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วันแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ 
19.00 น. พบกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารชั้น 4  
 ประตู 10 แถว U เคานเ์ตอร ์สายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน์ หัวหน้าทวัร์ และเจ้าหน้าที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนชั่นนอล  
 ทราเวล หรือส้ันๆ ว่า HIT รอต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดนําของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพับกรรไกรตัดเลบ็ทุกขนาดตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนําติดตัว

ขึ้นเครื่องบิน 
 วัตถุที่เปน็ลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง 

โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นทีเ่ดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปดิผนึกถุงโดยระบุ วันเดนิทาง เที่ยวบินจึงสามารถนําขึ้นเครื่องได้ และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

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

วันท่ีสองของการเดินทาง (2)  อิสตัลบูล (ตุรกี) – ซาฟตัต (โครเอเชีย) – ดูบรอฟนิค 
04.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตลับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอ 
 เปลี่ยนเที่ยวบนิ  
06.40 น. นําท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ประเทศโครเอเชีย (Croatia) เที่ยวบนิที ่TK 439 (ใช้เวลา 
 เดินทาง 2 ช่ัวโมง) 
07.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูบรอฟนิค “Dubrovnik International Airport” ประเทศโครเอเชีย  
 (Croatia) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับ 
 อากาศรอรับ เพื่อนําท่านไปเริ่มตน้ทริปกนัที่ เมืองซาฟตัต (Cavtat) (ระยะทาง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15  
 นาที) เมืองเล็กๆ ทางตอนใต้ของชายฝั่ง ทะเลเอเดรียติก “Adrati Sea” ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรพัยากรธรรมชาติ ให้ 
 เวลาแก่ท่านเดินเล่นชมเมืองแบบสบายๆ จากนั้นนําท่านออกเดินทางเข้าสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) (ระยะทาง 19  
 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองที่อยูท่างตอนใต้ของ ประเทศโครเอเชีย (Croatia) เป็นหนึง่ในเมือง 
 เก่าที่สวยที่สุดในยุโรป มีฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่ง ทะเลเอเดรียติก “Adratic Sea” ซ่ึงก็นับว่าเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เป็น 
 ของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องของการวางผังเมืองที่สวยงาม ในอดตีเป็นเมืองที่มีอํานาจทางทะเลตัง้แตศ่ตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา  
 มีอํานาจในการควบคุมการเดนิเรอืใน ทะเลเอเดรียติก “Adrati Sea” และ เมดิเตอร์เรเนียน “Mediterranean Sea”  
 เป็นเมืองที่มคีวามสําคัญทางธุรกจิเปน็อย่างมากด้วยเหตุนี้เอง เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) จึงเป็นเมืองที่ร่ํารวย มีเงิน 
 ทองเหลือเฟือในการตกแต่งพระราชวัง โบสถ์ วิหาร จัตุรัส น้ําพุ และบ้านเรือนต่างๆ อย่างงดงามตามยุคสมัย  เป็นเมืองที่ม ี
 สถาปัตยกรรมกอธิค เรเนซองค์ และบาโรค ที่มีอยูเ่ต็มทั้งเมือง และ UNESCO ได้ประกาศขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก 
11.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเที่ยวชม เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ในบริเวณ เขตเมืองเก่า “Grad Old City” ที่มีเรื่องราวทีน่่าสนใจ 
 มากมาย เริ่มจากในส่วนต้นถนน จะเห็นภูมิปัญญาโบราณในการทาํน้ําประปาโดยการทํารางน้ําติด กําแพงเมือง “City  

 Wall” โดยนําน้ําจากภูเขา เข้ามาเก็บไว้ที่น้ําพุใหญข่องเมือง ซ่ึงจะเป็นลักษณะน้ําพุทรงกลมใหญ่ เป็นน้ําพุใหญ่ที่ชื่อว่า  



