
 

 

รหัสทัวร B2B1901209 
ทัวรโครเอเชีย Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน (EK) 
รูปปم�นหญิงสาวกับนกนางนวล Maiden with the Seagull 
อุทยานแหงชาติพริตวิเซ   น้ําตก Veliki Slip สูง 70 เมตร 
ลองเรือขามทะเลสาบ Jezero Kozjak อุทยาน Lower Lake 
เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิก ไขมุกแหงทะเลเอเดรียติก 
พระราชวังเรคเตอร   มหาวิหารเซนตลอเรนซ   อนุสาวรีย Ban Josip Jelacic 
 

 

  
 
 



 

 

 
        กําหนดการเดินทาง 
     วันที่  13-21 มิ.ย.  62          55,900.- 
     วันที่  05-13 ส.ค. 62          61,900.- 
     วันที่  09-17, 16-24 ก.ย. 62          54,900.- 

 วันที่  30 ก.ย.-08 ต.ค. 62                                                 55,900.- 
     วันที่  07-15 ต.ค. 62                        56,900.- 

      เสนทางการเดินทาง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพ  ✈ ✈ ✈  

 
2 ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย ✈ ✈ O REMISENS

หรือเทียบเทา 

3 โอพาเทีย – อุทยานแหงชาติพริตวิเซ – ซา
ดาร O O O KOLOVARE 

หรือเทียบเทา 

4 ซาดาร – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธ่ียน 
– สตอน – ดูบรอฟนิค O X O VALAMAR  

หรือเทียบเทา  

5 ดูบรอฟนิก – นั่งกระเชาจุดชมวิว – เขต
เมืองเกา O O X VALAMAR 

หรือเทียบเทา 
6 ดูบรอฟนิก – โทรเกียร – ซิเบนิค O O O OLYMPIA 

หรือเทียบเทา 
7 ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง O O X ANTUNOVIC 

หรือเทียบเทา 
8 ซาเกรบ – สนามบิน O ✈ ✈  

9 ดูไบ – กรุงเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

      



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ  
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ประตู 8 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2  ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย 
01.35 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 385 
04.45 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
08.30 น. ออกเดินทางตอสู กรุงซาเกรบ โดยเที่ยวบินที่ EK 129 
12.35 น.  

 

 

ถึงสนามบินกรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศ โครเอเชีย (Croatia) 
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ช๋ัวโมง และจะเปลีย่นเปน 6 ช๋ัวโมงใน
วันที่ 27 ตุลาคม 2562) นําทานออกเดินทางสูแควน อิสเตรีย (Istria) 
ชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เปนเมืองทองเที่ยวตั้งอยูทางฝم�งตะวันตก
ริมทะเลอาเดรียติก มีบานพักตากอากาศสไตลืออสเตรียที่เรียงรายอยู
ตามชายฝم�ง นําทานเที่ยวชมเมืองที่เต็มเปم�ยมไปดวยมนตเสนหของบานพัก
ริมชายฝم�ง แวะถายรูปกับรูปปم�นหญิงสาวกับนกนางนวล (Maiden 
with the Seagull) เปนรูปปم�นหญิงสาวที่งดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยู
ที่มือ 

คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก 
 

          นําทานเดินทางเขาสูที่พัก REMISENS หรือเทียบเทา     



 

 

 

วันที่ 3 โอพาเทีย – อุทยานแหงชาติพริตวิเซ – เมืองซาดาร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 

จาก น้ัน นํ าท าน เดิ นทางสู  อุทยานแห งชาติพ ริตวิ เซ  (Plitvice 
National Park) ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปน
มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานน้ีมีพื้นที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร 
หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเปนพื้นที่
ป�าและพื้นน้ําครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสี
เธอรคอยซถึง 16 แหงที่มีความงดงามแตกตางกัน นําทานเขาชมความ
งามของอุทยาน Lower Lake โดยลองเรือขามทะเลสาบ Jezero 
Kozjak ***ในกรณีที่ทะเลสาบเปนน้ําแข็งจนไมสามารถลองเรือได ทาง
บริษัทคืนเงินทานละ 5ยูโร*** ซึ่งเปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดในอุทยานแหงน้ี 
อีกทั้งยังเปนทะเลสาบที่เช่ือมระหวางอุทยานตอนลางขึ้นสูทะเลสาบชั้นบน
ของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลังการของ 
Lower Lake ที่ประกอบดวยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac 
และ Kaluderovac เปนตน นําทานเดินชมทะเลสาบตางๆ ตามทางเดิน
สะพานไมที่เช่ือมแตละทะเลสาบเขาดวยกัน ชม Veliki Slip ชมน้ําตกที่
ใหญที่สุดในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หมูหัน) 



