
 

 

รหัสทัวร B2B1903108 
ทัวรโครเอเชีย ฤดูหนาว 9 วัน 6 คนื (EK) 
เมืองโอพาเทีย     อุทยานแหงชาติพริตวิเซ      
เมืองสปลิท     เมืองซาดาร     เมืองสตอน      
เมืองโทรเกียร เมืองซิเบนิค      
เมืองดูบรอฟนิก      เมืองซาเกรบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

     เดนิทาง พฤศจกิายน 2562 – มีนาคม 2563 
ราคาเริ�มต้น  46,991.- 

  WINTER IS COMING CROATIA  
 โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

วันที่ 2 ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย 
03.30 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบนิเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที ่EK 377 
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพือ่รอเปล่ียนเคร่ือง 
10.00 น. ออกเดินทางตอสู กรุงซาเกรบ โดยสายการบนิเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 2012 
13.15 น. ถึงสนามบินกรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศ โครเอเชีย (Croatia) (เวลาทองถิ่น

ชากวาประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) นําทานออกเดินทางสูแควน อิสเตรีย (Istria) ชม
เมืองโอพาเทีย (Opatija) เปนเมืองทองเที่ยวตั้งอยูทางฝم�งตะวันตกริมทะเลอาเดรี
ยติก มีบานพักตากอากาศสไตลออสเตรียที่เรียงรายอยูตามชายฝم�ง นําทานเที่ยวชม
เมืองที่เต็มเปم�ยมไปดวยมนตเสนหของบานพักริมชายฝم�ง แวะถายรูปกับรูปปم�นหญิง
สาวกับนกนางนวล (Maiden with the Seagull) เปนรูปปم�นหญิงสาวที่งดงามที่
มีนกนางนวลเกาะอยูที่มือ 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ 
วนัที� 2. ดไูบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย 
วนัที� 3. โอพาเทีย – อทุยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – ซาดาร์ 
วนัที� 4. ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวงัดิโอคลีเธี�ยน – สตอน – ดบูรอฟนิค 
วนัที� 5. ดบูรอฟนิก – ลอ่งเรือทะเลอาเดรียติก - เขตเมืองเก่า 
วนัที� 6. ดบูรอฟนิก – โทรเกียร์ – ซิเบนิค 
วนัที� 7. ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง 
วนัที� 8. ซาเกรบ – สนามบิน 
วนัที� 9. ดไูบ – กรุงเทพฯ   



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก GRAND ADRIATIC หรือเทียบเทา   
   

วันที่ 3 โอพาเทีย – อุทยานแหงชาตพิรติวิเซ – เมืองซาดาร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 อุทยานแหงชาติพริตวิเซ (Plitvice National Park) ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียน
จากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานน้ีมีพื้นที่ประมาณ 
29,482 เฮคเตอร หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตร
เปนพื้นที่ป�าและพื้นน้ําครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร
คอยซถึง 16 แหงที่มีความงดงามแตกตางกัน นําทานเขาชมความงามของอุทยาน 
Lower Lake โดยลองเรือข ามทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีที่
ทะเลสาบเปนน้ําแข็งจนไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทคืนเงินทานละ 5ยูโร*** ซึ่ง
เปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดในอุทยานแหงน้ี อีกทั้งยังเปนทะเลสาบที่เช่ือมระหวาง
อุทยานตอนลางขึ้นสูทะเลสาบช้ันบนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงาม
และความอลังการของ Lower Lake ที่ประกอบดวยทะเลสาบ Milanovac, 
Gavanovac และ Kaluderovac เปนตน นําทานเดินชมทะเลสาบตางๆ ตาม
ทางเดินสะพานไมที่เช่ือมแตละทะเลสาบเขาดวยกัน ชม Veliki Slip ชมน้ําตกที่
ใหญที่สุดในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หมูหัน) 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองซาดาร (Zadar) เมืองที่มีประวัติศาสตรมากวา 3,000 ป
มาแลว และเปนเมืองทาสําคัญซ่ึงตั้งอยูบนคาบสมุทรขนาดใหญของทะเลเอเดรียติค 
ที่มีบทบาทมาต้ังแตสมัยโรมันจนถึงปจจุบัน นําทานถายรูปกับโบสถสําคัญประจํา
เมือง โบสถอนาสตาเชีย (The Cathedral of St. Anastasia) เปนโบสถ
โรมันคาทอลิกสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก เปนโบสถที่ใหญที่สุด
ในแควนดัลมัลเชีย นําทานชมบริเวณดานนอก โบสถเซนต โดแนท  ซึ่งเปนโบสถ
สําคัญประจําเมืองอีกแหงหน่ีง ชมโรมันฟอรัมหรือยานชุมชนของโรมันเมื่อสองพันป
กอนที่นักโบราณคดีไดใชความอุตสาหะในการขุดคนพบหลักฐานสําคญัตางๆ ทั้งที่อยู
อาศัยชาวโรมัน  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KOLOVARE หรือเทียบเทา   