Super Special of Croatia 8 Days TK 20 Sep & 19 Oct 2019 3 
 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 โอโนฟริโอ้ “Onofrio Fountain” ที่เต็มไปด้วยผูค้นนัง่กินไอศครีมกันรอบน้ําพุ เยื้องกบัน้ําพุ มีตึกอยู่ตึกหนึ่งที่น่าสนใจ 
 อย่างมาก ยิ่งใครที่เรียนเภสัชฯมา เพราะตึกสถาปัตยกรรมโกธิกนี้ คือร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึง่ของยุโรปใน อาราม 
 นักบวช “Franciscan Monastery” จากนั้นเข้าสู่ ถนนการคา้เส้นสําคัญของเมือง ที่เรียกว่า  “Placa” ที่เต็มไปด้วย 
 นักท่องเที่ยว ด้วยความยาวเพียง 292 เมตร ท่ามกลางตึกแบบบาร๊อค ริมถนนเส้นหลักนี้เต็มไปด้วย ร้านขายของที่ระลึก ที่มี 
 เสน่ห์มาก ก็น่าเป็นตรอกซอยเล็กๆ มีร้านกาแฟ ร้านอาหารเล็กๆ ทีน่่าแวะมากมาย และสุดถนน คือ หอนาฬิกาโบราณ  
 “Bell Tower Clock” และ พระราชวังสปอนซ่า “The Sponza Palace” พระราชวังงดงามในสถาปัตยกรรม 
 โกธิก ผสมเรอเนซองส์ แต่เดิมคอื ศุลกากรของเมือง ทีเ่ก็บภาษจีากการค้าขายสินค้าทางเรือ เดินไปทางซ้ายของ หอนาฬิกา 
 โบราณ “Bell Tower Clock” ก็เจอ พระราชวังเรคเตอร์ส “Rector’s Palace” ในปี ค.ศ. 1667 แผ่นดนิไหวครัง้ 
 ใหญ่สุดทีท่ําให้ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik)ราบเป็นหน้ากลอง แต่มสีองส่ิงที่ไม่ค่อยเป็นอะไร นั่นคือ พระราชวัง 
 สปอนซ่า “The Sponza Palace” และ พระราชวังเรคเตอร์ส “Rector’s Palace” เป็นสถานที่ทีผู่้ปกครองของ 
 เมืองทํางาน และอาศัยอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ  Grand Hotel Park หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสามของการเดินทาง (3)  ดูบรอฟนิค – มาลี สตรอน – สปลิท 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ อ่าวมาลี สตอน “Mali Ston” (ระยะทาง 53 กโิลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) นําท่าน 
 ล่องเรือ เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงหอย  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นส าคัญ) ใหท้่านได้ชิม 
 หอยนางรมสดๆ จาก ทะเลเอเดรียติก “Adrati Sea” พรอ้มดว้ยเครื่องเคียง เติมเต็มรสชาติท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม 
 ของ อ่าวมาลี สตอน “Mali Ston” กระทั่งถึงเวลาอันสมควร นําท่านเดนิทางสู่ เมืองสปลิท (Split) (ระยะทาง 185  
 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เมืองที่ใหญ่ที่สุดริมฝั่ง ทะเลเอเดรียติก  “Adriatic Sea” เป็นศูนย์กลาง 
 การพาณิชย์ และการคมนาคมของ แควน้ดัลเมเชีย (Dalmatia) โดยระหว่างทาง เราจะข้ามพรมแดน สู่ ประเทศบอสเนีย  
 แอนด์ เฮอร์เซโกวีน่า (Bosnia and Herzegovina) บริเวณเมอืงที่มีช่ือว่า เมืองนีอุม (Neum) เปน็ประเทศเพื่อน 
 บ้านของ โครเอเชยี (Croatia) 
13.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเดนิเที่ยวชม เมืองสปลิท (Split) เมืองใหญ่อนัดบัที่ 2 รองจาก เมอืงซาเกร็บ (Zagreb) เป็นเมืองศนูย์กลางการ 
 พาณิชย ์ศูนย์กลางทางธุรกิจ การคมนาคม ของ แคว้นดลัเมเชีย (Dalmatia) โดยเป็นอีกเมอืงหนึ่งที่ องคก์ารยูเนสโกไ้ด้ 
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 ประกาศขึ้นทะเบียนเปน็เมืองมรดกโลก นําท่านไปเข้าชม พระราชวงัดิโอคลีเทียน “Diocletian’s Palace” ที่สร้างขึ้น 
 ในยุคโรมนัโบราณ ชมสถาปัตยกรรมหรือลานกว้างที่มีเสาสไตล์โรมันเรียงรายภายในพระราชวัง ซ่ึงประกอบด้วยไปด้วย  
 ทางเข้าหลัก “Golden Gate” ห้องโถงกลาง “The Vestibul” ซ่ึงมีทางเดนิทีเ่ชื่อมต่อสู่ห้องอืน่ๆ ชมลานกว้างซ่ึงล้อม 
 ไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม 
18.30 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ  Katarina Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสี่ของการเดินทาง (4)  สปลิท – เกาะฮวาร์ – สตาริ กราด – สปลิท 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่าน เดนิทางสู่ท่าเรือ แล้วโดยสารเรือเฟอร์รี่ ข้ามไปสู่ เกาะฮาวาร ์(Hvar Island) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
 หนึ่งในสิบหมูเ่กาะที่สวยที่สุดในโลก ขึ้นชื่อทั้งในเรื่องของความงดงามของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมโบราณที่บอกเล่า 
 เรื่องราวในอดตี เมื่อเดนิทางถึง เกาะฮาวาร ์(Hvar Island) แล้วนําท่านเดินเที่ยว ชมรอบเมือง ณ จุดที่มีความสําคัญๆ  
 ต่างๆ อาทิเช่น หอนาฬิกาประจําเมือง “Clock Tower” ซ่ึงอยู่บริเวณด้านเหนือของ จัตุรัสของเมือง สร้างขึ้น ค.ศ.ที่ 15  
 ซ่ึงในบรเิวณใกล้เคียงยังเปน็สถานที่ทํางานของผู้ว่าราชการประจําเมืองซึ่งจะมทีั้งหมด 4 ตึก รอบจตัุรัส ด้านตะวันออกเปน็  
 โบสถ์แหง่เมืองฮาวาร์ “The Cathedral of Hvar” พร้อมที่พํานักของบิชอป 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเดนิทางขึ้นสู่ ป้อมปราการ “Fortress Fortica” ป้อมปราการโบราณสมัยยุคกลางศตวรรษที่ 16 ล้อมรอบไป 
 ด้วยกําแพงเมืองที่สูงสง่า ซ่ึงครั้งหนึ่งป้อมปราการแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดินโปเลียน ภายใน เกาะฮาวาร ์ 