 

 

บาย 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู เมืองซาดาร (Zadar) เมืองที่มีประวัติศาสตรมากวา 
3,000 ปมาแลว และเปนเมืองทาสําคัญซึ่งตั้งอยูบนคาบสมุทรขนาดใหญ
ของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแตสมัยโรมันจนถึงปจจุบัน นําทาน
ถ ายรูป กับ โบสถ สํ าคัญ ป ระจํ า เมื อ ง  โบสถ อน าสตาเชี ย  (The 
Cathedral of St. Anastasia) เปนโบสถโรมันคาทอลิกสรางขึ้นใน
สมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก เปนโบสถที่ใหญที่สุดในแควนดัลมัล
เชีย นําทานชมบริเวณดานนอก โบสถเซนต โดแนท  ซึ่งเปนโบสถสําคัญ
ประจําเมืองอีกแหงหน่ีง ชมโรมันฟอรัมหรือยานชุมชนของโรมันเมื่อสอง
พันปกอนที่นักโบราณคดีไดใชความอุตสาหะในการขุดคนพบหลักฐาน
สําคัญตางๆ ทั้งที่อยูอาศัยชาวโรมัน  

คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก        นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KOLOVARE หรือเทียบเทา    

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทานเดินทางสูเมืองสปลิท (Split) เมืองใหญเปนอันดับ 2 รองจาก
ซาเกรบ ซึ่งอยูในแควนดัลเมเชีย อันเปนตนกําเนิดของสุนัขพันธุดัลมา
เช่ียนที่โดงดัง เท่ียวชมเมืองสปริท ที่สรางรายลอมพระราชวังดิโอคลีเธ่ียน 
ประกอบดวย ศาลาวาการเมืองสไตล เรอเนซองส  สรางในสมัย
คริสตศตวรรษที่  15 อาคารบานเรือนเกาแกตางๆ นําทานชมยาน 
People Square ศูนยกลางทางธุรกิจและ การบริหาร นําทานชม
พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace) องคการยูเนสโก 
(UNESCO) ไดประกาศใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1979 สรางขึ้นจาก

วันที่ 4 ซาดาร – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธ่ียน – สตอน – ดูบรอฟนิก 



 

 

 พระประสงคของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแหงโรมัน ซึ่งตอง    การสราง
พระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค หลังจากสละบัลลังก ภายใน
พระราชวังประกอบดวยวิหารจูปเตอร (Catacombes) สุสานใตดินที่มี
ชื่อเสียง และวิหารตางๆ นําทานชมหองโถงกลางซึ่งมีทางเดินท่ีเชื่อมตอสู
หองอ่ืนๆ ชมลาน Peristyle ซึ่งลอมดวยเสาหินแกรนิต 3 ดาน และ
เชื่อมตอดวยโคงเสาที่ตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตร สวยงามชม
ยอดระฆังแหงวิหาร (The Cathedral Belfry) แทนบูชาของเซนตโด
มินัส และเซนตสตาดิอุส ซึ่งอยูภายในวิหาร  

กลางวัน        อิสระอาหารกลางวัน 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองสตอน (Ston) เมืองที่มีช่ือเสียงในเรื่องของ

อาหารทะเลรสเลิศ และมีฟารมเลี้ยงหอยนางรมที่มีชื่อเสียง โดยทานจะ
ได ชิมหอยนางรมสดๆจากฟารมพรอมจิบไวนช้ันดี ซึ่งเมืองสตอนเปน
เมืองที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประวัติศาสตรสถาปตยกรรมยุคกลางคือ
กําแพงเมืองโบราณ ซ่ึงถูกสรางขึ้นเพื่อลอมรอบเมือง โดยกําแพงโบราณ
แหงน้ีใชเวลาในการกอสรางกําแพงน้ีประมาณ 200 ป มีความยาว
มากกวา 5.5 กิโลเมตร แมวาในอดีตน้ันตัวกําแพงเคยถูกระเบิดใน
สงครามป ค.ศ. 1991 และแผนดินไหวเม่ือป ค.ศ. 1996 แตก็สามารถคง
อยูมาจนไดถึงทุกวันน้ี    

คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า ณ อาหารพื้นเมือง (หอยนางรม) 
 

 

นําทานเดินทางสู เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิก (Dubrovnik) โดย
เดินทางเรียบชายฝم�งทะเลเอเดรียติก เดินผานบรรยากาศริมชายฝم�งทะเลที่



 

 

 มีบานเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝم�ง โดยเมืองดูบรอฟ
นิคไดชื่อวาเปนหน่ึงในเมืองเกาท่ีสวยที่สุดในยุโรป สมญานาม ไขมุกแหง
ทะเลเอเดรียติก เปนเมืองที่มีอํานาจทางทะเลตั้งแตศตวรรษที่ 13 และมี
ความเจริญรุงเรืองทางการคา จึงไดสรางความยิ่งใหญใหโดดเดน ดวย
การตกแตงพระราชวัง สรางโบสถ วิหาร จัตุรัส น้ําพุ และบานเรือนตางๆ 
และไดรับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอยางงดงามตามยุคสมัย 

ที่พัก          นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก VALAMAR หรือเทียบเทา     
วันที่ 5 ดูบรอฟนิก – นั่งกระเชาจุดชมวิว – เขตเมืองเกา 
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ัน นั่งกระเชา สู SRD HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบ

รอฟนิก ทานจะไดถายรูปเมืองเกาดูบรอฟนิคจากมุมสูง ภูมิทัศนที่ราย
ลอมดวยน้ําทะเลสีฟ�าใสดุจราวแสงสะทอนของคริสตอลโอบลอมเมืองเกา
ไว ดวยความสวยงามของบานเรือนสีขาว มุงดวยหลังคาสีสม อันเปนภาพ
ที่เปนเอกลักษณของเมืองดูบรอฟนิคที่พลาดไมได   

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง   
บาย 
 
 
 
 
 

จากน้ันพาทานเดินชมเสนหของ เขตเมืองเกา (Old Town) ซึ่งองคการ
ยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพ
ของตัวเมืองเกามีป�อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอมรอบ ถือ
เปนสัญลักษณของเมืองที่ความโดงดังเทียบไดกับแกรนดแคนยอนหรือแก
รนดคาแนลแหงเวนิส นําทานเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปم�นของ
นักบุญ เซนตเบลส นักบุญประจําเมือง เพื่อเขาสูใจกลางเมืองเกา ชม



 

 

 
 
 
 
 

นํ้าพุ Onofrio ซึ่งเปนตั้งเปนเกียรติแกของสถาปนิกผูสรางน้ําพุแหงนี้ 
ถายรูปกับThe Cathedral Treasury หน่ึงในโบสถเกาแกที่สะสม
โบราณวัตถุของพอคาวาณิชที่ไดทําการคาขายกับชาวเวนิชในอดีต นํา
ทานถายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากน้ันนํา
ทานถายรูปกับพระราชวังเรคเตอร (Rector's Palace) พระราชวังที่
สรางขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค, เรเนซองสและบาโรค ไดเวลา
นําทานแวะชมและถายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) 
สรางขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปจจุบันได
ใชเปนที่จัดเก็บเอกสารและสํานักงานสวนราชการ นําทานเดินผานถนนสต
ราดัน ถนนสายหลักยาวกวา 398 เมตร ที่สองขางทางรายลอมไปดวย
อาคารสไตลโรมัน โกธิค และรานคา รานกาแฟ รานไอศครีม รานขายของ
ที่ระลึกตางๆ มากมาย 

คํ่า       อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก VALAMAR หรือเทียบเทา     
วันที่ 6  ดูบรอฟนิก – โทรเกียร – ซิเบนิค 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองโทรเกียร (Trogir) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่

