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โครเอเชีย 8 วนั 

ซาเกรบ-พลิตวิเซ่-ซาดาร-์สปลิท 
ดบูรอฟนิค-โทรเกียร-์ซีเบนิค 

ชมความอลังการของธรรมชาติทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ทีอุ่ทยานแห่งชาติพลิทวเิซ่ 
 ชมเมอืงมรดกโลกดูบรอฟนิคไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติก   

 

    โดยสายการบนิเอมเิรตส์  
   
 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสัควำมงำมทำงธรรมชำตขิองโครเอเชยี ชมควำมงำมของเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บัสมญำนำมวำ่ 
ไขม่กุแห่งทะเลอะเดรยีตกิทีง่ดงำมดว้ยสถำปัตยกรรมดงันี้ 
ซาเกรบ  เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ทีม่คีวำมเก่ำแกแ่ฝงดว้ยเสน่ห์และมนต์ขลงัมำตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่11 
พลิตวิเซ่ อุทยำนแห่งชำตพิลติวเิซ่ทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีนจำกองค์กำรยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติทีม่ ี

ทะเลสำบสเีทอรค์วอยซ์ถงึ 16 แห่ง 
ซาดาร ์ เมอืงทีม่ปีระวตัศิำสตรม์ำกวำ่ 3,000 ปี ทีม่บีทบำทมำตัง้แต่สมยัโรมนัจนถงึปัจจุบนั 

ดบูรอฟนิค เมอืงทีไ่ดช้ือ่วำ่เป็นหนึง่ในเมอืงเกำ่ทีส่วยทีสุ่ดของยุโรป จนไดร้บัสมญำนำมวำ่ “ไขม่กุแห่งทะเลอะเดรยีตกิ” 
ซีเบนิค เมอืงเกำ่มรดกโลกปำกแมน่ ้ ำทะเลเอเดรยีตกิแตกต่ำงจำกเมอืงรมิฝัง่ทะเลอะเดรยีตกิทัว่ไปเพรำะสรำ้งโดย

ชำวกรกี กอ่นทีโ่รมนัจะเขำ้มำมอีทิธพิล ต่อมำภำยหลงัถงึตกเป็นเมอืงขึน้ของเวเนเชยีน หรอืเวนิซ 
 

ก าหนดการเดินทาง    4-11 ก.ย. / 10-17 ต.ค.2562 
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 วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู 
22.30 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 เคาน์เตอร ์T  Emirates Airlines  

เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง สุวรรณภมิู-ดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์)-ซาเกรบ-โทปสุโก้ (โครเอเชีย) 
01.35 น. ออกเดินทางสู่นครดไูบ  โดย Emirates Airlines  เท่ียวบินท่ี EK-385 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกคร ัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

04.45 น.  เดินทางถึงสนามบินดไูบ นครดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ดไูบเวลา
 ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 

