
 

 

รหสั GOH1903705 
ทัวร  WINTER IS COMING CROATIA   โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน  (EK) 
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     เดนิทาง พฤศจกิายน 2562 – มีนาคม 2563 

  WINTER IS COMING CROATIA  
 โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน  

ราคาแนะนําเพียง  46,991.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาทีค่อยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

วันที่ 2 ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย 
03.30น. 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) (เวลาทองถิ่นชา

กวาประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) นําทานออกเดินทางสูแควน อิสเตรีย (Istria) ชมเมืองโอ
พาเทีย (Opatija) เปนเมืองทองเที่ยวตัง้อยูทางฝم�งตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก มี
บานพกัตากอากาศสไตลออสเตรียที่เรียงรายอยูตามชายฝم�ง นําทานเที่ยวชมเมืองที่เต็ม
เปم�ยมไปดวยมนตเสนหของบานพักริมชายฝم�ง แวะถายรูปกับรูปปم�นหญิงสาวกับนก
นางนวล (Maiden with the Seagull) เปนรูปปم�นหญิงสาวที่งดงามทีม่ีนกนางนวล
เกาะอยูทีม่ือ 

 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 
 อุทยานแหงชาตพิริตวิเซ (Plitvice National Park) ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนจาก

องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานน้ีมีพื้นที่ประมาณ 29,482 
เฮคเตอร หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเปนพื้นที่ป�า
และพื้นน้ําครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอรคอยซถึง 16 
แหงที่มคีวามงดงามแตกตางกัน นําทานเขาชมความงามของอุทยาน Lower Lake 
โดยลองเรือขามทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีที่ทะเลสาบเปนน้ําแขง็จนไม
สามารถลองเรือได ทางบริษทัคืนเงินทานละ 5ยูโร*** ซ่ึงเปนทะเลสาบท่ีใหญที่สุดใน
อุทยานแหงน้ี อีกทัง้ยังเปนทะเลสาบที่เช่ือมระหวางอุทยานตอนลางขึ้นสูทะเลสาบช้ัน
บนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลงัการของ Lower 
Lake ที่ประกอบดวยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac 
เปนตน นําทานเดินชมทะเลสาบตางๆ ตามทางเดินสะพานไมที่เช่ือมแตละทะเลสาบเขา
ดวยกัน ชม Veliki Slip ชมน้ําตกที่ใหญที่สุดในอุทยานมีความสงูถงึ 70 เมตร 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง (หมูหัน) 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองซาดาร (Zadar) เมอืงทีม่ีประวติัศาสตรมากวา 3,000 ป

มาแลว และเปนเมืองทาสําคัญซึง่ต้ังอยูบนคาบสมุทรขนาดใหญของทะเลเอเดรียติค ที่
มีบทบาทมาต้ังแตสมัยโรมันจนถงึปจจบัุน นําทานถายรูปกับโบสถสําคัญประจาํเมอืง 
โบสถอนาสตาเชีย (The Cathedral of St. Anastasia) เปนโบสถ
โรมันคาทอลิกสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก เปนโบสถที่ใหญที่สุดใน
แควนดัลมัลเชีย นําทานชมบริเวณดานนอก โบสถเซนต โดแนท  ซึ่งเปนโบสถสําคัญ
ประจําเมืองอีกแหงหน่ีง ชมโรมันฟอรัมหรือยานชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปกอนที่นัก
โบราณคดีไดใชความอุตสาหะในการขดุคนพบหลักฐานสําคัญตางๆ ทั้งที่อยูอาศัยชาว
โรมัน  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก KOLOVARE หรือเทียบเทา   

  
วันที่ 4 ซาดาร – สปลทิ – พระราชวงัดโิอคลีเธี่ยน – สตอน – ดบูรอฟนิก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองสปลิท (Split) เมอืงใหญเปนอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยู

ในแควนดัลเมเชีย อันเปนตนกาํเนิดของสุนัขพนัธุดัลมาเช่ียนที่โดงดัง เที่ยวชมเมืองส
ปริท ที่สรางรายลอมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบดวย ศาลาวาการเมืองสไตล



 

 

