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        ก ำหนดกำรเดินทำง                                                                            
 

วันที่     14-22 เม.ย. 61 (สงกรำนต์) 59,900.- 

วันที่     28 เม.ย.- 6 พ.ค. 61 53,900.- 

วันที่     3-11, 17-25 พ.ค., 24 พ.ค.- 1 ม.ิย. 61 53,900.- 

วันที่     6-14 มิ.ย. 61 53,900.- 

 

วัน โปรแกรมกำรเดินทำง เช้ำ เท่ียง ค่ ำ 
โรงแรมที่พัก  
หรือ เทียบเท่ำ 

1 กรุงเทพฯ – ดูไบ ✈ ✈ ✈  

2 ดูไบ –  โครเอเชีย – โอพาเทีย ✈ ✈ O GRAND ADRIATIC I 

3 โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพลติวเิซ่ – ซาดาร์ O O O KOLOVARE 

4 ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลเีธี่ยน – สตอน – ดูบรอฟนิค O X O DUBROVNIK ADRIA   

5 ดูบรอฟนิค – น่ังกระเชา้จุดชมววิ – เขตเมืองเกา่  O O X DUBROVNIK ADRIA 

6 ดูบรอฟนิค – โทรเกียร์ – ซิเบนิค O O O PUNTA VODICE   

7 ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง  O O X PHOENIX   

8 ซาเกรบ – สนามบิน O ✈ ✈  

9 ดูไบ – กรุงเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

 

วันแรก    กรุงเทพฯ – ดูไบ 

22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคำน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วันที่สอง  ดูไบ – โครเอเชีย – โอพำเทีย    

01.15 น. ออกเดินทางสูดู่ไบ โดยสำยกำรบินเอมเิรตส์ โดยเทีย่วบินที่ EK 385 

***วันที่ 6-14 มิ.ย. 61 ออกเดินทำงเวลำ 01.35 น.*** 

 

04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบเพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง  

08.15 น. ออกเดินทางต่อสูก่รุงซาเกรบ โดยเที่ยวบินที่ EK129   

12.20 น. ถึงสนามบินกรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย(Croatia) (เวลา  
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  ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 25 

มีนาคม 2561) น าท่านออกเดินทางสู่ แคว้นอิสเตรีย (Istria) ชม เมืองโอพำ

เทีย (Opatija) เป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกริมทะเลเอเดรียติก มี

บ้านพักตากอากาศสไตลอ์อสเตรียที่เรียงรายอยู่ตามชายฝ่ัง น าท่านเที่ยวชมเมือง

ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของบ้านพักริมชายฝ่ัง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสำว

กับนกนำงนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปปั้นหญิงสาวที่งดงามที่

มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ 

ระยะทาง 183 ก.ม.

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 
 
 
 
 
 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง  

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั โรงแรม GRAND ADRIATIC หรือเทียบเทำ่  

 

วันที่สำม  โอพำเทีย – อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ่ – เมืองซำดำร์ 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติพลิตวิเซ่ (Plitvice National 

Park) ซ่ึงได้รับการข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ อุทยานน้ีมีพื้นที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตาราง

กิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าและพื้นน้ าครอบคลุมประมาณ 

2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งที่มีความงดงาม

แตกต่างกัน น าท่านเข้าชมความงามของอุทยาน Lower Lake โดยล่องเรือ

ข้ำมทะเลสำบ Jezero Kozjak ***ในกรณีที่ทะเลสาบเป็นน้ าแข็งจนไม่

สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทคืนเงินท่านละ 5 ยูโร*** ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่

ที่สุดในอุทยานแห่งน้ี อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างข้ึนสู่

ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลังการ

ของ Lower Lake ที่ประกอบด้วยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ 

Kaluderovac เป็นต้น น าท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่

เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน ชม Veliki Slip ชมน้ าตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน

มีความสูงถึง 70 เมตร 

ระยะทาง 164 ก.ม.