08.30 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุซาเกรบ Zagreb โดย Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-129 
12.35 น. เดินทางถึงกรงุซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย  หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงของ กรงุซาเกรบ Zagreb เมือง
หลวงของประเทศโครเอเชีย ดนิแดนแห่งทะเลเอเดรยีตคิ ซึง่มคีวามเกา่แกแ่ฝงดว้ยเสน่ห์และมนต์ขลงั 
ซาเกรบเป็นเมอืงแห่งศลิปวฒันธรรมและเจรญิรุง่เรอืงมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่11 ปัจจุบนัชาวโครเอเชยีมวีถิี
ชวีติเยีย่งชาวยุโรปทีเ่จรญิโดยทัว่ไป การคมนาคมภายในกรงุซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชร้ถรางเป็นพาหนะ
ทัว่ทัง้เมอืง โดยตวัเมอืงตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้าซาวา่และไหล่เขาเมด็เวด็นิกา้ น าท่านเทีย่วชมกรงุซาเกรบโดยเริม่
จากชมและถ่ายรปูภายนอกกบัมหาวหิารแห่งซาเกรบ The Cathedral of Zagreb สถาปัตยกรรมเกา่แกท่ีม่ ี
อายุกว่า 800 ปี และปัจจุบนัไดบ้รูณปฏสิงัขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธคิ ทีง่ดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสี
ทองอรา่ม ภายในประดษิฐานรปูนักบญุองคส์ าคญัต่างๆ เช่น นกับญุเซนต์ปีเตอร ์เซนต์ปอลล์  กอ่นมุง่หน้าสู่
สะพานสเีลอืด Bloody Bridge แมจ้ะเรยีกวา่สะพานแต่จรงิๆ สถานทีแ่ห่งนี้คอืถนนสายหนึ่ง ทีเ่มือ่สมยักอ่น
เคยเป็นสะพานแต่เมือ่ไดท้ าการถมทีห่มดแลว้จงึไดเ้ปลีย่นเป็นเสน้ทางถนนแทน แต่ก็ยงัคงชือ่วา่สะพานสี
เลอืดเอาไวอ้ยู่ ถนนสายสัน้ๆ ทีข่นาบขา้งดว้ยอาคารสไตล์โครเอเชยีนแห่งนี้ ซึง่จากสะพานสเีลอืดเดนิมาไม่
ไกลกจ็ะไดเ้จอกบัศนูย์กลางการปกครองของโครเอเชยีอาคารรฐัสภา Parliament Building ดว้ยอาคารทีส่วย
แบบเรยีบงา่ยแต่สงา่งาม ประดบัดว้ยธงชาตทิ าใหม้องเหน็ไดไ้ม่ยาก เป็นอาคารเก่าแกต่ัง้แต่ศตวรรษที ่18 
จากนัน้น าท่านชมจตัุรสัเซนต์มาร์ค St. Mark’s Square ทีน่อกจากเป็นจุดนดัพบและท่องเทีย่วสดุฮติแลว้ ยงั
เป็นทีต่ ัง้ของโบสถ์เซนต์มารค์ St. Mark’s Church โบสถ์โรมนัคาทอลกิเก่าแกต่ัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 โดด
เดน่ดว้ยหลงัคาทีม่กีารปกูระเบือ้งเป็นสสีนัลวดลายตราหมากรุกแดงขาวซึง่เป็นลวดลายตราสญัลกัษณ์ของ
เมอืง ผา่นชม Lotrscak Tower อกีหนึ่งไฮไลทท์ีไ่มค่วรพลาด  หอคอยของป้อมปราการโบราณแห่งนี้มอีายุ
มากกวา่ 700 ปี เป็นป้อมทีค่อยดแูลประตูทางดา้นทศิใตข้องเมอืงเกา่ ภายในมปืีนใหญ่ตัง้อยู่ทีช่ ัน้บนสดุ โดย
จะยงิทุกๆ เวลาเทีย่งวนัของทุกวนัเป็นสญัญาณแทนระฆงั  จนกระทัง่ถงึย่านถนน Tkaciceva Street ซึง่ราย
ลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื้อได ้จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองโทปสุโก้ 
Topusko เมอืงเลก็ๆ ส าหรบัการตากอากาศของประเทศโครเอเชยี ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศกอ่นทีจ่ะ
เดนิทางไปยงัอุทยานแห่งชาตพิรติวเิซ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) **กรณีทีท่ีพ่กัในบรเิวณเมอืง
ดงักล่าวเตม็จะท าการจดัหาทีพ่กั ในบรเิวณเมอืงใกลเ้คยีงและทีพ่กัระดบัเดยีวกนัใหเ้พื่อความสะดวกในการ
เดนิทางเป็นหลกัส าคญั** 

  น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Top Terme Topusko หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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วนัทีส่าม  โทปสุโก้-อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ่-ซาดาร์ 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ หรือ National Park Plitvice Lakes อุทยานแห่งชาตแิสน

