
 

 

รหัส  VTG 2000035 
ทัวร  CROATIA Wonder   โครเอเชีย   8 วัน   (TK) 
อิสตันบูล – ซาเกรบ – โอพาเทีย – โคเรนิกา -  อุทยานพลิตวิเซ – ซาดาร – สปลิท -        
ดูบรอฟนิค – ดโูกโพเลีย – ซิเบนิค – ซาเกรบ - ชอปปم�ง Designer Outlet Croatia  
 

 



 

 

 
โดยสายการบิน 

   
 บริษัทฯ นําทานสัมผัสความงามทางธรรมชาติของโครเอเชีย ชมความงามของเมืองมรดกโลก
ที่ไดรับสมญานามวา ไขมุกแหงทะเลอะเดรียติกที่งดงามดวยสถาปตยกรรมดังนี ้
 
ซาเกรบ  เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ที่มีความเกาแกแฝงดวยเสนหและมนตขลังมาตั้งแต

สมัยศตวรรษที ่11 
โอพาเทีย เมืองทองเที่ยวริมทะเลที่ต้ังอยูทางตะวันตกของทะเลอะเดรียติก เต็มเปم�ยมไปดวยมนต

เสนหของบานพักริมชายฝم�ง  
พลิทวิเซ อุทยานแหงชาติพลิตวิเซที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก

ทางธรรมชาติทีม่ีทะเลสาบสีเทอรควอยซถึง 16 แหง 
ซาดาร เมืองที่มีประวตัิศาสตรมากวา 3,000 ป ที่มบีทบาทมาต้ังแตสมัยโรมันจนถึงปจจบุัน 
ดูบรอฟนิค เมืองที่ไดชื่อวาเปนหน่ึงในเมืองเกาท่ีสวยที่สุดของยุโรป จนไดรับสมญานามวา “ไขมุก

แหงทะเลอะเดรียติก” 
ซีเบนิค เมืองเกามรดกโลกปากแมน้ําทะเลเอเดรียตกิแตกตางจากเมืองริมฝم�งทะเลอะเดรียติก

ทั่วไปเพราะสรางโดยชาวกรีก กอนที่โรมันจะเขามามีอิทธิพล ตอมาภายหลังถึงตกเปน
เมืองขึ้นของเวเนเชียนหรือเวนิส 

 
กําหนดการเดินทาง    12-19 ก.พ. / 16-23 มี.ค.2563 /  
    27 เม.ย. - 4 พ.ค. / 3-10 มิ.ย.2563 
 
 วันแรก  สนามบนิสวุรรณภูมิ 
 
20.00 น. นัดคณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 9 เคานเตอร U 

สายการบิน Turkish Airlines  เจาหนาท่ีพรอมคอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 



 

 

23.00 น. ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines 
เที่ยวบินที่ TK-069  
 
**กรณีที่บางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบ

เวลาการเดินทางแตละ กําหนดการเดินทางอกีครั้งกอนทําการจองตั๋วโดยสารสวนตัว
ของทาน เน่ืองจากรายการทัวรเปน รายการซีร่ีและไดมีการดําเนินการไวลวงหนา
หลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 

 
วันที่สอง อิสตันบูล (ตุรกี) - ซาเกรบ(โครเอเชีย) –โอพาเทีย-โคเรนิกา 
 
05.20 น. เดินทางถึงสนามบินนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง  (อิส

ตันบูล เวลาชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 
07.05 น. นําทานออกเดินทางสูกรุงซาเกรบ โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ 

TK-1053 
08.15 น. เดินทางถึงกรงุซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง

และตรวจรับสมัภาระเรียบรอยแลว  นําทานเดินทางสูเมืองโอพาเทีย Opatija ใน
แควนอิสเตรียน เมืองทองเทีย่วตั้งอยูทางฝم�งตะวันตกรมิทะเลอาเดรียติก มบีานพัก
ตากอากาศสไตลออสเตรียที่เรียงรายอยูตามชายฝم�ง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานเท่ียวชมเมืองโอพาเทีย ที่เต็มเปم�ยมไปดวยมนตเสนหของบานพักริมชายฝم�ง 

แวะถายรูปกบัรปูปم�นหญิงสาวกับนกนางนวล Maiden with the Seagull เปนรูป
ปم�นหญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยูที่มือ 

 จากน้ันสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองโคเรนิกา Korenica เมืองเล็กๆ 
สําหรับการตากอากาศของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศกอนท่ีจะ
เดินทางไปยังอุทยานแหงชาติพริตวิเซ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) **
กรณีที่ท่ีพักในบริเวณเมืองดังกลาวเต็มจะทําการจัดหาท่ีพัก ในบริเวณเมืองใกลเคียง
และที่พักระดับเดียวกนัใหเพ่ือความสะดวกในการเดินทางเปนหลักสําคัญ** 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ.โรงแรมที่พัก 
  จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Hotel Macola หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สาม  โคเรนิกา-อุทยานพลติวิเซ-ซาดาร 
 
เชา รับประทานอาหารที่โรงแรม   
 จากน้ันนําทานเดินทางสูอุทยานแหงชาติพลติวิเซ หรือ National Park Plitvice 

