
 

 

รหัสทัวร GQ1901413 
ทัวรโครเอเชีย 9 วัน 6 คืน (EK) 
เมืองโอพาเทีย อุทยานแหงชาติพริตวิเซ อุทยาน Lower Lakeโบสถอนาสตาเชีย  

พระราชวังดิโอคลีเธ่ียน วิหารจูปเตอร พระราชวังเรคเตอร วิหารเซนตลอเรนซ  

มหาวิหารเซนตสตีเฟน วิหารเซนตมารก โบสถเซนตแคทเธอรีน 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

  
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
 

วันท่ี 2 ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย 
01.35 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินที่ EK 385 
04.45 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 
08.30 น. ออกเดินทางตอสู กรุงซาเกรบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 129 
12.35 น. ถึงสนามบินกรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศ โครเอเชีย (Croatia) (เวลาทองถ่ินชา

กวาประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 6 ช๋ัวโมงในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562) 
นําทานออกเดินทางสูแควน อิสเตรีย (Istria) ชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เปน
เมืองทองเที่ยวต้ังอยูทางฝم�งตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก มีบานพักตากอากาศสไต
ลืออสเตรียที่เรียงรายอยูตามชายฝم�ง นําทานเที่ยวชมเมืองท่ีเต็มเปم�ยมไปดวยมนตเส
นหของบานพักริมชายฝم�ง แวะถายรูปกับรูปปم�นหญิงสาวกับนกนางนวล (Maiden 
with the Seagull) เปนรูปปم�นหญิงสาวท่ีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยูที่มือ 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก REMISENS หรือเทียบเทา    

  
 



 

 

วันท่ี 3 โอพาเทีย – อุทยานแหงชาติพริตวิเซ – เมืองซาดาร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อุทยานแหงชาติพริตวิเซ (Plitvice National Park) ซึ่งไดรับการข้ึนทะเบียนจาก

องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานน้ีมีพ้ืนที่ประมาณ 29,482 
เฮคเตอร หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเปนพ้ืนที่
ป�าและพ้ืนน้ําครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอรคอยซถึง 
16 แหงที่มีความงดงามแตกตางกัน นําทานเขาชมความงามของอุทยาน Lower 
Lake โดยลองเรือขามทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีที่ทะเลสาบเปน
น้ําแข็งจนไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทคืนเงินทานละ 5ยูโร*** ซ่ึงเปนทะเลสาบท่ี
ใหญท่ีสุดในอุทยานแหงน้ี อีกทั้งยังเปนทะเลสาบที่เช่ือมระหวางอุทยานตอนลางข้ึนสู
ทะเลสาบช้ันบนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลังการของ 
Lower Lake ท่ีประกอบดวยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ 
Kaluderovac เปนตน นําทานเดินชมทะเลสาบตางๆ ตามทางเดินสะพานไมที่
เช่ือมแตละทะเลสาบเขาดวยกัน ชม Veliki Slip ชมน้ําตกท่ีใหญที่สุดในอุทยานมี
ความสูงถึง 70 เมตร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (หมูหัน) 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองซาดาร (Zadar) เมืองท่ีมีประวัติศาสตรมากวา 3,000 ป

มาแลว และเปนเมืองทาสําคัญซ่ึงต้ังอยูบนคาบสมุทรขนาดใหญของทะเลเอเดรียติค 
ท่ีมีบทบาทมาต้ังแตสมัยโรมันจนถึงปจจุบัน นําทานถายรูปกับโบสถสําคัญประจํา
เมือง โบสถอนาสตาเชีย (The Cathedral of St. Anastasia) เปนโบสถ
โรมันคาทอลิกสรางข้ึนในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก เปนโบสถที่ใหญท่ีสุด



 

 

ในแควนดัลมัลเชีย นําทานชมบริเวณดานนอก โบสถเซนต โดแนท  ซ่ึงเปนโบสถ
สําคัญประจําเมืองอีกแหงหน่ีง ชมโรมันฟอรัมหรือยานชุมชนของโรมันเมื่อสองพันป
กอนที่นักโบราณคดีไดใชความอุตสาหะในการขุดคนพบหลักฐานสําคัญตางๆ ทั้งที่อยู
อาศัยชาวโรมัน  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KOLOVARE หรือเทียบเทา    

 
วันท่ี 4 ซาดาร – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธ่ียน – สตอน – ดูบรอฟนิก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองสปลิท (Split) เมืองใหญเปนอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซ่ึงอยู

