
 

 

รหัสทัวร B2B2000444 

ทัวรโครเอเชีย GREATEST CROATIA 9 วัน 6 คืน (EK) 

เมืองโอพาเทีย - อุทยานพลิตวิเซ - เมืองสปลิท - เมืองซาดาร - เมืองสตอน - เมืองโทรเกียร - 
เมืองซิเบนิค - เมืองดบูรอฟนิก - เมืองซาเกร็บ

 

 



 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
 

วันที่ 2 ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย 
01.15 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 385 

* คณะเดินทางวันที ่10 มิ.ย.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงซา
เกรบ็ เวลา 04.45 น. * 

04.45 น. เดินทางถึง สนามบินดไูบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
08.30 น. ออกเดินทางตอสู กรุงซาเกรบ็ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 129 
12.35 น. ถึงสนามบินกรุงซาเกร็บ (Zagreb) ประเทศ โครเอเชีย (Croatia) (เวลาทองถิ่น

ชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั่วโมงในวันที่ 08 มีนาคม 
2563) นําทานออกเดินทางสูแควน อิสเตรีย (Istria) ชม เมืองโอพาเทีย 
(Opatija) เปนเมืองทองเที่ยวตั้งอยูทางฝم�งตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก มีบานพัก
ตากอากาศสไตลออสเตรียที่เรียงรายอยูตามชายฝم�ง นําทานเที่ยวชมเมืองที่เต็ม
เปم�ยมไปดวยมนตเสนหของบานพักริมชายฝم�ง แวะถายรูปกับรูปปم�นหญิงสาวกับนก
นางนวล (Maiden with the Seagull) เปนรูปปم�นหญิงสาวที่งดงามที่มีนก
นางนวลเกาะอยูท่ีมือ 

 เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ 
วันที่ 2. ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย 
วันที่ 3. โอพาเทีย – อุทยานแหงชาติพริตวิเซ – ซาดาร 
วันที่ 4. ซาดาร –  โทรเกียร – สตอน – ดูบรอฟนกิ 
วันที่ 5. ดูบรอฟนิก – นั่งกระเชาจดุชมวิว – เขตเมืองเกา 
วันที่ 6. ดบูรอฟนิก – สปลิท – พระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน - ซิเบนิค 
วันที่ 7. ซิเบนิค – ซาเกรบ็ – ตลาดกลางเมือง 
วันที่ 8. ซาเกรบ – สนามบิน 
วันที่ 9. ดูไบ – กรุงเทพฯ   



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม BRISTOL หรือเทียบเทา     
 

วันที่ 3 โอพาเทีย – อุทยานแหงชาติพริตวิเซ – เมืองซาดาร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อุทยานแหงชาติพริตวิเซ (Plitvice National Park) ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียน

จากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานนี้มีพื้นที่ประมาณ 
29,482 เฮคเตอร หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตร
เปนพื้นที่ป�าและพื้นนํ้าครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสี
เธอรคอยซถึง 16 แหงที่มีความงดงามแตกตางกัน นําทานเขาชมความงามของ
อุทยาน Lower Lake โดยลองเรือขามทะเลสาบ Jezero Kozjak ** ในกรณี
ที่ทะเลสาบเปนนํ้าแข็งจนไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทคืนเงินทานละ  5 ยูโร **  
ซึ่งเปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดในอุทยานแหงนี้ อีกทั้งยังเปนทะเลสาบที่เชื่อมระหวาง
อุทยานตอนลางขึ้นสูทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงาม
และความอลังการของ Lower Lake ที่ประกอบดวยทะเลสาบ Milanovac, 
Gavanovac และ Kaluderovac เปนตน นําทานเดินชมทะเลสาบตางๆ ตาม
ทางเดินสะพานไมที่เชื่อมแตละทะเลสาบเขาดวยกัน ชม Veliki Slip ชมนํ้าตกที่
ใหญที่สุดในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ปลาเทราท) 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองซาดาร (Zadar) เมืองที่มีประวัติศาสตรมากวา 3,000 ป

