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โครเอเชีย 8 วนั 
ดบูรอฟนิค-มาคารช์ก้า-สปลิท-โทรเกียร-์ซีเบนิค- 

ซาดาร-์พลิตวิเซ่-โอพาเทีย-ซาเกรบ 
ชมความอลังการของธรรมชาติทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ที่อุทยานพลิตวิเซ่ 

 ชมเมอืงมรดกโลกดูบรอฟนิคไข่มกุแห่งทะเลอะเดรียติก   

 
    โดยสายการบนิ 
   
 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสัควำมงำมทำงธรรมชำตขิองโครเอเชยี ชมควำมงำมของเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บัสมญำนำมว่ำ 
ไข่มุกแห่งทะเลอะเดรยีตกิทีง่ดงำมดว้ยสถำปัตยกรรมดงัน้ี 

ดบูรอฟนิค เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่ำเป็นหนึง่ในเมอืงเก่ำทีส่วยทีสุ่ดของยุโรป จนไดร้บัสมญำนำมว่ำ “ไข่มุกแห่งทะเลอะเดรยีตกิ” 

CROATIA Wonder 



 

 

 

 

 

 

มาคารช์ก้า  เมอืงเลก็บนชายฝัง่อาเดรยีตกิของประเทศโครเอเชยีทีม่คีวามยาวราว 60 กโิลเมตรทางตอนเหนือของเมอืง 
ดูบรอฟนิค เมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลำงกำรท่องเทีย่วตัง้อยู่บนอ่ำวรูปเกอืกมำ้ มทีศันียภำพสวยงำมเหมำะกบักำร
เดนิเล่นและมองเหน็ท่ำเรอื  

สปลิท  เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของโครเอเชยี เมอืงรมิทะเลทีร่ ำ่รวยดว้ยววิสวยๆ ดว้ยควำมเก่ำแก่ของเมอืงและศูนยก์ลำง
วฒันธรรมมำตัง้แต่โบรำณ ท ำใหเ้มอืงสปลิทไดข้ึ้นเป็นหนึง่ในมรดกโลกทีส่ ำคญัในปี 1979 และเป็นเมอืงน้ีทีม่ี
ชือ่เสยีงเกีย่วกบัสุนัขพนัธุ์ดลัเมเชยีน  

โทรเกียร ์ เกำะเลก็ๆ ทีเ่ป็นอู่อำรยธรรมของกรกีโบรำณและโรมนั โบรำณสถำนและสิง่ก่อสรำ้งของเมอืงเก่ำไดร้บักำร
อนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่ำงด ีจนไดร้บักำรยกย่องจำกองคก์ำรยูเนสโก้ขึ้นทะเบยีนประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1997  

ซีเบนิค เมอืงเก่ำมรดกโลกปำกแม่น ้ำทะเลเอเดรยีตกิแตกต่ำงจำกเมอืงรมิฝัง่ทะเลอะเดรยีตกิทัว่ไปเพรำะสรำ้งโดย
ชำวกรกี ก่อนทีโ่รมนัจะเขำ้มำมอีทิธพิล ต่อมำภำยหลงัถงึตกเป็นเมอืงขึ้นของเวเนเชยีนหรอืเวนิส 

ซาดาร์ เมอืงทีม่ปีระวตัศิำสตรม์ำกว่ำ 3,000 ปี ทีม่บีทบำทมำตัง้แต่สมยัโรมนัจนถงึปัจจุบนั 

พลิตวิเซ่ อุทยำนแห่งชำตพิลติวเิซ่ทีไ่ดร้บักำรขึ้นทะเบยีนจำกองคก์ำรยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำตทิีม่ี
ทะเลสำบสเีทอรค์วอยซ์ถงึ 16 แห่ง 

โอพาเทีย เมอืงท่องเทีย่วรมิทะเลทีต่ ัง้อยู่ทำงตะวนัตกของทะเลอะเดรยีตกิ เตม็เปีย่มไปดว้ยมนต์เสน่หข์องบำ้นพกัรมิ
ชำยฝัง่  

ซาเกรบ  เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ทีม่คีวำมเก่ำแก่แฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนต์ขลงัมำตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่11 
 
 

ก าหนดการเดินทาง   6-13 ก.ย. / 9-16 ต.ค. / 22-29 ต.ค.2563 
   15-22 พ.ย. / 6-13 ธ.ค.2563 

 

 วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู 
19.00 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร ์U สายการบิน Turkish 

Airlines  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
21.45 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK-065  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง อิสตนับูล (ตุรกี) – ดบูรอฟนิค (โครเอเชีย) – ดโูกโพเลีย 
04.10 น. เดินทางถึงสนามบินนครอิสตนับูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  (อิสตนับูล เวลาช้ากว่า

ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 
06.50 น.  น าท่านออกเดินทางสู่เมืองดบูรอฟนิค โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK-437 



 

 

 

 

 

