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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สาย

การบนิเอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 

วันที ่2 ดไูบ – ซาเกร็บ – โอพาเทยี 
01.15 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 385 

* คณะเดนิทางวนัท่ี 10 มิ.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงซาเกรบ็ เวลา 04.45 น. * 
04.45 น. เดินทางถึง สนามบนิดไูบ เพื่อรอเปล่ียนเครือ่ง 
08.30 น. ออกเดินทางตอ่สู ่กรุงซาเกรบ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 129 
12.35 น. ถึงสนามบินกรุงซาเกร็บ (Zagreb) ประเทศ โครเอเชีย (Croatia) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 

ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวันท่ี 08 มีนาคม 2563) น าท่านออกเดินทางสู่แควน้ อิสเตรีย 

(Istria) ชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เป็นเมืองท่องเท่ียวตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันตกริมทะเลอาเดรียติค มี
บา้นพกัตากอากาศสไตลอ์อสเตรยีท่ีเรยีงรายอยู่ตามชายฝ่ัง น าท่านเท่ียวชมเมืองท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยมนต์
เสน่หข์องบา้นพกัรมิชายฝ่ัง แวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันหญิงสาวกับนกนางนวล (Maiden with the Seagull) 

เป็นรูปป้ันหญิงสาวท่ีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยูท่ี่มือ 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – ซาเกรบ็ – โอพาเทีย 

วนัท่ี 3. โอพาเทีย – อทุยานแห่งชาตพิรติวเิซ ่– ซาดาร ์

วนัท่ี 4. ซาดาร ์–  โทรเกียร ์– พระราชวงัดโิอคลีเธ่ียน – สตอน – ดบูรอฟนิก 

วนัท่ี 5. ดบูรอฟนิก – นั่งกระเชา้จดุชมวิว – เขตเมืองเก่า 

วนัท่ี 6. ดบูรอฟนิก – สปลทิ – ซเิบนิค 

วนัท่ี 7. ซเิบนิค – ซาเกรบ็ – ตลาดกลางเมือง 

วนัท่ี 8. ซาเกรบ็ – สนามบนิ 

วนัท่ี 9. ดไูบ – กรุงเทพฯ   
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม BRISTOL หรือเทยีบเทา่     

 

วันที ่3 โอพาเทยี – อุทยานแหง่ชาตพิริตวิเซ่ – เมืองซาดาร ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อุทยานแหง่ชาตพิริตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติ อทุยานนีมี้พืน้ท่ีประมาณ 29,482 เฮคเตอร ์หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร 
โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพืน้ท่ีป่าและพืน้น า้ครอบคลมุประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสี
เธอรค์อยซถ์ึง 16 แห่งท่ีมีความงดงามแตกตา่งกนั น าท่านเขา้ชมความงามของอทุยาน Lower Lake โดย
ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak ** ในกรณีท่ีทะเลสาบเป็นน า้แข็งจนไม่สามารถล่องเรือได ้ทาง
บริษัทคืนเงินท่านละ  5 ยูโร **  ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานแห่งนี ้อีกทัง้ยงัเป็นทะเลสาบท่ี
เช่ือมระหว่างอุทยานตอนล่างขึน้สู่ทะเลสาบชัน้บนของอทุยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอนังดงามและ
ความอลงัการของ Lower Lake ท่ีประกอบดว้ยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac 
เป็นตน้ น าท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไมท่ี้เช่ือมแต่ละทะเลสาบเขา้ดว้ยกัน ชม 
Veliki Slip ชมน า้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในอทุยานมีความสงูถึง 70 เมตร 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ปลาเทราท)์ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร ์(Zadar) เมืองท่ีมีประวตัิศาสตรม์ากว่า 3,000 ปีมาแลว้ และเป็นเมืองท่า