 (Hvar Island) นั้น ยังมีอีกหนึ่งเมือง ที่ท่านไมค่วรพลาด นั่นก็คือ เมืองสตาริ กราด (Stari Gard) เมืองเล็กๆ ที่ม ี
 ประชากรอาศัย อยู่ราวสองพันคน เมืองนี้อยู่ห่างจากท่าเรือเฟอร์รีอ่อกไปราว 2 – 3 กิโลเมตร นําท่านชม เมืองสตาริ กราด  

 (Stari Gard) ถือเป็นหนึ่งในเมืองเก่าแก่ ที่มีประวัตศิาสตร์อันยาวนาน ย้อนหลังไปถึง 384 ปี ก่อนคริสตกาลเลยทเีดียว  
 ช่วงนั้น เมืองสตาริ กราด (Stari Gard) เป็นอาณานิคมของ เกาะพารอส “Paros Island” ซ่ึงปกครองโดยชาวกรีก  
 มีช่ือว่า เกาะฟารอส “Faros Island” และได้รับสิทธิ์ในการปกครองตนเอง ได้มีการผลิตเหรียญกษาปณ์ขึ้นมาเป็นของ 
 ตนเอง ในระหว่างนี้เองที่ชาวเกาะได้เรียนรูเ้ทคนคิทําการเกษตรกรรมช้ันสูงมาจากจักรวรรดิกรีก เช่น การทํารังวัดที่ดิน การ  
 เพาะปลูกพืชผัก จนในที่สุด เกาะฟารอส “Faros Island” ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งส่งออกองุ่นชั้นดี รวมไปถึงพืชที่จําเป็น 
 อย่างมะกอก และลาเวนเดอร์ หลงัสงครามอิลลีเรียนครั้งที่ 3 ราว 168 ปีก่อนคริสตกาล เป็นการสู้รบระหว่างชาวอิลลีเรียน  
 กับจักรวรรดิโรมนั ผลปรากฏว่าฝ่ายกองทัพโรมันมีชัย เกาะฟารอส “Faros Island” ก็ตกอยูภ่ายใต้การปกครองของ 
 จักรวรรดิโรมันเรื่อยมา พร้อมกับชื่อใหม่ว่า พาริส “Pharis” จนโรมันเส่ือมอํานาจลง เกาะแห่งนีต้กอยู่ใต้อาณัติของเผ่า 
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 สลาฟ และได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่า เกาะฮาวาร ์(Hvar Island) ดังเช่นทุกวันนี้ และ UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียนเปน็ 
 เมืองมรดกโลก กระทั่งสมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี ่กลับสู่ เมืองสปลิท (Split) 
19.00 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคนื ณ  Katarina Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5)  สปลิท – โทรเกียร์ – ซีเบนิค – อุทยานแห่งชาติครึกคา – ซาดาร์ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโทรเกยีร ์(Trogir) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 30 นาท)ี เมืองเล็กๆ ที ่
 เคยถูกปกครองโดยกรีก และโรมัน ทําให้ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) ได้รับอิทธิพลทาง ศิลปะ และสถาปัตยกรรมจากกรีก –  
 โรมันมากมาย ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนทําให้ไดร้ับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดก 
 โลก ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1997 นําท่านเดนิชมภายใน เขตเมืองเก่า “Old Town” ซ่ึงจะได้ชมสถาปัตยกรรม สไตล์กรีกโรมัน  
 โบราณ อาทิ เช่น ประตูเมือง “Kopnena Vrata” ที่ได้มีการบรูณะขึ้นใหม่เมื่อสมัยศตวรรษที่ 16 ชม หอนาฬิกา  
 “Foggia and of Clock Tower” สร้างสมัยศตวรรษที่ 14 นําท่านชม มหาวิหารเซนต์ลอว์เลนซ์ “Cathedral of  