 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดบูรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจ
รบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านจากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมืองดบูรอฟนิค Dubrovnik 
เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นหน่ึงในเมอืงเก่าทีส่วยทีสุ่ดของยุโรป จนไดร้บัสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอะเดรยีตกิ” 
น าท่านชม เมืองดบูรอฟนิค เมืองศนูยก์ลางการท่าโบราณ ทีก่ลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัของโครเอเชยี 
ไม่ว่าจะเป็นตวัเมอืงสวยมากเสน่หแ์ละววิทะเล น าท่านเดนิชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่า ซึ่งองคก์ารยูเนสโกไ้ด้
ขึน้ทะเบยีนใหดู้บรอฟนิคเป็นเมอืงมรดกโลกเช่นกนั น าท่านเดนิทางสู่ สถานีกระเช้า เพื่อน าท่านข้ึน
กระเช้า ชมทศันียภาพจากมุมสูงทีร่ายลอ้มดว้ยน ้าทะเลสฟ้ีาใสดุจราวแสงสะทอ้นของครสิตอลโอบลอ้มเมอืง
เก่าไว ้ดว้ยความสวยงามของบา้นเรอืนสขีาว มุงดว้ยหลงัคาสสีม้ อนัเป็นภาพทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงดู 

 บรอฟนิค (การขึน้ลงกระเชา้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเอือ้อ านวย หากไม่สามารถขึน้กระเชา้ได ้ทางบรษิทั
เปลีย่นเป็นสถานทีท่่องเทีย่วอื่นทดแทนหรอืคนืเงนิชดเชยค่ากระเชา้ทีท่่านละ 10 ยูโร) จากนัน้น าท่านชมตวั
เมอืงเก่าทีม่ป้ีอมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงทีค่วามโด่งดงัเทยีบ
ไดก้บัแกรนด์แคนย่อนของอเมรกิาหรอืแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส น าท่านเดนิลอดประตู Pile Gate ทีม่รีูปปั้น
ของนักบุญเซนต์เบลส นักบุญประจ าเมอืง  และอกีหน่ึงแลนด์มาร์กของเมอืงน ้าพุโอโนฟรโิอ Onofrio’s 
Fountain น ้าพุขนาดใหญ่กลางเมอืงทีไ่ดส้รา้งขึน้เมอืปี 1430 เพื่อเป็นหน่ึงในจุดกระจายน ้าจากท่อส่งน ้าของ
เมอืง จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกบัพระราชวงัสปอนซา Sponza Palace พระราชวงัเก่าอายุกว่า 500 ปี 
ผสมผสานระหว่างศลิปะสไตล์โกธคิและเรเนสซองส ์ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่างราชการ เกบ็รกัษาเอกสารเก่าแก่
กว่า 100,000 ชิน้ และทีต่ ัง้อยู่ตดิกนักค็อือกี พระราชวงัเรคเตอร ์Rector’s Palace พระราชวงัทีส่มยัก่อนเป็น
ทีอ่ยู่ของขุนนางและเป็นเหมอืนศาลาว่าการ ทัง้ยงัเป็นคลงัอาวุธ และคุก พระราชวงัน้ีมกีารผสมผสานศลิปะ
จากหลายยุคหลายสมยัแต่เขา้กนัไดอ้ย่างลงตวัและสวยงาม และน าท่านเดนิสู่ย่านถนนสตราดนั ถนนสาย
หลกัยาวกว่า 398 เมตร ทีส่องขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตล์โรมนัโกธคิและเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้น
กาแฟ รา้นไอศครมี และรา้นขายของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองมาคารช์ก้า Makarska เมอืงเลก็บนชายฝัง่อาเดรยีตกิของประเทศโครเอเชยีทีม่คีวาม 
 ยาวราว 60 กโิลเมตรทางตอนเหนือของเมอืงดูบรอฟนิค เป็นเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วตัง้อยู่บนอา่ว

รูปเกอืกมา้ระหว่างภูเขาบโิอโคโวและทะเลอาเดรยีตกิ มทีศันียภาพสวยงามเหมาะกบัการเดนิเล่นและ
มองเหน็ท่าเรอื บรเิวณศูนยก์ลางของเมอืงเรยีกว่า Makarska Riviera ซึ่งเป็นสถานทีย่อดนิยมของหนุ่ม 