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หมูหัน) 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซำดำร์ (Zadar) เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี

มาแล้ว และเป็นเมืองท่าส าคัญซ่ึงตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเล         

 

 

ระยะทาง 119 ก.ม.



    หน้า 3 จาก 16 

เอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์

ส าคัญประจ าเมือง โบสถ์อนำสตำเชีย (The Cathedral of St. Anastasia) 

เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกสร้างข้ึนในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เป็น

โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นดัลมัลเชีย น าท่านชมบริเวณด้านนอก โบสถ์เซนต์ 

โดแนท  ซ่ึงเป็นโบสถ์ส าคัญประจ าเมืองอีกแห่งหน่ีง ชมโรมันฟอรัมหรือย่าน

ชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปีก่อนที่นักโบราณคดีได้ใช้ความอุตสาหะในการขุด

ค้นพบหลักฐานส าคัญต่างๆ รวมทั้งที่อยู่อาศัยชาวโรมัน  

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 

 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง   

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม PINIJIA  หรือเทียบเทำ่   

 

วันที่สี่      ซำดำร์ – สปลิท – พระรำชวังดิโอคลีเธี่ยน – สตอน – ดูบรอฟนิค 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ 

ซ่ึงอยู่ในแคว้นดัลเมเชีย อันเป็นต้นก าเนิดของสุนัขพันธุ์ดัลเมเชี่ยนที่โด่งดัง เที่ยว

ชมเมืองสปลิท ที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบด้วย ศาลาว่า

การเมืองสไตล์เรอเนซองส์ สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือน

เก่าแก่ต่างๆ น าท่านชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจและ         

ก า ร บ ริ ห า ร  น า ท่ า น ช ม  พ ร ะ ร ำ ช วั ง ดิ โ อ ค ลี เ ธี่ ย น  (Diocletian 

Palace) องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.

1979 สร้างข้ึนจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแห่งโรมัน ซ่ึงต้อง    

การสร้างพระราชวังส าหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์หลังจากสละบัลลังก์ ภายใน

พระราชวังประกอบด้วย วิหำรจูปิเตอร์ (Catacombes) สุสานใต้ดินที่มี

ชื่อเสียง และวิหารต่างๆ น าท่านชมห้องโถงกลางซ่ึงมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้อง

อื่นๆ ชม ลำน Peristyle ซ่ึงล้อมด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วย

โค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตร สวยงาม ชม ยอดระฆังแห่ง

วิหำร (The Cathedral Belfry) แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาดิ

อุส ซึ่งอยู่ภายในวิหาร  

ระยะทาง 158 ก.ม.

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน  

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (Ston) เมืองที่มีชื่อเสียงในเร่ืองของอาหารทะเล ระยะทาง 186 ก.ม.

ใชเ้วลาเดินทาง
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รสเลิศ และมีฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมที่มีชื่อเสียง โดยท่านจะได้ชิมหอยนำงรม

สดๆ จำกฟำร์มพร้อมจิบไวน์ช้ันดี ซ่ึงเมืองสตอนเป็นเมืองที่เปรียบเสมือน

ตัวแทนของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมยุคกลางคือก าแพงเมืองโบราณ ซ่ึงถูก

สร้างข้ึนเพื่อล้อมรอบเมือง โดยก าแพงโบราณแห่งน้ีใช้เวลาในการก่อสร้าง

ประมาณ 200 ปี มีความยาวมากกว่า 5.5 กิโลเมตร แม้ว่าในอดีตน้ันตัวก าแพง

เคยถูกระเบิดในสงครามปีค.ศ. 1991 และแผ่นดินไหวเมื่อปีค.ศ. 1996 แต่ก็

สามารถคงอยู่มาจนได้ถึงทุกวันน้ี  

ประมาณ 2.45 ชม. 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยนำงรม)  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค (Dubrovnik) โดยเดินทาง

เลียบชายฝั่งทะเลเอเดรียติก เดินผ่านบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือน

หลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝ่ัง โดยเมืองดูบรอฟนิคได้ชื่อว่าเป็นหน่ึง

ในเมืองเก่าที่สวยที่สดุในยุโรป สมญานาม ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก เป็นเมือง

ที่มีอ านาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า จึง

ได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์ วิหาร 

จัตุรัส น้ าพุ และบ้านเรือนต่างๆ และได้รับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอย่างงดงาม

ตามยุคสมัย 

ระยะทาง 55 ก.ม.