 St. Lawrence” ที่สร้างขึน้ในคริสศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี งดงามด้วย กรอบ และบานประตูหินแกะสลัก  
 ในรูปแบบของโรมานเนสก์ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองซีเบนคิ (Sibenik) (ระยะทาง 46 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 
 ประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองเก่าริมฝัง่ ทะเลเอเดรียติก “Adriatic Sea” ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจาก เวนิส (Venice) 
 นําท่านชม เมืองซีเบนิค (Sibenik) เมืองที่เปน็ท่าเรือน้ําลึกบริเวณปาก แม่น้ําครึกคา “Krka  River” ได้รับอิทธิพล 
 ทางสถาปัตยกรรมจาก อิตาลี (Italy) และเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของ โครเอเชีย (Croatia) เมืองนี้องค์การ  
 UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเปน็มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1997 นําท่านชม ป้อมปราการสมัยกลาง “St. Anne Fort” ชมตัว 
 เมืองเก่าทีห่ลังคาอาคารบ้านเรือน ทําด้วยกระเบื้องสีแดง ที่ได้รบัอทิธิพลจากทาง อติาลี (Italy) ชม สภาว่าการเมืองเก่า  
 “The Old Loggia” ที่สร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 15 แล้วไปชม มหาวิหารเซ็นต์เจมส์ “Cathedral of St. James”  
 ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลีย่น กับดัลเมเช่ียนได้อย่างลงตัวงดงามด้วย ยอดโดม และหลังคาประดับแผ่นหนิ 
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเดนิทางสู่ อุทยานแหง่ชาติครึกคา “Krka National Park” (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 20 นาท)ี อุทยานแห่งชาติแห่งที่ 7 ของ โครเอเชีย (Croatia) ซ่ึงมีอาณาบริเวณถึง 109 ตารางกิโลเมตร บนชายฝั่ง แม่น้ํา 
 ครกึคา “Krka River” ที่มีความยาว 72 กิโลเมตร เชิญเพลิดเพลินกับความงามของพฤกษานานาพันธุ์ เดินชมธรรมชาติ 
 อันแสนบริสุทธิ์ ตระการตาด้วยน้าํตกแสนสวยไหลผ่าน นําความชุ่มช่ืนสู่ท่านให้สมกับเป็นวันพักผอ่นอันสําคัญ จากนั้น 
 นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 76 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที) เมืองท่า 
 สําคัญริม ทะเลเอเดรียติก “Adriatic Sea” ใน แคว้นดัลเมเชีย (Dalmatia) เป็นเมืองเก่าแก่มอีายุกว่า 3,000 ปีมาแล้ว 
 ตั้งแต่สมัยโรมันเรืองอํานาจจนถงึปัจจุบนั ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของเมือง ท่านก็สามารถมองเหน็ร่องรอยของอารยธรรม 
 โรมันได้ทั่วไป  
18.30 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ  Kolovare Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6)  ซาดาร์ – อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต ์ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชม เมืองซาดาร์ (Zadar) โดยเริ่มกันที่ โบสถ์ประจําเมืองซาดาร์ “Zadar Cathedral of Anastasia” สร้าง 
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 ขึ้นในศตวรรษที่ 9 ในแบบไบเซนไทน์ และได้รบัการก่อสร้างเพิ่มเติมในศตวรรษที่ 12 และ 13 ในแบบโรมนัเนสก์ ผ่านชม  
 โบสถ์เซนต์โดแนท “The Church of St. Donat” สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 และ ผ่านชม โรมันฟอรมั “Roman  