 สาวโครเอเชยีนและนักท่องเทีย่วทัว่ไป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านชมเมอืงศูนยก์ลาง
ของ Makarska เมอืงเก่าทีม่ถีนนทีปู่ดว้ยหนิแคบๆ จตัุรสัโบสถ์หลกัทีม่ตีลาดดอกไม้และผลไม้และอาราม
Franciscan ทีเ่ป็นทีเ่กบ็หอยทะเลซึ่งมเีปลอืกหอยยกัษ์ น าท่านเดนิเล่นบรเิวณท่าเรอื Makarska Harbour 
อ่าวจอดเรอืชนิดต่างๆ ทีจ่ดัว่าเป็นแลนด์มารค์อกีแห่งหน่ึงของเมอืง ทีต่ ัง้ของรปูปั้นบรอนซ์ความสูง 205 
เมตรทีเ่ป็นงานปั้นของ Nikola Sanjek ประตมิากรจากเมอืงวาราซดนิ เป็นรูปแบบนักท่องเทีย่วชาวมา
คารส์กา้และชาวดลัเมเทยี และใหท้่านเดินเล่นในเขตเมอืงเก่าย่าน Kacic Square ถ่ายรูปกบัอนุเสาวรยี ์
Andrija Kacic Miosic ผลงานของอวิาน เรนดคิ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1890 ดว้ยเงนิบรจิาคของชาวโครเอเชยีน 
ดา้นหลงัเป็นโบสถ์เซ้นต์มารค์ Makarska Church of St.Mark เป็นโบสถ์ทีส่รา้งขึน้แบบบารอ็คของกลุ่มนิกาย
โรมนัคาทอลคิ ถอืเป็นอกีสญัลกัษณ์หน่ึงของเมอืงน้ี สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางจนกระทัง่ถงึ เมืองดโูกโพ
เลีย Dugopolie เมอืงทีก่ าลงัไดร้บัการพฒันาเป็นอยา่งมากจากรฐับาลโครเอเชยี ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมอืงโทร
เกยีและเมอืงสปลทิและตัง้อยู่ระหว่างเมอืงซาเกรบและดูบรอฟนิค (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 



 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Katarina หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่าม  ดโูกโพเลีย-สปลิท-โทรเกียร-์ซิเบนิค 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองสปลิท Split เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของโครเอเชยี อกีหน่ึงเมอืงรมิทะเลทีร่ ่ารวยดว้ยววิ
สวยๆ ดว้ยความเก่าแก่ของเมอืงและศูนยก์ลางวฒันธรรมมาตัง้แต่โบราณนัน้ ท าใหเ้มอืงสปลิทไดข้ึน้เป็นหน่ึง
ในมรดกโลกทีส่ าคญัในปี 1979 และทีส่ าคญัเมอืงน้ียงัมชีื่อเสยีงเกีย่วกบัสุนัขพนัธุ์ดลัเมเชยีน (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านชมเมอืงทีเ่ก่าแก่งดงามประกอบดว้ยศาลาว่าการเมอืงสไตล์เรอแนสซองสท์ีส่รา้ง
ในสมยัครสิต์ศตวรรษที ่15 อาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ต่างๆ  น าชมย่าน People Square ศูนยก์ลางทางธุรกจิ
และการบรหิาร 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเขา้ชม พระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน Diocletian Palace สรา้งขึน้จากพระประสงคข์องจกัรพรรดิด์โิอคลี

เธีย่นแห่งโรมนั เมื่อต้นครสิต์ศตวรรษที ่4 ซึ่งต้องการสรา้งพระราชวงัส าหรบับัน้ปลายชวีติของพระองค ์
ภายในพระราชวงัประกอบดว้ย วหิารจูปิเตอร ์สุสานใต้ดนิ Catacombes ทีม่ชีื่อเสยีงและวหิารต่างๆ น าท่าน
ชมหอ้งโถงกลางซึ่งมทีางเดนิทีเ่ชื่อมต่อสู่หอ้งอื่นๆ ชมลาน Peristyle ซึ่งลอ้มดว้ยเสาหนิแกรนิต 3 ดา้นและ
เชื่อมต่อดว้ยโคง้เสาทีต่กแต่งดว้ยชอ่ดอกไมส้ลกัอย่างวจิติรสวยงามชมยอดระฆงัแห่งวหิาร, แท่นบูชาของ
เซนต์โดมนัิสและเซนต์สตาดอิุส ซึ่งอยู่ภายในวหิาร และองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกดว้ย 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองโทรเกียร ์Trogir เกาะเลก็ๆ ทีเ่ป็นอู่อารยธรรมของกรกีโบราณตัง้แต ่380 ปี
ก่อนครสิตกาล ซึ่งต่อมาถูกปกครองโดยทรากุรอีุม Tragurium และโรมนั ซึ่งโบราณสถานและสิง่ก่อสรา้งของ
เมอืงเก่าไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีคอืจตัุรสัก าแพงเมอืงและป้อมปราการนัน่เอง จนไดร้บัการยกย่อง
จากองคก์ารยูเนสโกข้ึน้ทะเบยีนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 
น าท่านเดนิเทีย่วชมภายในเขตเมอืงเก่าทีม่สีถาปัตยกรรมในสไตล์กรกี-โรมนัโบราณ อาทเิช่น ประตเูมอืงทีไ่ด้
มกีารบูรณะขึน้ใหม่ในเมื่อศตวรรษที ่16 หอนาฬกิาที่สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่14 ผ่านชมมหาวหิารเซนต์ 
ลอวเ์รนซ์ St.Laurence Cathedral ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 ใชเ้วลาก่อสรา้งนับสบิปี ทีม่คีวามงดงามดว้ย
กรอบและบานประตูหนิแกะสลกัทีม่รีูปปั้นสงิโต อดมั&อฟี และรูปสลกันักบุญองคส์ าคญั จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่เมืองซีเบนิค Sebinik เมอืงเก่ามรดกโลกปากแม่น ้าทะเลอาเดรยีตกิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Bedbank Amadria Park หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ.โรงแรมทีพ่กั จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัทีสี่ ่   ซิเบนิค-ซาดาร ์
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   