ส าคญัซึง่ตัง้อยู่บนคาบสมทุรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรยีติค ท่ีมีบทบาทมาตัง้แตส่มยัโรมนัจนถึงปัจจบุนั 
น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถส์  าคญัประจ าเมือง โบสถอ์นาสตาเชีย (The Cathedral of St. Anastasia) เป็น
โบสถโ์รมนัคาทอลิกสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษท่ี 5-6 ในยคุโรมาเนสก ์เป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในแควน้ดลัมลั
เชีย น าท่านชมบรเิวณดา้นนอก โบสถเ์ซนต ์โดแนท  ซึ่งเป็นโบสถส์  าคญัประจ าเมืองอีกแห่งหน่ีง ชม
โรมนัฟอรมัหรอืยา่นชมุชนของโรมนัเมื่อสองพนัปีก่อนท่ีนกัโบราณคดีไดใ้ชค้วามอตุสาหะในการขดุคน้พบ
หลกัฐานส าคญัตา่งๆ ทัง้ท่ีอยูอ่าศยัชาวโรมนั  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม KOLOVARE หรือเทยีบเทา่   

วันที ่4 ซาดาร ์–  โทรเกียร ์– พระราชวังดโิอคลีเธ่ียน – สตอน – ดบูรอฟนิก 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร ์(Trogir) เมืองขนาดเล็กบนเกาะท่ีตัง้อยู่ใกลก้บัแผ่นดินใหญ่ เป็นเมือง
เก่าแก่ตัง้แต่สมยัเม่ือ 380 ปีก่อนครสิตกาล บา้นเรือนไดร้บัอิทธิพลจากศิลปะสไตลเ์รเนซองคแ์ละบาโร๊ค 
ซึง่องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้มืองโทรเกียรเ์ป็นมรดกโลกในปี 1997 น าท่านชม เขตเมืองเก่า สมัผสั
อาคาร บา้นเรือน ท่ีไดร้บัอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง Kopnena 
Vrata ซึ่งไดบู้รณะขึน้ใหม่ในสมัยศตวรรษท่ี 16 น าท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนตล์อเรนซ์ (St. 

Lawrence Cathedral) จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตทูางเขา้ท่ีแกะสลกัเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่างวิจิตร
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ตระการตา 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (Ston) เมืองที่มีชื่อเสียงในเร่ืองของอาหารทะเลรสเลิศ และมีฟารม์

เลีย้งหอยนางรมท่ีมีช่ือเสียง โดยท่านจะได ้ชิมหอยนางรมสดๆจากฟารม์พร้อมจิบไวนชั์้นด ีซึง่เมือง
สตอนเป็นเมืองท่ีเปรียบเสมือนตวัแทนของประวตัิศาสตรส์ถาปัตยกรรมยคุกลางคือก าแพงเมืองโบราณ 
ซึง่ถกูสรา้งขึน้เพื่อลอ้มรอบเมือง โดยก าแพงโบราณแห่งนีใ้ชเ้วลาในการก่อสรา้งก าแพงนีป้ระมาณ 200 ปี 
มีความยาวมากกว่า 5.5 กิโลเมตร แมว้่าในอดีตนัน้ตวัก าแพงเคยถกูระเบิดในสงครามปี ค.ศ.1991 และ
แผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ.1996 แตก็่สามารถคงอยูม่าจนไดถ้ึงทกุวนันี ้  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ อาหารพืน้เมือง (ปลาทนู่า) 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิก (Dubrovnik) โดยเดินทางเรียบชายฝ่ังทะเลเอเดรียติค 

เดินผ่านบรรยากาศรมิชายฝ่ังทะเลท่ีมีบา้นเรอืนหลงัคากระเบือ้งสีแสดสลับตามแนวชายฝ่ัง โดยเมืองดบู
รอฟนิกไดช่ื้อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสุดในยุโรป สมญานาม  ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค เป็น
เมืองท่ีมีอ านาจทางทะเลตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13 และมีความเจรญิรุง่เรอืงทางการคา้ จงึไดส้รา้งความยิ่งใหญ่
ใหโ้ดดเด่น ดว้ยการตกแต่งพระราชวงั สรา้งโบสถ ์วิหาร จตัรุสั น า้พุ และบา้นเรือนต่างๆ และไดร้บัการ
บรูณะและปรบัเปลี่ยนอยา่งงดงามตามยคุสมยั 

ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม VALAMAR หรือเทยีบเทา่     
 

วันที ่5 ดบูรอฟนิก – น่ังกระเช้าจุดชมววิ – เขตเมืองเก่า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้ น่ังกระเช้า สู่ SRD HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิก ท่านจะไดถ้่ายรูปเมือง
เก่าดบูรอฟนิกจากมมุสงู ภมูิทศันท่ี์รายลอ้มดว้ยน า้ทะเลสีฟ้าใสดจุราวแสงสะทอ้นของครสิตอลโอบลอ้ม
เมืองเก่าไว ้ดว้ยความสวยงามของบา้นเรอืนสีขาว มงุดว้ยหลงัคาสีสม้ อนัเป็นภาพท่ีเป็นเอกลกัษณข์อง
เมืองดบูรอฟนิกท่ีพลาดไมไ่ด ้  
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นพาท่านเดินชมเสน่หข์อง เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งองคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ.1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตร
ลอ้มรอบ ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองท่ีความโดง่ดงัเทียบไดก้บัแกรนดแ์คนยอนหรอืแกรนดค์าแนลแห่งเว
นิส น าท่านเดินลอดประต ูPile Gate ท่ีมีรูปป้ันของนกับุญ เซนตเ์บลส นกับุญประจ าเมือง เพื่อเขา้สู่ใจ
กลางเมืองเก่า ชมน ้าพุ Onofrio ซึ่งเป็นตัง้เป็นเกียรติแก่ของสถาปนิกผูส้รา้งน า้พแุห่งนี ้ถ่ายรูปกับThe 

Cathedral Treasury หนึ่งในโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสะสมโบราณวตัถขุองพอ่คา้วาณิชท่ีไดท้  าการคา้ขายกบัชาวเว
นิชในอดีต น าท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ
พระราชวังเรคเตอร ์(Rector's Palace) พระราชวงัท่ีสรา้งขึน้โดยผสมผสานศิลปะทัง้แบบโกธิค, เรเน
ซองสแ์ละบาโร๊ค ไดเ้วลาน าท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สรา้งขึน้
โดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส ์ในสมยัศตวรรษท่ี 15 ปัจจุบนัไดใ้ชเ้ป็นท่ีจดัเก็บเอกสารและส านกังาน
ส่วนราชการ น าท่านเดินผ่านถนนสตราดนั ถนนสายหลกัยาวกว่า 398 เมตร ท่ีสองขา้งทางรายลอ้มไป
ดว้ยอาคารสไตลโ์รมนั โกธิค และรา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นไอศกรมี รา้นขายของท่ีระลกึตา่งๆ มากมาย 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม VALAMAR หรือเทยีบเทา่     

 