เรอเนซองส สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 15 อาคารบานเรือนเกาแกตางๆ นําทานชม
ยาน People Square ศูนยกลางทางธุรกิจและ การบริหาร นําทานชมพระราชวังดิ
โอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace) องคการยูเนสโก (UNESCO) ไดประกาศใหเปน
มรดกโลกในป ค.ศ.1979 สรางขึ้นจากพระประสงคของจกัรพรรด์ิดิโอคลีเธี่ยนแหง
โรมัน ซึง่ตอง    การสรางพระราชวังสาํหรับบ้ันปลายชีวติของพระองค หลงัจากสละ
บัลลังก ภายในพระราชวงัประกอบดวยวิหารจูปเตอร (Catacombes) สุสานใตดินที่
มีช่ือเสียง และวหิารตางๆ นําทานชมหองโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เช่ือมตอสูหองอ่ืนๆ 
ชมลาน Peristyle ซึง่ลอมดวยเสาหนิแกรนิต 3 ดาน และเช่ือมตอดวยโคงเสาที่
ตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจติร สวยงามชมยอดระฆังแหงวิหาร (The 
Cathedral Belfry) แทนบูชาของเซนตโดมินัส และเซนตสตาดิอุส ซ่ึงอยูภายใน
วิหาร  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองสตอน (Ston) เมืองที่มีช่ือเสียงในเรื่องของอาหารทะเลรส

เลิศ และมีฟารมเลี้ยงหอยนางรมที่มช่ืีอเสียง โดยทานจะได ชิมหอยนางรมสดๆจาก
ฟารมพรอมจิบไวนช้ันดี ซึง่เมืองสตอนเปนเมืองที่เปรียบเสมือนตัวแทนของ
ประวัตศิาสตรสถาปตยกรรมยคุกลางคอืกาํแพงเมืองโบราณ ซึ่งถกูสรางขึ้นเพือ่
ลอมรอบเมอืง โดยกาํแพงโบราณแหงน้ีใชเวลาในการกอสรางกําแพงน้ีประมาณ 200 
ป มคีวามยาวมากกวา 5.5 กิโลเมตร แมวาในอดตีน้ันตัวกําแพงเคยถกูระเบิดใน
สงครามป ค.ศ. 1991 และแผนดินไหวเมื่อป ค.ศ. 1996 แตก็สามารถคงอยูมาจนไดถึง
ทุกวันน้ี   

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ อาหารพื้นเมอืง (หอยนางรม) 
 นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกดบูรอฟนิก (Dubrovnik) โดยเดินทางเรียบชายฝم�ง

ทะเลเอเดรียติก เดินผานบรรยากาศริมชายฝم�งทะเลทีม่ีบานเรือนหลงัคากระเบ้ืองสีแสด
สลับตามแนวชายฝم�ง โดยเมืองดูบรอฟนิคไดช่ือวาเปนหน่ึงในเมอืงเกาที่สวยที่สดุใน
ยุโรป สมญานาม ไขมุกแหงทะเลเอเดรียตกิ เปนเมืองทีม่ีอํานาจทางทะเลต้ังแต
ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุงเรืองทางการคา จึงไดสรางความยิ่งใหญใหโดดเดน 
ดวยการตกแตงพระราชวงั สรางโบสถ วหิาร จัตุรัส น้ําพุ และบานเรือนตางๆ และ
ไดรับการบูรณะและปรับเปล่ียนอยางงดงามตามยคุสมัย 



 

 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก VALAMAR หรอืเทียบเทา    
  

วันที่ 5 ดูบรอฟนิก – ลองเรือทะเลอาเดรียตกิ - เขตเมืองเกา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองชาฟตัท เมอืงนอยนารัก ทานจะไดเพลดิเพลินกับการชมความ

งามของน้ําทะเลสีน้ําเงินคราม ใหทานไดเดินเลนพักผอนตามอัธยาศัย พรอมกับใหทาน
ไดเลือกซือ้ของฝากที่ระลึก ไดเวลาอันสมควร นําทานลองเรือ ชมความยิง่ใหญของ
กําแพงเมืองดูบรอฟนิก และเดินทางกลับสูเมอืงดูบรอฟนิค  เรือเทียบทาบริเวณทาเรือ
ของเมืองเกา 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันพาทานเดินชมเสนหของ เขตเมืองเกา (Old Town) ซึง่องคการยูเนสโกไดขึ้น

ทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตวัเมืองเกามีป�อมปราการ
โบราณความยาว 190 เมตรลอมรอบ ถือเปนสัญลักษณของเมืองทีค่วามโดงดังเทียบ
ไดกบัแกรนดแคนยอนหรือแกรนดคาแนลแหงเวนิส นําทานเดินลอดประตู Pile Gate 
ที่มีรูปปم�นของนักบุญ เซนตเบลส นักบุญประจาํเมือง เพือ่เขาสูใจกลางเมอืงเกา ชม
น้ําพุ Onofrio ซึ่งเปนต้ังเปนเกียรติแกของสถาปนิกผูสรางน้ําพแุหงน้ี ถายรูปกับThe 
Cathedral Treasury หน่ึงในโบสถเกาแกที่สะสมโบราณวตัถขุองพอคาวาณิชที่ได
ทําการคาขายกับชาวเวนิชในอดีต นําทานถายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower 



 

 