  น าท่านชมเมืองซิเบนิค Sibenik โดยเริม่จากจตัุรสัเมอืงเก่าซเิบนิคทีล่อ้มรอบไปดว้ยอาคารเก่าแก่ทีถู่กตดั
แปลงป็นรา้นขายยา รา้นแว่นตา รา้นเสือ้ผา้บูตกิ และอกีมากมาย เมอืงซเิบนิคแตกต่างจากเมอืงรมิฝัง่ทะเล
อาเดรยีตกิทัว่ไปเพราะสรา้งโดยชาวกรกีก่อนทีโ่รมนัจะเขา้มามอีทิธพิล ต่อมาภายหลงัตกเป็นเมอืงขึน้ของ
เวเนเชยีนหรอืเวนิซ ทุกวนัน้ีจงึยงัเหน็สถาปัตยกรรมหลายแห่งทัว่เมอืงจะกรุ่นไปดว้ยกลิน่อายสไตล์เวเน



 

 

 

 

 

 

เชยีนอย่างชดัเจน น าท่านแวะถ่ายรูปภายนอกกบัมหาวหิารเซนต์เจมสห์รอืมหาวหิารเซนต์จาคอบ อกีหน่ึง
มรดกโลกของประเทศโครเอเชยี ตัง้อยู่ทีเ่มอืงซเีบนิคบนชายฝัง่ดลัเมเชยีน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการ
ก่อสรา้งในแบบผสมระหว่างศลิปะทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีดลัเมเชยีและทสัคานี เน่ืองจากใช้
สถาปนิกในการออกแบบถงึ 3 คน และมคีวามเชีย่วชาญทีแ่ตกต่างกนั โดยสรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ.1535 ดว้ย
โครงสรา้งทีม่าจากหนิปูนสขีาวลว้นๆ ไม่มวีสัดุอื่นปลอมปน ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานรูปปั้นนักบุญเจมสห์รอื
จาคอบตามภาษาโครแอต ซึ่งเป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองซาดาร ์Zadar หน่ึงในเมอืงโบราณของโครเอเชยีตดิกบัทะเลเอเดรยีตกิ โดย

รอบตวัเมอืงเราจะไดเ้หน็อาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ตัง้แต่สมยัยุคโรมนั ไม่ว่าจะเป็นโรมนัฟอรมั วหิารและโบสถ์
ต่างๆ จากนัน้ชมย่านเมอืงเก่าของซาดาร ์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชมภายนอก โบสถ์
เซนต์โดแนท St.Donat Church ซึ่งตัง้อยู่บรเิวณเดยีวกนักบัโรมนัฟอรมั เป็นโบสถ์ไบเซนไทน์ที่ใหญ่ทีสุ่ดและ
ถูกสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที ่9 โดยตวัอาคารนัน้สรา้งแบบหลงัคาทรงกลม ใชส้ าหรบัพธิกีรรมทางศาสนา 
ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นอกีหน่ึงสญัลกัษณ์ของเมอืงซาดารด์ว้ย ใหท้า่นแวะถ่ายรูปกบัมหาวหิารเซนต์อนาสตา
เซยี St. Anastasia’s Cathedral หรอือกีชื่อคอื มหาวหิารแห่งซาดาร ์โบสถ์โบราณสขีาวทีส่วยสง่าดว้ยศลิปะ
สไตล์โรมนั โบสถ์นี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12-13 และเป็นโบสถ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคน้ี แลว้และอกี
หน่ึงโบสถ์เด่นทีอ่ยู่ใกล้ๆ  กนักค็อื โบสถ์เซนต์แมรี ่St. Mary’s Church แมจ้ะเป็นอาคารที่ดูจะเรยีบๆ เมือ่
เทยีบกบัสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ แต่โบสถเ์ซนต์แมรีนั่น้ล ้าค่าในดา้นของประวตัศิาสตร ์ดว้ยอายุทีม่ากกว่า 900 ปี 
และทีด่า้นในโบสถ์นัน้กไ็ดต้กแต่งดว้ยสไตล์บารอกทีง่ดงามไม่แพโ้บสถ์อื่นๆ  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Falkensteiner Club Funimation Borik หรอืระดบัเทยีบเท่า 

  

 

วนัทีห้่า   ซาดาร-์อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่-คารโ์ลแวค 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ หรือ National Park Plitvice Lakes อุทยานแห่งชาตแิสน
งดงามของประเทศโครเอเชยีและเป็นหน่ึงในอุทยานทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดของโครเอเชยี (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองด้วยเมนูปลาเทร้าท์  
บ่าย น าท่านเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ทีม่พีืน้ทีก่วา้งเกอืบ 300 ตารางกโิลเมตร มชีื่อเสยีงทีโ่ด่งดงัและ