 Forum” ซ่ึงสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 1 มีความยาวประมาณ 90 เมตร และกว้าง 45 เมตร ปจัจบุันยังคงหลงเหลือซาก 
 ส่ิงก่อสร้างในยุคโรมัน ณ ที่แหง่นี้ จากนั้นนําท่านออกเดินทางต่อสู่ อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ “Plitvice Lakes  

 National Park” (ระยะทาง 119 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ ถูกค้นพบ 
 เมื่อปี ค.ศ. 1949 ปจัจบุันมีพ้ืนที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่ง และป่าไม้นานาพันธ์ุ จนองค์การ 
 ยูเนสโก ้UNESCO ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําท่านเข้าไปเดินชมความงามของ อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ “Plitvice Lakes National Park” ที่
 ประกอบด้วยทะเลสาบมากถึง 16 แห่งที่ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และถูกกั้นออกจากกันด้วยเขื่อนที่เกิดขึ้นจากธรรมชาต ิซ่ึง 
 เกิดจากคราบหินปูนที่ทบัถมพอกพูนขึ้นเป็นช้ันหนาๆ อนัเปน็ที่อยูอ่าศัยของ มอส สาหร่าย และแบคทีเรีย ในแต่ละปี มอส  
 สาหร่าย และแบคทเีรีย เหล่านีจ้ะแพร่ขยายเติบโตขึน้เรื่อยๆ ทําใหเ้ขื่อนกั้นทะเลสาบมคีวามสูงเพิ่มขึน้โดยเฉลี่ยปีละ 1 ซ.ม.  
 นอกจากความสวยงามแล้วทะเลสาบแห่งนี้ยังแวดล้อมไปด้วยป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ จงึเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด  
 อาทิเช่น หมีสีน้ําตาล นกอินทรี และนกชนิดอื่นๆ อีกราว 140 สายพันธ์ุ ในช่วงนี้ใหทุ้กท่านไดผ้่อนคลาย และสัมผัส 
 ธรรมชาติที่มีความสวยงามกันอย่างเต็มอิ่ม 
19.00 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ  Jezero Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7)  พลิทวิเซ่ – รัสต็อคเก้ – ซาเกรบ็ – อิสตันบูล (ตุรกี) 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านออกเดนิทางสู่ หมู่บ้านรัสต็อคเก ้“Rastoke Village” (ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  
 หมู่บ้านแห่งกังหนั ตั้งอยู่เหนือ แม่น้ําสลุนด์ชิชา “Slunjcica River” ที่ไหลลงสู่ น้ําตกโคราน่า “Korana  

 Waterfall” นําท่านแวะชมหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดมิ บ้านเรือนส่วนใหญ่ในหมูบ่้านแห่งนี้ถูกสรา้งในตอน 
 ปลายศตวรรษที ่19 จนถึง ตน้ศตวรรษที ่20 ปัจจบุันมีบ้านของชาวพืน้เมืองประมาณ 30 หลังคาเรือนยังคงอาศัยใน หมูบ่้าน  
 รัสต็อคเก ้“Rastoke Village” และยังคงทําโรงโมแ่ปง้ จากกระแสน้ําขึ้นตามธรรมชาติ จากนัน้นําท่านออกเดินทางสู ่ 
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 กรุงซาเกรบ็ (Zagreb) เมืองหลวงของ ประเทศโครเอเชีย (Croatia) (ระยะทาง 104 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านไปสัมผัสเสนห่์ของความเป็นเมืองยุคกลางใน ย่านเมืองเก่า “Upper Town” ซ่ึงมีซุ้มประตูหินเป็นสัญลักษณ์  
 บริเวณทางเข้าโดยย่านเก่าแก่แห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ซ่ึงจุดแรก นําท่านชม กําแพงเมืองเกา่ “Old Town  