ในแควนดัลเมเชีย อันเปนตนกําเนิดของสุนัขพันธุดัลมาเช่ียนที่โดงดัง เท่ียวชมเมืองส
ปริท ที่สรางรายลอมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบดวย ศาลาวาการเมืองสไตล
เรอเนซองส สรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 15 อาคารบานเรือนเกาแกตางๆ นําทาน
ชมยาน People Square ศูนยกลางทางธุรกิจและ การบริหาร นําทานชม
พระราชวังดิโอคลีเธ่ียน (Diocletian Palace) องคการยูเนสโก (UNESCO) ได
ประกาศใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1979 สรางข้ึนจากพระประสงคของจักรพรรด์ิดิ
โอคลีเธ่ียนแหงโรมัน ซ่ึงตอง    การสรางพระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวิตของ
พระองค หลังจากสละบัลลังก ภายในพระราชวังประกอบดวยวิหารจูปเตอร 
(Catacombes) สุสานใตดินที่มีช่ือเสียง และวิหารตางๆ นําทานชมหองโถงกลาง
ซ่ึงมีทางเดินที่เช่ือมตอสูหองอ่ืนๆ ชมลาน Peristyle ซ่ึงลอมดวยเสาหินแกรนิต 3 
ดาน และเช่ือมตอดวยโคงเสาที่ตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตร สวยงามชม
ยอดระฆังแหงวิหาร (The Cathedral Belfry) แทนบูชาของเซนตโดมินัส และ
เซนตสตาดิอุส ซ่ึงอยูภายในวิหาร  

กลางวัน อิสระอาหรกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองสตอน (Ston) เมืองที่มีช่ือเสียงในเร่ืองของอาหารทะเลรส

เลิศ และมีฟารมเล้ียงหอยนางรมท่ีมีช่ือเสียง โดยทานจะได ชิมหอยนางรมสดๆจาก
ฟารมพรอมจิบไวนช้ันดี ซ่ึงเมืองสตอนเปนเมืองที่เปรียบเสมือนตัวแทนของ
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมยุคกลางคือกําแพงเมืองโบราณ ซ่ึงถูกสรางข้ึนเพ่ือ
ลอมรอบเมือง โดยกําแพงโบราณแหงน้ีใชเวลาในการกอสรางกําแพงน้ีประมาณ 
200 ป มีความยาวมากกวา 5.5 กิโลเมตร แมวาในอดีตน้ันตัวกําแพงเคยถูกระเบิด
ในสงครามป ค.ศ. 1991 และแผนดินไหวเม่ือป ค.ศ. 1996 แตก็สามารถคงอยูมาจน
ไดถึงทุกวันน้ี   



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ อาหารพ้ืนเมือง (หอยนางรม) 
 นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกดูบรอฟนิก (Dubrovnik) โดยเดินทางเรียบชายฝم�ง

ทะเลเอเดรียติก เดินผานบรรยากาศริมชายฝم�งทะเลท่ีมีบานเรือนหลังคากระเบ้ืองสี
แสดสลับตามแนวชายฝم�ง โดยเมืองดูบรอฟนิคไดช่ือวาเปนหน่ึงในเมืองเกาที่สวยที่สุด
ในยุโรป สมญานาม ไขมุกแหงทะเลเอเดรียติก เปนเมืองท่ีมีอํานาจทางทะเลต้ังแต
ศตวรรษท่ี 13 และมีความเจริญรุงเรืองทางการคา จึงไดสรางความย่ิงใหญใหโดด
เดน ดวยการตกแตงพระราชวัง สรางโบสถ วิหาร จัตุรัส น้ําพุ และบานเรือนตางๆ 
และไดรับการบูรณะและปรับเปล่ียนอยางงดงามตามยุคสมัย 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก VALAMAR หรือเทียบเทา    
  

วันท่ี 5 ดูบรอฟนิก – น่ังกระเชาจุดชมวิว – เขตเมืองเกา 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ัน น่ังกระเชา สู SRD HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิก ทานจะได

ถายรูปเมืองเกาดูบรอฟนิคจากมุมสูง ภูมิทัศนที่รายลอมดวยน้ําทะเลสีฟ�าใสดุจราว
แสงสะทอนของคริสตอลโอบลอมเมืองเกาไว ดวยความสวยงามของบานเรือนสีขาว 
มุงดวยหลังคาสีสม อันเปนภาพที่เปนเอกลักษณของเมืองดูบรอฟนิคที่พลาดไมได   

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย จากน้ันพาทานเดินชมเสนหของ เขตเมืองเกา (Old Town) ซ่ึงองคการยูเนสโกไดข้ึน

ทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเกามีป�อม
ปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอมรอบ ถือเปนสัญลักษณของเมืองท่ีความโดง
ดังเทียบไดกับแกรนดแคนยอนหรือแกรนดคาแนลแหงเวนิส นําทานเดินลอดประตู 



 

 