Lakes อุทยานแหงชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชีย และเปนหน่ึงในอุทยานที่
เกาแกที่สุดและใหญที่สุดของโครเอเชีย   
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) อุทยานแหงชาติพลิตวิเซมีพื้นที่กวางเกือบ 
300 ตารางกิโลเมตร มีชื่อเสียงที่โดงดงัและสวยงามดวยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและ
ทะเลสาบที่อยูโดยรอบ ดวยน้ําที่มีสีเขียวมรกตและสฟี�ารวมกันถึง 16 แหง นอกจากน้ี
อุทยานพลิตวิเซยังเปนที่เลื่องชื่อวาทัศนียภาพสวยงามเปนอันดับตนๆ ของโลกดวย
สีสันอันสดใสของใบไมในฤดูใบไมรวงไมวาจะเปนสีเขียว สม แดง เหลือง และ
โดยเฉพาะเมื่อสะทอนลงบนผิวทะเลสาบแลวยิ่งงดงามอยางที่สุด อุทยานพลิตวิเซยัง
ไดขึ้นเปนมรดกโลกทางธรรมชาติที่สําคัญในป 1979 และถือเปนเขตอนุรักษที่สําคัญ
ยิ่งของโครเอเชีย นําทานนั่งรถไฟสายชมวิว Panoramic Train เพ่ือใหสามารถชม
ทัศนียภาพภายในอุทยานไดอยางเต็มที่ จากน้ันนําทาน ลองเรือชมวิวสวยของ
ทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึ่งเปนทะเลสาบทีใ่หญที่สุดในอุทยาน อีกทั้งยังเปน
ทะเลสาบที่เชื่อมระหวางอุทยานตอนลางกับทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน ใหทาน
เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลังการของทะเลสาบภายในอุทยาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางตอสู เมืองซาดาร Zadar หน่ึงในเมืองโบราณของโครเอเชียติดกับ

ทะเลเอเดรียติก โดยรอบตัวเมืองเราจะไดเห็นอาคารบานเรือนเกาแกตั้งแตสมัยยคุ
โรมัน ไมวาจะเปนโรมนัฟอรัม วิหารและโบสถตางๆ จากน้ันชมยานเมืองเกาของซา
ดาร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  
จากน้ันนําทานเขาชม โบสถเซนตโดแนท St.Donat Church ซึ่งตัง้อยูบริเวณ
เดียวกันกบัโรมนัฟอรัม เปนโบสถไบเซนไทนที่ใหญที่สุดและถูกสรางขึ้นในชวง



 

 

ศตวรรษที่ 9 โดยตัวอาคารน้ันสรางแบบหลังคาทรงกลม ใชสําหรับพิธีกรรมทาง
ศาสนา ปจจุบันไดกลายเปนอีกหน่ึงสัญลกัษณของเมืองซาดารดวย  
นําทานแวะถายรูปกับมหาวิหารเซนตอนาสตาเซีย St. Anastasia’s Cathedral 
หรืออีกช่ือคือ มหาวิหารแหงซาดาร โบสถโบราณสีขาวที่สวยสงาดวยศิลปะสไตลโรมัน 
โบสถน้ีสรางขึ้นตัง้แตศตวรรษที่ 12-13 และเปนโบสถที่มีขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคนี้ 
แลวและอีกหน่ึงโบสถเดนที่อยูใกลๆ กันกค็ือ โบสถเซนตแมรี ่St. Mary’s Church 
แมจะเปนอาคารที่ดูจะเรียบๆ เมื่อเทียบกับสิง่กอสรางอ่ืนๆ แตโบสถเซนตแมรี่นั้นลํ้า
คาในดานของประวัติศาสตร ดวยอายุท่ีมากกวา 900 ป และที่ดานในโบสถน้ันก็ได
ตกแตงดวยสไตลบารอกที่งดงามไมแพโบสถอ่ืนๆ  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ.โรงแรมที่พัก 
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Hotel Porto หรือระดับเทียบเทา 

 
วันที่สี่   ซาดาร-สปลิท-ดูบรอฟนิค 
 
เชา รับประทานอาหารที่โรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองสปลิท Split เมืองใหญอันดับ 2 ของโครเอเชีย อีกหน่ึงเมือง

ริมทะเลทีร่ํ่ารวยดวยววิสวยๆ ดวยความเกาแกของเมืองและศูนยกลางวัฒนธรรมมา
ตั้งแตโบราณน้ัน ทําใหเมืองสปลิตไดขึ้นเปนหน่ึงในมรดกโลกที่สําคัญในป 1979 และ
ที่สําคัญเมืองน้ียังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับสุนัขพันธุดัลเมเชียน (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) นําทานชมเมืองที่เกาแกงดงามประกอบดวยศาลาวาการเมอืงสไตลเรอแนส
ซองสที่สรางในสมัยครสิตศตวรรษที ่15 อาคารบานเรือนเกาแกตางๆ  นําชมยาน 
People Square ศูนยกลางทางธุรกิจและการบริหาร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานเขาชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน Diocletian Palace สรางขึ้นจากพระ