  
วันที่ 4 ซาดาร – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – สตอน – ดูบรอฟนิก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองสปลิท (Split) เมืองใหญเปนอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่ง

อยูในแควนดัลเมเชีย อันเปนตนกําเนิดของสุนัขพันธุดัลมาเช่ียนที่โดงดัง เที่ยวชม
เมืองสปริท ที่สรางรายลอมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบดวย ศาลาวาการเมือง
สไตลเรอเนซองส สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 15 อาคารบานเรือนเกาแกตางๆ นํา
ทานชมยาน People Square ศูนยกลางทางธุรกิจและ การบริหาร นําทานชม
พระราชวังดโิอคลีเธีย่น (Diocletian Palace) องคการยูเนสโก (UNESCO) ได
ประกาศใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1979 สรางขึ้นจากพระประสงคของจักรพรรด์ิดิ



 

 

โอคลีเธี่ยนแหงโรมัน ซึ่งตอง    การสรางพระราชวังสําหรับบ้ันปลายชีวิตของ
พระองค หลังจากสละบัลลังก ภายในพระราชวังประกอบดวยวิหารจูปเตอร 
(Catacombes) สุสานใตดินที่มีช่ือเสียง และวิหารตางๆ นําทานชมหองโถงกลาง
ซึ่งมีทางเดินที่เช่ือมตอสูหองอ่ืนๆ ชมลาน Peristyle ซึ่งลอมดวยเสาหินแกรนิต 3 
ดาน และเช่ือมตอดวยโคงเสาที่ตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตร สวยงามชม
ยอดระฆังแหงวิหาร (The Cathedral Belfry) แทนบูชาของเซนตโดมินัส และ
เซนตสตาดิอุส ซ่ึงอยูภายในวิหาร  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองสตอน (Ston) เมืองที่มีช่ือเสียงในเรื่องของอาหารทะเล

รสเลิศ และมีฟารมเล้ียงหอยนางรมที่มีช่ือเสียง โดยทานจะได ชิมหอยนางรมสดๆ
จากฟารมพรอมจิบไวนช้ันดี ซึ่งเมืองสตอนเปนเมืองที่เปรียบเสมือนตัวแทนของ
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมยุคกลางคือกําแพงเมืองโบราณ ซึ่งถูกสรางขึ้นเพื่อ
ลอมรอบเมือง โดยกําแพงโบราณแหงน้ีใชเวลาในการกอสรางกําแพงน้ีประมาณ 
200 ป มีความยาวมากกวา 5.5 กิโลเมตร แมวาในอดีตน้ันตัวกําแพงเคยถูกระเบิด
ในสงครามป ค.ศ. 1991 และแผนดินไหวเมือ่ป ค.ศ. 1996 แตก็สามารถคงอยูมาจน
ไดถึงทุกวันน้ี   

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ อาหารพื้นเมือง (หอยนางรม) 
 นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกดูบรอฟนิก (Dubrovnik) โดยเดินทางเรียบ

