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HIT … อยากชวนท่านเทีย่ว … 

เสน้ทาง 

The Best of Adriatic  
ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชยี 9 วัน 

ก าหนดการเดนิทาง 
14 พฤษภาคม / 4 มิถุนายน / 16 กรกฎาคม / 6 สงิหาคม  2562 

 

ทวัรไ์มย่อ้นเสน้ทาง เขา้เมอืงกราซ - ออกเมอืงดบูรอฟนกิ ไมเ่สยีเวลาในการเดนิทาง 
พเิศษสดุไมเ่หมอืนใคร เพิม่เทีย่ว “เกาะฮวาร”์ หนึง่ในสบิหมูเ่กาะทีส่วยทีส่ดุในโลก 
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วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ 
20.30 น. คณะพบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารชั้น 4 ประตู 

9 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล หรือสั้นๆ วา่ 
HIT รอตอ้นรับและคอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
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กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนาํติดตวั

ข้ึนเคร่ืองบิน 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ [ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอสิตนับูล (Istanbul) ประเทศตุรก ี(Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 065 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ช่ัวโมง         
 15 นาที) 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) อสิตันบูล (ตุรก)ี – กราซ (ออสเตรีย) – วลิลาค 
04.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิาตาตุร์ “Ataturk International Airport” ณ เมืองอสิตนับูล (Istanbul) รอเปล่ียน 
 เท่ียวบิน  
07.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองกราซ (Graz) ประเทศออสเตรีย (Austria) โดยเท่ียวบินท่ี TK 1461 (ใช้เวลาในการเดินทาง  
 2 ช่ัวโมง 15 นาที) 
08.45 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตกิราซ “Graz International Airport” ประเทศออสเตรีย (Austria) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่า

ประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับคณะ นาํท่านเดินทางสู่ เมือง 
 กราซ (Graz) เมืองหลวงของแควน้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศไดช่ื้อวา่เป็นเวยีนนาฉบบัยอ่ เน่ืองจากวา่ยงัคงมีบรรยากาศ 

และความสมัพนัธ์กบัราชวงศฮ์บัส์บูร์กท่ีคลา้ยคลึงกบั กรุงเวยีนนา (Vienna) สมัผสักบับรรยากาศสดช่ืนดว้ยพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีมีอยู่
รอบเมืองทั้งยงัมี แม่นํา้มูร์ “Mur River” แม่นํ้ าสายสวยท่ามกลางตน้ไมสู้งโปร่งท่ีไหลผา่นกลืมกลืนกบับรรยากาศของตวัเมือง  

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหาร นาํท่านชม เมืองกราซ (Graz)ใหท่้านไดเ้ดินชมเมืองเก่า อาคาร บา้นโบสถ ์พิพิธภณัฑ ์ท่ีไดรั้บการอนุรักษดู์แลรักษามี
ความสวยและเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใครและได้รับการขึน้ทะเบยีนจาก Unesco ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1999 นาํท่าน
ออกเดินทางต่อ เมืองวลิลาค (Villach) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) อีกเมืองแห่งการท่องเท่ียวท่ี
มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของรัฐคารินเทยีร์ (Carinthia) ตั้งอยูริ่ม แม่นํา้เดรา “Drau River” นาํท่านเดินทางเขา้สู่ ย่านจตัุรัส
เมืองเก่า “Old Square” ของ เมืองวลิลาค (Villach) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ โบสถ์เซนต์จาคอ็บ “St Jakob Church” โบสถ์
เก่าแก่ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 14 - 15 ในแบบสไตลโ์กธิค โดยโบสถแ์ห่งน้ีถือวา่เป็นคริสตจกัร โปรเตสแตนตแ์ห่งแรกของ 
ประเทศออสเตรีย (Austria) อีกดว้ยนอกจากน้ี โบสถ์เซนต์จาคอ็บ “St Jakob Church” ยงัมี หอระฆงั “Bell Tower” 
ท่ีสร้างความน่าประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน ดว้ยความสูง 94 เมตร และถือวา่เป็น หอระฆงั “Bell Tower” ท่ีสูงท่ีสุดใน 
รัฐคารินเทยีร์ (Carinthia)  

18.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Globo  Plaza Hotel หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่ามของการเดินทาง (3) วลิลาค –  เบลด (สโลวเีนีย) – โพสทอยน่า – ซาเกรบ (โครเอเชีย)  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี นาํท่านออกเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองเบลด (Bled) ประเทศสโลวเีนีย (Slovenia) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองตากอากาศ ซ่ึงเคยไดรั้บรางวลัชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยูริ่ม ทะเลสาบเบลด “Lake Bled”   
 ท่ีงดงามแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติของ เทือกเขาแอลป์ “The Alps” ท่ีเรียกวา่ จูเลยีนแอลป์ “Julian Alps” จึงถูกขนานนามวา่ 
 ไข่มุกแห่ง เทือกเขาแอลป์ “The Alps”  และบริเวณตรงเกาะของ ทะเลสาบเบลด “Lake Bled” ยงัเป็นท่ีตั้งของ โบสถ์ 
 อสัสัมชัญ “Assumption of Mary Pilgrimage Church” สร้างในศตวรรษท่ี 11 ในศิลปะแบบบาโรก ซ่ึงมีการ 

