษัทสามารถย่ืนเอกสารแทนลูกค้าได้ โดยลูกค้าไม่ต้องมาโชว์ตวั *** 
เอกสารทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง สถานทูตโครเอเชียประจ าประเทศอินโดนีเซียเพ่ือการพจิารณา 

สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีา 20 วนัท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการจองทัวร์  
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พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

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

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

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ 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 าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบญัชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตสั สุขาภิบาล 3       เลขที่ 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที่ 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนที่เหลือช าระก่อนออกเดนิทาง 15 วนั 
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