ชายฝم�งทะเลเอเดรียติก เดินผานบรรยากาศริมชายฝم�งทะเลที่มีบานเรือนหลังคา
กระเบ้ืองสีแสดสลับตามแนวชายฝم�ง โดยเมืองดูบรอฟนิคไดช่ือวาเปนหน่ึงในเมืองเกา
ที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม ไขมุกแหงทะเลเอเดรียติก เปนเมืองที่มีอํานาจทาง
ทะเลต้ังแตศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุงเรืองทางการคา จึงไดสรางความ
ยิ่งใหญใหโดดเดน ดวยการตกแตงพระราชวัง สรางโบสถ วิหาร จัตุรัส น้ําพุ และ
บานเรือนตางๆ และไดรับการบูรณะและปรับเปล่ียนอยางงดงามตามยุคสมัย 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก VALAMAR หรอืเทียบเทา    
  

วันที่ 5 ดูบรอฟนิก – ลองเรือทะเลอาเดรียติก - เขตเมืองเกา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองชาฟตัท เมืองนอยนารัก ทานจะไดเพลิดเพลินกับการชมความ
งามของน้ําทะเลสีน้ําเงินคราม ใหทานไดเดินเลนพักผอนตามอัธยาศัย พรอมกับให
ทานไดเลือกซื้อของฝากที่ระลึก ไดเวลาอันสมควร นําทานลองเรือ ชมความยิ่งใหญ
ของกําแพงเมืองดูบรอฟนิก และเดินทางกลับสูเมืองดูบรอฟนิค  เรือเทียบทาบริเวณ
ทาเรือของเมืองเกา 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บาย จากน้ันพาทานเดินชมเสนหของ เขตเมืองเกา (Old Town) ซึ่งองคการยูเนสโกได
ขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเกามีป�อม
ปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอมรอบ ถือเปนสัญลักษณของเมืองที่ความโดง
ดังเทียบไดกับแกรนดแคนยอนหรือแกรนดคาแนลแหงเวนิส นําทานเดินลอดประตู 
Pile Gate ที่มีรูปปم�นของนักบุญ เซนตเบลส นักบุญประจําเมือง เพื่อเขาสูใจกลาง
เมืองเกา ชมน้ําพุ Onofrio ซึ่งเปนต้ังเปนเกียรติแกของสถาปนิกผูสรางน้ําพุแหงน้ี 
ถายรูปกับThe Cathedral Treasury หน่ึงในโบสถเกาแกที่สะสมโบราณวัตถุ
ของพอคาวาณิชที่ไดทําการคาขายกับชาวเวนิชในอดีต นําทานถายรูปกับหอนาฬิกา
โบราณ (Bell Tower Clock) จากน้ันนําทานถายรูปกับพระราชวังเรคเตอร 
(Rector's Palace) พระราชวังที่สรางขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค, เรเน
ซองสและบาโรค ไดเวลานําทานแวะชมและถายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza 
Palace) สรางขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปจจุบันได
ใชเปนที่จัดเก็บเอกสารและสํานักงานสวนราชการ นําทานเดินผานถนนสตราดัน ถนน
สายหลักยาวกวา 398 เมตร ที่สองขางทางรายลอมไปดวยอาคารสไตลโรมัน โกธิค 
และรานคา รานกาแฟ รานไอศครีม รานขายของที่ระลึกตางๆ มากมาย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก VALAMAR หรือเทียบเทา    

  
วันที่ 6 ดูบรอฟนิก – โทรเกียร – ซิเบนิค 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองโทรเกียร (Trogir) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ต้ังอยูใกลกับ
แผนดินใหญ เปนเมืองเกาแกต้ังแตสมัยเมื่อ 380 ปกอนคริสตกาล บานเรือนไดรับ
อิทธิพลจากศิลปะสไตลเรเนซองคและบาโรค ซึ่งองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนให
เมืองโทรเกียรเปนมรดกโลกในป 1997 นําทานชม เขตเมืองเกา สัมผัสอาคาร 
บานเรือน ที่ไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เชน ประตูเมือง 
Kopnena Vrata ซึ่งไดบูรณะขึ้นใหมในสมยัศตวรรษที่ 16 นําทาน ถายรูปกับมหา
วิหารเซนตลอเรนซ (St. Lawrence Cathedral) จุดเดนของมหาวิหาร คือ
ประตูทางเขาที่แกะสลักเปนเร่ืองราวตางๆ อยางวิจิตรตระการตา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองซเิบนิค (Sibenik) เมืองเกามรดกโลก ปากแมน้ําทะเล  เอเด