ประดบัตกแต่งดว้ยจิตรกรรมฝาผนงัท่ีมีการบาํรุงรักษาเป็นอยา่งดี  อิสระท่านเก็บภาพ บริเวณ ทะเลสาบเบลด “Lake Bled” ท่ีมี
ปราสาทเบลด “Bled Castle” ปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน สโลวเีนีย (Slovenia) โดยจกัรพรรดิเฮนริคท่ี 2 แห่ง ประเทศเยอรมนั 
(Germany) ยกใหเ้ป็นสถานท่ีพกัของบิชอป อลั เบ่ียม แห่ง บริเซน ในปี ค.ศ.1004  จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองโพสทอย
น่า (Postojna) (ระยะทาง 102 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง 30 นาที) จุดแรกก่อนรับประทานอาหารนั้น นาํท่านแวะไปเก็บภาพ
ดา้นหนา้ของ ปราสาทเพรดจามา “Predjama Castle”  
ปราสาทสวยในโพรงถํ้าแห่ง สโลวเีนีย (Slovenia) น้ี สร้างตั้งแต่ปี 1274 
ประวติัของ ปราสาทวา่กนัวา่ ในศตวรรษท่ี 15 ปราสาทเป็นท่ีพาํนกัของ 
อศัวนิเออราเซม ลูเกอร์ ของผูป้กครองเมืองในสมยันั้น  

13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั นาํท่าน เขา้ชมภายใน ถํา้โพสทอยน่า “Postojna 

Cave” โดยขบวนรถรางไฟฟ้า วิง่ผา่นลาํธาร เข่ือนเก็บนํ้ าใตดิ้นภายในถํ้าตลอดระยะทาง 5 ก.ม. ภายในถํ้ามีหินอกหินยอ้ย
หลากหลายแบบและสีสนัสวยงามสุดพรรณนา มีหอ้งต่างๆ มากมายภายในถํ้าลดหลัน่กนัเป็นชั้นๆ ราวกบัวมิานเนรมิต  สมควรแก่
เวลานาํท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของ ประเทศโครเอเชีย (Croatia) (ระยะทาง 190 กิโลเมตร 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที)  เมืองเก่าแก่ท่ีมีอายเุกือบพนัปี ตั้งอยูริ่มฝ่ัง แม่นํา้ซาวา “Sava River”  และตรง
บริเวณ เชิงเขา เอดเวดนิกา “Medvednica Mountain” 

19.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Panorama Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง (4)            ซาเกรบ – รัสต็อคเก้ – อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลทิวทิเซ่ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เชา้น้ี นาํท่านออกเท่ียวชม กรุงซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของ ประเทศโครเอเชีย (Croatia) เร่ิมกนัท่ี นาํท่านเดินเทา้ไป
สมัผสัเสน่ห์ของความเป็นเมืองยคุกลางใน ย่านเมืองเก่า “Upper Town”  ซ่ึงมีซุม้ประตหิูนเป๋นสญัลกัษณ์บริเวณทางเขา้ โดย
ยา่นเก่าแก่แห่งน้ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงจุดแรก นาํท่านชม กาํแพงเมืองเก่า “Old Town Gate” ท่ีถกูสร้างข้ึนเพื่อ
ลอ้มรอบบริเวณเมืองเก่าเอาไว ้ถดัมาท่านจะพบกบั  โบสถ์เซนต์มาร์ค “St. Mark’s Church” ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่ก่อนศตวรรษท่ี 
13 ผสมผสานศิลปะหลากหลายเขา้ดว้ยกนั คือ แบบโรมาเนสก ์ท่ีบริเวณดา้นทิศใต ้ต่อมาในศตวรรษท่ี 14 โบสถถู์กสร้างใหม่ใน
รูปแบบศิลปะโกธิค ท่ีน่าสนใจมากก็คือ ส่วนหลงัคาโบสถ ์ท่ีเรียงแผน่ปูหลงัคาเป็นรูปสญัลกัษณ์ของกองทพัซาเกรบ (ปราสาทสี
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ขาวบนพ้ืนหลงัสีแดง) ก่อนเดินทางนาํลงจาก ย่านเมืองเก่า “Upper Town”  แวะใหท่้านข้ึนไปยงัจุดชมววิท่ีจะทาํใหท่้าน
สามารถมองเห็น เมืองซาเกรบ (Zagreb) ท่ีหลงัคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง จากนั้นผา่นชมความงดงามของ โรงละครแห่งชาติ
โครเอเชีย “Croatian National Theatre” โดยโรงละครแห่งน้ีตั้งอยูใ่น ย่านเมืองเก่า “Upper Town” ของเมืองซาเกรบ 
(Zagreb) โดยสร้างข้ึนในปี 1895 โดยรูปแบบของอาคารนั้นสร้างข้ึนในสไตลนี์โอบาร็อค มีลกัษณะเป็นรูปตวั Uและรายลอ้มไป
ดว้ยสวนสาธารณะ และ ปิดทา้ยดว้ยการนาํท่านชม มหาวหิารซาเกรบ “Zagreb Cathedral” ท่ีมีอายเุกกวา่ 800 ปี ท่ีปัจจุบนั
บูรณะซ่อมแซมใหม่ใน   สไตล ์นีโอ-โกธิค งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนกับุญองค์
สาํคญัๆ ต่างๆ อาทิเช่น นกับุญ เซนตปี์เตอร์ เซนตป์อลล ์เป็นตน้ จากนั้นอิสระท่านชม ตลาดกลางเมือง “Dolac Market” ตลาด
กลางแจง้ท่ีเก่าแก่ มีสีสนัสดใส ขายไมด้อกไมป้ระดบัและผลไมร้าคาถูกมาก 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหาร เชิญท่านเท่ียวชมยา่นธุรกิจการคา้ท่ีทนัสมยัท่ี ถนนลกิา “Lica Street” แวะชม จตัุรัสกลางเมือง “Trg Ban  

