
 

 
 

รหัสทัวร B2B1901203 
ทัวรโครเอเชีย ซาดาร สปลิท สตอน โทรเกียร ซิเบนิค ดูบรอฟนิก 
ซาเกรบ 9 วัน 6 คืน (EK) 
ชมเมืองโอพาเทีย อุทยานแหงชาติพริตวิเซ ลองเรือขามทะเลสาบ Jezero Kozjak โบสถอ
นาสตาเชีย โบสถเซนตโดแนท พระราชวังดิโอคลีเธ่ียน วิหารจูปเตอร  
ชิมหอยนางรมสดๆจากฟารมพรอมจิบไวนช้ันดี  พระราชวังเรคเตอร หอนาฬิกาโบราณ วิหาร
เซนตลอเรนซ วิหารเซนตจาคอบ วิหารเซนตมารก วิหารเซนตมารก 
 

 



 

 
 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพ  
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ประตู 8 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาท่ีคอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวก 
 

วันท่ี 2  ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย 
01.35 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินท่ี EK 385 
04.45 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 
08.30 น. ออกเดินทางตอสู กรุงซาเกรบ โดยเท่ียวบินท่ี EK 129 
12.35 น.  

 

 

ถึงสนามบินกรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศ โครเอเชีย (Croatia) 
(เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 5 ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 6 ช๋ัวโมงใน
วันที่ 27 ตุลาคม 2562) นําทานออกเดินทางสูแควน อิสเตรีย (Istria) 
ชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เปนเมืองทองเที่ยวต้ังอยูทางฝم�งตะวันตก
ริมทะเลอาเดรียติก มีบานพักตากอากาศสไตลืออสเตรียที่เรียงรายอยู
ตามชายฝم�ง นําทานเท่ียวชมเมืองที่เต็มเปم�ยมไปดวยมนตเสนหของบานพัก
ริมชายฝم�ง แวะถายรูปกับรูปปم�นหญิงสาวกับนกนางนวล (Maiden 
with the Seagull) เปนรูปปم�นหญิงสาวท่ีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู
ท่ีมือ 

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพัก           นําทานเดินทางเขาสูที่พัก REMISENS หรือเทียบเทา     
 

วันท่ี 3 โอพาเทีย – อุทยานแหงชาติพริตวิเซ – เมืองซาดาร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติพริตวิเซ (Plitvice 
National Park) ซ่ึงไดรับการข้ึนทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปน
มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานน้ีมีพ้ืนที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร 
หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเปนพ้ืนที่



 

 
 

 
บาย 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู เมืองซาดาร (Zadar) เมืองที่มีประวัติศาสตรมากวา 
3,000 ปมาแลว และเปนเมืองทาสําคัญซ่ึงต้ังอยูบนคาบสมุทรขนาดใหญ
ของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาต้ังแตสมัยโรมันจนถึงปจจุบัน นําทาน
ถายรูปกับโบสถสําคัญประจําเมือง โบสถอนาสตาเชีย (The 
Cathedral of St. Anastasia) เปนโบสถโรมันคาทอลิกสรางข้ึนใน
สมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก เปนโบสถท่ีใหญที่สุดในแควนดัลมัล
เชีย นําทานชมบริเวณดานนอก โบสถเซนต โดแนท  ซ่ึงเปนโบสถสําคัญ
ประจําเมืองอีกแหงหน่ีง ชมโรมันฟอรัมหรือยานชุมชนของโรมันเมื่อสอง
พันปกอนท่ีนักโบราณคดีไดใชความอุตสาหะในการขุดคนพบหลักฐาน
สําคัญตางๆ ทั้งท่ีอยูอาศัยชาวโรมัน  

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก        นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KOLOVARE หรือเทียบเทา    
 
 
 

 

 
 
 