 Gate” ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อล้อมรอบบริเวณเมืองเก่าเอาไว้ ถัดมาท่านจะพบกับ โบสถ์เซนต์มาร์ค “St. Mark’s Church”  
 ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่ 13 ผสมผสานศิลปะหลากหลายเข้าด้วยกัน คือแบบโรมาเนสก์ ที่บริเวณด้านทศิใต้ ต่อมาใน 
 ศตวรรษที่ 14 โบสถ์ถูกสร้างใหมใ่นรูปแบบศิลปะโกธิค ที่น่าสนใจมากก็คือ ส่วนหลังคาโบสถ์ ที่เรยีงแผ่นปหูลังคาเปน็รูป 
 สัญลักษณ์ของกองทัพซาเกร็บ กอ่นลงจาก ย่านเมืองเก่า “Upper Town” แวะให้ท่านขึ้นไปยังจุดชมวิว ที่จะทําใหท้่าน 
 สามารถมองเห็น เมืองซาเกรบ็ (Zagreb) ที่หลังคาอาคารเปน็สีแดงอิฐทั้งเมือง กระทัง่ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู ่ 
 ท่าอากาศยานนานาชาติพลีโซ “Pleso International Airport” กรุงซาเกร็บ (Zagreb) 
20.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเที่ยวบินที่ TK 1056 (ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง 5 นาท)ี 
23.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตลับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอ 
 เปลี่ยนเที่ยวบนิ 
  

วันท่ีแปดของการเดินทาง (8)  อิสตันบูล – กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 35 นาที) 
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  
 (Bangkok) โดยสวัสดิภาพ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 

หมายเหตุ 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ํากว่า 20 ท่านโดยทีจ่ะแจ้งใหผู้้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน 
และยินดีทีจ่ะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนใหห้ากท่านต้องการ 
- โรงแรมที่พักตามบรษิัทจัดให้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดยีวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้าพักตรงกับงาน
เทศกาลเทรดแฟรห์รือการประชุมต่างๆอันเป็นผลที่ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถงึความเหมาะสมเป็นหลัก 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีทีเ่กิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบินการนัดหยุดงาน, 
ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตัิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไว้ให้ได้มากที่สุด  
-  บริษทัฯ ต้องขอกราบอภัยในการสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผู้เดินทางที่เปน็เด็ก อายุต่ํากว่า 2 ขวบ และ ท่านที่ต้องใช้ Wheelchair เว้นแตม่ี
การตกลงกับพนักงานขาย  
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านใช้หนังสือเดนิทางข้าราชการ แล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง 
- ในกรณีที่ท่านที่จะต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อขอการันตีว่ากรุ๊ปออกเดินทางแนน่อนก่อน หากท่าน
ออกตั๋วโดยไม่ได้รับคํายืนยนัจากพนักงานขายแล้วกรุ๊ปนั้นออกเดนิทางไม่ได้ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเ้ปน็การชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทัตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคนื ในกรณีทีท่า่น
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเปน็กรณี  
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- บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าเมือง อัน
เนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทําการจองและวางมัดจําทัวร ์เพื่อให้ท่านได้เดนิทางไปกับ HIT อย่างมีความสุข  
 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่พักห้องคู่      ท่านละ     67,900 .-    บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน  ท่านละ     63,000 .-    บาท 
เด็ก อายรุะหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ท่านละ     59,000 .-    บาท 
หักตั๋วเครื่องบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ     24,000 .-    บาท  
พักเดี่ยวเพ่ิม       ท่านละ     10,000 .-    บาท 

 
 

อัตรานี้รวม 
1. ตั๋วเครื่องบินช้ันท่องเที่ยว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ - อิสตันบลู - ดูบรอฟนคิ // ซาเกร็บ - อิสตันบลู - กรุงเทพฯ 

** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว 
ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเปน็จรงิ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนกรกฎาคม 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแหง่ 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซี่า  
4. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จํานวน 5 คืนพรอ้มอาหารเช้าแบบบฟุเฟต ์
5. รถบัสปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถที่ชํานาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเปน็อาหารกลางวัน 6 มือ้ และอาหารคํ่า 5 มือ้   
9. หัวหน้าทัวร์ผู้มปีระสบการณ์นําเที่ยว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกันอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอบุัติเหตุระหว่าง 
 การเดินทาง 50%) 
 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดืม่ในห้องพัก, ค่าอาหารที่สั่งมาทานในหอ้งพัก ฯลฯ 
3. ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ทีน่อกเหนือจากทางทัวร์จัดให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กบัการบริการ  
5. อัตราผกผันน้ํามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึน้จากสายการบิน 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าใบใหญ่ ขึ้นสูห่้องพัก 
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การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน    คืนเต็มจํานวน 

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

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร ์

 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําได้ล่วงหน้าก่อนการเดนิทางจริง 21 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 30 วันก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม,่ ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป–กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเปน็ผู้กําหนด ซ่ึงทางบรษิทัฯ ไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทัฯ ได้ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีทีต่ั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชําระเงนิค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

 

โรงแรม และ ห้องพัก 
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกต่างกัน ซ่ึงอาจจะทําใหท้่าน
ไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น  

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตัว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คอื 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารช้ันประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินทีท่่านไม่อาจปฏิเสธได้ 
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึน้เครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ้ว) 
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใช้จา่ยในน้ําหนักส่วนทีเ่กิน  
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 
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เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศ โครเอเชีย 
 

1. พาสปอร์ตที่มีอายุคงเหลือไม่ต่ํากว่า 6 เดือนนับจากวันเดนิทาง (ถ้ามีหน้าเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย) 
2. รูปถ่ายสี 3.5 x 4.5 ซ.ม. 2 รูป (หน้าเต็ม 70-80 % ของภาพ) หน้าตรงไม่เอียงข้าง ฉากหลังสขีาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และอัดจาก
 ร้านถ่ายรูปเท่านัน้  
3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สูตบิัตรกรณีที่อายุต่ํากว่า 20 ปี) ทะเบียนสมรส – หย่า - มรณะบัตร (ถ้ามี โดยเฉพาะท่านทีใ่ช้คํานําหนา้ 

เป็นนาง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)  (เป็นสําเนาทั้งหมด)    
4. หลักฐานการงาน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ช่ือสถานทูต เท่านั้น!!!   

 ใช้หนังสือรับรองจากสถานทีท่ํางานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง่ เงินเดือน วันทีเ่ข้าทํางาน และระบุวันลา   
 เจ้าของกิจการ ใช้สําเนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสียภาษี  
 นักเรียน นักศึกษา ให้ใชห้นังสือรบัรองการเรียนเปน็ภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่เรียนอยู ่ 

5. หลักฐานการเงิน  
 กรณอีอกค่าใช้จ่ายเอง ใช้หนังสือรับรองบญัชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นเป็นภาษาอังกฤษ และสําเนาสมุด 
 บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (ปรบัยอดเป็นปจัจุบัน)  หรือแนะนําใหใ้ช้  BANK  STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้  
 กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ให้บคุคลที่ออกค่าใช้จ่ายทําหนังสือการันตีจากธนาคาร ที่มีชื่อระบุชื่อผู้เดนิทางในหนงัสือรับรองการันตี  

 พร้อมสําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับยอดเปน็ปจัจบุัน) สําเนาทะเบียนบ้าน และบตัรประชาชน ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให ้  
6. หนังสือยินยอมให้เด็กเดนิทางไปต่างประเทศ ในกรณีเด็กไม่ได้เดนิทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหนึ่ง ทําที่เขตหรืออําเภอ
 เท่านั้น พร้อมสําเนาบตัรประชาชน  

 

*** บริษัทสามารถยื่นเอกสารแทนลูกค้าได้ โดยลูกค้าไม่ต้องมาโชว์ตัว *** 
เอกสารทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง สถานทูตโครเอเชียประจําประเทศอินโดนีเซียเพื่อการพิจารณา 

สถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า 20 วันทําการ 
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แบบฟอร์มการจองทัวร ์ 

พนักงานที่ติดต่อ......................................  ชื่อผู้จอง.......................................................................................... 

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

กําหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จํานวน ผู้ใหญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุอ้มูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเนือ้วัว ** 

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

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 
เงื่อนไขการจอง 
 1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วัน หลังจากการทําการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ชื่อบัญชี    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.  ส่วนที่เหลือชําระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 

 

 


