
 

 

รหัสทัวร BID2000709 
ทัวรโครเอเชีย มหัศจรรย CROATIA 7 วัน 4 คืน (TK) 
อุทยานแหงชาติพริตวิเซ | โทรเกียร | สปลิท | โกโพลิเย 
 

 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
17.30 น.           พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินเตอรกิชแอรไลน 

เคาทเตอร U ประตู 9Turkish Airlines (TK) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความ
สะดวกแกทุกทาน 

22.35น.            ออกเดินทาง   สูประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 65  *** 
พีเรียตตั้งแต เดือน พ.ค.63 เปนตนไป           ออกเดินทางเวลา 23.00 น. 
เท่ียวบินที่ TK 69 ถึงอิสตันบูล เวลา 05.20 น. **** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วันที่สอง            ทาอากาศยานอิสตันบูล • ซาเกรบ • พลิตวิเซ 
  ไ (-/กลางวัน/เย็น) 
05.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานอิสตันบูล อาตาตรูก ***เพื่อเปลี่ยนเครื่อง*** 
08.05 น.              ออกเดินทางตอสู กรุงซาเกรบ โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน   

เที่ยวบินที่ TK1053          
  *** พีเรียดตั้งแต เดือน เม.ย. 63 เปนตนไป  ออกเดินทางเวลา 07.05 น.  ****     
08.15 น. ถึงสนามบินกรุงซาเกรบ ( ZAGREB ) ประเทศ โครเอเชีย (CROATIA) นํา

ทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 
ชัว่โมง)  

 จากนั้น             นําทานเดินทางสู เมืองซาเกรบ  (ZAGREB ) เมืองหลวงของประเทศ
โครเอเชียดินแดนแหงทะเลเอเดรียติค ซ่ึงมีความเกาแกแฝงดวยเสนหและมนตขลัง 
ซาเกรบเปนเมืองแหงศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุงเรืองมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 11 
ปจจุบันชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคม
ภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชรถรางเปนพาหนะทั่วทั้งเมือง   กรุง
ซาเกรบประกอบดวยเขตเมือง UPPER TOWN ที่สรางขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มี
ซุมประตูหินเปนสัญลักษณ เขต  LOWER TOWN   ที่สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 
19 และเขตเมืองใหมที่สรางสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นําทานสู เขต 
UPPER TOWN  ชมวิหารเซนตมารก 

                          ( ST.MARKS CHURCH  ) ที่มีหลังคากระเบื้องปูเปนลวดลายรูปตรา
ของกองทหารแหงยุคกลาง ถือเปนสัญลักษณสําคัญของซาเกรบ ชมโบสถประจํา
เมืองเกาเซนตแคทเธอรีน  (ST. CATHERINE ) บริเวณแหงนี้ยังเปนที่ตั้งของ
ทําเนียบประธานาธิบดี ( President Palace  )  นําชมกําแพงหินโบราณยุค
คริสตศตวรรษที่ 13 ที่สรางรายลอมเมือง เกาท่ีคงความอัศจรรยของภาพพระแม
มารที่ไมถูกเผาทําลายเม่ือไฟไหมครั้งใหญในป พ.ศ. 2274 

เที่ยง                   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 1 ) 



 

 

 



 

 

ถายรูปกับ มหาวิหารเซนตสตีเฟน (ST. STEPHEN CATHEDRAL) ซึ่งมี
ยอดแหลมทรงกลวยคูบนยอดวิหารตกแตงอยางงดงาม สามารถเห็นไดจากทุกมุม
ในซาเกรบ มหาวิหารนี้ก็ไดรับการบูรณะใหมอีกหลายครั้ง จนกระทั่งรูปรางมหา
วิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิคดังปจจุบัน ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการบูรณะ
กอสรางในป ค.ศ. 1880   แวะชมจัตุรัส  TRG BAN JELACIC SQUARE  
จัตุรัสกลางเมืองที่ลอมรอบดวยหางรานนําสมัย ชมอนุสาวรีย BAN JOSIP 
JELACIC  ผูยิ่งใหญ ผูซึ่งตอสูเพื่อความอิสระจากชาวฮังกาเรียนเมื่อป ค.ศ. 