Pile Gate ที่มีรูปปم�นของนักบุญ เซนตเบลส นักบุญประจําเมือง เพื่อเขาสูใจกลาง
เมืองเกา ชมน้ําพุ Onofrio ซ่ึงเปนต้ังเปนเกียรติแกของสถาปนิกผูสรางน้ําพุแหงน้ี 
ถายรูปกับThe Cathedral Treasury หน่ึงในโบสถเกาแกที่สะสมโบราณวัตถุของ
พอคาวาณิชที่ไดทําการคาขายกับชาวเวนิชในอดีต นําทานถายรูปกับหอนาฬิกา
โบราณ (Bell Tower Clock) จากน้ันนําทานถายรูปกับพระราชวังเรคเตอร 
(Rector's Palace) พระราชวังที่สรางข้ึนโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค, เรเน
ซองสและบาโรค ไดเวลานําทานแวะชมและถายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza 
Palace) สรางข้ึนโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปจจุบันได
ใชเปนที่จัดเก็บเอกสารและสํานักงานสวนราชการ นําทานเดินผานถนนสตราดัน ถนน
สายหลักยาวกวา 398 เมตร ท่ีสองขางทางรายลอมไปดวยอาคารสไตลโรมัน โกธิค 
และรานคา รานกาแฟ รานไอศครีม รานขายของที่ระลึกตางๆ มากมาย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก VALAMAR หรือเทียบเทา    

  
วันท่ี 6 ดูบรอฟนิก – โทรเกียร – ซิเบนิค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองโทรเกียร (Trogir) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ต้ังอยูใกลกับ

แผนดินใหญ เปนเมืองเกาแกต้ังแตสมัยเม่ือ 380 ปกอนคริสตกาล บานเรือนไดรับ
อิทธิพลจากศิลปะสไตลเรเนซองคและบาโรค ซ่ึงองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนให
เมืองโทรเกียรเปนมรดกโลกในป 1997 นําทานชม เขตเมืองเกา สัมผัสอาคาร 
บานเรือน ท่ีไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เชน ประตูเมือง 
Kopnena Vrata ซ่ึงไดบูรณะข้ึนใหมในสมัยศตวรรษท่ี 16 นําทาน ถายรูปกับมหา
วิหารเซนตลอเรนซ (St. Lawrence Cathedral) จุดเดนของมหาวิหาร คือประตู
ทางเขาที่แกะสลักเปนเร่ืองราวตางๆ อยางวิจิตรตระการตา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองซิเบนิค (Sibenik) เมืองเกามรดกโลก ปากแมน้ําทะเล  เอเดรี

ยติค นําทานชมจัตุรัสเมืองเกาซีเบนิค จัตุรัสเมืองเกาซีเบนิค ที่ลอมรอบไปดวย
อาคารเกาแกที่ถูกตัดแปลงเปนรานขายยา รานแวนตา รานเส้ือผาบูติก และอีก
มากมาย เมืองซีเบนิกแตกตางจากเมืองริมฝم�งทะเลอะเดรียติกท่ัวไปเพราะสรางโดย
ชาวกรีก กอนที่โรมันจะเขามามีอิทธิพล ตอมาภายหลังตกเปนเมืองขึ้นของเวเนเชียน 
หรือเวนิซ ทุกวันน้ีจึงยังเห็นสถาปตยกรรมหลายแหงทั่วเมืองจะกรุนไปดวยกล่ินอาย
สไตลเวเนเชียนอยางชัดเจน ถายรูปกับชมมหาวิหารเซนตเจมสหรือมหาวิหารเซนต



 

 

จาคอบ คืออีกหน่ึงมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ต้ังอยูที่เมืองซีเบนิคบนชายฝم�งดัล
เมเชียน ซ่ึงเปนสถาปตยกรรมการสอสรางในแบบผสมระหวางศิลปะทางตอนเหนือ
ของประเทศอิตาลี ดัลเมเชีย และทัสคานี เน่ืองจากใชสถาปนิกในการออกแบบถึง 3 
คน และมีความเช่ียวชาญที่แตกตางกัน โดยสรางเสร็จในป 1535 ดวยโครงสรางท่ีมา
จากหินปูนสีขาวลวนๆ ไมมีวัสดุอ่ืนปลอมปน ภายในเปนที่ประดิษฐานรูปปم�นนักบุญ
เจมสหรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซ่ึงเปน 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก OLYMPIA หรือเทียบเทา  

 
วันท่ี 7 ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดน

แหงทะเลเอเดรียติค ซ่ึงมีความเกาแกแฝงดวยเสนหและมนตขลัง ซาเกรบเปนเมือง
แหงศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุงเรืองมาต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 11 ปจจุบันชาว
โครเอเชีย มีวิถีชีวิตเย่ียงชาวยุโรปท่ีเจริญโดยท่ัวไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบ
สะดวกสบาย นิยมใชรถรางเปนพาหนะทั่วท้ังเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินเท่ียวเมืองซาเกรบ ถายรูปกับ มหาวิหารเซนตสตีเฟน(St. Stephen 