งดงามของประเทศโครเอเชยี และเป็นหนึ่งในอุทยานทีเ่ก่าแกท่ีสุ่ดและใหญ่ทีส่ดุของโครเอเชยี (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านเขา้ชมเขตอุทยานแห่งชาตพิลติวเิซ่มพีื้นทีก่วา้งเกอืบ 300 ตาราง
กโิลเมตร มชีือ่เสยีงทีโ่ดง่ดงัและสวยงามดว้ยธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์และทะเลสาบทีอ่ยู่โดยรอบ ดว้ยน ้าทีม่สี ี
เขยีวมรกตและสฟ้ีารวมกนัถงึ 16 แห่ง นอกจากนี้อุทยานพลติวเิซ่ยงัเป็นทีเ่ลื่องชือ่วา่ทศันียภาพสวยงามเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของโลกดว้ยสสีนัอนัสดใสของใบไมใ้นฤดูใบไมร้ว่งไมว่า่จะเป็นสเีขยีว สม้ แดง เหลอืง และ
โดยเฉพาะเมือ่สะทอ้นลงบนผวิทะเลสาบแลว้ยิง่งดงามอย่างทีส่ดุ อุทยานพลติวเิซ่ยงัไดข้ึน้เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาตทิีส่ าคญัในปี 1979 และถอืเป็นเขตอนุรกัษ์ทีส่ าคญัยิง่ของโครเอเชยี น าท่านนัง่รถไฟสายชมวิว 
Panoramic Train เพื่อใหส้ามารถชมทศันียภาพภายในอุทยานไดอ้ย่างเตม็ที ่จากนัน้น าท่าน ล่องเรือชมวิว
สวยของทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในอุทยาน อกีทัง้ยงัเป็นทะเลสาบทีเ่ชือ่ม
ระหวา่งอุทยานตอนล่างกบัทะเลสาบชัน้บนของอุทยาน ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินังดงามและความ
อลงัการของทะเลสาบภายในอุทยาน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง  
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองซาดาร ์Zadar หนึ่งในเมอืงโบราณของโครเอเชยีตดิกบัทะเลเอเดรยีตกิ โดย

รอบตวัเมอืงเราจะไดเ้หน็อาคารบา้นเรอืนเก่าแกต่ัง้แต่สมยัยุคโรมนั ไมว่า่จะเป็นโรมนัฟอรมั วหิารและโบสถ์
ต่างๆ จากนัน้ชมย่านเมอืงเกา่ของซาดาร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนต์
โดแนท St.Donat Church ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณเดยีวกนักบัโรมนัฟอรมั เป็นโบสถ์ไบเซนไทน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุและถูก
สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่9 โดยตวัอาคารนัน้สรา้งแบบหลงัคาทรงกลม ใชส้ าหรบัพธิกีรรมทางศาสนา 
ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเมอืงซาดาร์ดว้ย ใหท้่านแวะถ่ายรปูกบัมหาวหิารเซนต์อนาสตา
เซยี St. Anastasia’s Cathedral หรอือกีชือ่คอื มหาวหิารแห่งซาดาร ์โบสถ์โบราณสขีาวทีส่วยสง่าดว้ยศลิปะ
สไตล์โรมนั โบสถ์นี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12-13 และเป็นโบสถ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในภมูภิาคนี้ แลว้และอกี
หนึ่งโบสถ์เดน่ทีอ่ยู่ใกล้ๆ  กนักค็อื โบสถ์เซนต์แมรี ่St. Mary’s Church แมจ้ะเป็นอาคารทีด่จูะเรยีบๆ เมือ่
เทยีบกบัสิง่กอ่สรา้งอื่นๆ แต่โบสถ์เซนต์แมรีน่ัน้ล ้าค่าในดา้นของประวตัศิาสตร ์ดว้ยอายุทีม่ากกว่า 900 ปี 
และทีด่า้นในโบสถ์นัน้กไ็ดต้กแต่งดว้ยสไตล์บารอ็คทีง่ดงามไมแ่พโ้บสถ์อื่นๆ  
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Donat หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัทีสี่ ่  ซาดาร์-สปลิท-ดบูรอฟนิค 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองสปลิท Split เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของโครเอเชยี อกีหนึ่งเมอืงรมิทะเลทีร่ ่ารวยดว้ยววิ
สวยๆ ดว้ยความเก่าแกข่องเมอืงและศนูย์กลางวฒันธรรมมาตัง้แต่โบราณนัน้ ท าใหเ้มอืงสปลติไดข้ึน้เป็นหนึ่ง
ในมรดกโลกทีส่ าคญัในปี 1979 และทีส่ าคญัเมอืงนี้ยงัมชีือ่เสยีงเกีย่วกบัสนุขัพนัธุ์ดลัเมเชยีน (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านชมเมอืงทีเ่ก่าแกง่ดงามประกอบดว้ยศาลาว่าการเมอืงสไตล์เรอแนสซองสท์ีส่รา้ง
ในสมยัครสิต์ศตวรรษที ่15 อาคารบา้นเรอืนเกา่แกต่่างๆ  น าชมย่าน People Square ศนูย์กลางทางธุรกจิ
และการบรหิาร 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น าท่านเข้าชมพระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน Diocletian Palace สรา้งขึน้จากพระประสงคข์องจกัรพรรดิด์โิอคลี