Clock) จากน้ันนําทานถายรูปกับพระราชวังเรคเตอร (Rector's Palace) 
พระราชวังที่สรางขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทัง้แบบโกธิค, เรเนซองสและบาโรค ไดเวลา
นําทานแวะชมและถายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สรางขึ้นโดย
ศิลปะแบบโกธคิ เรเนซองส ในสมัยศตวรรษที ่15 ปจจบัุนไดใชเปนที่จดัเกบ็เอกสาร
และสํานักงานสวนราชการ นําทานเดินผานถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกวา 398 
เมตร ที่สองขางทางรายลอมไปดวยอาคารสไตลโรมัน โกธคิ และรานคา รานกาแฟ 
รานไอศครีม รานขายของที่ระลึกตางๆ มากมาย 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก VALAMAR หรอืเทียบเทา    

  
วันที่ 6 ดูบรอฟนิก – โทรเกียร – ซิเบนิค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองโทรเกียร (Trogir) เมืองขนาดเล็กบนเกาะทีต้ั่งอยูใกลกับ

แผนดินใหญ เปนเมืองเกาแกต้ังแตสมัยเมือ่ 380 ปกอนคริสตกาล บานเรือนไดรับ
อิทธิพลจากศิลปะสไตลเรเนซองคและบาโรค ซ่ึงองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเมอืง
โทรเกียรเปนมรดกโลกในป 1997 นําทานชม เขตเมืองเกา สมัผัสอาคาร บานเรือน ที่
ไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เชน ประตูเมือง Kopnena 
Vrata ซึ่งไดบูรณะขึ้นใหมในสมัยศตวรรษที ่16 นําทาน ถายรปูกับมหาวิหารเซนต
ลอเรนซ (St. Lawrence Cathedral) จุดเดนของมหาวหิาร คือประตทูางเขาที่
แกะสลักเปนเร่ืองราวตางๆ อยางวิจิตรตระการตา 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองซิเบนิค (Sibenik) เมอืงเกามรดกโลก ปากแมน้ําทะเล  เอเดรี

ยติค นําทานชมจตุัรัสเมอืงเกาซีเบนิค จตัุรสัเมืองเกาซีเบนิค ที่ลอมรอบไปดวยอาคาร
เกาแกทีถ่กูตดัแปลงเปนรานขายยา รานแวนตา รานเส้ือผาบูติก และอีกมากมาย เมอืง
ซีเบนิกแตกตางจากเมืองริมฝم�งทะเลอะเดรียติกทัว่ไปเพราะสรางโดยชาวกรีก กอนที่
โรมันจะเขามามอิีทธิพล ตอมาภายหลังตกเปนเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทกุ
วันน้ีจึงยงัเห็นสถาปตยกรรมหลายแหงทัว่เมืองจะกรุนไปดวยกลิ่นอายสไตลเวเนเชียนอ
ยางชัดเจน ถายรูปกับชมมหาวหิารเซนตเจมสหรือมหาวิหารเซนตจาคอบ คืออีก
หน่ึงมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ต้ังอยูที่เมืองซีเบนิคบนชายฝم�งดัลเมเชียน ซ่ึงเปน
สถาปตยกรรมการสอสรางในแบบผสมระหวางศิลปะทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี 
ดัลเมเชีย และทัสคานี เน่ืองจากใชสถาปนิกในการออกแบบถงึ 3 คน และมีความ
เช่ียวชาญที่แตกตางกัน โดยสรางเสร็จในป 1535 ดวยโครงสรางทีม่าจากหินปูนสีขาว
ลวนๆ ไมมีวัสดุอื่นปลอมปน ภายในเปนทีป่ระดิษฐานรูปปم�นนักบุญเจมสหรือจาคอบ
ตามภาษาโครแอต ซึ่งเปน 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก SOLARIS หรอืเทียบเทา  

 
 



 

 

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

แหงทะเลเอเดรียติค ซึ่งมคีวามเกาแกแฝงดวยเสนหและมนตขลัง ซาเกรบเปนเมืองแหง
ศิลปวฒันธรรมและเจริญรุงเรืองมาต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 11 ปจจุบันชาวโครเอเชีย มวีิถี
ชีวติเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยม
ใชรถรางเปนพาหนะทั่วทั้งเมือง 

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

Cathedral)  ซึง่มียอดแหลมทรงกลวยคูบนยอดวิหารตกแตงอยางงดงาม สามารถ
เห็นไดจากทกุมมุในซาเกรบ มหาวหิารน้ีก็ไดรับการบูรณะใหมอีกหลายครัง้ จนกระทัง่
รูปรางมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิคดังปจจุบัน ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากการบูรณะ
กอสรางในป ค.ศ. 1880 จากน้ันนําชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาด
กลางแจงที่เกาแก มีสีสันสดใส มดีอกไมประดับและผลไมราคาถกูวางขายมากมาย 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูทีพั่ก ANTUNOVIC หรือเทียบเทา     