 Jelacic Square” ท่ีลอ้มรอบดว้ยหา้งร้านนาํสมยั แหล่งชุมชนของชาวซาเกรบ ชม อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic  
ผูย้ิง่ใหญ่ ผูซ่ึ้งต่อสูเ้พ่ือความอิสระจากชาวฮงัการีเม่ือปี ค.ศ. 1848 จากนั้นนาํท่านออกเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านรัสตอ็คเก้ “Rastoke 

Village” (ระยะทาง 104 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) หมู่บา้นแห่งกงัหนั ตั้งอยูเ่หนือ แม่นํา้สลนุด์ชิชา 
“Slunjcica River” ท่ีไหลลงสู่ นํา้ตกโคราน่า “Korana Waterfall” นาํท่านแวะชมหมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีมีวถีิชีวติแบบดั้งเดิม 
บา้นเรือนส่วนใหญ่ใน หมู่บา้นแห่งน้ีถูกสร้างในตอนปลาย ศตวรรษท่ี 19 จนถึงตน้ศตวรรษท่ี 20 ปัจจุบนัมีบา้นของชาวพ้ืนเมือง
ประมาณ 30 หลงัคาเรือน ยงัคงอาศยัในหมู่บ้านรัสตอ็คเก้ “Rastoke Village” และยงัคงทาํโรงโม่แป้ง จากกระแสนํ้ าข้ึนตาม
ธรรมชาติ แวะถ่ายรูปกบัหมู่บา้นท่ีตั้งอยู ่บน นํา้ตกโคราน่า “Korana Waterfall” จากนั้นเดินทางต่อผา่นชมธรรมชาติและ
ความงามของทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีรายลอ้มดว้ยป่าเขา สลบั ทุ่งหญา้ ฟาร์มเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์ สู่ อุทยานแห่งชาตทิะเลสาบพลิ
ทวติเซ่ “Plitvice Lakes National Park” (ระยะทาง 33 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ท่ีตั้งอยูใ่จกลางของ
ประเทศ ถูกคน้พบข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1949 ปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่ง และป่าไมน้านา
พนัธ์ุ จนองค์การยูเนสโก้ (Unesco) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 

18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Macola Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5) อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวทิเซ่ – ซาดาร์  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร นาํทุกท่านชมความงามของ อุทยานแห่งชาตทิะเลสาบพลทิวทิเซ่ “Plitvice Lakes National Park”

ประกอบดว้ยทะเลสาปมากถึง 16 แห่งท่ีลดหลัน่กนัเป็นชั้นๆ และถูกกั้นออกจากกนัดว้ยเขื่อนท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ ซ่ึงเกิดจาก
คราบหินปูนท่ีทบัถมพอกพนูข้ึนเป็นชั้นหนาๆ อนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของมอส สาหร่าย และแบคทีเรีย ในแต่ละปี มอส สาหร่าย และ
แบคทีเรีย เหล่าน้ีจะแพร่ขยายเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ทาํใหเ้ข่ือนกั้นทะเลสาปมีความสูงเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียปีละ 1 ซ.ม. นอกจากความ
สวยงามแลว้ ทะเลสาบแห่งน้ียงัแวดลอ้มไปดว้ยป่าเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นถ่ินอาศยัของสตัวป่์านานาชนิด อาทิ หมีสีนํ้ าตาล นก
อินทรี และนกชนิดอ่ืนๆ อีกราว 140 สายพนัธ์ุ ในช่วงน้ีใหทุ้กท่านไดผ้อ่นคลาย และสมัผสักบัธรรมชาติท่ีมีความสวยงามกนั อยา่ง
เตม็อ่ิม 