เธีย่นแห่งโรมนั เมือ่ตน้ครสิต์ศตวรรษที ่4 ซึง่ตอ้งการสรา้งพระราชวงัส าหรบับัน้ปลายชวีติของพระองค ์
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ภายในพระราชวงัประกอบดว้ย วหิารจูปิเตอร ์สสุานใต้ดนิ Catacombes ทีม่ชีือ่เสยีงและวหิารต่างๆ น าท่าน
ชมหอ้งโถงกลางซึง่มทีางเดนิทีเ่ชือ่มต่อสูห่อ้งอื่นๆ ชมลาน Peristyle ซึง่ลอ้มดว้ยเสาหนิแกรนิต 3 ดา้นและ
เชือ่มต่อดว้ยโคง้เสาทีต่กแต่งดว้ยชอ่ดอกไมส้ลกัอย่างวจิติรสวยงามชมยอดระฆงัแห่งวหิาร, แท่นบชูาของ
เซนต์โดมนิสัและเซนต์สตาดอิุส ซึง่อยู่ภายในวหิาร และองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกดว้ย 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองดบูรอฟนิค Dubrovnik เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นหนึ่งในเมอืงเกา่ทีส่วยทีสุ่ดของ
ยุโรป จนไดร้บัสมญานามวา่ “ไขม่กุแห่งทะเลอะเดรยีตกิ” (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Adrina Dubrovnik หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัทีห้่า  ดบูรอฟนิค-โทรเกียร-์ดโูกโพเลีย 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 น าท่านชม เมืองดบูรอฟนิค เมืองศนูยก์ลางการท่าโบราณ ที่กลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัของโครเอเชยี 
ไมว่า่จะเป็นตวัเมอืงสวยมากเสน่ห์และววิทะเล น าท่านเดนิชมเสน่ห์ของเขตเมอืงเกา่ ซึง่องคก์ารยูเนสโกได้
ขึน้ทะเบยีนใหด้บูรอฟนิคเป็นเมอืงมรดกโลกเชน่กนั น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า เพ่ือน าท่านขึน้
กระเช้า ชมทศันียภาพจากมมุสงูทีร่ายลอ้มดว้ยน ้าทะเลสฟ้ีาใสดุจราวแสงสะทอ้นของครสิตอลโอบลอ้มเมอืง
เกา่ไว ้ดว้ยความสวยงามของบา้นเรอืนสขีาว มงุดว้ยหลงัคาสสีม้ อนัเป็นภาพทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงดู 