รียติค นําทานชมจัตุรัสเมืองเกาซีเบนิค จัตุรัสเมืองเกาซีเบนิค ที่ลอมรอบไปดวย
อาคารเกาแกที่ถูกตัดแปลงเปนรานขายยา รานแวนตา รานเสื้อผาบูติก และอีก
มากมาย เมืองซีเบนิกแตกตางจากเมืองริมฝم�งทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะสรางโดย
ชาวกรีก กอนที่โรมันจะเขามามีอิทธิพล ตอมาภายหลังตกเปนเมืองขึ้นของเวเนเชียน 
หรือเวนิซ ทุกวันน้ีจึงยังเห็นสถาปตยกรรมหลายแหงทั่วเมืองจะกรุนไปดวยกลิ่นอาย
สไตลเวเนเชียนอยางชัดเจน ถายรูปกับชมมหาวิหารเซนตเจมสหรือมหาวิหาร
เซนตจาคอบ คืออีกหน่ึงมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยูที่เมืองซีเบนิคบน
ชายฝم�งดัลเมเชียน ซึ่งเปนสถาปตยกรรมการสอสรางในแบบผสมระหวางศิลปะทาง
ตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดัลเมเชีย และทัสคานี เน่ืองจากใชสถาปนิกในการ
ออกแบบถึง 3 คน และมีความเช่ียวชาญที่แตกตางกัน โดยสรางเสร็จในป 1535 
ดวยโครงสรางที่มาจากหินปูนสีขาวลวนๆ ไมมีวัสดุอ่ืนปลอมปน ภายในเปนที่
ประดิษฐานรูปปم�นนักบุญเจมสหรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึ่งเปน 1 ใน 12 สาวก
ของพระเยซู 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SOLARIS หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 7 ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย

ดินแดนแหงทะเลเอเดรียติค ซึ่งมีความเกาแกแฝงดวยเสนหและมนตขลัง ซาเกรบ
เปนเมืองแหงศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุงเรืองมาต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 11 ปจจุบัน
ชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุง
ซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชรถรางเปนพาหนะทั่วทั้งเมือง 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินเที่ยวเมืองซาเกรบ ถายรูปกับ มหาวิหารเซนตสตีเฟน(St. Stephen 

Cathedral)  ซึ่งมียอดแหลมทรงกลวยคูบนยอดวิหารตกแตงอยางงดงาม สามารถ
เห็นไดจากทุกมุมในซาเกรบ มหาวิหารน้ีก็ได รับการบูรณะใหม อีกหลายคร้ัง 
จนกระทั่งรูปรางมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิคดังปจจุบัน ซึ่งไดรับอิทธิพล
จากการบูรณะกอสรางในป ค.ศ. 1880 จากน้ันนําชม ตลาดกลางเมือง (Dolac 
Market) ตลาดกลางแจงที่เกาแก มีสีสันสดใส มีดอกไมประดับและผลไมราคาถูก
วางขายมากมาย 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก ANTUNOVIC หรือเทียบเทา     

 
วันที่ 8 ซาเกรบ – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานสู เขต Upper Town แวะถายรูปกับ วิหารเซนตมารก (St. Marks 

Church) ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองเกาซาเกรบ สรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุง
ดวยกระเบ้ืองสีตางๆ ซึ่งเปนรูปตราสัญลักษณของซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนีย และ 
ดัลมาเชีย ซึ่งคร้ังหน่ึงเคยเปนประเทศเดียวกัน (อดีตยูโกสลาเวีย) นําทานชม โบสถ
ประจําเมืองเกาเซนตแคทเธอรีน (St. Catherine) โบสถแบบบาโรกสีขาวนา
ประทับใจ แวะชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมืองที่ลอมรอบ
ดวยหางรานนําสมัย ชมอนุสาวรีย Ban Josip Jelacic ผูยิ่งใหญ ผูซึ่งตอสูเพื่อ
ความอิสระจากชาวฮังกาเรียนเมื่อป ค.ศ. 1848 