12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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 หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (ระยะทาง 149 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมือง 
ท่าสาํคญัริม ทะเลเอเดรียตกิ “Adriatic Sea” ใน แคว้นดลัเมเชีย (Dalmatia) เป็นเมืองเก่าแก่มีอายกุวา่ 3,000 ปีมาแลว้ ตั้งแต่
สมยัโรมนัเรืองอาํนาจจนถึงปัจจุบนั ไม่วา่จะอยูส่่วนไหนของเมืองท่านก็สามารถมองเห็นร่องรอยของอารยธรรมโรมนัไดท้ัว่ไป นาํ
ท่านชม เมืองซาดาร์ (Zadar) โดยเร่ิมกนัท่ี โบสถ์ประจาํเมืองซาดาร์ “Zadar Cathedral of Anastasia” สร้างข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 9 ในแบบไบแซนไทน ์และไดรั้บการก่อสร้างเพ่ิมเติมในศตวรรษท่ี 12 และ 13 ในแบบโรมนัเนสก ์ภายในประดบัดว้ย
หนา้ต่างทั้งแบบกอธิค และโรมนัเนสก ์ผา่นชม โบสถ์เซนต์โดแนท  “The Church of St. Donat” สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 9 
และเป็นโบสถไ์บเซนไทนท่ี์ใหญ่ท่ีสุดแห่ง แคว้นดลัเมเชีย (Dalmatia) ถือวา่โบสถแ์ห่งน้ีเป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของ เมืองซาดาร์ 
(Zadar) อีกดว้ย ผา่นชม โรมนัฟอรัม “Roman Forum” ซ่ึงสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 1 มีความยาวประมาณ 90 เมตร และกวา้ง 
45 เมตร ปัจจุบนัยงัคงหลงเหลือซากส่ิงก่อสร้างในยคุโรมนั ณ ท่ีแห่งน้ี  

18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Kolovare Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6) ซาดาร์ – โทรเกยีร์ – สปลทิ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี นาํท่านเดินทางสู่  เมืองโทรเกยีร์ (Trogir) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 40 นาที) เมืองเลก็ๆ 
ท่ีเคยถูกปกครองโดยกรีกและโรมนั ทาํใหไ้ดรั้บอิทธิพลทาง ศิลปะและสถาปัตยกรรม จากกรีก-โรมนัมากมาย ปัจจุบันได้รับการ
อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดจีนทาํให้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 นาํท่านเดินชมภายใน 
เขตเมืองเก่า “Old Town” ซ่ึงจะไดช้มสถาปัตยกรรม สไตลก์รีกโรมนั โบราณ อาทิ เช่น ประตูเมือง “Kopnena Vrata” ท่ี
ไดมี้การบูรณะข้ึนใหม่เม่ือสมยัศตวรรษท่ี 16 ชม หอนาฬิกา “Foggia and of Clock Tower” สร้างสมยัศตวรรษท่ี 14 นาํ
ท่านชม มหาวหิารเซนต์ลอว์เลนซ์ “Cathedral of St. Lawrence”ท่ีสร้างข้ึนในคริสศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาก่อสร้างนบัสิบปี 
งดงามดว้ย กรอบ และบานประตหิูนแกะสลกั ในรูปแบบของโรมานเนสก ์ท่ีมีสิงโต, อดมั&อีฟ และรูปสลกันกับุญ องคส์าํคญั ๆ 
ต่างๆ ผา่นชมตลาดปลา“Fish Market” , ปราสาทคาเมอร์เลนโก้ และหอคอยเซ็นท์มาร์ค “Kamerlengo Castle & St. 

Mark’s Tower” ซ่ึงเป็นปราสาท และหอคอย อยูริ่มฝ่ัง ทะเลเอเดรียตกิ “Adriatic Sea” เป็นหอคอยท่ีคอยป้องกนัภยั และ
จวน เป็นท่ีอยูอ่าศยัของของผูส้าํเร็จราชการ ชาวเวนิสสร้างเม่ือประมาณปี 1430 ตวั ปราสาทคาเมอร์เลนโก้ “Kamerlengo 