ป�าและพ้ืนน้ําครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสี
เธอรคอยซถึง 16 แหงท่ีมีความงดงามแตกตางกัน นําทานเขาชมความ
งามของอุทยาน Lower Lake โดยลองเรือขามทะเลสาบ Jezero 
Kozjak ***ในกรณีท่ีทะเลสาบเปนน้ําแข็งจนไมสามารถลองเรือได ทาง
บริษัทคืนเงินทานละ 5ยูโร*** ซึ่งเปนทะเลสาบท่ีใหญที่สุดในอุทยานแหงน้ี 
อีกท้ังยังเปนทะเลสาบท่ีเช่ือมระหวางอุทยานตอนลางข้ึนสูทะเลสาบช้ันบน
ของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลังการของ 
Lower Lake ท่ีประกอบดวยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac 
และ Kaluderovac เปนตน นําทานเดินชมทะเลสาบตางๆ ตามทางเดิน
สะพานไมที่เช่ือมแตละทะเลสาบเขาดวยกัน ชม Veliki Slip ชมน้ําตกท่ี
ใหญท่ีสุดในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (หมูหัน) 



 

 
 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทานเดินทางสูเมืองสปลิท (Split) เมืองใหญเปนอันดับ 2 รองจาก
ซาเกรบ ซ่ึงอยูในแควนดัลเมเชีย อันเปนตนกําเนิดของสุนัขพันธุดัลมา
เช่ียนที่โดงดัง เที่ยวชมเมืองสปริท ที่สรางรายลอมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน 
ประกอบดวย ศาลาวาการเมืองสไตลเรอเนซองส สรางในสมัย
คริสตศตวรรษท่ี 15 อาคารบานเรือนเกาแกตางๆ นําทานชมยาน 
People Square ศูนยกลางทางธุรกิจและ การบริหาร นําทานชม
พระราชวังดิโอคลีเธ่ียน (Diocletian Palace) องคการยูเนสโก 
(UNESCO) ไดประกาศใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1979 สรางข้ึนจาก
พระประสงคของจักรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียนแหงโรมัน ซ่ึงตอง    การสราง
พระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค หลังจากสละบัลลังก ภายใน
พระราชวังประกอบดวยวิหารจูปเตอร (Catacombes) สุสานใตดินท่ีมี
ช่ือเสียง และวิหารตางๆ นําทานชมหองโถงกลางซ่ึงมีทางเดินที่เช่ือมตอสู
หองอ่ืนๆ ชมลาน Peristyle ซ่ึงลอมดวยเสาหินแกรนิต 3 ดาน และ
เช่ือมตอดวยโคงเสาท่ีตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตร สวยงามชม
ยอดระฆังแหงวิหาร (The Cathedral Belfry) แทนบูชาของเซนตโด
มินัส และเซนตสตาดิอุส ซ่ึงอยูภายในวิหาร  

กลางวัน        อิสระอาหารกลางวัน 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองสตอน (Ston) เมืองที่มีช่ือเสียงในเร่ืองของ

อาหารทะเลรสเลิศ และมีฟารมเล้ียงหอยนางรมที่มีช่ือเสียง โดยทานจะ
ได ชิมหอยนางรมสดๆจากฟารมพรอมจิบไวนช้ันดี ซ่ึงเมืองสตอนเปน
เมืองที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประวัติศาสตรสถาปตยกรรมยุคกลางคือ
กําแพงเมืองโบราณ ซ่ึงถูกสรางข้ึนเพ่ือลอมรอบเมือง โดยกําแพงโบราณ
แหงน้ีใชเวลาในการกอสรางกําแพงน้ีประมาณ 200 ป มีความยาว
มากกวา 5.5 กิโลเมตร แมวาในอดีตน้ันตัวกําแพงเคยถูกระเบิดใน
สงครามป ค.ศ. 1991 และแผนดินไหวเม่ือป ค.ศ. 1996 แตก็สามารถคง

วันท่ี 4 ซาดาร – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธ่ียน – สตอน – ดูบรอฟนิก 



 

 
 

อยูมาจนไดถึงทุกวันน้ี    

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ อาหารพ้ืนเมือง (หอยนางรม) 
 

 

 

นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกดูบรอฟนิก (Dubrovnik) โดย
เดินทางเรียบชายฝم�งทะเลเอเดรียติก เดินผานบรรยากาศริมชายฝم�งทะเลท่ี
มีบานเรือนหลังคากระเบ้ืองสีแสดสลับตามแนวชายฝم�ง โดยเมืองดูบรอฟ
นิคไดช่ือวาเปนหน่ึงในเมืองเกาท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป สมญานาม ไขมุกแหง
ทะเลเอเดรียติก เปนเมอืงที่มีอํานาจทางทะเลต้ังแตศตวรรษที่ 13 และมี
ความเจริญรุงเรืองทางการคา จึงไดสรางความย่ิงใหญใหโดดเดน ดวย
การตกแตงพระราชวัง สรางโบสถ วิหาร จัตุรัส น้ําพุ และบานเรือนตางๆ 
และไดรับการบูรณะและปรับเปล่ียนอยางงดงามตามยุคสมัย 