ความสวยงามดว้ยธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์และทะเลสาบทีอ่ยู่โดยรอบ ดว้ยน ้าทีม่สีเีขยีวมรกตและสฟ้ีา
รวมกนัถงึ 16 แห่ง เชื่อมตอ่กนัดว้ยสะพานไมท้ีล่ดัเลาะไปตามรมิทะเลสาบและเนินเขา ซึ่งสภาพของ
ทะเลสาบแต่ละแห่งจะแตกต่างกนัไปตามภูมปิระเทศ บา้งขนาบดว้ยภูเขาหนิปูนสูงตระหง่าน บา้งเป็นเวิง้น ้า
ใส ไหลเยน็เหน็ตวัปลา และบา้งเป็นน ้าตกทีม่ชีัน้หลัน่เลาะจากสูงลงต ่าเป็นชัน้ๆ ไป นอกจากน้ีอุทยานพลติ
วเิซ่ยงัเป็นทีเ่ลื่องชือ่ว่าทศันียภาพสวยงามเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลกดว้ยสสีนัอนัสดใสของใบไม้ในฤดูใบไมร้่วง
ไม่ว่าจะเป็นสเีขยีว สม้ แดง เหลอืง และโดยเฉพาะเมื่อสะทอ้นลงบนผวิทะเลสาบแลว้ยิง่งดงามอย่างที่สุด ซึง่
มตี้นก าเนิดมาจากน ้าในภูเขามาลา คาเปลา สายน ้าน้ีไดก้ดัเซาะชัน้หนิปูนและกอ้นหนิโดโลไมท์มาเป็นระยะ
เวลานานหลายพนัปี และตะกนิหนิปูนทีป่ระกอบดว้ยแคลเซยีมคารบ์อเนต เป็นองคป์ระกอบหลกัเมื่อถูกกดั



 

 

 

 

 

 

เซาะกจ็ะไหลไปรวมตวักนัเป็นระยะๆ จนเกดิเป็นฝายธรรมชาตทิีสู่งลดหลัน่กนัไปเกดิเป็นน ้าตกน้อยใหญ่ที่
สวยงามน่าอศัจรรย ์ดว้ยเหตุนี้อุทยานพลติวเิซ่จงึไดร้บัการขึน้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตทิีส่ าคญัในปี ค.ศ.
1979 และถอืเป็นเขตอนุรกัษ์ทีส่ าคญัยิง่ของโครเอเชยี น าท่านนัง่รถไฟสายชมวิว Panoramic Train 

เพื่อใหส้ามารถชมทศันียภาพภายในอุทยานไดอ้ย่างเตม็ที ่และใหท้่าน ล่องเรือชมวิวสวยของทะเลสาบ 
Jezero Kozjak ซึ่งเป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอุทยาน อกีทัง้ยงัเป็นทะเลสาบทีเ่ชื่อมระหว่างอุทยานตอนลา่ง
กบัทะเลสาบชัน้บนของอุทยาน ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินังดงามและความอลงัการของทะเลสาบ
ภายในอุทยาน  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 หลงัอาหารค ่าน าท่านเดินทางขึน้สู่ทางตอนเหนือของอุทยานมุ่งหน้าสู่เมอืงซาเกรบ ระหว่างทางแวะพกัที่

เมืองคารโ์ลแวค Karlovac (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) จดัเป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ทางตอนกลางของ
ประเทศโครเอเชยีพอด ีเมอืงใหม่น้ีเป็นเมอืงเลก็ๆ ทีไ่ดร้บัการก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.2011 มปีระชากรราว 
56,000 คน 

  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Lyra หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก   คารโ์ลแวค-โอพาเทีย-ซาเกรบ 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่เมืองโอพาเทีย Opatija ในแควน้อสิเตรยีน เมอืงท่องเทีย่วตัง้อยู่ทางฝัง่ตะวนัตกรมิทะเลอา
เดรยีตกิ มบีา้นพกัตากอากาศสไตล์ออสเตรยีทีเ่รยีงรายอยู่ตามชายฝัง่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองแบบ Seafood plate 