Castle” เป็นฐานรูปทรง 6 เหล่ียม หนัหนา้สู่ ทะเล มีกาํแพงสูงเช่ือมต่อดว้ยคอหอย 3 ตน้ และมีหอรบ เช่ือมต่อดว้ย หอคอยเซ็นท์
มาร์ค “St. Mark’s Tower”อนัสง่างาม หลงัจากสร้างตวัปราสาท และช่องสาํหรับติดตั้งปืนใหญ่ เพ่ือป้องกนัการรุกรานทาง
ทะเล ใหท่้านช่ืน ชมความอลงัการ และทศันียภาพอนัสวยงามของทะเลท่ีลอ้มรอบ พร้อมเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั   

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านเดินทางสู่ เมืองสปลทิ (Split) (ระยะทาง 28 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)  เมือง
ท่ีใหญ่ท่ีสุดริมฝ่ัง ทะเลเอเดรียตกิ  “Adriatic Sea” เป็นศูนยก์ลางการพาณิชย ์และการคมนาคมของ แคว้นดลัเมเชีย 
(Dalmatia) นาํท่านชม เมืองสปลทิ (Split) เมืองใหญ่อนัดบัท่ี 2 รองจาก เมืองซาเกรบ (Zagreb) เป็นเมืองศูนยก์ลางการ
พาณิชย ์ศูนยก์ลางทางธุรกิจ การคมนาคม ของ แคว้นดลัเมเชีย (Dalmatia) โดยเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศ
ขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก นาํท่านชม พระราชวงัดโิอคลเีทยีน “Diocletian’s Palace” ท่ีสร้างข้ึน ในยคุโรมนัโบราณ  
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ชมสถาปัตยกรรมหรือลานกวา้งท่ีมีเสาสไตลโ์รมนัเรียงรายภายในพระราชวงั ซ่ึงประกอบดว้ยไปดว้ย ทางเข้าหลกั “Golden  
Gate” ห้องโถงกลาง “The Vestibul” ซ่ึงมีทางเดินท่ีเช่ือมตอ่สู่หอ้งอ่ืนๆ ชม ลานกวา้งซ่ึงลอ้มไวด้ว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้นและ
เช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวจิิตรสวยงาม นอกจากน้ียงัมี มหาวหิารเทพเจ้าจูปิเตอร์ “Jupiter 

Temple”, โบสถ์แห่งเทพวนีัส“Temple of Venus” และ มหาวหิารเซนต์ดูช “St.Duje Cathedral” ซ่ึงมี หอระฆงั 
“Bell Tower” ท่ีจดัเรียงรายรวมกนัอยา่งลงตวั ท่ีสวยงามและยงัเป็นสญัลกัษณ์ท่ีสาํคญัของ เมืองสปลทิ (Split)  

19.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
 พกัค้างคืน ณ  Marvie Hotel หรือเทยีบเท่า  

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7) สปลทิ – เกาะฮวาร์ – สตาริ กราด – สปลทิ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน เดินทางสู่ท่าเรือ แลว้โดยสารเรือเฟอร์ร่ี ขา้มไปสู่ เกาะฮาวาร์ (Hvar Island) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) หน่ึง
ในสิบหมู่เกาะท่ีสวยท่ีสุดในโลก ข้ึนช่ือทั้งในเร่ืองของความงดงามของธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมโบราณท่ีบอกเล่าเร่ืองราวใน
อดีต เม่ือเดินทางถึง เกาะฮาวาร์ (Hvar Island) แลว้นาํท่านเดินเท่ียว ชมรอบเมือง ณ จุดท่ีมีความสาํคญัๆ ต่างๆ อาทิเช่น หอ
นาฬิกาประจาํเมือง “Clock Tower” ซ่ึงอยูบ่ริเวณดา้นเหนือของ จตัุรัสของเมือง สร้างข้ึน ค.ศ.ท่ี 15 ซ่ึงในบริเวณใกลเ้คียงยงั
เป็นสถานท่ีทาํงานของผูว้า่ราชการประจาํเมืองซ่ึงจะมีทั้งหมด 4 ตึก รอบจตัุรัส ดา้นตะวนัออกเป็น โบสถ์แห่งเมืองฮาวาร์ “The 

Cathedral of Hvar” พร้อมท่ีพาํนกัของบิชอป 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นาํท่านเดินทางข้ึนสู่ ป้อมปราการ “Fortress Fortica” ป้อมปราการโบราณสมยัยคุกลางศตวรรษท่ี 16 ลอ้มรอบไป 

ดว้ยกาํแพงเมืองท่ีสูงสง่า ซ่ึงคร้ังหน่ึงป้อมปราการแห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดินโปเลียน ภายใน เกาะฮาวาร์ (Hvar 