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

Church) ซึ่งต้ังอยูใจกลางเมอืงเกาซาเกรบ สรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามงุ
ดวยกระเบ้ืองสีตางๆ ซ่ึงเปนรูปตราสัญลักษณของซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนีย และ 
ดัลมาเชีย ซึง่คร้ังหน่ึงเคยเปนประเทศเดียวกัน (อดีตยูโกสลาเวีย) นําทานชม โบสถ
ประจําเมืองเกาเซนตแคทเธอรีน (St. Catherine) โบสถแบบบาโรกสีขาวนา
ประทบัใจ แวะชมจัตรุัส Trg Ban Jelacic Square จตุัรัสกลางเมืองที่ลอมรอบ
ดวยหางรานนําสมัย ชมอนุสาวรีย Ban Josip Jelacic ผูยิง่ใหญ ผูซึง่ตอสูเพื่อ
ความอิสระจากชาวฮงักาเรียนเมื่อป ค.ศ. 1848 
 



 

 

10.30 น. นําเดินทางสูสนามบินซาเกรบ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษภีายใน
สนามบิน 

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

 
วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
03.05น. ออกเดินทางสูสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 384 
12.05 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวัสดิภาพ 

ราคาแนะนําเพียง 
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 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

22-30 พ.ย.62 46,991. - 46,991. - 46,991. - 26,191. - 8,900. - 
06-14 ธ.ค. 62 46,991. - 46,991. - 46,991. - 26,191. - 8,900. - 
07-15 ก.พ. 63 46,991. - 46,991. - 46,991. - 26,191. - 8,900. - 
21-29 ก.พ.63 46,991. - 46,991. - 46,991. - 26,191. - 8,900. - 
06-14 มี.ค. 63 48,991. - 48,991. - 48,991. - 28,191. - 8,900. - 
20-28 มี.ค.63 48,991. - 48,991. - 48,991. - 28,191. - 8,900. - 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
 
1.          ชําระเงินมัดจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดัจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํ

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลกิการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 



 

 

6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิไมเกินทานละ 
500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. ราคาทวัรไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศโครเอเชีย (ผูยื่นวีซาตองชําระเงิน

พรอมเงินมดัจําคาทัวร เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยโูร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

6. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง



 

 

เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคนืคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูิ
ต่ํา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (โครเอเชีย) 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 21 วนัทําการ 

ย่ืนวีซาไมตองแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ) 
เอกสารกรณุาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน

ตัวจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดนิทางตองนําสงเขาสถานทตู 

และระหวางรอผลการอนุมัติวซีา ไมสามารถดึงหนังสือเดนิทางออกมาได 
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต สญัชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศกึษาอยูตางประเทศ กรณุาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบรษัิทใหทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวซีาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทตูอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 
(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเคร่ืองประดบั ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณผูีเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
3.1.1ใชหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK 
CERTIFICATE  ที่ออกจากทางธนาคาร (ตองสะกดช่ือ
ใหตรงตามหนาพาสปอรต ตองมีตราประทบั และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายืน่ขอจาก 
ธนาคารลวงหนา เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 15 วันหลงัจาก
ธนาคารออกให (สถานทตูอาจขอดูสมดุเงินฝากเลมจริงของทานในบางกรณี) 



 

 

3.1.2สําเนาสมดุบัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ไปสวนตัวของผูเดินทาง 
ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลว
คอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอ
เปน Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน 
พอ แม พีน่อง ทีม่ีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทาํเปนหนังสือรบัรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) 
3.2.2ถายสําเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย 
3.2.2. ตองทํา BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทาน้ัน (เปนบัญชีเดียวกัน
กับสําเนาสมดุบัญชี) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) 
ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให 
(ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวง
หนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย่ืนไดไมเกิน 15 วนั หลงัจากธนาคาร
ออกให   

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชีฝากประจํา บญัชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
4. หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ

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

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

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต)ใชคําวา  
“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
**กรณีศึกษาอยูตางประเทศ ตองใชหนังสือรับรองการเรียนตัวจริง เทาน้ัน** 



 

 

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

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดนิทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสัมพนัธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

*** กรณีทีบ่ิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจง
วาทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา  
7. ทานไมจาํเปนตองเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะแบบฟอรมใบคาํรองขอวี

ซาเทาน้ัน 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต

แจงขอเพ่ิมเติม 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเประเทศโครเอเชีย 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
1. นามสกลุ [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-นามสกลุ ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..............................................อีเมล....................................... 
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไรเชนขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

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

14.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
 
 



 

 

 
15. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง             มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ .............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….  
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)               อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
   

************************************************ 
 
หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปน

เพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 

 