1848 จากนั้นนําชม ตลาดกลางเมือง (DOLAC MARKET) ตลาดกลางแจงที่
เกาแก มีสีสันสดใส มีดอกไมประดับและผลไมราคาถูกวางขายมากมาย    

 
จากนั้น               นําทานออกเดินทางสูเมืองพลิตวิเซ (PLITVICE) แหงแควน ISTRIA & 
KVARNER  
                           (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  
คํ่า บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม  (มื้อที่ 2 ) 
ที่พัก               JEZERO HOTEL  หรือเทียบเทา  

( โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัท 
จะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน 
กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟร 
หรือมีเทศกาล ) 



 

 

วันที่สาม พริตวิเซ • อุทยานแหงชาติพริตวิเซ •  เมืองซาดาร     
                 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3 ) 

 นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติพริตวิเซ (PLITVICE NATIONAL PARK) 
ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ 
อุทยานนี้มีพื้นที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร 
โดย 223 ตารางกิโลเมตรเปนพื้นที่ป�าและพื้นนํ้าครอบคลุมประมาณ 2.17 ตาราง
กิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอรคอยซถึง 16 แหงที่มีความงดงามแตกตางกัน นําทาน
เขาชมความงามของอุทยาน Lower Lake โดยลองเรือขามทะเลสาบ 
JEZERO KOZJAK  ซึ่งเปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดในอุทยานแหงนี้ อีกทั้งยัง
เปนทะเลสาบที่เชื่อมระหวางอุทยานตอนลางขึ้นสูทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน 
เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลังการของ Lower Lake ที่
ประกอบดวยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เปนตน 



 

 

นําทานเดินชมทะเลสาบตางๆ ตามทางเดินสะพานไมที่เชื่อมแตละทะเลสาบเขา
ดวยกัน ชม  VELIKI SLIP  ชมนํ้าตกที่ใหญที่สุดในอุทยานมีความสูงถึง 70 
เมตร 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (มื้อที่ 4 ) 
นําทานเดินทางสู เมืองซาดาร ( ZADAR ) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 
เมืองที่มีประวัติศาสตรมากวา 3,000 ปมาแลว และเปนเมืองทาสําคัญซึ่งตั้งอยู
บนคาบสมุทรขนาดใหญของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแตสมัยโรมันจนถึง
ปจจุบัน นําทานถายรูปกับโบสถสําคัญประจําเมือง โบสถอนาสตาเชีย ( THE 
CATHEDRAL OF ST.ANASTASIA ) เปนโบสถโรมันคาทอลิกสรางขึ้นใน
สมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก เปนโบสถที่ใหญที่สุดในแควนดัลมัลเชีย นํา
ทานชมบริเวณดานนอก โบสถเซนต โดแนท ซึ่งเปนโบสถสําคัญประจําเมืองอีก
แหง หนี่ง ชมโรมันฟอรัมหรือยานชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปกอนท่ีนักโบราณคดี
ไดใชความอุตสาหะในการขุดคนพบหลักฐานสําคัญตางๆ ทั้งที่อยูอาศัยชาวโรมัน 



 

 

คํ่า             บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิน่ (มื้อที่ 5 ) 
ที่พัก KOLOVARE   หรือเทียบเทา 4 ดาว 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน 
 กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟร
หรือมีเทศกาล ) 

วันที่สี ่ ซาดาร • ซิเบนิค •  โทรเกียร •  สปลิท   • ดูโกโพลิเย                                           
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6 ) 

 
 
 นําทานเดินทางสูเมืองซิเบนิค ( SIBENIK ) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
เมืองเกามรดกโลก ปากแมนํ้าทะเล เอเดรียติค นําชมตัวเมืองชิบินิค เมืองเการิม



 

 