บ่าย  น าท่านเทีย่วชมเมืองโอพาเทีย ทีเ่ตม็เป่ียมไปดว้ยมนต์เส่นหข์องบา้นพกัรมิชายฝัง่ ไดร้บัสมญานามว่าเป็น
ราชนีิแห่งทะเลอาเดรยีตคิ จดัเป็นเมอืงยอดนิยมอกีเมอืงหน่ึงทีนั่กท่องเทีย่วจะต้องแวะมาเทีย่วพกัผ่อน ให้
ท่านแวะถ่ายรูปกบัรูปปั้นหญงิสาวกบันกนางนวล Maiden with the Seagull เป็นรูปปั้นหญงิสาวทีง่ดงามทีม่ี
นกนางนวลเกาะอยู่ทีม่อื สญัลกัษณ์แห่งภูมภิาคควารเ์นอร ์เป็นรปูปั้นใหม่ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1956 เดมิที
เป็นรูปปั้นทีเ่ป็นปรศินายาวนานกว่า 55 ปี โดยเรื่องราวเริม่ขึน้เมื่อปี 1891 เมื่อเคาน์อารเ์ธอรเ์สยีชวีติใน
ทะเลท่ามกลางพายุทีรุ่นแรง ครอบครวัของเคาน์อารเ์ธอรจ์งึตัง้รูปปั้น มาดอนนา เดล แมร ์ไวบ้นโขดหนิรมิ
ทะเลเพื่อเป็นการไวอ้าลยั แต่ดว้ยสภาพอากาศรมิทะเล รูปปั้นตวัดัง้เดมิจงึเสื่อมโทรมอย่างรวดเรว็และถูก
น าไปเกบ็รกัษาไวใ้นพพิธิภณัฑก์ารท่องเทีย่วแห่งโครเอเชยีนทีว่ลิล่าแอนจโิอลน่ิา ปัจจุบนัรูปปั้นไดถู้กสรา้ง
ขึน้มาใหม่โดยต้นแบบคอืหญงิสาวชาวโครเอเชยีนชื่อเจเลน่า เจนคราสสคิ ซึ่งมคีวามสวยงามเป็นทีด่งึดูด
นักท่องเทีย่วมากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย
ดนิแดนแห่งทะเลเอเดรยีตคิ ซึ่งมคีวามเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนต์ขลงั ซาเกรบเป็นเมอืงแห่ง
ศลิปวฒันธรรมและเจรญิรุ่งเรอืงมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่11 ปัจจุบนัชาวโครเอเชยีมวีถิชีวีติเยีย่งชาวยุโรปที่
เจรญิโดยทัว่ไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชร้ถรางเป็นพาหนะทัว่ทัง้เมอืง (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3  ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Aristos หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็  ซาเกรบ-ช้อปป้ิง Designer Outlet Croatia-สนามบินซาเกรบ-สนามบินอิสตนับูล 



 

 

 

 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  น าท่านชมเมืองเก่าซาเกรบทีม่ฐีานะเป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของโครเอเชยี ตัง้อยู่
ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ปัจจุบนัเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางด้านการขนส่ง อุตสาหกรรมและ
สถาบนัวจิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละเศรษฐกจิรวมถงึการปกครอง การบรหิาร และเป็นทีต่ัง้ของกระทรวง 
หน่วยงานราชการต่างๆ ของประเทศ และการท่องเทีย่วของโครเอเชยี ดว้ยเสน่หท์ีม่ากลน้น้ีท าใหซ้าเกรบ
เป็นเมอืงเก่าแก่ทีน่่าสนใจตัง้แต่ยุคโรมนัก่อนจะค่อยๆ ขยายใหญ่ขึน้เรือ่ยๆ น าท่านมุ่งหน้าสู่จตัุรสัดงัในเขต
เมอืงเก่า ทีเ่รยีกว่า Upper Town หรอื Gornji Grad ในภาษาโครแอต ดว้ยการขึน้รถราง Funicular ท่ี
เช่ือมระหว่างเมืองเก่าเขต Upper Town และ Lower Town ซึ่งรถรางแนวเฉียงน้ีเปิดใชบ้รกิารในปี ค.ศ.
1893 มทีางวิง่ยาวเพยีง 66 เมตร ถอืเป็นรถรางทีส่ ัน้ทีสุ่ดสายหน่ึงของโลก ชมมซุ้ีมประตูหนิ Stone Gate 
เป็นสญัลกัษณ์ทางเขา้ทีม่มีาตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่17 บรเิวณน้ีมภีาพของพระแม่มารทีีไ่ม่ถูกไฟไหมเ้มื่อครัง้
ทีเ่กดิไฟไหมใ้หญ่ ชาวเมอืงจงึใหค้วามเคารพนับถอืในความศกัดิส์ทิธิแ์ละมาสวดมนต์ออ้นวอนกนัอยู่เสมอ 
หากชาวเมอืงคนใดสมหวงั กจ็ะน าป้ายสลกัเป็นไม้หรอืหนิเขยีนว่า Hvala ซึ่งแปลว่าขอบคุณในภาษาโคร
แอตมาตดิไวบ้รเิวณนัน้จนกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วชือ่ดงั ถ่ายรูปกบัโบสถ์ซาเกรบ Zagreb Cathedral ถอื
เป็นมหาวหิารทีเ่ป็นศูนยก์ลางเมอืงเก่า เคยไดร้บัความเสยีหายหนักจากการเกดิแผ่นดนิไหวใหญ่ในปี 1880 
ชาวเมอืงช่วยกนัก่อสรา้งบูรณะขึน้มาใหม่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธคิจนเสรจ็สมบูรณ์ในปี 1906 ถอื
เป็นวหิารแห่งชาตขิองโครเอเชยี แวะถ่ายรปูกบัโบสถเ์ซ้นต์มารค์ The Church of St.Mark ทีโ่ดดเด่นดว้ย
หลงัคาทีม่กีารปูกระเบื้องเป็นสสีนัลวดลายตราหมากรุกแดงขาวซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของโครเอเชยี ชมโบสถ์
ประจ าเมอืงเก่าเซ้นต์แคทเธอรนี St. Catherine โบสถ์แบบบารอ็กสขีาวน่าประทบัใจ ในจตัุรสัเจลาซคิ 
Jelacic Square ศูนยก์ลางการคา้เมอืงเก่าตัง้แต่ศตวรรษที ่17 จุดเด่นของจตัุรสัแห่งน้ีกค็อืรูปปั้นของโจเซฟ 
เจลาซคิ ทีนั่ง่อยู่บนหลงัมา้หน่ึงในบุคคลส าคญัของโครเอเชยีทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตปิระวตัใินปี ค.ศ.1866 
และเป็นจตัุรสักลางเมอืงทีล่อ้มรอบด้วยหา้งรา้นน าสมยั **เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าหรอื
เดินเล่นช้อปป้ิง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายในเอ๊าท์เลต็** 

  สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านเดนิทางสู่ เอ๊าท์เลต็ใหม่และใหญ่ท่ีสุดของนครซาเกรบ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท)ี ใหท้่านมโีอกาสชอ้ปป้ิงที ่Designer Outlet Croatia ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมอืงซาเกรบ ให้
ท่านเลอืกซื้อสนิคา้จากเอ๊าท์เลต็ทีต่่างน าสนิคา้มาจดัรายการดว้ยแบรนด์ดงัต่างๆ อาท ิ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 เป็นต้น (การเลอืกซื้อสนิคา้จากรา้นคา้ต่างๆ กรุณาสอบถาม
ใบเสรจ็และใบคนืภาษใีหเ้รยีบรอ้ยจากรา้นคา้และสอบถามขัน้ตอนการในการท าคืนภาษจีากรา้นคา้โดย
ละเอยีดเน่ืองจากบางรา้นคา้อาจจะต้องรบัเงนิคนืภาษทีีร่า้นคา้โดยตรง)  

16.00 น.  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุซาเกรบ และเผือ่เวลาให้ท่านท าคืนภาษี Tax Refund 
ท่ีสนามบิน 

20.15 น.  ออกเดินทางจากกรงุซาเกรบ โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK-1056 
23.30 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุอิสตนับูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด  อิสตนับูล-สุวรรณภมิู 
01.25 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK-068 
15.25 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 
 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอื่นๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

  
 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง 6-13 ก.ย. / 9-16 ต.ค. / 22-29 ต.ค.2563 
15-22 พ.ย. / 6-13 ธ.ค.2563 

 

Croatia Wonder 8 Days / TK 6-13 ก.ย.63 
9-16 ต.ค. / 

22-29 ต.ค.63 
15-22 พ.ย.63 6-13 ธ.ค.63 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 59,900 58,500 53,500 54,500 
พกัเด่ียวเพ่ิม ท่านละ 8,900 7,900 5,900 5,900 
ส าหรบัท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่แล้วมาร่วม
เดินทางกบัคณะทวัร์ 

39,300 36,900 32,900 32,900 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนญุาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

 
หมายเหตุ 

• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และจะต้องช าระ
มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 



 

 

 

 

 

 

• กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง
ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

• อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอ 
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 

• การด าเนินการขอวีซ่าไม่ต้องมาแสดงตวัด้วยตนเอง จะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 21 วนั ดงันัน้จึงขอความ
ร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความ
สะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่า 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Turkish Airlines เสน้ทาง กรุงเทพฯ-อสิตนับูล-ดูบรอฟนิค // ซาเกรบ-อสิตนับูล-

กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) *ปัจจุบนัหลายโรงแรมในหลายเมอืงไม่ค่อยมหีอ้งแบบ 3 เตยีงเดีย่ว

ใหบ้รกิาร* 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาโครเอเชยี 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถ, มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่เขตเมอืงเก่าและพระราชวงั 
• ค่าบรกิารซมิการด์ทีใ่ชใ้นระหว่างการเดินทางในยุโรป 6 วนั (โทร.ในยุโรปไม่จ ากดั / data internet 10 GB) 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึ่งเดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 11 
เม.ย.2563 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของ
สายการบนิ 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กิโลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าบรกิารและค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเองหรอืหากต้องการ

การบรกิารยกกระเป๋าจะต้องช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ค่าทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 800 บาท (ช าระกบัหวัหน้าทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง) 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดีฯลฯ 
• ค่าอาหารหรอืเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้แจกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนั, การปรบัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืการปรบัค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา 

หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 



 

 

 

 

 

 

• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได้ 

• ภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
▪ หากมกีารยกเลกิเกนิ 60 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่านนัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามัด

จ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 60 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิ ผูโ้ดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด  

 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ิดต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารต้องสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของต้องหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะปู, ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว



 