Island) นั้น ยงัมีอีกหน่ึงเมือง ท่ีท่านไม่ควรพลาด นัน่ก็คือ เมืองสตาริ กราด (Stari Gard) เมืองเลก็ๆ ท่ีมีประชากรอาศยั อยู่
ราวสองพนัคน เมืองน้ีอยูห่่างจากท่าเรือเฟอร์ร่ีออกไปราว 2 – 3 กิโลเมตร นาํท่านชม เมืองสตาริ กราด (Stari Gard) ถือเป็น
หน่ึงในเมืองเก่าแก่ ท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ยอ้นหลงัไปถึง 384 ปี ก่อนคริสตกาลเลยทีเดียว ช่วงนั้น เมืองสตาริ กราด (Stari 

Gard) เป็นอาณานิคมของ เกาะพารอส “Paros Island” ซ่ึงปกครองโดยจกัวรรดิกรีก โดยรับการตั้งช่ือวา่ เกาะฟารอส 
“Faros Island” และไดรั้บสิทธ์ิในการปกครองตนเอง ไดมี้การผลิตเหรียญกษาปณ์ข้ึนมาเป็นของตนเอง ในระหวา่งน้ีเองท่ีชาว
เกาะไดเ้รียนรู้เทคนิคทาํการเกษตรกรรมชั้นสูงมาจากจกัรวรรดิกรีก เช่น การทาํรังวดัท่ีดิน การเพาะปลูกพืชผกั จนในท่ีสุด เกาะฟา
รอส “Faros Island” ไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นแหล่งส่งออกองุ่นชั้นดี รวมไปถึงพืชท่ีจาํเป็นอยา่งมะกอก และลาเวนเดอร์ หลงัสงคราม
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อิลลีเรียนคร้ังท่ี 3 ราว 168 ปี ก่อนคริสตกาล ซ่ึงเป็นการสูร้บระหวา่งชาวอิลลีเรียน กบัจกัรวรรดิโรมนั ผลปรากฏวา่ฝ่ายกองทพั
โรมนัมีชยั เกาะฟารอส “Faros Island” ก็ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของจกัรวรรดิโรมนัเร่ือยมาพร้อมกบัช่ือใหม่วา่ พาริส 
“Pharis” จนโรมนัเส่ือมอาํนาจลง เกาะแห่งน้ีตกอยูใ่ตอ้าณติัของเผา่สลาฟ และไดรั้บการตั้งช่ือใหม่วา่ เกาะฮาวาร์ (Hvar 

Island) ดงัเช่นทุกวนัน้ี และ UNESCOประกาศขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก 
17.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือข้ึนเรือเฟอร์ร่ี กลบัสู่ เมืองสปลทิ (Split) 

พกัค้างคืน ณ  Marvie Hotel หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง (8) สปลทิ - ดูบรอฟนิค - อสิตันบูล 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เชา้น้ี นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) (ระยะทาง 230 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) 
เป็นเมืองท่ีอยูท่างตอนใตข้อง ประเทศโครเอเชีย (Croatia) มีพรมแดนติดต่อกบั ประเทศบอสเนยี-เฮอร์เซโกวน่ีา  

 (Bosnia and Herzegovina) เมืองโบราณแห่งน้ีเป็นหน่ึงในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป มีฉายาวา่เป็นไข่มุกแห่ง ทะเล 
 เอเดรียตกิ “Adriatic Sea” ซ่ึงก็นบัวา่เป็นเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองโดยเฉพาะเร่ืองของการวางผงัเมืองท่ีสวยงาม  
 ในอดีตนั้น เมืองดูบรอฟนิค  (Dubrovnik) เคยเป็นเมืองท่ีมีอาํนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 เป็นตน้มา มีอาํนาจในการ 
 ควบคุมการเดินเรือใน ทะเลเอเดรียตกิ “Adriatic Sea” และ เมดเิตอร์เรเนียน “Mediterranean Sea” เป็นเมืองท่ีมี 
 ความสาํคญัทางธุรกิจเป็นอยา่งมาก  ดว้ยเหตุน้ีเอง เมืองดูบรอฟนิค  (Dubrovnik) จึงเป็นเมืองท่ีรํ่ ารวย มีเงินทองเหลือเฟือ  
 ในการตกแต่พระราชวงั โบสถ ์วหิาร จตัุรัส นํ้ าพ ุและ บา้นเรือนตา่งๆ อยา่งงดงามตามยคุสมยั เป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมทั้งกอธิค  
 เรเนซองค ์และ บาโรคเตม็ไปทั้งเมือง 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารกลางวนั นาํลูกคา้บริษทัไฮไลทฯ์ส่งทา้ยทริปกนัท่ี เมืองดูบรอฟนิค  (Dubrovnik) โดยจะนาํท่านเขา้ชม เขตเมืองเก่า 
“Grad Old City”ทีไ่ด้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เม่ือปี ค.ศ. 1979  ใน เขตเมืองเก่า “Grad - Old City” 
ท่ีมีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจมากมาย เร่ิมจาก ในส่วนตน้ถนน จะเห็นภูมิปัญญาโบราณในการทาํนํ้ าประปา โดยการทาํรางนํ้ าติดกบักาํแพง
เมือง “City Wall” โดยนาํนํ้ าจากภูเขา เขา้มา เก็บไวท่ี้นํ้ าพใุหญ่ของเมืองซ่ึงจะเป็นลกัษณะนํ้ าพทุรงกลมใหญ่ เป็นนํ้ าพใุหญ่ท่ีช่ือ
วา่ โอโนฟริโอ้ “Onofrio Fountain”ท่ีเตม็ไปดว้ยผูค้นนัง่ดูดด่ืมไอติมโคนกนั รอบนํ้ าพ ุ เยื้องกบันํ้ าพ ุมีตึกนึงน่าสนใจ ยิง่ใครท่ี
เรียนเภสชัฯมา เพราะตึกสถาปัตยกรรมโกธิกน้ี คือ ร้านขายยาแห่งท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของยโุรปใน อารามนักบวช 
“Franciscan Monastery” สุดถนน คือ หอนาฬิกาโบราณ “Bell Tower Clock” และ พระราชวงัสปอนซ่า “The 