 บรอฟนิค (การขึน้ลงกระเชา้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเอื้ออ านวย หากไมส่ามารถขึน้กระเชา้ได ้ทางบรษิทัจะคนื
เงนิชดเชยค่ากระเชา้ทีท่่านละ 10 ยูโร) จากนัน้น าท่านชมตวัเมอืงเกา่ ทีม่ป้ีอมปราการโบราณความยาว 190 
เมตรลอ้มรอบถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงทีค่วามโดง่ดงัเทยีบไดก้บัแกรนดแ์คนย่อนของอเมรกิาหรอืแกรนด์
คาแนลแห่งเวนิส น าท่านเดนิลอดประตู Pile Gate ทีม่รีปูปัน้ของนกับญุเซนต์เบลส นกับญุประจ าเมอืง  และ
อกีหนึ่งแลนดม์ารก์ของเมอืงน ้าพุโอโนฟรโิอ Onofrio’s Fountain น ้าพุขนาดใหญ่กลางเมอืงทีไ่ดส้รา้งขึน้เมอื
ปี 1430 เพื่อเป็นหนึ่งในจุดกระจายน ้าจากท่อสง่น ้าของเมอืง จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูกบัพระราชวงัสปอน
ซา Sponza Palace พระราชวงัเก่าอายุกวา่ 500 ปี ผสมผสานระหวา่งศลิปะสไตล์โกธคิและเรเนสซองส ์
ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่างราชการ เกบ็รกัษาเอกสารเกา่แกก่วา่ 100,000 ชิน้ และทีต่ ัง้อยู่ตดิกนักค็อือีก 
พระราชวงัเรคเตอร ์Rector’s Palace พระราชวงัทีส่มยักอ่นเป็นทีอ่ยู่ของขนุนางและเป็นเหมอืนศาลาวา่การ 
ทัง้ยงัเป็นคลงัอาวธุ และคกุ พระราชวงันี้มกีารผสมผสานศลิปะจากหลายยุคหลายสมยัแต่เขา้กนัไดอ้ย่างลง
ตวัและสวยงาม และน าท่านเดนิสูย่่านถนนสตราดนั ถนนสายหลกัยาวกวา่ 398 เมตร ทีส่องขา้งทางรายลอ้ม
ไปดว้ยอาคารสไตล์โรมนัโกธคิและเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี และรา้นขายของที่ระลกึต่างๆ
มากมาย **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตาม
อธัยาศยั** 

บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองโทรเกียร ์Trogir เกาะเล็กๆ ทีเ่ป็นอู่อารยธรรมของกรกีโบราณตัง้แต่ 380 ปีกอ่น
ครสิตกาล ซึง่ต่อมาถูกปกครองโดยทรากรุอีุม Tragurium และโรมนั ซึง่โบราณสถานและสิง่กอ่สรา้งของเมอืง
เกา่ ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีคอืจตัุรสัก าแพงเมอืงและป้อมปราการนัน่เอง จนไดร้บัการยกย่องจาก
องคก์ารยูเนสโก ขึน้ทะเบยีนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 
น าท่านเดนิเทีย่วชมภายในเขตเมอืงเก่าทีม่สีถาปัตยกรรมในสไตล์กรกี-โรมนัโบราณ อาทเิชน่ ประตูเมอืง ที่
ไดม้กีารบรูณะขึน้ใหมใ่นเมือ่ศตวรรษที ่16 หอนาฬกิาทีส่รา้งขึน้ในสมยัที ่14 ผา่นชมมหาวหิารเซนต์ 
ลอวเ์รนซ์ St.Laurence Cathedral ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 ใชเ้วลากอ่สรา้งนบัสบิปี ทีม่คีวามงดงามดว้ย
กรอบและบานประตูหนิแกะสลกัทีม่รีปูปัน้สงิโต อดมั&อฟี และรปูสลกันกับญุองคส์ าคญั จากนัน้น าท่าน
เดนิทางต่อจนกระทัง่ถงึ เมืองดโูกโพเลีย Dugopolie เมอืงทีก่ าลงัไดร้บัการพฒันาเป็นอย่างมากจากรฐับาล
โครเอเชยี ตัง้อยู่ไมไ่กลจากเมอืงโทรเกยีและเมอืงสปลทิและตัง้อยู่ระหวา่งเมอืงซาเกรบและดบูรอฟนิค  
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 
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จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Katarina หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัทีห่ก  ดโูกโพเลีย-ซิเบนิค-ซาเกรบ-ช้อปป้ิง Designer Outlet Croatia 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  น าท่านเดนิทางสูเ่มืองซีเบนิค Sebinik เมอืงเกา่มรดกโลกปากแมน่ ้าทะเลเอเดรยีตกิ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง)  น าชมจตัุรสัเมอืงเกา่ซเีบนิคทีล่อ้มรอบไปดว้ยอาคารเก่าแกท่ีถู่กตดัแปลงป็นรา้นขายยา 
รา้นแวน่ตา รา้นเสือ้ผา้บตูิก และอกีมากมาย เมอืงซเีบนิกแตกต่างจากเมอืงรมิฝัง่ทะเลอะเดรยีตกิทัว่ไป
เพราะสรา้งโดยชาวกรกี กอ่นทีโ่รมนัจะเขา้มามอีทิธพิล ต่อมาภายหลงัตกเป็นเมอืงขึน้ของเวเนเชยีน หรอืเว
นสิ ทุกวนันี้จงึยงัเหน็สถาปัตยกรรมหลายแห่งทัว่เมอืงจะกรุน่ไปดว้ยกลิน่อายสไตล์เวเนเชยีนอย่างชดัเจน 
น าท่านแวะถ่ายรปูภายนอกกบัมหาวหิารเซนต์เจมสห์รอืมหาวหิารเซนต์จาคอบ อีกหนึ่งมรดกโลกของ
ประเทศโครเอเชยี ตัง้อยู่ทีเ่มอืงซเีบนิคบนชายฝัง่ดลัเมเชยีน ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งในแบบผสม
ระหวา่งศลิปะทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีดลัเมเชยีและทสัคานี เนื่องจากใชส้ถาปนิกในการออกแบบ
ถงึ 3 คน และมคีวามเชีย่วชาญทีแ่ตกต่างกนั โดยสรา้งเสรจ็ในปี 1535 ดว้ยโครงสรา้งทีม่าจากหนิปนูสขีาว
ลว้นๆ ไมม่วีสัดอุื่นปลอมปน ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานรูปปัน้นักบุญเจมสห์รอืจาคอบตามภาษาโครแอต ซึง่
เป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองด้วยเมนูพาสต้าซีฟู้ด 

บ่าย  น าท่านเดนิกลบัสูเ่มืองซาเกรบ Zagreb เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยีดนิแดนแห่งทะเลเอเดรยีตคิ ซึง่มี
ความเกา่แกแ่ฝงดว้ยเสน่ห์และมนต์ขลงั ซาเกรบเป็นเมอืงแห่งศลิปวฒันธรรมและเจรญิรุง่เรอืงมาตัง้แต่สมยั
ศตวรรษที ่11 ปัจจุบนัชาวโครเอเชยีมวีถิชีวีติเยีย่งชาวยุโรปทีเ่จรญิโดยทัว่ไป การคมนาคมภายในกรงุ
ซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชร้ถรางเป็นพาหนะทัว่ทัง้เมอืง(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5  ชัว่โมง) จากนัน้น า
ท่านแวะชอ้ปป้ิงที ่Designer Outlet Croatia ไมไ่กลจากเมอืงซาเกรบ ใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้จากเอ๊าท์เลต็ที่
ต่างน 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 เป็นตน้ **เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าหรือเดินเล่นช้อปป้ิงภายในเอา๊ท์
เลต็ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยัภายในเอา๊ท์เลต็** 
สมควรแกเ่วลานดัหมายน าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Aristos หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็  ซาเกรบ (โครเอเชีย)-ดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์)  
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  น าท่านชมเมืองเก่าซาเกรบทีม่ฐีานะเป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของโครเอเชยี ตัง้อยู่
ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมอืงเก่าแกต่ัง้แต่ยุคโรมนักอ่นจะคอ่ยๆ ขยายใหญ่ขึน้เรือ่ยๆ 
ปัจจุบนัเป็นเมอืงศนูย์กลางการท่องเทีย่วของโครเอเชยี ดว้ยเสน่ห์ทีม่ากลน้ มุง่หน้าสูจ่ตัุรสัดงัในเขตเมอืงเก่า 