 

 

 

 

 
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กิดเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งต้นทีเ่ป็นสิง่ต้องหา้มตามส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใต้การประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของส านักงานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาด้านสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฎทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสูบบุหรีแ่ละมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูแ่ละ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 



 

 

 

 

 

 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง
อาบน ้า ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าท่ีสถานทูตโครเอเชีย) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 21 วนั 

-    ผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าไม่จ าเป็นต้องมาแสดงตนท่ีศนูยย่ื์นวีซ่า หรือสถานทูต 

-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อท าการกรอกแบบฟอรม์ออนไลน์และท าการนัด
หมายย่ืนวีซ่า 

-    กรณุาเตรียมเอกสาร 2 ชุด ยกเว้นเอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 
ชุด และส าเนา 1 ชุด 

-    ในวนัย่ืนวีซ่าจะต้องน าส่งหนังสือเดินทางฉบบัจริงเข้าสู่สถานทูต และระหว่างรอผลวีซ่าอนุมติั ไม่
สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
o หน้าหนังสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างส าหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทูตจะต้อง

สแกนรูปลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบับดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอน
แทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูตบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 



 

 

 

 

 

 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านที่มกีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
วนัเดอืนปีทีเ่ขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน,พรอ้มระบวุนัลาหยุดตามรายการทวัร ์ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับ
จากวนัยื่นวซ่ีา เป็นต้น และใชค้ าว่า “To Whom It May Concern” แทนชื่อสถานทูตทีย่ ื่น 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร ,พรอ้มระบุวนัลาหยุดตามรายการทวัร ์ออกมาไม่
เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซ่ีา พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยหนังสอืรบัรองบรษิทัจะตอ้งคดัส าเนามาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสูตบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธ์ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) และใชค้ าว่า “To Whom It May Concern” แทนชื่อสถานทูตทีย่ ื่น 
 กรณีทีศ่กึษาอยู่ต่างประเทศ ตอ้งใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาฉบบัจรงิ เท่านัน้ 
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร Bank Certification ออกมาไม่เกนิ 15 วนั นับจากวนันัดหมายยื่นวซ่ีา  
- ใชส้ าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้าและปรบัสมุด

อพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้หรอืไม่เกนิ 7 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซ่ีา พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรก
ทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี(สถานทูตอาจมกีารขอดูสมุดเงนิฝากฉบบัจรงิของท่านในบางกรณี) 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 



 

 

 

 

 

 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่เกนิ 7 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นต้น 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หรอืกรณีต้องมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยื่นขอ
วซ่ีา ต้องออกหนังสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัดว้ย แตอ่ย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมี
ส าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่ี
การเงนิมากกว่าจะต้องท าจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์
อกัษรดว้ย รวมถงึการขอจดหมายรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร Bank Certification และระบุรบัรองค่าใชจ้่ายใหอ้กี
ฝ่ายหน่ึงโดยระบุชื่อลงไปในจดหมายรบัรองทางการเงนิดว้ย 

- กรณีทีต่้องรบัรองค่าใชจ้่ายในการเดนิทางจะต้องเป็นญาตทิี่มสีายเลอืดเดยีวกนั เช่น บุตร บดิา มารดา พี ่น้อง สาม ี
ภรรยา เท่านัน้ 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนั บญัชีฝากประจ า บญัชีสหกรณ์ออมทรพัย ์บญัชีติดลบ พนัธบตัร ตรา
สารหน้ี กองทุน สลากออมสินทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

o กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย รวมถงึแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอื
ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทางของมารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย รวมถงึแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาหน้า
หนังสอืเดนิทางของบดิามาดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย รวมถงึแนบ
ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทางของบดิาและมารดามาดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 



 

 

 

 

 

 

**กรณีท่ีบิดา/มารดา ไม่มีหนังสือเดินทาง แล้วใช้ส าเนาบตัรประชาชนแทน ต้องท าจดหมายช้ีแจงเพ่ิมเติม
ว่าท าไมไม่มีหนังสือเดินทาง** 

**กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดา ลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซ่ีาดว้ย** 
**ท่านไม่จ าเป็นต้องเซน็รบัรองส าเนาถูกต้องในเอกสารส าเนาทุกชนิด ใหท้่านเซ็นเฉพาะในแบบฟอรม์ใบสมคัรวซ่ีาเท่านัน้** 
 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเที่ยว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื่นขอวีซ่าเข้าโครเอเชีย 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 



 

 

 

 

 

 

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
  

 โทรศพัทมื์อถือ................................................. อีเมลล ์...........................................................................  
 

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 

 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี)................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
 

    ตัง้แตว่นัท่ี ...................................... ถึงวนัท่ี ......................................... รวม........... วนั 
   

   กรณีท่ีทา่นเคยมีวีซา่เชงเกน้ ทา่นไดจ้ากสถานทูตใด ................................................................. 
    

   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 



 

 

 

 

 

 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

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

 

 
 

 