ฝم�งทะเลอะเดรียติคที่ไดรับอิทธิพลสถาปตยกรรมจากเวนิส  และเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจของ Dalmatia เปนที่ รวมศิลปะโบราณยุคกอน  ประวัติศาสตร 
มากมาย ชมโบสถเซนตจาคอบ หรือ เซนตเจมส(ST. JACOB CATHEDRAL 
) อันงดงาม ซึ่งสรางมาตั้งแตสมัยเรอเนสซองตในป ค.ศ.1431 ในสถาปตยกรรม
แบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส โดยศิลปน Jura Dolmatinae 
โบสถนี้มีเอกลักษณดวยโคมหลังคาของมหาวิหารตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดับ
โดดเดนรอบมหาวิหาร  จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโทรเกียร ( TROGIR ) 
(ใช เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้ งอยู ใกลกับ
แผนดินใหญ เปนเมืองเกาแกตั้งแตสมัยเมื่อ 380 ปกอนคริสตกาล บานเรือน
ไดรับอิทธิพลจากศิลปะสไตลเรเนซองคและบาโรค ซึ่งองคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนใหเมืองโทรเกียรเปนมรดกโลกในป 1997 นําทานชม เขตเมืองเกา สัมผัส
อาคาร บานเรือน ที่ไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เชน 
ประตูเมือง Kopnena Vrata ซึ่งไดบูรณะขึ้นใหมในสมัยศตวรรษที่ 16 นําทาน 
ถายรูปกับมหาวิหารเซนตลอเรนซ ( ST. LAWRENCE CATHEDRAL ) 
จุดเดนของมหาวิหาร คือประตูทางเขาที่แกะสลักเปนเรื่องราวตางๆ อยางวิจิตร
ตระการตา   จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองสปลิท ( SPLIT )         (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที ) เมืองใหญเปนอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยูใน
แควนดัลเมเชีย อันเปนตนกําเนิดของสุนัขพันธุดัลมาเชี่ยนที่โดงดัง 

 

 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 7 ) 
เที่ยวชมเมืองสปลิท ที่สรางรายลอมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบดวย ศาลาวา
การเมืองสไตลเรอเนซองส สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 15 อาคารบานเรือนเกาแกตางๆ 
นําทานชมพระราชวังดิโอคลี เธี่ยน DIOCLETIAN PALACE องคการยู เนสโก 
(UNESCO) ไดประกาศใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1979 สรางขึ้นจากพระประสงคของ
จักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแหงโรมัน ซึ่งตอง การสรางพระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวิตของ
พระองค หลังจากสละบัลลังก ภายในพระราชวังประกอบไปดวยทางเขาหลัก หรือ 
GOLDEN GATE, มหาวิหารเทพเจาจูปเตอร, โบสถแหง เทพวีนัส, วิหารเซ็นตดอมนิอุส 

(CATHEDRAL OF ST.DOMNIUS) ที่จัดเรียงรายกันอยางลงตัว ชมยาน PEOPLE 
SQUARE ศูนยกลางทางธุรกิจ และการบริหาร จากเมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 และสิ่ง 
กอสรางที่ มี ชื่ อ เสียง เชน  รูปภาพแกะสลักสมัย  VENETIAN-GOTHIC CAMBI 
PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ที่สรางขนในศตวรรษ 15 เดินเลนชม
เมือง และชอปปم�ง 



 

 

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 8 ) 
จากนั้น  นําทานเดินทางสู เมืองดู โกโพลิ เย  (DUGOPOLJE) เพื่ อนําทานเขาสูที่พัก 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) 
ที่พัก HOTEL KATARINA หรือเทียบเทา 4 ดาว 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน 
 กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟร
หรือมีเทศกาล ) 

 
วันที่หา     ดูโกโพลิเย   •  โมสตาร •  สตอน • นีอุม      
  ไ (เชา /กลางวัน /เย็น ) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9 ) 

 



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองโมสตาร ( MOSTAR )     (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ชม. ) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีนา เมืองโมสตาร เปนเมืองที่เคยถูกระเบิด
ครั้งใหญและโดนผลกระทบในชวงสงครามระหวางเซิรบกับโครแอต โมสตารเปน
เมืองที่ใหญเปนอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยูบนแมนํ้าเนเรทวา (Neretva) ซึ่ง
เปรียบเสมือนเปนพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองทองถิ่น คือทางฝم�งตะวันออกของ
แมนํ้าจะเปนสวนของศาสนาอิสลามคือเปนสวนที่เปนที่ตั้งของสุเหราและเตอรกิส
เฮาส สวนฝم�งตะวันตกจะเปนสวนของศาสนาคริสตแบบคาทอลิก อันเปนที่ตั้งของ
โบสถและที่อยูของนักบวช ปจจุบันโมสตารเปนเมืองที่สวยงามและโดงดังที่สุดอีก
แหงหนึ่งประเทศของบอสเนีย คําวา โมสตาร มาจากคําวา “The Bridge 
Keepers” หรือแปลวา ชาวโมสตารที่คอยดูรักษาสะพานที่ตั้งอยูเหนือแมนํ้า เนเร
ทวา ชมบานแบบเติรก  ( TURKISH HOUSE ) ซึ่งเหลืออยูเพียงไมกี่หลังในโม
สตาร ปจจุบันเจาของบานยังคงเปนชาวบอสเนียเชื้อสายเติรก มีเวลาใหทานอิสระ
เดินเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น (มื้อที่ 10 ) 