ที่พัก          นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก VALAMAR หรือเทียบเทา     
  
วันท่ี 5 ดูบรอฟนิก – น่ังกระเชาจุดชมวิว – เขตเมืองเกา 
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ัน น่ังกระเชา สู SRD HILL จุดชมวิวที่สวยท่ีสุดของเมืองดูบ

รอฟนิก ทานจะไดถายรูปเมืองเกาดูบรอฟนิคจากมุมสูง ภูมิทัศนที่ราย
ลอมดวยน้ําทะเลสีฟ�าใสดุจราวแสงสะทอนของคริสตอลโอบลอมเมืองเกา
ไว ดวยความสวยงามของบานเรือนสีขาว มุงดวยหลังคาสีสม อันเปนภาพ
ที่เปนเอกลักษณของเมืองดูบรอฟนิคท่ีพลาดไมได   

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง   
บาย 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันพาทานเดินชมเสนหของ เขตเมืองเกา (Old Town) ซ่ึงองคการ
ยูเนสโกไดข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพ
ของตัวเมืองเกามีป�อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอมรอบ ถือ
เปนสัญลักษณของเมืองท่ีความโดงดังเทียบไดกับแกรนดแคนยอนหรือแก
รนดคาแนลแหงเวนิส นําทานเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปم�นของ
นักบุญ เซนตเบลส นักบุญประจําเมือง เพ่ือเขาสูใจกลางเมืองเกา ชม
น้ําพุ Onofrio ซ่ึงเปนต้ังเปนเกียรติแกของสถาปนิกผูสรางน้ําพุแหงน้ี 



 

 
 

 
 
 
 

ถายรูปกับThe Cathedral Treasury หน่ึงในโบสถเกาแกท่ีสะสม
โบราณวัตถุของพอคาวาณิชที่ไดทําการคาขายกับชาวเวนิชในอดีต นํา
ทานถายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากน้ันนํา
ทานถายรูปกับพระราชวังเรคเตอร (Rector's Palace) พระราชวังท่ี
สรางข้ึนโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค, เรเนซองสและบาโรค ไดเวลา
นําทานแวะชมและถายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) 
สรางข้ึนโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปจจุบันได
ใชเปนท่ีจัดเก็บเอกสารและสํานักงานสวนราชการ นําทานเดินผานถนนสต
ราดัน ถนนสายหลักยาวกวา 398 เมตร ท่ีสองขางทางรายลอมไปดวย
อาคารสไตลโรมัน โกธิค และรานคา รานกาแฟ รานไอศครีม รานขายของ
ที่ระลึกตางๆ มากมาย 

ค่ํา       อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก VALAMAR หรือเทียบเทา     
  
วันท่ี 6  ดูบรอฟนิก – โทรเกียร – ซิเบนิค 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองโทรเกียร (Trogir) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่

ต้ังอยูใกลกับแผนดินใหญ เปนเมืองเกาแกต้ังแตสมัยเม่ือ 380 ปกอน
คริสตกาล บานเรือนไดรับอิทธิพลจากศิลปะสไตลเรเนซองคและบาโรค 
ซ่ึงองคการยูเนสโกไดข้ึนทะเบียนใหเมืองโทรเกียรเปนมรดกโลกในป 
1997 นําทานชม เขตเมืองเกา สัมผัสอาคาร บานเรือน ท่ีไดรับอิทธิพล
จากสถาปตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เชน ประตูเมือง Kopnena 
Vrata ซ่ึงไดบูรณะข้ึนใหมในสมัยศตวรรษท่ี 16 นําทาน ถายรูปกับมหา
วิหารเซนตลอเรนซ (St. Lawrence Cathedral) จุดเดนของมหา
วิหาร คือประตูทางเขาท่ีแกะสลักเปนเร่ืองราวตางๆ อยางวิจิตรตระการ
ตา 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 