มาแลว และเปนเมืองทาสําคัญซึ่งตั้งอยูบนคาบสมุทรขนาดใหญของทะเลเอเดรียติค 
ที่มีบทบาทมาตั้งแตสมัยโรมันจนถึงปจจุบัน นําทานถายรูปกับโบสถสําคัญประจํา
เมือง โบสถอนาสตาเชีย (The Cathedral of St. Anastasia) เปนโบสถ
โรมันคาทอลิกสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก เปนโบสถที่ใหญ
ที่สุดในแควนดัลมัลเชีย นําทานชมบริเวณดานนอก โบสถเซนต โดแนท  ซึ่งเปน
โบสถสําคัญประจําเมืองอีกแหงหนี่ง ชมโรมันฟอรัมหรือยานชุมชนของโรมันเมื่อ
สองพันปกอนที่นักโบราณคดีไดใชความอุตสาหะในการขุดคนพบหลักฐานสําคัญ
ตางๆ ทั้งที่อยูอาศัยชาวโรมัน  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม KOLOVARE หรือเทียบเทา   

วันที่ 4 ซาดาร –  โทรเกียร – สตอน – ดูบรอฟนิก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองโทรเกียร (Trogir) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้งอยูใกลกับ

แผนดินใหญ เปนเมืองเกาแกตั้งแตสมัยเมื่อ 380 ปกอนคริสตกาล บานเรือนไดรับ
อิทธิพลจากศิลปะสไตลเรเนซองคและบาโรค ซึ่งองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนให
เมืองโทรเกียรเปนมรดกโลกในป 1997 นําทานชม เขตเมืองเกา สัมผัสอาคาร 
บานเรือน ที่ไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เชน ประตูเมือง 
Kopnena Vrata ซึ่งไดบูรณะขึ้นใหมในสมัยศตวรรษที่ 16 นําทาน ถายรูปกับ
มหาวิหารเซนตลอเรนซ (St. Lawrence Cathedral) จุดเดนของมหาวิหาร 



 

 

คือประตูทางเขาท่ีแกะสลักเปนเรื่องราวตางๆ อยางวิจิตรตระการตา 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองสตอน (Ston) เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารทะเล
รสเลิศ และมีฟารมเล้ียงหอยนางรมที่มีชื่อเสียง โดยทานจะได ชิมหอยนางรมสดๆ
จากฟารมพรอมจิบไวนชั้นดี ซึ่งเมืองสตอนเปนเมืองที่เปรียบเสมือนตัวแทนของ
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมยุคกลางคือกําแพงเมืองโบราณ ซึ่งถูกสรางขึ้นเพื่อ
ลอมรอบเมือง โดยกําแพงโบราณแหงนี้ใชเวลาในการกอสรางกําแพงนี้ประมาณ 
200 ป มีความยาวมากกวา 5.5 กิโลเมตร แมวาในอดีตนั้นตัวกําแพงเคยถูกระเบิด
ในสงครามป ค.ศ.1991 และแผนดินไหวเมื่อป ค.ศ.1996 แตก็สามารถคงอยูมาจน
ไดถึงทุกวันนี้   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ อาหารพื้นเมือง (ปลาทูนา) 
 นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกดูบรอฟนิก (Dubrovnik) โดยเดินทางเรียบ

ชายฝم�งทะเลเอเดรียติค เดินผานบรรยากาศริมชายฝم�งทะเลที่มีบานเรือนหลังคา
กระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝم�ง โดยเมืองดูบรอฟนิกไดชื่อวาเปนหนึ่งในเมือง
เกาท่ีสวยที่สุดในยุโรป สมญานาม ไขมุกแหงทะเลเอเดรียติค เปนเมืองที่มีอํานาจ
ทางทะเลตั้งแตศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุงเรืองทางการคา จึงไดสรางความ
ยิ่งใหญใหโดดเดน ดวยการตกแตงพระราชวัง สรางโบสถ วิหาร จัตุรัส นํ้าพุ และ
บานเรือนตางๆ และไดรับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอยางงดงามตามยุคสมัย 

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม VALAMAR หรือเทียบเทา     
 

วันที่ 5 ดูบรอฟนิก – นั่งกระเชาจุดชมวิว – เขตเมืองเกา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานนั่งกระเชา สู SRD HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิก ทาน

จะไดถายรูปเมืองเกาดูบรอฟนิกจากมุมสูง ภูมิทัศนที่รายลอมดวยนํ้าทะเลสีฟ�าใส
ดุจราวแสงสะทอนของคริสตอลโอบลอมเมืองเกาไว ดวยความสวยงามของ
บานเรือนสีขาว มุงดวยหลังคาสีสม อันเปนภาพที่เปนเอกลักษณของเมืองดูบรอฟ
นิกที่พลาดไมได   



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินชมเสนหของ เขตเมืองเกา (Old Town) ซึ่งองคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเกามีป�อม
ปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอมรอบ ถือเปนสัญลักษณของเมืองที่ความ
โดงดังเทียบไดกับแกรนดแคนยอนหรือแกรนดคาแนลแหงเวนิส นําทานเดินลอด
ประตู Pile Gate ที่มีรูปปم�นของนักบุญ เซนตเบลส นักบุญประจําเมือง เพื่อเขาสู
ใจกลางเมืองเกา ชมนํ้าพุ Onofrio ซึ่งเปนตั้งเปนเกียรติแกของสถาปนิกผูสราง
นํ้าพุแหงนี้ ถายรูปกับThe Cathedral Treasury หนึ่งในโบสถเกาแกที่สะสม
โบราณวัตถุของพอคาวาณิชที่ไดทําการคาขายกับชาวเวนิชในอดีต นําทานถายรูป
กับหอนาฬิ กาโบราณ  (Bell Tower Clock) จากนั้ นนํ าท านถ ายรูปกับ
พระราชวังเรคเตอร (Rector's Palace) พระราชวังที่สรางขึ้นโดยผสมผสาน
ศิลปะทั้งแบบโกธิค, เรเนซองสและบาโรค ไดเวลานําทานแวะชมและถายรูปกับ 
สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สรางขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส ใน
สมัยศตวรรษที่ 15 ปจจุบันไดใชเปนที่จัดเก็บเอกสารและสํานักงานสวนราชการ นํา
ทานเดินผานถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกวา 398 เมตร ที่สองขางทางราย
ลอมไปดวยอาคารสไตลโรมัน โกธิค และรานคา รานกาแฟ รานไอศกรีม รานขาย
ของท่ีระลึกตางๆ มากมาย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม VALAMAR หรือเทียบเทา     

 



 

 

วันที่ 6 ดูบรอฟนิก – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – ซิเบนิค 

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

อยูในแควนดัลเมเชีย อันเปนตนกําเนิดของสุนัขพันธุดัลมาเชี่ยนที่โดงดัง เที่ยวชม
เมืองสปริท ที่สรางรายลอมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบดวย ศาลาวาการเมือง
สไตลเรอเนซองส สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 15 อาคารบานเรือนเกาแกตางๆ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานชมยาน People Square ศูนยกลางทางธุรกิจและ การบริหาร นําทานชม

พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace) องคการยูเนสโก (UNESCO) 
ไดประกาศใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1979 สรางขึ้นจากพระประสงคของ
จักรพรรดิดิโอคลีเธี่ยนแหงโรมัน ซึ่งตองการสรางพระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวิต
ของพระองค หลังจากสละบัลลังก ภายในพระราชวังประกอบดวยวิหารจูปเตอร 
(Catacombes) สุสานใตดินที่มีชื่อเสียง และวิหารตางๆ นําทานชมหองโถงกลาง
ซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมตอสูหองอื่นๆ ชมลาน Peristyle ซึ่งลอมดวยเสาหินแกรนิต 
3 ดาน และเชื่อมตอดวยโคงเสาที่ตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตร สวยงาม 
ถายรูปดานนอกกับยอดระฆังแหงวิหาร (The Cathedral Belfry) แทนบูชา
ของเซนตโดมินัส และเซนตสตาดิอุส ซึ่งอยูภายในวิหาร จากนั้นนําทานเดินทางสู
เมืองซิเบนิค (Sibenik) เมืองเกามรดกโลก ปากแมนํ้าทะเล  เอเดรียติค นําทาน
ชมจัตุรัสเมืองเกาซีเบนิค จัตุรัสเมืองเกาซีเบนิค ที่ลอมรอบไปดวยอาคารเกาแกที่
ถูกตัดแปลงเปนรานขายยา รานแวนตา รานเส้ือผาบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิ
กแตกตางจากเมืองริมฝم�งทะเลอะเดรียติคทั่วไปเพราะสรางโดยชาวกรีก กอนที่โรมัน
จะเขามามีอิทธิพล ตอมาภายหลังตกเปนเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวันนี้
จึงยังเห็นสถาปตยกรรมหลายแหงทั่วเมืองจะกรุนไปดวยกลิ่นอายสไตลเวเนเชียนอ
ยางชัดเจน ถายรูปดานนอกกับมหาวิหารเซนตเจมสหรือมหาวิหารเซนตจาคอบ 
คืออีกหนึ่งมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยูที่เมืองซีเบนิคบนชายฝم�งดัลเม
เชียน ซึ่งเปนสถาปตยกรรมการสอสรางในแบบผสมระหวางศิลปะทางตอนเหนือ
ของประเทศอิตาลี ดัลเมเชีย และทัสคานี เนื่องจากใชสถาปนิกในการออกแบบถึง 
3 คน และมีความเชี่ยวชาญที่แตกตางกัน โดยสรางเสร็จในป 1535 ดวยโครงสราง
ที่มาจากหินปูนสีขาวลวนๆ ไมมีวัสดุอื่นปลอมปน ภายในเปนที่ประดิษฐานรูปปم�น
นักบุญเจมสหรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึ่งเปน 1 ใน 12 สาวกของพระเยซ ู

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม OLYMPIA หรือเทียบเทา     



 

 

วันที่ 7 ซิเบนิค – ซาเกร็บ – ตลาดกลางเมือง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย
ดินแดนแหงทะเลเอเดรียติค ซึ่งมีความเกาแกแฝงดวยเสนหและมนตขลัง ซาเกร็บ
เปนเมืองแหงศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุงเรืองมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 11 ปจจุบัน
ชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุง
ซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชรถรางเปนพาหนะทั่วทั้งเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินเที่ยวเมืองซาเกร็บ ถายรูปกับมหาวิหารเซนตสตีเฟน(St. Stephen 

Cathedral)  ซึ่งมียอดแหลมทรงกลวยคูบนยอดวิหารตกแตงอยางงดงาม 
สามารถเห็นไดจากทุกมุมในซาเกรบ็ มหาวิหารนี้ก็ไดรับการบูรณะใหมอีกหลายครั้ง 
จนกระทั่งรูปรางมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิคดังปจจุบัน ซึ่งไดรับอิทธิพล
จากการบูรณะกอสรางในป ค.ศ.1880 จากนั้นนําชม ตลาดกลางเมือง (Dolac 
Market) ตลาดกลางแจงที่เกาแก มีสีสันสดใส มีดอกไมประดับและผลไมราคาถูก
วางขายมากมาย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม ADMIRAL หรือเทียบเทา     

 
วันที่ 8 ซาเกร็บ – สนามบิน 

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

Church) ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองเกาซาเกรบ สรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคา
มุงดวยกระเบื้องสีตางๆ ซึ่งเปนรูปตราสัญลักษณของซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนีย 
และ ดัลมาเชีย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนประเทศเดียวกัน (อดีตยูโกสลาเวีย) นําทานชม 
โบสถประจําเมืองเกาเซนตแคทเธอรีน (St. Catherine) โบสถแบบบาโรกสี
ขาวนาประทับใจ แวะชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมืองที่
ลอมรอบดวยหางรานนําสมัย ชมอนุสาวรีย Ban Josip Jelacic ผูยิ่งใหญ ผูซึ่ง
ตอสูเพ่ือความอิสระจากชาวฮังกาเรียนเมื่อป ค.ศ. 1848 