ตั้งอยูใกลกับแผนดินใหญ เปนเมืองเกาแกตั้งแตสมัยเมื่อ 380 ปกอน
คริสตกาล บานเรือนไดรับอิทธิพลจากศิลปะสไตลเรเนซองคและบาโรค 
ซึ่งองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเมืองโทรเกียรเปนมรดกโลกในป 
1997 นําทานชม เขตเมืองเกา สัมผัสอาคาร บานเรือน ที่ไดรับอิทธิพล



 

 

จากสถาปตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เชน ประตูเมือง Kopnena 
Vrata ซึ่งไดบูรณะขึ้นใหมในสมัยศตวรรษที่ 16 นําทาน ถายรูปกับมหา
วิหารเซนตลอเรนซ (St. Lawrence Cathedral) จุดเดนของมหา
วิหาร คือประตูทางเขาที่แกะสลักเปนเรื่องราวตางๆ อยางวิจิตรตระการ
ตา 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสูเมืองซิเบนิค (Sibenik) เมืองเกามรดกโลก ปากแมน้ํา
ทะเล  เอเดรียติค นําทานชมจัตุรัสเมืองเกาซีเบนิค จัตุรัสเมืองเกาซีเบ
นิค ที่ลอมรอบไปดวยอาคารเกาแกที่ถูกตัดแปลงเปนรานขายยา ราน
แวนตา รานเสื้อผาบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกตางจากเมือง
ริมฝم�งทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะสรางโดยชาวกรีก กอนที่โรมันจะเขามา
มีอิทธิพล ตอมาภายหลังตกเปนเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวันน้ี
จึงยังเห็นสถาปตยกรรมหลายแหงทั่วเมืองจะกรุนไปดวยกลิ่นอายสไตล
เวเนเชียนอยางชัดเจน ถายรูปกับชมมหาวิหารเซนตเจมสหรือมหา
วิหารเซนตจาคอบ คืออีกหน่ึงมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยูที่
เมืองซีเบนิคบนชายฝم�งดัลเมเชียน ซึ่งเปนสถาปตยกรรมการสอสรางใน
แบบผสมระหวางศิลปะทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดัลเมเชีย 
และทัสคานี เน่ืองจากใชสถาปนิกในการออกแบบถึง 3 คน และมีความ
เช่ียวชาญที่แตกตางกัน โดยสรางเสร็จในป 1535 ดวยโครงสรางที่มาจาก
หินปูนสีขาวลวนๆ ไมมีวัสดุอ่ืนปลอมปน ภายในเปนที่ประดิษฐานรูปปم�น
นักบุญเจมสหรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึ่งเปน 1 ใน 12 สาวกของ
พระเยซ ู



 

 

คํ่า         รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก OLYMPIA หรือเทียบเทา     
วันที่ 7 ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศ

โครเอเชียดินแดนแหงทะเลเอเดรียติค ซ่ึงมีความเกาแกแฝงดวยเสนหและ
มนตขลัง ซาเกรบเปนเมืองแหงศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุงเรืองมาตั้งแต
สมัยศตวรรษที่ 11 ปจจุบันชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญ
โดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชรถราง
เปนพาหนะทั่วทั้งเมือง 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินเที่ยวเมืองซาเกรบ ถายรูปกับ มหาวิหารเซนตสตีเฟน(St. 

Stephen Cathedral)  ซึ่ งมียอดแหลมทรงกลวยคูบนยอดวิหาร
ตกแตงอยางงดงาม สามารถเห็นไดจากทุกมุมในซาเกรบ มหาวิหารน้ีก็
ไดรับการบูรณะใหมอีกหลายครั้ง จนกระทั่งรูปรางมหาวิหารงดงามใน
รูปแบบ   นิโอ-โกธิคดังปจจุบนั ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากการบูรณะกอสรางใน
ป ค.ศ. 1880 จากน้ันนําชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาด
กลางแจงที่เกาแก มีสีสันสดใส มีดอกไมประดับและผลไมราคาถูกวางขาย
มากมาย 

คํ่า   อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก       นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ANTUNOVIC หรือเทียบเทา     



 

 

วันที่ 8 ซาเกรบ – สนามบิน 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานสูเขต Upper Town แวะถายรูปกับ วิหารเซนตมารก (St. 