ประสงคของจกัรพรรดิด์ิโอคลีเธ่ียนแหงโรมัน เมื่อตนคริสตศตวรรษที่ 4 ซึ่งตองการ
สรางพระราชวงัสําหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค ภายในพระราชวงัประกอบดวย 
วิหารจูปเตอร สุสานใตดิน Catacombes ที่มีชื่อเสยีงและวิหารตางๆ นําทานชม
หองโถงกลางซึง่มีทางเดินที่เชื่อมตอสูหองอ่ืนๆ ชมลาน Peristyle ซึ่งลอมดวยเสา



 

 

หินแกรนิต 3 ดานและเชื่อมตอดวยโคงเสาที่ตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตร
สวยงามชมยอดระฆังแหงวิหาร, แทนบูชาของเซนตโดมินัสและเซนตสตาดิอุส ซึ่งอยู
ภายในวิหาร และองคการยูเนสโกไดประกาศใหเปนมรดกโลกดวย 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองดูบรอฟนิค Dubrovnik เมืองที่ไดชื่อวาเปนหน่ึงใน
เมืองเกาท่ีสวยที่สุดของยุโรป จนไดรับสมญานามวา “ไขมกุแหงทะเลอะเดรียติก” (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) 
นําทานเขาสูที่พัก Hotel Adria Dubrovnik หรือระดับเทียบเทา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ.โรงแรมที่พัก จากนัน้ใหทานพักผอนตามอัธยาศัย 
 
วันที่หา  ดูบรอฟนิค-โทรเกียร-ดูโกโพเลีย 
 
เชา รับประทานอาหารที่โรงแรม 
 นําทานชม เมืองดูบรอฟนิค เมืองศูนยกลางการทาโบราณ ที่กลายเปนเมือง

ทองเที่ยวชื่อดังของโครเอเชีย ไมวาจะเปนตัวเมืองสวยมากเสนหและวิวทะเล นําทาน
เดินชมเสนหของเขตเมืองเกา ซึ่งองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหดบูรอฟนิคเปนเมือง
มรดกโลกเชนกัน นําทานเดินทางสูสถานีกระเชา เพ่ือนําทานขึ้นกระเชา ชม
ทัศนียภาพจากมุมสูงที่รายลอมดวยน้ําทะเลสีฟ�าใสดุจราวแสงสะทอนของคริสตอล
โอบลอมเมืองเกาไว ดวยความสวยงามของบานเรือนสีขาว มุงดวยหลังคาสีสม อัน
เปนภาพที่เปนเอกลักษณของเมืองด ู

 บรอฟนิค (การขึ้นลงกระเชาขึ้นอยูกับสภาพอากาศเอ้ืออํานวย หากไมสามารถขึ้น
กระเชาได ทางบรษิัทเปลี่ยนเปนสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนทดแทน หรือคืนเงินชดเชยคา
กระเชาที่ทานละ 10 ยโูร) จากน้ันนําทานชมตวัเมืองเกาที่มีป�อมปราการโบราณความ
ยาว 190 เมตรลอมรอบถือเปนสัญลักษณของเมืองที่ความโดงดังเทียบไดกับแกรนด
แคนยอนของอเมริกาหรือแกรนดคาแนลแหงเวนิส นําทานเดินลอดประตู Pile Gate 
ที่มีรูปปم�นของนักบญุเซนตเบลส นักบุญประจาํเมือง  และอีกหน่ึงแลนดมารกของเมือง
น้ําพุโอโนฟริโอ Onofrio’s Fountain น้ําพุขนาดใหญกลางเมืองที่ไดสรางขึ้นเมือป 
1430 เพ่ือเปนหน่ึงในจุดกระจายน้ําจากทอสงน้ําของเมือง จากน้ันนาํทานแวะถายรูป
กับพระราชวังสปอนซา Sponza Palace พระราชวงัเกาอายุกวา 500 ป 



 

 