Sponza Palace” พระราชวงังดงามในสถาปัตยกรรมโกธิกผสมเรอเนซองส์ แต่เดิมคือ ศุลกากรของเมือง ท่ีเก็บภาษีจากการคา้
ขายสินคา้ทางเรือสงัเกตทุกวนัน้ี ยงัมีเขียนคาํวา่ Dogana ติดท่ีหนา้ประตู ซ่ึงหมายถึง Customs  เดินไปทางซา้ยของ หอนาฬิกา
โบราณ “Bell Tower Clock” ก็เจอ พระราชวงัเรคเตอร์ส “Rector’s Palace” ซ่ึงในปี ค.ศ. 1667 แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่สุด 
ทาํให ้เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ราบเป็นหนา้กลอง แต่มีสองส่ิงท่ีไม่ค่อยเป็นอะไรนั้นคือ พระราชวงัปอนซ่า “The 

Sponza Palace” และ พระราชวงัเรคเตอร์ส “Rector’s Palace” เป็นสถานท่ีท่ีผูป้กครองของเมือง ทาํงานและอาศยัอยู ่คง
เหมือน ไวท์เฮาท์“White House” ของ อเมริกา (USA) แต่มนัพิลึกตรงท่ี เวลาในการปกครองของแต่ละคนท่ีเป็นผูป้กครองมี
แค่ คนละเดือน…. เป็นประเพณีท่ีงงดีเหมือนกนั แต่เคา้ก็มีเหตผุลมากหมายเป็นตน้วา่ ป้องกนัการแก่งแยง่ชิงอาํนาจกนั รวมถึงทั้ง
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เร่ืองการคอรัปชัน่ วธีิการแบบน้ี ใช่วา่จะเชยในปัจจุบนั อยา่งนอ้ยรูปแบบการจาํกดัเวลาในอาํนาจ ก็ยงัใชแ้พร่หลายในประเทศต่างๆ 
นบัเป็นเร่ืองหน่ึงใน Amazing ของ เมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) อิสระท่าน เดินเล่นใน ถนนการค้าเส้นสําคญัของเมือง ท่ี
เรียกวา่ ถนนสตราดุน “Stradun Street” บางท่ีก็เรียกวา่ “Placa” (เป็นภาษาลาติน) ท่ีเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียว ดว้ยความยาว
เพียง 292 เมตร ท่ามกลางตึกแบบบาร๊อค ริมถนนเสน้หลกัน้ี เตม็ไปดว้ย ร้านขายของท่ีระลึก ท่ีเห็นจะมีเสน่ห์เหลือใจ ก็น่าเป็นตรอก
ซอยเลก็ๆ มีร้านกาแฟ ร้านอาหารเลก็ๆ ท่ีน่าแวะมากมาย  

  
กระทัง่สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาตดูิบรอฟนิค “Dubrovnik International Airport”    

21.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอสิตนับูล (Istanbul) โดยเท่ียวบินท่ี TK 1440 (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 45 นาที) 
 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง (9) อสิตันบูล (ตุรก)ี - กรุงเทพฯ 
00.05 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิาตาตุร์ “Ataturk International Airport” ณ เมืองอสิตนับูล (Istanbul) 

รอเปล่ียนเท่ียวบิน 
01.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 35 นาที) 
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ (Bangkok)  
 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
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หมายเหตุ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ ล่วงหนา้ก่อน 10 วนั และ

ยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน เทศกาล 

เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสาย  การบินการนดั หยดุงาน, ภยั

ธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชนข์องท่านไว ้ใหไ้ด ้มากท่ีสุด  
- บริษทัฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็ก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ขวบ และ ท่านท่ีตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แตมี่การตก