 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองสตอน 
(STON)       (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม. ) เมืองที่มี
ชื่ อ เสียงในเรื่องของอาหาร
ทะเลรสเลิศ และมีฟารมเลี้ยง
หอยนางรมที่มีชื่อเสียง โดย
ท านจะได  ชิมหอยนางรม
สดๆจากฟารมพรอมจิบไวน
ชั้นดี ซึ่งเมืองสตอนเปนเมืองที่
เปรียบเสมือนตัวแทนของประวัติศาสตรสถาปตยกรรมยุคกลางคือกําแพงเมือง
โบราณ ซึ่งถูกสรางขึ้นเพื่อลอมรอบเมือง โดยกําแพงโบราณแหงนี้ใชเวลาในการ
กอสรางกําแพงนี้ประมาณ 200 ป มีความยาวมากกวา 5.5 กิโลเมตร แมวาใน
อดีตนั้นตัวกําแพงเคยถูกระเบิดในสงครามป ค.ศ. 1991 และแผนดินไหวเมื่อป 
ค.ศ. 1996 แตก็สามารถคงอยูมาจนไดถึงทุกวันนี้  จากนั้นนําทานเดินทางสู
เมืองนีอุม (NEUM)  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) 

คํ่า         บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม  (มื้อที่ 11 ) 
ที่พัก          GRAND HOTEL NEUM  หรือเทียบเทา 4 ดาว 

(โรงแรมที่นําเสนอเปนโรงแรมเสนอเบื้องตนเทานั้น  ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทํา
การแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน 
 กอนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกลเคียงกรณีติดงานแฟร
หรือมีเทศกาล ) 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก นีอุม • ดูบรอฟนิค • เขตเมืองเกา • สนามบิน    
 ไ (เชา/ - /-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12 ) 

 
 นําทานเดินทางสู เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค ( DUBROVNIK ) (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 1.15 
ชม. ) โดยเดินทางเรียบ
ชายฝم�งทะเลเอเดรียติก 
ตื่ น ต า ตื่ น ใ จ กั บ
บรรยากาศรมชายฝم� ง 
ท ะ เล  ที่ มี บ า น เรื อ น
หลังคากระเบื้องสีแสด 
สลับตามแนวชายฝم�งเปน
ระยะๆ ถึงเมืองดูบรอฟ
นิค นําทานนั่งกระเชา
ไฟฟ� าที่ ได รับการเป ดใหบริการหลังจากที่ โดนทํ าลายลงไปในสงคราม 
YUGOSLAVIA WAR ในป  ค.ศ. 1991 ซึ่ง ทานจะไดบันทึกภาพตัวเมืองเกา
จากจุดพาโนรามาไดในแบบ POSTCARD VIEW 

เท่ียง          อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  



 

 

จากนั้น             นําทานเดินชมเสนหของ เขตเมืองเกา ( OLD TOWN ) ซึ่งองคการ
ยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมือง
เกามีป�อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอมรอบ ถือเปนสัญลักษณของ
เมืองที่ความโดงดังเทียบไดกับแกรนดแคนยอนหรือแกรนดคาแนลแหงเวนิส นํา
ทานเดินลอดประตู PILE GATE  ที่มีรูปปم�นของนักบุญ เซนตเบลส นักบุญ
ประจําเมือง เพ่ือเขาสูใจกลางเมืองเกา  

ชมนํ้าพุ  ONOFRIO  ซึ่งเปนตั้ง
เปน   เกียรติแกของสถาปนิก
ผูสรางนํ้ าพุแห งนี้  ถายรูปกับ 
THE CATHEDRAL 
TREASURY  ห นึ่ ง ใน โบ ส ถ
เกาแกที่สะสมโบราณวัตถุของ
พอคาวาณิชที่ไดทําการคาขายกับ
ชาวเวนิชในอดีต นําทานถายรูป
กับหอนาฬิกาโบราณ ( BELL 
TOWER CLOCK ) จากนั้นนํา