 

 
 

บาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสูเมืองซิเบนิค (Sibenik) เมืองเกามรดกโลก ปากแมน้ํา
ทะเล  เอเดรียติค นําทานชมจัตุรัสเมืองเกาซีเบนิค จัตุรัสเมืองเกาซีเบ
นิค ที่ลอมรอบไปดวยอาคารเกาแกท่ีถูกตัดแปลงเปนรานขายยา ราน
แวนตา รานเส้ือผาบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกตางจากเมือง
ริมฝم�งทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะสรางโดยชาวกรีก กอนท่ีโรมันจะเขามา
มีอิทธิพล ตอมาภายหลังตกเปนเมืองข้ึนของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวันน้ี
จึงยังเห็นสถาปตยกรรมหลายแหงท่ัวเมืองจะกรุนไปดวยกล่ินอายสไตล
เวเนเชียนอยางชัดเจน ถายรูปกับชมมหาวิหารเซนตเจมสหรือมหา
วิหารเซนตจาคอบ คืออีกหน่ึงมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ต้ังอยูท่ี
เมืองซีเบนิคบนชายฝم�งดัลเมเชียน ซ่ึงเปนสถาปตยกรรมการสอสรางใน
แบบผสมระหวางศิลปะทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดัลเมเชีย 
และทัสคานี เน่ืองจากใชสถาปนิกในการออกแบบถึง 3 คน และมีความ
เช่ียวชาญท่ีแตกตางกัน โดยสรางเสร็จในป 1535 ดวยโครงสรางท่ีมาจาก
หินปูนสีขาวลวนๆ ไมมีวัสดุอ่ืนปลอมปน ภายในเปนที่ประดิษฐานรูปปم�น
นักบุญเจมสหรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซ่ึงเปน 1 ใน 12 สาวกของ
พระเยซู 

ค่ํา         รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก OLYMPIA หรือเทียบเทา     
  
วันท่ี 7 ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศ

โครเอเชียดินแดนแหงทะเลเอเดรียติค ซ่ึงมีความเกาแกแฝงดวยเสนหและ
มนตขลัง ซาเกรบเปนเมืองแหงศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุงเรืองมาต้ังแต
สมัยศตวรรษที่ 11 ปจจุบันชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเย่ียงชาวยุโรปท่ีเจริญ
โดยท่ัวไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชรถราง
เปนพาหนะทั่วทั้งเมือง 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 
 

บาย นําทานเดินเที่ยวเมืองซาเกรบ ถายรูปกับ มหาวิหารเซนตสตีเฟน(St. 
Stephen Cathedral)  ซึ่งมียอดแหลมทรงกลวยคูบนยอดวิหาร
ตกแตงอยางงดงาม สามารถเห็นไดจากทุกมุมในซาเกรบ มหาวิหารน้ีก็
ไดรับการบูรณะใหมอีกหลายคร้ัง จนกระทั่งรูปรางมหาวิหารงดงามใน
รูปแบบ   นิโอ-โกธิคดังปจจุบัน ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากการบูรณะกอสรางใน
ป ค.ศ. 1880 จากน้ันนําชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาด
กลางแจงที่เกาแก มีสีสันสดใส มีดอกไมประดับและผลไมราคาถูกวางขาย
มากมาย 

ค่ํา   อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก       นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ANTUNOVIC หรือเทียบเทา     

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

Marks Church) ซึ่งต้ังอยูใจกลางเมืองเกาซาเกรบ สรางข้ึนในราว
ศตวรรษที่ 13 หลังคามุงดวยกระเบ้ืองสีตางๆ ซึ่งเปนรูปตราสัญลักษณ
ของซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนีย และ ดัลมาเชีย ซึ่งคร้ังหน่ึงเคยเปน
ประเทศเดียวกัน (อดีตยูโกสลาเวีย) นําทานชม โบสถประจําเมืองเกา
เซนตแคทเธอรีน (St. Catherine) โบสถแบบบาโรกสีขาวนา
ประทับใจ แวะชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมือง
ที่ลอมรอบดวยหางรานนําสมัย ชมอนุสาวรีย Ban Josip Jelacic ผู
ย่ิงใหญ ผูซ่ึงตอสูเพ่ือความอิสระจากชาวฮังกาเรียนเม่ือป ค.ศ. 1848 