  น าท่านชมโบสถ์ประจ าเมอืงเก่าเซนต์แคทเธอรนี St. Catherine โบสถ์แบบบารอ็คสขีาวน่าประทบัใจ  จตัุรสั
เจลาซคิ Jelacic Square ศนูย์กลางเมอืงเก่าตัง้แต่ศตวรรษที ่17 จุดเดน่ของจตัุรสัแห่งนี้กค็อืรปูปัน้ของ
โจเซฟ เจลาซคิ ทีน่ัง่อยู่บนหลงัมา้หนึ่งในบคุคลส าคญัของโครเอเชยีและเป็นจตัุรสักลางเมอืงทีล่อ้มรอบดว้ย
หา้งรา้นน าสมยั  

11.30 น.  น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุซาเกรบ และให้ท่านเผือ่เวลาส าหรบัการท าคืนภาษีท่ีสนามบิน 

15.25 น.  ออกเดินทางจากกรงุซาเกรบ โดย Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-130 
23.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสนามบินนครดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง 
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วนัทีแ่ปด  เอมิเรตส์ (ดไูบ)-สนามบินสุวรรณภมิู 
02.50 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ  โดย Emirates Airlines เท่ียวบินท่ี EK-384 
12.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

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

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

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
 
 
อตัราค่าเดินทาง  4-11 ก.ย. / 10-17 ต.ค.2562 
 

Croatia Wonder 8 Days / EK 4-11 ก.ย. / 10-17 ต.ค.62 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 56,900 
พกัเด่ียวเพ่ิม ท่านละ 7,900 
ท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยูแ่ล้ว ราคาท่านละ 32,900 
  

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
**ไมร่วมค่าทิปคนขบั, มคัคเุทศกท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท    

ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง ** 
 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเดก็ และจะต้องช าระ

มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์ันที 
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 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง
ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอ 
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทกุกรณี 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 21 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม
เอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่า 
 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดย Emirates Airlines เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ดไูบ-ซาเกรบ-ดไูบ-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(2 ท่าน / 1 หอ้ง) *บางโรงแรมและบางเมอืงไมม่หีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ,  คา่อาหารและเครือ่งดืม่, ค่ารถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมการยื่นวซี่าโครเอเชยี 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่10 
พ.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของ
สายการบนิ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, มคัคเุทศก์ท้องถ่ินและหวัหน้าทวัรท่ี์เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท ช าระ

พร้อมค่าทวัรก่์อนคณะออกเดินทาง 
 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัย์สนิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยก

กระเป๋าจะตอ้งช าระคา่ทิปตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
 คา่อาหารหรอืเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่น ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดืม่ระหว่างทวัร)์ 
 คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, การปรบัค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืการปรบัคา่บรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่า 

หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได ้
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การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 60 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าคา่ตัว๋โดยสารของท่านนัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดั

จ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 60 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่วา่จ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่ชดัเจน
ในเรือ่งการสูบบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตโครเอเชีย) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 21 วนั 