 

 

ทานถายรูปกับพระราชวังเรคเตอร             ( RECTOR’S PALACE ) 
พระราชวังที่สรางขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค, เรเนซองสและบาโรค  
แวะชมและถายรูปกับ สปอนซา พาเลส              ( SPONZA PALACE ) 
สรางขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปจจุบันไดใชเปนที่
จัดเก็บเอกสารและสํานักงานสวนราชการ นําทานเดินผานถนนสตราดัน ถนนสาย
หลักยาวกวา 398 เมตร ที่สองขางทางรายลอมไปดวยอาคารสไตลโรมัน โกธิค 
และรานคา รานกาแฟ รานไอศครีม รานขายของที่ระลึกตางๆ มากมาย  

 สมควรแกเวลานําคณะเดินทางสูสนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี 
(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

20.30 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน 
เท่ียวบินที่ TK440   **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **   

                           *** พีเรียดตั้งแต เดือน เม.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 
21.05 น. ถงึอิสตันบูล เวลา 23.55 น.               

วันที่เจ็ด            กรุงเทพฯ    
00.25 น. ถึงสนามบิน ทาอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูรก   ( เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ

ไทย 4 ชั่วโมง) ใหทานผอนคลายอริยบทระหวางรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง 

01.50 น. ออกเดินทางสูอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน 
TK68  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**    
*** พีเรียดตั้งแต เดือน เม.ย 63 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 01.25 น. ถึง

ประเทศไทย เวลา 15.00 น.               

15.10 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดวยความประทับใจ 
 
หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกัน
ไดตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนา เชน บางสถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปด
ปรับปรุง หรืออาจทําการจองไมไดเนื่องจากตองรอกรุปคอนเฟรมกอนทําการจอง หากวัน
เดินทางตรงกับวันเหลานี้ โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของ



 

 

ผูรวมเดินทางเปนสําคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงใหทานทราบ
ลวงหนา หากทราบเวลาและสถานที่ที่แนนอนกอนเดินทาง 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว (หนวย : บาท) 
วันเดินทางและราคา  มหัศจรรย โครเอเชีย  7 วัน 4 คืน 

โดยสายการบินเตอรกิชแอรไลน TK 

 
** คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป** 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ TK  เพิ่มเงินจากราคาเดิม***กรุณาเช็คกับทางเจาหนาที่คะ 90,000 – 120,000 
ในกรณีลูกคามีตั๋วแลว TKหักออก 19,000 

 

กําหนดการเดินทาง 

ราคา 
ผูใหญ  
ทานละ  

 

ราคา เด็กอายุ 
2-11 ป

บริบูรณ พัก
กับผูใหญ 1 
ทาน ทานละ 

ราคา เด็กอายุ 
2-11 ป 

บริบูรณ พักกับ
ผูใหญ 2 ทาน 
(เตียงเสริม) 

ทานละ 

ราคา เด็ก
อายุ 2-11 
ปบริบูรณ 
 พักกับ
ผูใหญ 2 
ทาน (ไมมี

เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

วันที่ 17 – 23  ก.พ. 
63 

49,900.- 49,900.- 48,900.- 
47,900.

- 
5,900.- 

วันที่ 23- 29 มี.ค. 
63 

52,900.- 52,900.- 51,900.- 
50,900.

- 
5,900.- 

วันที่ 28 เม.ย. – 4 
พ.ค. 63 

55,900.- 55,900.- 54,900.- 
53,900.

- 
7,900.- 

วันที่ 6 – 12  พ.ค. 
63 

55,900.- 55,900.- 54,900.- 
53,900.

- 
7,900.- 

วันที่ 2 – 8 มิ.ย. 63 55,900.- 55,900.- 54,900.- 
53,900.