10.30 น. นําเดินทางสูสนามบินซาเกรบ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอด
ภาษีภายในสนามบิน 

15.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK 130 
22.55 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเที่ยวบิน 

 
 



 

 
 

วันท่ี 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
03.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี EK 376 
13.15 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

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

   
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ 
2ป 

แตไมถึง 
12ป 

[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
1 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ 
2ป 

แตไมถึง 
12ป 

[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ 
2ป 

แตไมถึง 
7ป 

[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.- 34,900.- 10,900.- 
05-13 ส.ค. 62 61,900.- 61,900.- 61,900.- 61,900.- 37,900.- 13,900.- 
09-17 ก.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 33,900.- 13,900.- 
16-24 ก.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 33,900.- 13,900.- 
30 ก.ย.-08 ต.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 34,900.- 13,900.- 
07-15 ต.ค. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 56,900.- 35,900.- 13,900.- 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

 

 



 

 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 

1.ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจอง
คิวย่ืนวีซาภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 
3.เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานท่ีตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
กอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค 
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน  
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีม ี
ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  



 

 
 

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2.คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน, คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. ราคาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศโครเอเชีย (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินพรอมเงิน
มัดจําคาทัวร เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (20 ยูโร ) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย  (27 ยูโร) 

 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 



 

 
 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและ 

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง 

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบาง
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวาง
การพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย 
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ  
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ 
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชน
อยางย่ิงในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซา
ไมต่ํากวา 3 หนา 

6. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ 
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีก
ขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร  
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ 



 

 
 

ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   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. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี 

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล 
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได 
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   
คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน 
การ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ 
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 
 
 



 

 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ 

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับ
เสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิ 
ต่ํา 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ 
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน 
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ 
และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (โครเอเชีย)  

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 21 วันทําการ  

ย่ืนวีซาไมตองแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ) 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต 

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  

เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 



 

 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ 
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ  
(พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  

3.1.1ใชหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK 
CERTIFICATE  ที่ออกจากทางธนาคาร (ตองสะกดช่ือ
ใหตรงตามหนาพาสปอรต ตองมีตราประทับ และลายเซ็น
จากธนาคาร) กรุณาย่ืนขอจาก ธนาคารลวงหนา เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใช
ย่ืนไดไมเกิน 15 วันหลังจากธนาคารออกให (สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเลมจริงของ
ทานในบางกรณี) 

3.1.2สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไปสวนตัวของผูเดินทาง 
ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลว
คอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 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 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย 

3.2.2. ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (เปนบัญชีเดียวกัน
กับสําเนาสมุดบัญชี) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (บุคคลท่ีออกคาใชจาย) 
ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให 
(ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณาย่ืนขอจาก ธนาคารลวง
หนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 15 วัน หลังจากธนาคาร
ออกให   

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณ
ออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ 

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

เร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) **กรณีศึกษาอยูตางประเทศ ตองใช
หนังสือรับรองการเรียนตัวจริง เทาน้ัน** 

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



 

 
 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย 

มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย 

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ 

ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี 

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 

- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา  
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี 

ซาเทาน้ัน 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเประเทศโครเอเชีย 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..………….……… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..………………………………..……………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..………………………………………….………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….……………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..……………………………………………………………  
6. ประเทศท่ีเกิด……………………….……………………………..……………………………………………….…………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ..................................สัญชาติโดยกําเนิดหากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 

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

  หยา       แยกกันอยู                หมาย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
11. ท่ีอยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………….…………รหัสไปรษณีย…………………
หมายเลขโทรศัพทมือถือ.................................................อีเมล.............................................................. 

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน 

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

 



 

 
 

13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ  
ที่อยูของสถาบันศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………….…………รหัสไปรษณีย………………… 
14.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย                  เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
15. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
       กรุณาระบุช่ือ ......................................................................  

ส่ิงที่ชวยในการดํารงชีพ  ……………………………………………………………………………………….  
   เงินสด     ส่ิงที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ท่ีพักท่ีมีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ท้ังส้ิน ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 