Cathedral)  ซึ่งมียอดแหลมทรงกลวยคูบนยอดวิหารตกแตงอยางงดงาม สามารถ
เห็นไดจากทุกมุมในซาเกรบ มหาวิหารน้ีก็ไดรับการบูรณะใหมอีกหลายครั้ง 
จนกระทั่งรูปรางมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิคดังปจจุบัน ซ่ึงไดรับอิทธิพล
จากการบูรณะกอสรางในป ค.ศ. 1880 จากน้ันนําชม ตลาดกลางเมือง (Dolac 
Market) ตลาดกลางแจงที่เกาแก มีสีสันสดใส มีดอกไมประดับและผลไมราคาถูก
วางขายมากมาย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ANTUNOVIC หรือเทียบเทา     

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

Church) ซึ่งต้ังอยูใจกลางเมืองเกาซาเกรบ สรางข้ึนในราวศตวรรษท่ี 13 หลังคามุง
ดวยกระเบ้ืองสีตางๆ ซ่ึงเปนรูปตราสัญลักษณของซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนีย และ 



 

 

ดัลมาเชีย ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเปนประเทศเดียวกัน (อดีตยูโกสลาเวีย) นําทานชม โบสถ
ประจําเมืองเกาเซนตแคทเธอรีน (St. Catherine) โบสถแบบบาโรกสีขาวนา
ประทับใจ แวะชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมืองท่ีลอมรอบ
ดวยหางรานนําสมัย ชมอนุสาวรีย Ban Josip Jelacic ผูย่ิงใหญ ผูซ่ึงตอสูเพ่ือ
ความอิสระจากชาวฮังกาเรียนเม่ือป ค.ศ. 1848 

10.30 น. นําเดินทางสูสนามบินซาเกรบ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 

15.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 130 
22.55 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปล่ียนเที่ยวบิน 

 
วันท่ี 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
03.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 376 
13.15 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

  

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

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

05-13 ส.ค. 62 61,900.- 61,900.- 61,900.- 41,900.- 13,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 



 

 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวซีาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 



 

 

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด 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  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. ราคาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศโครเอเชีย 
      (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินพรอมเงินมัดจําคาทัวร เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (20 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  



 

 

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

6. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (โครเอเชีย)  

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 21 วันทําการ  

ย่ืนวีซาไมตองแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ) 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 
1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต 

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวี

ซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้
เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ (พื�นหลังขาวเทา่นั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวม

แวน่ตาหรอืเครื�องประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  



 

 

3.1.1ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ที�ออก

จากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชื�อใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีรา
ประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายื�นขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ 

เวลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ื�นไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลังจาก
ธนาคารออกให ้(สถานทูตอาจขอดสูมุดเงนิฝากเลม่จรงิของท่านในบาง
กรณี) 

3.1.2สําเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไปสว่นตัว

ของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ี
โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวันยื�นวซีา่ และหากบัญชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั�น) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลที�สามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พี�นอ้ง ที�

มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เท่านั�น) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2ถา่ยสําเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลที�ออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.2. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น (เป็นบัญชเีดยีวกันกบัสําเนาสมุดบัญช)ี ฉบับ

ภาษาอังกฤษ โดยระบุชื�อเจา้ของบัญช ี(บุคคลที�ออกค่าใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชื�อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ และบุคคลที�เจา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื�อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ กรุณายื�นขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ื�นไดไ้มเ่กนิ 15 วนั 
หลังจากธนาคารออกให ้  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชีื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชคํ้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 



 

 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

**กรณีศกึษาอยู่ตา่งประเทศ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการเรยีนตัวจรงิ เทา่นั�น** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคัด
หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สังกดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื
ยนิยอมระบุใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา
ดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตน้สังกดั พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด
เป็นผูม้อีาํนาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีที�บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชี�แจงวา่ทําไมไมม่ ีpassport 

*** 

- กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  
7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ั�น 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา หากทาง
สถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เประเทศโครเอเชยี 
 

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 



 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชื�อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานที�เกดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศที�เกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สัญชาตปัิจจุบนั ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชื�อ-นามสกลุ ที�อยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อํีานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..............................................อเีมล....................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้
.......................................................................................................... 

13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที�อยู ่ หมายเลขโทรศัพท ์  /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง
สถาบนัศกึษา 



 

 

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

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

14.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

15. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผูีอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุื�อ .............................................    

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผีูจั้ดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเก ี�ยวขอ้งใดๆท ั�งส ิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 
 
 
 
 
 
 
 