Marks Church) ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองเกาซาเกรบ สรางขึ้นในราว
ศตวรรษที่ 13 หลังคามุงดวยกระเบื้องสีตางๆ ซึ่งเปนรูปตราสัญลักษณ
ของซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนีย และ ดัลมาเชีย ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเปน
ประเทศเดียวกัน (อดีตยูโกสลาเวีย) นําทานชม โบสถประจําเมืองเกา
เซนต แคท เธอรีน  (St. Catherine) โบสถ แบบบาโรกสีขาวน า
ประทับใจ แวะชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมือง
ที่ลอมรอบดวยหางรานนําสมัย ชมอนุสาวรีย Ban Josip Jelacic ผู
ยิ่งใหญ ผูซึ่งตอสูเพื่อความอิสระจากชาวฮังกาเรียนเม่ือป ค.ศ. 1848 

10.30 น. นําเดินทางสูสนามบินซาเกรบ มีเวลาในการเลือกซื้อสนิคาในรานคาปลอด
ภาษภีายในสนามบิน 

15.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 130 
22.55 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเท่ียวบิน 
วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
03.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK 376 
13.15 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
************************************************************************************************** 
 



 

 

โปรแกรม : Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน   โดยการบินเอมิเรตส (EK) 
   

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง7
ป  

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

13-21 มิ.ย. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 38,900.- 10,900.- 
05-13 ส.ค. 62 61,900.- 61,900.- 61,900.- 61,900.- 41,900.- 13,900.- 
09-17 ก.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 37,900.- 13,900.- 
16-24 ก.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 37,900.- 13,900.- 

30 ก.ย.-08 ต.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 38,900.- 13,900.- 
07-15 ต.ค. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 56,900.- 39,900.- 13,900.- 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจํา
แลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดย อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน



 

 

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี

โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 



 

 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะ 
ตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. ราคาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศโครเอเชีย 
      (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินพรอมเงินมัดจําคาทัวร เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (20 ยูโร ) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย  (27 ยูโร) 
 

 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะ
ชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทาน
ตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลา
ในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวี
ซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว
ตํ่ากวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา 
ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํา
รองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

6. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะ
ดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 
1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่ เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่
ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ 
เรียกเก็บ  

 
 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)   คา
สวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน
และบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 
เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (โครเอเชีย) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 21 วันทําการ 

ย่ืนวีซาไมตองแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน

ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต 



 

 

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไม
เกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

 
 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  

3.1.1ใชหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK 



 

 

CERTIFICATE  ที่ออกจากทางธนาคาร (ตองสะกดชื่อใหตรงตามหนาพาสปอรต ตอง
มีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา เวลา
ดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 15 วันหลังจากธนาคารออกให (สถานทูต
อาจขอดูสมุดเงินฝากเลมจริงของทานในบางกรณี) 

3.1.2สําเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไปสวนตัวของผูเดินทาง 
ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลว
คอยปรบัยอดเงินในบญัชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอ
เปน Statement เทาน้ัน) 

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน 
พอ แม พ่ีนอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 

3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 

3.2.2. ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (เปนบัญชีเดียวกนั
กับสําเนาสมุดบัญชี) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจาของบัญชี (บคุคลท่ีออกคาใชจาย) 
ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายให 
(ผูเดินทาง) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวง
หนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 15 วัน หลังจากธนาคาร
ออกให   

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 



 

 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  

ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 

ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

**กรณีศึกษาอยูตางประเทศ ตองใชหนังสือรับรองการเรียนตัวจริง เทาน้ัน** 

 

 

 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 



 

 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบดิา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจง
วาทําไมไมมี passport *** 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา  
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี

ซาเทานั้น 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเประเทศโครเอเชีย 



 

 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สัญชาติปจจุบัน ..................................สัญชาติโดยกําเนิดหากตางจากปจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ        โสด                 แตงงาน (จดทะเบียน)         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู                 หมาย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี
อํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..............................................อีเมล....................................... 

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 

 

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ 
ที่อยูของสถาบันศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 

 

 

 

14.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

15. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 



 

 

      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ .............................................    

สิ่งทีช่วยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ้ริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 