-    ผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าไม่จ าเป็นต้องมาแสดงตนท่ีศนูยย่ื์นวีซ่าหรือสถานทูต 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการกรอกแบบฟอรม์ออนไลน์และท าการนัด
หมายย่ืนวีซ่า 

-    ในวนันัดหมายย่ืนวีซ่าจะต้องน าส่งหนังสือเดินทางฉบบัจริงเข้าสู่สถานทูต และระหว่างรอผลวีซ่า
อนุมติั ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

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

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบับดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอน
แทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
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- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
วนัเดอืนปีทีเ่ขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน,พรอ้มระบวุนัลาหยุดตามรายการทวัร ์ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับ
จากวนัยื่นวซี่า เป็นตน้ และใชค้ าวา่ “To Whom It May Concern” แทนชือ่สถานทูตทีย่ื่น 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร ,พรอ้มระบวุนัลาหยุดตามรายการทวัร ์ออกมาไม่
เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยหนงัสอืรบัรองบรษิทัจะตอ้งคดัส าเนามาไมต่ ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 

 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม
แสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) และใชค้ าว่า “To Whom It May Concern” แทนชือ่สถานทูตทีย่ื่น 
 กรณีทีศ่กึษาอยู่ต่างประเทศ ตอ้งใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาฉบบัจรงิ เท่านัน้ 
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร Bank Certification ออกมาไมเ่กนิ 15 วนั นบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า  
- ใชส้ าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์สว่นตวัแสดงชือ่เจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และปรบัสมุด

อพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้หรอืไมเ่กนิ 7 วนันบัจากวนันัดหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรก
ทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัช ี(สถานทูตอาจมกีารขอดสูมุดเงนิฝากฉบบัจรงิของท่านในบางกรณี) 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเกา่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสดุ ไมเ่กนิ 7 วนันับจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไมม่กีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หรอืกรณีตอ้งมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยื่นขอ
วซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบ้คุคลในครอบครวัดว้ย แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมี
ส าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนี้อย ฝ่ายทีม่ ี



CroatiaWonder8D/EK, Sep-Oct2019     12 

การเงนิมากกวา่จะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบชุื่อและความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์
อกัษรดว้ย รวมถงึการขอจดหมายรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร Bank Certification และระบรุบัรองคา่ใชจ้่ายใหอ้ีก
ฝ่ายหนึ่งโดยระบชุือ่ลงไปในจดหมายรบัรองทางการเงนิดว้ย 

- กรณีทีต่อ้งรบัรองค่าใชจ้่ายในการเดนิทางจะตอ้งเป็นญาตทิีม่สีายเลอืดเดยีวกนั เชน่ บตุร บดิา มารดา พี ่น้อง สาม ี
ภรรยา เท่านัน้ 

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

o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย รวมถงึแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอื
ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางของมารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย รวมถงึแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาหน้า
หนงัสอืเดนิทางของบดิามาดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบคุวามสมัพนัธ์กบัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย รวมถงึแนบ
ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางของบดิาและมารดามาดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

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

**กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดา ลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่าดว้ย** 
**ท่านไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสารส าเนาทุกชนิด ใหท้่านเซน็เฉพาะในแบบฟอรม์ใบสมคัรวซี่าเท่านัน้** 
 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิทัฯ 
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***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าโครเอเชีย 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไมเ่หมอืนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมอืนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศูนยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถว้น อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แมบ่า้น / อาชีพอิสระ /  

ไมไ่ด้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-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 ................................................................... 
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 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 ่กรุณาแจง้ระดบัช ัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

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

 

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

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบุ)........................................................................................................          

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

    ตัง้แตว่นัท่ี ......................................  ถึงวนัท่ี .........................................

    รวม ........... วนั 

   

   ทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

 

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

 

 
 

 