ผสมผสานระหวางศลิปะสไตลโกธิคและเรเนสซองส ปจจุบันเปนสถานที่ทางราชการ 
เก็บรักษาเอกสารเกาแกกวา 100,000 ชิ้น และที่ต้ังอยูติดกันก็คืออีก พระราชวังเรค
เตอร Rector’s Palace พระราชวังที่สมัยกอนเปนที่อยูของขุนนางและเปนเหมือน
ศาลาวาการ ทั้งยังเปนคลังอาวุธ และคุก พระราชวังน้ีมีการผสมผสานศิลปะจากหลาย
ยุคหลายสมัยแตเขากันไดอยางลงตัวและสวยงาม และนําทานเดินสูยานถนนสตราดัน 
ถนนสายหลักยาวกวา 398 เมตร ที่สองขางทางรายลอมไปดวยอาคารสไตลโรมัน
โกธิคและเต็มไปดวยรานคา รานกาแฟ รานไอศครีม และรานขายของที่ระลึกตางๆ
มากมาย **เพ่ือความสะดวกในการเดินเลนและเลือกซื้อสินคาอสิระรับประทาน
อาหารกลางวันตามอธัยาศัย** 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองโทรเกียร Trogir เกาะเล็กๆ ที่เปนอูอารยธรรมของกรกี
โบราณต้ังแต 380 ปกอนคริสตกาล ซึ่งตอมาถูกปกครองโดยทรากุรอุีม Tragurium 
และโรมัน ซึ่งโบราณสถานและส่ิงกอสรางของเมืองเกา ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี 
คือจัตุรัสกําแพงเมืองและป�อมปราการน่ันเอง จนไดรบัการยกยองจากองคการยูเนสโก 
ขึ้นทะเบียนประกาศใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1997 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 
ชั่วโมง) 
นําทานเดินเที่ยวชมภายในเขตเมืองเกาที่มีสถาปตยกรรมในสไตลกรกี-โรมันโบราณ 
อาทิเชน ประตูเมือง ที่ไดมีการบรูณะขึ้นใหมในเมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สราง
ขึ้นในสมัยที่ 14 ผานชมมหาวิหารเซนต ลอวเรนซ St.Laurence Cathedral ที่
สรางขึ้นในศตวรรษที ่12 ใชเวลากอสรางนับสิบป ที่มคีวามงดงามดวยกรอบและบาน
ประตูหินแกะสลักที่มรีปูปم�นสิงโต อดัม&อีฟ และรูปสลักนักบุญองคสําคัญ จากน้ันนํา
ทานเดิน 
ทางตอจนกระทั่งถึง เมืองดูโกโพเลีย Dugopolie เมืองที่กําลังไดรับการพัฒนาเปน
อยางมากจากรฐับาลโครเอเชีย ตัง้อยูไมไกลจากเมืองโทรเกียและเมืองสปลิทและ
ตั้งอยูระหวางเมืองซาเกรบและดบูรอฟนิค  
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาท)ี 
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Hotel Katarina หรือระดับเทียบเทา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าท่ีโรงแรม จากน้ันใหทานพักผอนตามอัธยาศัย 
 



 

 

วันที่หก  ดูโกโพเลีย-ซิเบนิค-ซาเกรบ 
 
เชา รับประทานอาหารที่โรงแรม 

  นําทานเดินทางสูเมืองซีเบนิค Sebinik เมืองเกามรดกโลกปากแมน้ําทะเลเอเดรี
ยติก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นําทานชมจัตุรัสเมืองเกาซีเบนิคที่ลอมรอบ
ไปดวยอาคารเกาแกทีถู่กตดัแปลงปนรานขายยา รานแวนตา รานเส้ือผาบูติก และอีก
มากมาย เมืองซีเบนิกแตกตางจากเมืองริมฝم�งทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะสรางโดย
ชาวกรกี กอนที่โรมันจะเขามามีอิทธิพล ตอมาภายหลังตกเปนเมืองขึ้นของเวเนเชียน 
หรือเวนิซ ทุกวันน้ีจึงยงัเห็นสถาปตยกรรมหลายแหงทั่วเมืองจะกรุนไปดวยกลิ่นอาย
สไตลเวเนเชียนอยางชัดเจน นําทานแวะถายรปูภายนอกกับมหาวหิารเซนตเจมสหรือ
มหาวิหารเซนตจาคอบ อีกหน่ึงมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยูท่ีเมืองซีเบนิ
คบนชายฝم�งดัลเมเชียน ซึ่งเปนสถาปตยกรรมการกอสรางในแบบผสมระหวางศิลปะ
ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดัลเมเชียและทัสคานี เน่ืองจากใชสถาปนิกในการ
ออกแบบถึง 3 คน และมีความเชี่ยวชาญที่แตกตางกัน โดยสรางเสร็จในป 1535 
ดวยโครงสรางทีม่าจากหินปูนสีขาวลวนๆ ไมมีวัสดุอ่ืนปลอมปน ภายในเปนที่
ประดษิฐานรปูปم�นนักบญุเจมสหรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึง่เปน 1 ใน 12 สาวก
ของพระเยซ ู

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองดวยเมนูซีฟู�ด 
บาย  นําทานเดินกลับสูเมืองซาเกรบ Zagreb เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดน

แหงทะเลเอเดรียติค ซึง่มีความเกาแกแฝงดวยเสนหและมนตขลัง ซาเกรบเปนเมือง
แหงศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุงเรืองมาต้ังแตสมัยศตวรรษที ่11 ปจจุบันชาว
โครเอเชียมีวถิีชีวติเยีย่งชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบ
สะดวกสบาย นิยมใชรถรางเปนพาหนะทั่วทั้งเมือง(ใชเวลาเดินทางประมาณ 5  
ชั่วโมง)  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Hotel Aristos หรือระดับเทียบเทา 
 

 



 

 

วันที่เจ็ด ซาเกรบ-ชอปปم�ง Designer Outlet Croatia-สนามบินซาเกรบ-อิสตันบูล 
 
เชา รับประทานอาหารที่โรงแรม 

  นําทานชมเมืองเกาซาเกรบที่มีฐานะเปนทั้งเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญที่สุด
ของโครเอเชีย ตัง้อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เปนเมืองเกาแกตั้งแตยุค
โรมันกอนจะคอยๆ ขยายใหญขึ้นเร่ือยๆ ปจจุบันเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยว
ของโครเอเชีย ดวยเสนหที่มากลน มุงหนาสูจตัุรัสดังในเขตเมืองเกา 