ลงกบัพนกังานขาย  
-   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศใด

ประเทศหน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอการันตีวา่กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หากท่านออก

ตัว๋โดยไม่ไดรั้บคาํยนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง เงินคืน ในกรณี ท่ีท่าน

ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมืองอนัเน่ืองจาก

การกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี เขา้เมือง ฯลฯ  
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนทาํการจองและวางมดัจาํทวัร์ เพ่ือใหท่้านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข  
 

อตัราค่าบริการ พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ    84,900.-    บาท  
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ    82,000.-    บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ    76,900.-    บาท 
หักตัว๋เคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ    25,000.-    บาท  
พกัเดีย่วเพิม่       ท่านละ    10,000.-    บาท 
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อตัราค่าบริการ กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ    88,900.-    บาท  
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ    86,000.-    บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ    80,000.-    บาท 
หักตัว๋เคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ    27,000.-    บาท  
พกัเดีย่วเพิม่       ท่านละ    12,500.-    บาท 

 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ – อสิตนับูล – กราซ // ดูบรอฟนิค – อสิตนับูล – กรุงเทพฯ 

** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว ทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอตัรา ณ เดือนมกราคม 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
4. โรงแรมทีพ่กั จาํนวน 6 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
7. ค่าทปิคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น 
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั 7 มื้อ และอาหารคํา่ 6 มือ้   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอบุัตเิหตุในระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าทาํหนังสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัในโรงแรม อาท ิค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารทีส่ั่งมาทานในห้องพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารทีส่ั่งพเิศษในร้านอาหาร ทีน่อกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ขึน้อยู่กบัการบริการ  
5. อตัราผกผนันํา้มนัและภาษีต่างๆ หากมกีารปรับขึน้จากสายการบิน 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
 
  



The Best of Adriatic 9 Days TK  May – Aug 2019  12 
 

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  

 

 

การยกเลกิการเดนิทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั    คืนเตม็จาํนวน 

 ยกเลกิการเดนิทาง 20 - 29 วนัขึน้ไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 - 19 วนั  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 1 - 14 วนั  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนัก่อนการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป–กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วน

ต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํ 
REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

 

โรงแรม และ ห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยูก่บั

ขอ้จาํกดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนั
ตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น  

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือ
ยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีาออสเตรีย และ โครเอเชีย 
 

1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีหนา้เล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสี 3.5x4.5 ซ.ม. 4 รูป (หนา้เตม็ 70-80 % ของภาพ) หนา้ตรงไม่เอียงขา้ง ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้าน 
      ถ่ายรูปเท่านั้น  
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี) ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร (ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้าํนาํหนา้เป็นนาง)  
      ใบเปล่ียนช่ือนามสกลุ (ถา้มี)  (เป็นสาํเนาทั้งหมด)   2 ชุด 
4. หลกัฐานการงาน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ช่ือสถานทูต เท่านั้น!!!  2 ชุด 
 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ทาํงาน และระบุวนัลา  2 ชุด 
 เจา้ของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 2 ชุด 
 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่2 ชุด 
5. หลกัฐานการเงิน 2 ชุด 
 กรณอีอกค่าใช้จ่ายเอง ใชห้นงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นเป็นภาษาองักฤษ และสาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั  
      6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั)  หรือแนะนาํใหใ้ช ้ BANK  STATEMENT ท่ีทางธนาคารออกให ้2 ชุด 
 กรณีมผู้ีออกค่าใช้จ่ายให้ ใหบุ้คคลท่ีออกค่าใชจ่้ายทาํหนงัสือการันตีจากธนาคาร ท่ีมีช่ือระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรองการันตี  พร้อมสาํเนา 
      สมดุบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั) สาํเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชน ของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้ 2 ชุด 
6. หนงัสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น     
       พร้อมสาํเนาบตัรประชาชน 2 ชุด 
 

 หมายเหตุ  
ทางบริษทัรบกวนขอเอกสารในการยืน่วซ่ีาของท่านคร้ังแรก 1 ชุด  แลว้อีก 1 ชุด เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะเรียกเก็บอีกคร้ังหน่ึงภายหลงั (เอกสารมี 
อายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัยืน่วซ่ีาของแต่ละประเทศ) 

 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 45 วนัทาํการ (2 ประเทศ) 

ศูนย์รับคาํร้องขอวซ่ีาออสเตรีย VFS ตั้งอยู่ที ่อาคารจามจุรีช้ัน 4 (เยื้องวดัหัวลาํโพง)  
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แบบฟอร์มการจองทัวร์ 

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

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

กาํหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จาํนวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดนิทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารทีต้่องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือววั ** 

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

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 

เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการทาํการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขที ่993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที ่233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนทีเ่หลือชําระก่อนออกเดินทาง 15 วนั 