10.30 น. นําเดินทางสูสนามบินซาเกรบ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 

14.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบนิที่ EK 2013 
23.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเที่ยวบิน 

 
วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 

03.05 น. ออกเดินทางสูสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 384 
12.05 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวัสดิภาพ 

  



 

 

อัตราคาบริการ WINTER IS COMING CROATIA 
โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)                                                

 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ทานละ 

22-30 พ.ย.62 46,991. - 46,991. - 46,991. - 30,991. - 8,900. - 
30 พ.ย.-08 

ธ.ค.62 46,991. - 46,991. - 46,991. - 30,991. - 8,900. - 

06-14 ธ.ค. 62 46,991. - 46,991. - 46,991. - 30,991. - 8,900. - 
07-15 ก.พ. 63 46,991. - 46,991. - 46,991. - 30,991. - 8,900. - 
21-29 ก.พ. 63 46,991. - 46,991. - 46,991. - 30,991. - 8,900. - 
06-14 มี.ค. 63 48,991. - 48,991. - 48,991. - 32,991. - 8,900. - 
20-28 มี.ค. 63 48,991. - 48,991. - 48,991. - 32,991. - 8,900. - 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ

เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อ

ทําการจองควิยื่นวซีาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทาง
บริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาได
ทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง
เจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 



 

 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิ เศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอม

คณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไข
ของสายการบิน) 

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

เจาหนาที่) 
 ค าประกันอุ บั ติ เห ตุ คุ มครองในระหวางการเดินทางวงเงินไม เกินท านละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ

สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 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. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิ เศษ, คาโทรศัพท , คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 
30 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทาน

เอง 
5. ราคาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศโครเอเชีย 
      (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินพรอมเงินมัดจําคาทัวร เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 5,500 

บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 

เงือ่นไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดี
และถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวซีา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของ
ทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถ
ดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซา
ดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน



 

 

ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตอง
เหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

6. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิก

ทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัว
เคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและ
ชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน 
ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บค าใชจาย ทานละ 10,000 

บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 

บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และ
คาธรรมเนียมวซีาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน 
คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออก
ต๋ัวเคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่  ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก

แบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 
เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อให
เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจ
เปนหองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (โครเอเชีย)  
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 21 วันทําการ  

ย่ืนวีซาไมตองแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด 

และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต 

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ

ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือ
นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะ
การย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูต
อาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรต
ตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไม
ใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
3.1.1ใชหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE  
ที่ออกจากทางธนาคาร (ตองสะกดช่ือใหตรงตามหนาพาสปอรต 
ตองมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายื่นขอจาก ธนา
คารลวงหนา เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย่ืนไดไมเกิน 15 วันหลังจากธนาคารออกให 
(สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเลมจริงของทานในบางกรณี) 
3.1.2สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไปสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน 
(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 
วันกอนวันย่ืนวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พี่
นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) 
3.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.2. ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (เปนบัญชีเดียวกันกับสําเนาสมุด
บัญชี) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรง



 

 

ตามหนาพาสปอรต และบุคคลทีเ่จาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรง
ตามหนาพาสปอรต กรุณาย่ืนขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย่ืน
ไดไมเกิน 15 วัน หลังจากธนาคารออกให   

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน 

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

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

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

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

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

คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�าย
ใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวาทําไมไมมี 
passport *** 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา  
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 



 

 

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. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 
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) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/
ดูแลผูเยาว 

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

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..............................................อีเมล....................................... 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของ

สถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 

14.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
15. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ .............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….  
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 



 

 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทัง้นี้

บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 