  นําทานชมโบสถประจําเมืองเกาเซนตแคทเธอรีน St. Catherine โบสถแบบบาร็อก
สีขาวนาประทับใจ จัตรุัสเจลาซิค Jelacic Square ศูนยกลางเมอืงเกาต้ังแต
ศตวรรษที่ 17 จดุเดนของจัตุรัสแหงน้ีก็คือรูปปم�นของโจเซฟ เจลาซิค ทีน่ั่งอยูบนหลัง
มาหน่ึงในบุคคลสําคัญของโครเอเชียและเปนจัตุรัสกลางเมืองที่ลอมรอบดวยหางราน
นําสมัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเอาทเล็ตใหมและใหญที่สุดของนครซาเกรบ 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ใหทานมีโอกาสชอปปم�งที ่Designer Outlet 
Croatia ตั้งอยูไมไกลจากเมืองซาเกรบ ใหทานเลือกซื้อสินคาจากเอาทเล็ตที่ตางนํา
สินคามาจัดรายการดวยแบรนดดังตางๆ อาทิ Adidas, Armani, Calvin Klein, 
Crocs, Converse, Esprit, Emporio, Gant, Guess, Lacoste, Lee, 
Moschino, Levi’s, Nike, New Balance, Nine West, Rebok, 
Ferragamo, Sisley, Skechers, Superdry, Timberland, Tod’s, Under 
Amour, Wrangler, Tommy Hilfigure เปนตน (การเลือกซื้อสินคาจากรานคา
ตางๆ กรุณาสอบถามใบเสร็จและใบคืนภาษีใหเรียบรอยจากรานคาและสอบถาม
ขั้นตอนการในการทําคืนภาษีจากรานคาโดยละเอียดเน่ืองจากบางรานคาอาจจะตอง
รับเงินคนืภาษีที่รานคาโดยตรง) **เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาหรือเดิน
เลนชอปปم�ง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอาทเล็ต** 

16.30 น.  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินกรุงซาเกรบ และเผ่ือเวลาใหทานทําคืนภาษี 
Tax Refund ทีส่นามบิน 

19.55 น. ออกเดินทางจากกรุงซาเกรบ โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ 
TK-1056 

 



 

 

วันที่แปด  อิสตันบลู-สุวรรณภูมิ 
 
00.15 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรก ีเพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
01.50 น. นําทานออกเดินทางสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ 

TK-068 
15.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..  
 

**กรณีที่บางทานเดินทางตอไปตางประเทศหรือตางจังหวดักรุณาตรวจสอบเวลา
การเดินทางแตละ กําหนดการเดินทางอกีครั้งกอนทําการจองตั๋วโดยสารสวนตัวของ
ทาน เน่ืองจากรายการทัวรเปน รายการซีร่ีและไดมีการดําเนินการไวลวงหนาหลาย
เดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ
อื่นๆ ทีไ่มคาดคิดหรอืมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร  หรอืสถานที่ใดทีไ่มสามารถเขา
ชมไดดวยสาเหตุตางๆ หรือสถานที่ปดโดยมิไดรับแจงใหทราบลวงหนา  บริษัทฯ ขออนุญาต
ทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของคณะเปนสําคัญ 
 
อัตราคาเดินทาง  12-19 ก.พ. / 16-23 มี.ค.2563 /  
    27 เม.ย. - 4 พ.ค. / 3-10 มิ.ย.2563 
Croatia Wonder TK 8 Days 

/ TK 
12-19 ก.พ. / 16-23 

มี.ค.63 
27เม.ย.-4 พ.ค./ 3-10 

มิ.ย.63 
ราคาผูใหญ ทานละ 48,900 55,500 
พักเด่ียวเพ่ิม ทานละ 4,900 6,900 

สําหรับทานที่มีตั๋วโดยสารอยู
แลวมารวมเดินทางกับคณะทัวร 28,900 34,500 



 

 

**ราคานีร้วมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน** 
**ไมรวมคาทิปคนขับ, มัคคุเทศกทองถิน่และคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2,000 บาท    
ชําระพรอมคาทัวรกอนออกเดินทาง ** 
 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํา้มัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บ
เพ่ิมเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

 อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมตํา่กวา 25 ทาน ไมมีราคาเด็ก 
และจะตองชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวรทันที 

 กรณีทานที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือรวมเดินทางโดยไมใชตั๋วโดยสารของทางบริษัททัวร  
กรุณาแจงลวงหนาเน่ืองจากมีการเกี่ยวของกับการย่ืนวีซา ซึ่งผูเดินทางไมสามารถย่ืนวีซา
พรอมคณะได  

 อัตราคาเดินทางและตั๋วโดยสารนี้เปนอัตราราคาพิเศษ ดังนั้นหากมีการออกตั๋วโดยสารแลวไม
สามารถขอ 
รีฟนดหรือคืนเงินไดทกุกรณี 

 การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาโดยรวมประมาณ 21 วัน ดงัน้ันจึงขอความรวมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสําหรับการย่ืนขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ ทั้งนี้เพ่ือเปนผลดแีละความ
สะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวีซา 