- 
7,900.- 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพรอมกรุป สายการบินเตอรกิช
แอรไลน TK 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 

ใบทั้งนี้หากสายการบินมีการแจงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนํ้าหนักกระเป�า การสะสมไมล 
หรืออื่นใดที่เปนประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการ
เปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุนํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%และ หัก ณ ที่จาย 3% 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 50,000USD / เงื่อนไขเปนไปตามกรมธรรม 

เงื่อนไขประกันการเดินทางคาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาวีซาเชงเกน 5,500 บาท / ทาน ชําระพรอมคามัดจําทัวร 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ  อาหารและเครื่องดื่มที่สั่ งเพิ่มพิ เศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 ทิปสําหรับคนขับรถและไกดทองถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ทาน/วัน 12 ยูโร 
 คาทิปไกด หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริป  7 วัน  21 ยูโร 

/ทาน 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะขอเลื่อน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพื่อทําการออกเดินทาง 
โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 30,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วันมิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวง
เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 
กรณียกเลิก (จอยกรุป) : 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน 
จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

 ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงิน
มัดจําทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) : 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจํา
ใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคาทัวร
ทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 



 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ
มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง
ใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะ 
ไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลท
บินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

โรงแรมท่ีพักและสถานทีทองเที่ยว 
 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทาง
เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Sgl)เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญกับเตียงพับเสริม หรือไมมีหองพักแบบ 3 
เตียงเลย 

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเดี่ยว
Singleหองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองพักแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปสวนมากจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิตํ่า 
จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูรอนเทานั้น 



 

 

 บางสถานที่ในยุโรปอาจปดในวันอาทิตย หรืออาจะมีการปดปรับปรุงในชวงฤดูหนาว หาก
วันเดินทางตรงกับวันเหลานี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจงให
ทานทราบลวงหนา หากทราบเวลาที่แนนอนกอนเดินทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัยจนไมอาจแกไข
ได  

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎเิสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
นี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
นํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋วดงักลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไว
ขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของบริษทั
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง

ถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (โครเอเชีย)  

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันยื่นประมาณ 21 วันทําการ  

ยื่นวีซาไมตองแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ) 

 
 

ในการยื่นวีซาทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไวจนกวาจะไดการรับอนุมัติผลวีซา ไมสามารถ
ดึงหนังสือเดินทางออกมาใชได   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาประมาณ  21  วันทําการ ไมรวม
วันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจชาหรือเร็ว
กวากําหนดขึ้นอยูกับสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 
 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ
ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  
และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
***สําหรับหนังสือเดินทาง ตองใชเปนหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เทานั้น หาม
ใชหนังสือเดินทางราชการ  
(สีนํ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป 
โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 
 

 

 
 

 

�. หนังสือเดินทาง 



 

 

 

 

 

 

รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหาม
สวมแวนตาหรือเครื่องประดบั ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
 
 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  

หลักฐานทางการเงินใชประเภทบัญชีออมทรัพย ประกอบดวย 
 ใชหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE  ที่ออกจากทางธนาคาร  

(ตองสะกดชื่อใหตรงตามหนาพาสปอรต ตองมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) 
กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชยื่นไดไม
เกิน 15 วัน หลังจากธนาคารออกให (สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเลมจริงของทานใน
บางกรณี) 

 สําเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไปสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 
เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทานั้น) 
 

สําคัญมาก !!! หามทําการโอนเงินเขาไปเปนยอดใหญในครั้งเดียวกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด 
 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายไดนั้น คือ 

 
-  พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบตุรได 
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได 
- เพ่ือน ไมสามารถรับรองคาใชจายใหกันได 
 

 กรณีที่มีผูออกคาใชจายให จะตองมีเอกสารของผูสนับสนนุดังนี้  
- ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เปนภาษาอังกฤษ 

***ในกรณทีี�ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พาํนักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา

ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื�นขอวีซ่าจะมีเงื�อนไข และ 

ข้อกําหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ�มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 

ข้อกาํหนดนี�รวมไปถึงผู้เดินทางที�ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

�. รูปถ่าย 

�. หลกัฐานการเงิน 



 

 

พรอมเอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
-      ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 

-     ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น (เปนบัญชีเดียวกันกับสําเนา
สมุดบัญชี) ฉบับภาษาอังกฤษ โดย  ระบุชื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดชื่อ – 
สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดชื่อ 
– สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 
3 วัน และใชยื่นไดไมเกิน 15 วัน หลังจากธนาคารออกให   

 

 

 
  
 เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403) 
 