วันที ่6 ดบูรอฟนิก – สปลิท – ซเิบนิค 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสูเ่มืองสปลิท (Split) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากซาเกรบ ซึง่อยูใ่นแควน้ดลัเมเชีย อนั
เป็นตน้ก าเนิดของสนุัขพนัธุด์ลัมาเช่ียนท่ีโด่งดงั เท่ียวชมเมืองสปริท ท่ีสรา้งรายลอ้มพระราชวงัดิโอคลี
เธ่ียน ประกอบดว้ย ศาลาวา่การเมืองสไตลเ์รอเนซองส ์สรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษท่ี 15 อาคารบา้นเรอืน
เก่าแก่ต่างๆ น าท่านชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจและ การบริหาร น าท่านชม
พระราชวังดิโอคลีเธ่ียน (Diocletian Palace) องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดก
โลกในปี ค.ศ.1979 สรา้งขึน้จากพระประสงคข์องจักรพรรดิดิโอคลีเธ่ียนแห่งโรมัน ซึ่งตอ้งการสรา้ง
พระราชวงัส าหรบับัน้ปลายชีวิตของพระองค ์หลงัจากสละบลัลงัก ์ภายในพระราชวงัประกอบดว้ยวิหาร
จูปิเตอร ์(Catacombes) สสุานใตด้ินท่ีมีช่ือเสียง และวิหารต่างๆ น าท่านชมหอ้งโถงกลางซึง่มีทางเดินท่ี
เช่ือมต่อสู่ห้องอ่ืนๆ ชมลาน Peristyle ซึ่งลอ้มดว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ี
ตกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอย่างวิจิตร สวยงามชมยอดระฆังแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) แท่น
บชูาของเซนตโ์ดมินสั และเซนตส์ตาดิอสุ ซึง่อยูภ่ายในวิหาร  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซิเบนิค (Sibenik) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแม่น า้ทะเล  เอเดรียติค น าท่านชม

จตัรุสัเมืองเก่าซีเบนิค จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค ท่ีลอ้มรอบไปดว้ยอาคารเก่าแก่ท่ีถกูตดัแปลงเป็นรา้นขาย
ยา รา้นแว่นตา รา้นเสือ้ผา้บูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝ่ังทะเลอะเดรียติค
ทั่วไปเพราะสรา้งโดยชาวกรกี ก่อนท่ีโรมนัจะเขา้มามีอิทธิพล ตอ่มาภายหลงัตกเป็นเมืองขึน้ของเวเนเชียน 
หรอืเวนิซ ทกุวนันีจ้งึยงัเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุน่ไปดว้ยกลิ่นอายสไตลเ์วเนเชียนอย่าง
ชดัเจน ถ่ายรูปกับชมมหาวิหารเซนตเ์จมสห์รือมหาวิหารเซนตจ์าคอบ คืออีกหนึ่งมรดกโลกของ
ประเทศโครเอเชีย ตัง้อยู่ท่ีเมืองซีเบนิคบนชายฝ่ังดลัเมเชียน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการส่อสรา้งในแบบ
ผสมระหว่างศิลปะทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดลัเมเชีย และทสัคานี เน่ืองจากใชส้ถาปนิกในการ
ออกแบบถึง 3 คน และมีความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกนั โดยสรา้งเสรจ็ในปี 1535 ดว้ยโครงสรา้งท่ีมาจาก
หินปูนสีขาวลว้นๆ ไม่มีวสัดุอ่ืนปลอมปน ภายในเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันนักบุญเจมสห์รือจาคอบตาม
ภาษาโครแอต ซึง่เป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซ ู

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม OLYMPIA หรือเทยีบเทา่     

 

วันที ่7 ซเิบนิค – ซาเกร็บ – ตลาดกลางเมือง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู ่เมืองซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค 
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ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลงั ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวฒันธรรมและเจริญรุ่งเรืองมา
ตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบนัชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปท่ีเจริญโดยทั่วไป การคมนาคม
ภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชร้ถรางเป็นพาหนะทั่วทัง้เมือง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินเท่ียวเมืองซาเกรบ ถ่ายรูปกบั มหาวิหารเซนตส์ตีเฟน(St. Stephen Cathedral)  ซึ่งมียอด

แหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นไดจ้ากทุกมมุในซาเกรบ มหาวิหารนีก็้
ไดร้บัการบูรณะใหม่อีกหลายครัง้ จนกระทั่งรูปรา่งมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิคดงัปัจจุบนั ซึ่ง
ไดร้บัอิทธิพลจากการบูรณะก่อสรา้งในปี ค.ศ.1880 จากนัน้น าชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) 
ตลาดกลางแจง้ท่ีเก่าแก่ มีสีสนัสดใส มีดอกไมป้ระดบัและผลไมร้าคาถกูวางขายมากมาย 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม ADMIRAL หรือเทยีบเทา่     