  
อัตรานี้รวมบริการ 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบิน Turkish Airlines เสนทาง กรงุเทพฯ-อิสตันบูล-

ซาเกรบ-อิสตันบูล-กรงุเทพฯ ชั้นประหยัด 
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบ ุ(สองทานตอหน่ึงหอง) 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ, คาอาหารและเครื่องด่ืม, คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 



 

 

 คาบรกิารหัวหนาทัวรของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ
เดินทางในตางประเทศ 

 คาธรรมเนียมการยื่นวซีาโครเอเชีย 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท สําหรับซึ่งเด็กอายุตํ่ากวา 1 ป 

และผูใหญอายุเกิน 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท (เฉพาะคารักษาพยาบาลเทาน้ัน 
ไมไดรวมถงึคาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ คาต๋ัวโดยสาร, คาท่ีพัก, คาอาหารหรือ
อ่ืนๆ ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกนัฯ) 

 คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึ่งเปน
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที ่2 พ.ย.2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามันหรือ
ภาษีใดๆ จะตองมกีารชําระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาทิปพนักงานขับรถ, มัคคเุทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรที่เดินทางไป-กลับพรอมคณะ ทานละ 

2,000 บาท ชําระพรอมคาทัวรกอนคณะออกเดินทาง 
 คาทิปพนักงานยกกระเป�า ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินของทานดวยตัวทานเอง หรือ

หากตองการการบริการยกกระเป�าจะตองชําระคาทิปตามที่โรงแรมน้ันๆ เรียกเก็บ 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคา

โทรศัพท คาซักรดีฯลฯ 
 คาอาหารหรือเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาน้ําด่ืมระหวางทัวร (ไมไดแจกน้ําด่ืมระหวางทัวร) 
 คาใชจายอ่ืนๆ ทีม่ิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, การปรบัคาธรรมเนียมวีซา หรือการปรับ

คาบรกิารอ่ืนท่ีเกี่ยวกบัวีซา หรืออ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ 
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรายแรงในตางประเทศ

ที่นอกเหนือจากประกนัอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไวให ทานสามารถซื้อประกันเพ่ิมเติมได 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 



 

 

การชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามดัจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน สําหรับ
การจองทัวร โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร สวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทาง
อยางนอย 21 วันทําการ มฉิะนั้นทางบรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําท้ังหมด 
 
การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกเกิน 60 วันทําการ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินมัดจําคาตั๋วโดยสาร

ของทานน้ันๆ (เงื่อนไขคามัดจําตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ) 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 60 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินมดัจําท้ังหมด 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 30 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาทัวร

ทั้งหมด 
 หากผูโดยสารทานใด ยืน่วีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิผูโดยสารตองชําระคามดัจํา 20,000.- 

บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรียกเก็บ 
 หากผูโดยสารทานใดวซีาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไมคืนคามดัจํา  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมี
เหตุการณตางๆ เกดิขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรอื
หนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรตดิตอวาสามารถคืนเงินได  

o บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อม



 

 

เสียหรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินให
ทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง

ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ

ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย ซึง่จะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงิน
ตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผดิชอบกรณีเท่ียวบินลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูก
กําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวน
สทิธ์ิไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

o ทานที่มีอาการ แพอาหาร, มีปญหาดานสุขภาพหรือตองมีการใชยาเฉพาะ, รวมถึงทานที่
ตองการความชวยเหลือและการดูแลเปนพิเศษ อาทิ ทานท่ีตองใชวลีแชรตลอดการเดินทาง เปน
ตน ขอใหแจงทางบริษทัฯ ใหทราบลวงหนาต้ังแตเริ่มจองทัวร เน่ืองจากกฏทางดานการรักษา
ความปลอดภัย  ดานโภชนาการ ดานการบิน และดานการบริการ อาจจะไมไดรบัความสะดวก
สําหรับผูท่ีมีปญหาขางตน  

o ในประเทศตาง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่
ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี 
ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีทีท่านเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรบัการ
ดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทัง้ป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวัน
เดินทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ 
การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันทีค่ณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดงักลาวได 



 

 

ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมน้ัน 
ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการลาชา หรอื 
เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได 
ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  

o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึง่เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป 
รานคาปดเปนสวนใหญ ดงัน้ันขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 เตียงเด่ียว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตยีงพับเสริม หรือ
อาจจะตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว กรณีที่มา 3 ทาน  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารในการขอวีซา  (โดยย่ืนขอวีซาที่สถานทูตโครเอเชีย) 
ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม 21 วัน 
-    ผูย่ืนคํารองขอวีซาไมจําเปนตองมาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา หรือสถานทูต 
-    กรอกขอมูลในแบบฟอรมใหครบถวนสมบูรณเพ่ือทําการกรอกแบบฟอรมออนไลนและ

ทําการนัดหมายย่ืนวีซา 
-    กรุณาเตรียมเอกสาร 2 ชุด ยกเวนเอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 



 

 