 เจาของกิจการที่ไมไดจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางานเปนภาษาอังกฤษ พรอม
เอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

 
 พนักงานทั่วไป  หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํา

งาน พรอมระบุวันลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 
 นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียน ที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 

 

�. หลกัฐานการทาํงาน 



 

 

 
 

 สําเนาทะเบียนบาน 
 สําเนาบัตรประชาชน 
 สูติบัตร(กรณีเดก็อายุตํา่กวา 18 ป) 
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 

             ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน ) 

 
 
 

 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดนิทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดนิทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

 หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทานั้น) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 
 

*สําหรับหนังสือยินยอมนั้น ใหขอเอกสารเปนภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จาก
ทางสํานักงานเขต หรอือําเภอ* 

 
 กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแตเพียงผูเดียว 
 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา  พรอมเดินทางมา

สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน  
 ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น 

 

 

�. เอกสารส่วนตัว 

�. กรณเีด็กอายุไม่ถึง �� ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 



 

 

 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ตองนําติดตัวมาในวันที่ตองสแกนลายนิ้วมือ  
 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุ

ตํ่ากวา 18 ป ) 
 สมุดเงินฝากธนาคาร ใหตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซา 
 เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  21 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุด

นักขัตฤกษ วันหยุดของทางสถานทูตหรือ ในบางกรณีอาจใชระยะพิจารณานานกวาที่
กําหนด         

 ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร 
 การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวน

เกี่ยวของกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัทเปนเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวก
ในการยื่นวีซาเทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิดเบียน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไมผานทุกกรณี *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอมูลคํารองขอยื่น วซีา ประเทศโครเอเชีย  (โปรดระบุขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ  เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณาวีซา ***** 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาประเทศโครเอเชีย 

1.) ขอมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผูเดินทาง  
       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุลเกา(ถามี)  __________________________________________________ 
       ชื่อและนามสกุล (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 
       หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก  
 

         

วัน/เดือน/ปเกิด ค.ศ. ________________________ สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________ 
 

2.) ขอมูลของผูเดินทาง และครอบครัว 
ที่อยูปจจุบัน(ที่สามารถติดตอได)   

________________________________________________________________ 
โทรศัพทมือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 
สถานภาพ :       โสด       สมรสโดยจดทะเบียนสมรส      สมรสไมไดจดทะเบียน                        
หยา       หมาย 

วัน/เดือน/ป ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หยา ฯลฯ)  ____________________________ 
ถาทานสมรส โปรดระบรุายละเอียดของคูสมรส 
ชื่อและนามสกุลคูสมรส (ระบุเปนภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปเกิด ค.ศ. ของคูสมรส   ________________________ 
       สถานที่เกิด (จังหวัด)  _______________________ 
 

3.) ขอมูลของผูเดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถากําลังศึกษาอยู ใหลงรายละเอียดของ
สถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ  

             



 

 

ลงในชองวาง 
3.1) ชื่อบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.2) ที่อยูของบริษัทที่ทํางาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 
3.3) งานปจจุบันทําอาชีพ โปรดระบตุําแหนง (ระบุเปนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 
3.4) เบอรโทรศัพทที่ทํางาน หรือเบอรโทรศัพทสถาบันที่ทานกําลังศึกษาอยู  

_______________________________ 
 

       4.)  ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศ 
4.1) ทานเคยมีวีซาเชงเกนในกลุมเชงเกนภายในระยะเวลา 3 ป (ถามีโปรดระบุ) 
           มี     วันที่ออกวีซา และวันที่หมดอายุวีซา ใหตรวจสอบที่หนาเชงเกนที่ทานเคย
เดินทาง 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซา  ___________________วันหมดอายุวีซา  
___________________ 
          ไมเคยมีวีซาเชงเกน 

                       4.1.1) ถาทานเคยมีวีซาเชงเกน โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ้วมือลาสุด   
                    (ผูสมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ป ท่ีสแกนลายนิ้วมือ
ลาสุด  
                      ไดจากหนาวีซาเชงเกนลาสุดที่ทานเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือลาสุด  ___________________ 
5.) คาใชจายในการเดินทาง  
ออกคาใชจายเอง                       มีผูออกคาใชจายให            
ระบุชื่อ   ความสัมพันธ   