10.30 น. นําเดินทางสูสนามบินซาเกรบ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 

15.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 130 
23.00 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเท่ียวบิน 



 

 

 
วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 

03.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 376 
* คณะเดินทางวันที ่27 พ.ค.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.40 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 13.15 น. * 

12.50 น. คณะเดินทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
GREATEST 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 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

05 – 13 เม.ย. 
63 

59,900.- 59,900.- 59,900.- 38,100.- 13,900.- 

11 – 19 เม.ย. 
63 

62,900.- 62,900.- 62,900.- 36,100.- 13,900.- 

25 เม.ย.-03 
พ.ค.63 

59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 13,900.- 

04 – 12 พ.ค. 
63 

59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 16,900.- 

27 พ.ค.-04 
มิ.ย. 63 

59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 16,900.- 

10 – 18 มิ.ย. 
63 

59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 16,900.- 

23 มิ.ย.-01 
ก.ค. 63 

59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 16,900.- 

30 มิ.ย.-08 
ก.ค. 63 

66,900.- 66,900.- 66,900.- 46,100.- 20,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจํา

แลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้ง
แบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  



 

 

 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 
ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของ
มีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. ราคาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศโครเอเชีย 
      (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินพรอมเงินมัดจําคาทัวร เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการยื่นวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบาง
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวาง
การพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลวตํ่ากวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง
เลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่ง
ในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา 

6. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด 
หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 
 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบนิแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) 
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (โครเอเชีย)  

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันยื่นประมาณ 21 วันทําการ  

ยื่นวีซาไมตองแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ) 

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต 

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต  

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบัจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ 
(พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตา
หรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  

3.1.1ใชหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK 



 

 

CERTIFICATE  ที่ออกจากทางธนาคาร (ตองสะกดชื่อใหตรงตามหนาพาสปอรต ตอง
มีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา เวลา
ดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกนิ 15 วันหลังจากธนาคารออกให (สถานทูต
อาจขอดูสมุดเงินฝากเลมจริงของทานในบางกรณี) 

3.1.2สําเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไปสวนตัวของผูเดินทาง 
ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลว
คอยปรับยอดเงินในบญัชีไมเกิน 7 วันกอนวนัยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอ
เปน Statement เทานั้น) 

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรบัรองคาใชจายได ตองเปน 
พอ แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทานั้น) 

3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 

3.2.2. ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น (เปนบัญชีเดียวกนั
กับสําเนาสมุดบัญชี) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจาของบัญชี (บคุคลท่ีออกคาใชจาย) 
ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบคุคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายให 
(ผูเดินทาง) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวง
หนา โดยใชเวลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 15 วัน หลังจากธนาคาร
ออกให   

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน

เริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  

ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 



 

 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 

ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

**กรณศีึกษาอยูตางประเทศ ตองใชหนังสือรบัรองการเรียนตัวจริง เทานั้น** 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถาม)ี 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

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

มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาํเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบดิาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจง
วาทําไมไมม ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บดิา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา  
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวี

ซาเทานั้น 
 
 
 
 



 

 

 
เอกสารยื่นวซีาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต

แจงขอเพิ่มเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวซีาเประเทศโครเอเชีย 

 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สัญชาตปิจจุบัน ..................................สญัชาติโดยกําเนิดหากตางจากปจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจด
ทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรณุากรอกช่ือ-นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเยาว 

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

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

11. ที่อยูตามทะเบยีนบานของผูขอ 



 

 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมอืถือ..............................................อีเมล....................................... 

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศพัท  /  สําหรบันักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยู
ของสถาบันศึกษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณยี…………….…… 

14.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ)................................................ 

15. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดาํรงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอื่นออกให(ญาติ/บรษิัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ .............................................    

สิ่งที่ชวยในการดาํรงชีพ    …………………………………………………..….  

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดาํรงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มผีูจัดหาให 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหต ุการอนมุัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งนี้บริษัทเปนเพยีงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 