-    ในวันย่ืนวีซาจะตองนําสงหนังสือเดินทางฉบับจริงเขาสูสถานทูต และระหวางรอผลวีซา
อนุมัติ ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดอืน  
o โดยนับวันเร่ิมเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แต

หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่
กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวซีาอยางนอยไมตํ่ากวา 3 หนา   
o หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรณุาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวตัิการ

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา  
o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกบับรษิัททัวร หากมีการ

สูญหาย บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  

 
o รูปถายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร 

จํานวน 2 รูป เนนขนาดใบหนา  
- ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน เน่ืองจาก

สถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา 
(ไมควรสวมเสื้อสีขาว)   

- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวกหรือเครื่องประดับบดบังหนาตา, 
หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีหรือบ๊ิกอายส ** 
 

o สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- กรณีเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 15 ป  
- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุไมเกิน 20 ป และยังศกึษาอยูถงึแมมบีตัรประชาชนแลว ทางสถานทูตขอสําเนา

สูติบัตรดวยและกรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 



 

 

o หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ  
o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว  
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทานที่มีการเปลีย่นชือ่ 
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
o สําเนาใบหยา กรณีทานที่หยาแลว  
o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงช้ีการมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 

- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษทัท่ีทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) 
โดยมรีายละเอียดการวนัเดือนปทีเ่ขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน,พรอมระบวุันลา
หยุดตามรายการทัวร ออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา เปนตน และใชคําวา “To 
Whom It May Concern” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจรงิ) โดย
ระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วนัเดือนปที่เริ่มทํางานกับหนวยงาน หรือองคกร ,
พรอมระบุวันลาหยุดตามรายการทัวร ออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา พรอมใบลา
และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด 

- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรอื 
สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยหนังสือรบัรองบรษิัทจะตองคัดสําเนามาไม
ตํ่ากวา 3 เดือน พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

- กรณีทานที่เปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทาํงานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดงความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคดัหนังสือช้ีแจงเกี่ยวกับความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน     

- กรณีทานที่วางงาน / ไมมีรายได จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการ
ทํางานและหลักฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปน
ลายลักษณอักษร ช้ีแจงการรบัรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสมัพันธ โดย



 

 

เบ้ืองตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด   (กรณีน้ีหากความสัมพันธไมสามารถ
สืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)   

- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเปนนักเรียน หรือ นกัศึกษา จากโรงเรียนหรือ

จากสถาบัน เปนภาษาอังกฤษ (ฉบบัจริง) และใชคําวา “To Whom It May Concern” 
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่นกรณีที่ศึกษาอยูตางประเทศ ตองใชหนังสือรบัรองทางการศึกษาฉบับ
จริง เทาน้ัน 

 
o หลักฐานการเงิน   

- ใชหนังสือรับรองทางการเงนิจากธนาคาร Bank Certification ออกมาไมเกิน 15 วนั นับ
จากวันนัดหมายยืน่วีซา  

- ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถาย
สําเนา ทุกหนาและปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปจจุบันที่สุดเทาท่ีจะทําได หรือไมเกิน 7 วันนับ
จากวันนัดหมายยื่นวีซา พรอมสําเนาหนาบัญชหีนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชี (สถานทูตอาจมี
การขอดูสมุดเงินฝากฉบับจรงิของทานในบางกรณี) 

- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ 
พรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจบุัน 

- หากรายการปรับสมดุบัญชีของทานมบีางเดือนหายไป ขอใหออกเปน statement จาก
ธนาคารยอนหลงัไมตํ่ากวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุด ไมเกิน 7 วันนับจากวันนัดหมาย
ยื่นวีซา แตหากใช statement แลวยังคงไมมีการเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอใหทําหนังสือหรือ
จดหมายเปนลายลักษณอักษรชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ ตามความเปนจริง อาท ิไมมีการ
เคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดติดตอธนาคารเปนระยะเวลานานหรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแตละบุคคล 
เปนตน  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชนีอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบดวย อาทิ 
เชน บญัชีเงินฝากประจํา เปนตน 

- กรณีที่เดินทางเปนครอบครวั หรือกรณีตองมกีารรบัรองคาใชจายในการเดินทาง หากใช
บัญชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว
ดวย แตอยางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูสาม-ีภรรยา จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัว



 

 

ประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวกต็าม หากมีการเงินในบัญชีนอย ฝ�ายท่ีมีการเงิน
มากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงินพรอมระบุชื่อและความสมัพันธชี้แจงตอสถานทูต
เปนลายลักษณอักษรดวย รวมถงึการขอจดหมายรับรองทางการเงินจากธนาคาร Bank 
Certification และระบุรับรองคาใชจายใหอีกฝ�ายหน่ึงโดยระบุชื่อลงไปในจดหมายรับรอง
ทางการเงินดวย 

- กรณีที่ตองรบัรองคาใชจายในการเดินทางจะตองเปนญาติที่มีสายเลือดเดียวกัน เชน บุตร 
บิดา มารดา พี่ นอง สามี ภรรยา เทาน้ัน 