 

วันที ่8 ซาเกร็บ – สนามบนิ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่เขต Upper Town แวะถ่ายรูปกับ วิหารเซนตม์ารก์ (St. Marks Church) ซึ่งตัง้อยู่ใจกลาง
เมืองเก่าซาเกรบ สรา้งขึน้ในราวศตวรรษท่ี 13 หลงัคามงุดว้ยกระเบือ้งสีต่างๆ ซึ่งเป็นรูปตราสญัลกัษณ์
ของซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนีย และ ดลัมาเชีย ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็นประเทศเดียวกนั (อดีตยโูกสลาเวีย) 
น าท่านชม โบสถ์ประจ าเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน (St. Catherine) โบสถ์แบบบาโรกสีขาวน่า
ประทบัใจ แวะชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จตัรุสักลางเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยหา้งรา้นน าสมยั ชม
อนุสาวรีย ์Ban Josip Jelacic ผูย้ิ่งใหญ่ ผูซ้ึง่ตอ่สูเ้พื่อความอิสระจากชาวฮงักาเรยีนเมื่อปี ค.ศ. 1848 

10.30 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิซาเกรบ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
15.25 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 130 
23.00 น. เดินทางถึงสนามบนิดไูบ เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบนิ 

วันที ่9 ดไูบ – กรุงเทพฯ 
03.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 376 

* คณะเดนิทางวนัท่ี 27 พ.ค.63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 03.40 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 13.15 น. * 

12.50 น. คณะเดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
  

******************************************************************************************************************************************************* 
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ราคาแนะน าเพยีง 
GREATEST CROATIA โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบนิเอมิเรตส ์ (EK)                                                                  
 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

05 – 13 เม.ย. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 41,100.- 13,900.- 

11 – 19 เม.ย. 63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 40,100.- 13,900.- 

25 เม.ย.-03 พ.ค.63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 13,900.- 

04 – 12 พ.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 42,100.- 16,900.- 

27 พ.ค.-04 มิ.ย. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 42,100.- 16,900.- 

10 – 18 มิ.ย. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 42,100.- 16,900.- 

23 มิ.ย.-01 ก.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 42,100.- 16,900.- 

30 มิ.ย.-08 ก.ค. 63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 46,100.- 20,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 



  10  
 GREATEST CROATIA 9 DAYS 6 NIGHTS BY EK                                                                  AEU107-81 

 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรอืเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 
5. ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ธรรมเนียมวีซา่เชงเกน้ประเทศโครเอเชีย 
      (ผูย่ื้นวีซา่ตอ้งช าระเงินพรอ้มเงินมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (20 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ยโูร) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิซี่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

ข้อมูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ท่ีคอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน   
5. ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บริษัทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

6. ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคา่ใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้ มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (โครเอเชยี)  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 21 วนัท าการ  

ยืน่วซีา่ไมต่อ้งแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทบัวี

ซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวม

แวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
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3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

3.1.1ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ทีอ่อก

จากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีรา

ประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ 

เวลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วันหลังจาก

ธนาคารออกให ้(สถานทตูอาจขอดสูมดุเงนิฝากเลม่จรงิของทา่นในบาง

กรณี) 

3.1.2ส าเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไปสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 

7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ที่

มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (เป็นบัญชเีดยีวกนักบัส าเนาสมดุบญัช)ี ฉบับ

ภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
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ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

**กรณีศกึษาอยูต่า่งประเทศ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการเรยีนตัวจรงิ เทา่นัน้** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา

ดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport 

*** 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เประเทศโครเอเชยี 
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(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื..............................................อเีมล....................................... 

12. อาชพีปัจจบุนั(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

.......................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์  /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………….…… 

 

14.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

15. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 
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ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 