-  
*** สถานทูตไมรับบญัชีกระแสรายวัน บญัชีฝากประจํา บัญชีสหกรณออมทรัพย บัญชีติด
ลบ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน สลากออมสินทุกกรณี *** ทั้งนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวามี
ฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสู
ภูมิลําเนา  
 

o กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา
ราง)  
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัดจดหมาย

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายและยินดีชดเชย
คาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหาก
ไดมาเปนภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย รวมถึงแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือสําเนาหนาหนังสือเดินทางของมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา โดยบดิาจะตองคัดจดหมายยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปน
ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพือ่รับรองแกบตุรดวย รวมถึงแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนา
หนังสือเดินทางของบิดามาดวย 



 

 

- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรบัรองคาใชจายพรอมชี้แจงระบคุวามสัมพันธกบั
ผูปกครองที่ไปดวยและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตน
สังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ
แนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 
รวมถึงแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดามาดวย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

**กรณีที่บิดา/มารดา ไมมีหนังสือเดินทาง แลวใชสําเนาบัตรประชาชนแทน ตองทํา
จดหมายช้ีแจงเพ่ิมเติมวาทําไมไมมีหนังสือเดนิทาง** 

**กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บดิา-มารดา ลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซาดวย** 
**ทานไมจําเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารสําเนาทุกชนิด ใหทานเซ็นเฉพาะใน
แบบฟอรมใบสมคัรวีซาเทาน้ัน** 
 

*** การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดนิทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวน
ทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
***    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจงสถานทตู ยกเลิกวซีาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ 
***   เมื่อทานไดชําระเงินคามดัจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯที่ได
ระบุไวโดยทั้งหมด 



 

 

** กรณีมกีารขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานตองแจงความจํานงแกบรษิัท
ทัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไม
สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานน้ันจะตองมายื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตาม
กําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดนิทาง
ไปทองเท่ียวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก                  

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการย่ืนขอวีซาเขาโครเอเชีย 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไมเหมือนกับความเปนจริงหรือไมเหมือนกบัตอนนําเอกสารสงย่ืนคํารอง
ขอวีซา ทางศูนยย่ืนหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล

ในระบบออนไลน และเสียคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาใหม 
กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาทิ เกษยีณ / แมบาน / อาชีพอิสระ /  

ไมไดศกึษาแลว / รอศึกษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรียบรอย 
(กรุณาใชแบบฟอรมน้ีและกรอกเปนภาษาอังกฤษ เพื่อป�องกนัความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษร

และเพื่อใหเกิดความสะดวกตอการทําเอกสารออนไลนตอไป) 
 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชือ่หรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอนแตงงาน 
(ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนป เกิด ................................................. 
วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................... 
 
2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตงงานจดทะเบียน    ......... แตงงานไมจดทะเบียน   ......... หยา   ......... หมาย 
 
3.   กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูสาม-ีภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 
      วันเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สาม-ีภรรยา ..................................... 
 
4.ที่อยูปจจุบันตามทะเบียนบาน(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 
    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย ............................. 
     ที่อยูปจจุบันปจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบานใหเขียนวา As above (ภาษาอังกฤษ)....................................... 
    ................................................................................................................................................................ 
 
รหัสไปรษณีย ...............................................     โทรศัพทบาน ................................................................... 
  
โทรศัพทมอืถือ ................................................. อีเมลล ...........................................................................  
 



 

 

5. ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจงดวยวา กิจการที่ทําน้ันเกี่ยวกับอะไร ดานใด ..................................................................................) 
 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจงลักษณะการงานและที่อยูทีท่ํางานใหชัดเจนเชนกัน)  
  ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 
 ............................................................................................................  รหัสไปรษณีย ............................. 
 ตําแหนงหนาที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 โทรศัพท ............................................  หมายเลขตอภายใน (ถามี) ................................. 
 
 กรณีศึกษาอยู กรุณาแจงระดับช้ันหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 
 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจงคณะและวิชาหลักที่ศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 
 
7.  ช่ือบุคคลที่รวมเดินทางไปดวย.......................................................................................................................... 
ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมคร้ังน้ี (ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ทานเคยเดินทางเขายุโรปใน 3 ปที่ผานมาหรือไม    ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุวันที่) 
    ต้ังแตวันที่ ...................................... ถึงวันที่ .........................................    รวม ........... วัน 
  กรณีที่ทานเคยมีวีซาเชงเกน ทานไดจากสถานทูตใด ................................................................. 
   ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวมือหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย  
 กรณีที่ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวแลว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 
 
9.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 ................................................................................................................................................................. 
 
10.  ทานสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางดวยตัวทานเองหรือไม   ........ ตัวเอง   ......... มีผูสนับสนุนคาใชจาย 
(กรณีที่มีผูสนัสนุนคาใชจายใหระบุผูสนับสนุนคาใชจายของทานและระบุความสัมพันธและเดินทางดวยกันหรือไม) 
 
ผูสนับสนุนคาใชจายของทานคือ ......................................................................................................................... 
ความสัมพันธกับทาน ......................................................................................................................................... 
เดินทางดวยกันกับทานหรือไม   ........ เดินทางดวยกัน   ......... ไมไดเดินทางดวยกัน 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 