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม. 

 

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม DUBROVNIK ADRIA  หรือเทยีบเทำ่  

 

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง      ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้ำจุดชมวิว – เขตเมืองเก่ำ 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ัน น่ังกระเช้ำสู่ SRD HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค ท่าน

จะได้ถ่ายรูปเมืองเก่าดูบรอฟนิคจากมุมสูง ภูมิทัศน์ที่รายล้อมด้วยน้ าทะเลสีฟ้าใส

ดุจราวแสงสะท้อนของคริสตัลโอบล้อมเมืองเก่าไว้ ด้วยความสวยงามของ

บ้านเรือนสีขาวมุงด้วยหลังคาสีส้ม อันเป็นภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองดูบรอฟ

นิคที่พลาดไม่ได้   

 
 
 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

บ่ำย  จากน้ันพาท่านเดินชมเสน่ห์ของ เขตเมืองเก่ำ (Old Town) ซ่ึงองค์การ

ยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตัว

เมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์
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ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส 

น าท่านเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจ า

เมือง เพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ชม น้ ำพุ Onofrio ซ่ึงเป็นตั้งเป็นเกียรติแก่ของ

สถาปนิกผู้สร้างน้ าพุแห่งน้ี ถ่ำยรูปกับ The Cathedral Treasury หน่ึงใน

โบสถ์เก่าแก่ที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ท าการค้าขายกันในอดีต น า

ท่านถ่ายรูปกับ หอนำฬิกำโบรำณ (Bell Tower Clock) จากน้ันน าท่าน

ถ่ายรูปกับ พระรำชวังเรคเตอร์ (Rector's Palace) พระราชวังที่สร้างข้ึนโดย

ผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค เรเนซองส์และบาโร๊ค น าท่านแวะชมและถ่ายรูป

กับ สปอนซำ พำเลส (Sponza Palace) สร้างข้ึนโดยศิลปะแบบโกธิค เรเน

ซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารและส านักงานส่วน

ราชการ น าท่านเดินผ่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตรที่สองข้าง

ทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมัน โกธิค และร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม 

ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย 

ค่ ำ อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย  

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม DUBROVNIK ADRIA หรือเทียบเทำ่  

 

วันที่หก    ดูบรอฟนิค – โทรเกียร์ – ซิเบนิค  

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้

กับแผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเมื่อ 380 ปีก่อนคริสตกาล บ้านเรือน

ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสไตล์เรเนซองค์และบาโร๊ค ซ่ึงองค์การยูเนสโกได้ข้ึน

ทะเบียนให้เมืองโทรเกยีร์เป็นมรดกโลกในป ี1997 น าท่านชมเขตเมืองเก่า สัมผัส

อาคาร บ้านเรือน ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เช่น 

ประตูเมือง Kopnena Vrata ซ่ึงได้บูรณะข้ึนใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 น าท่าน

ถ่ำยรูปกับมหำวิหำรเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) ที่ประตู

ทางเข้ามีการแกะสลักเป็นเร่ืองราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา 

ระยะทาง 255 ก.ม.

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซิเบนิค (Sibenik) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแม่น้ าทะเล  

เอเดรียติค น าท่านชม จัตุรัสเมืองเก่ำซีเบนิค ที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่

ถูกตัดแปลงเป็นร้านขายยา ร้านแว่นตา ร้านเสื้อผ้าบูติก และอีกมากมาย เมือง

ระยะทาง 73 ก.ม.

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม. 

 



    หน้า 6 จาก 16 

ซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝั่งทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก 

ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองข้ึนของเวเนเชียน 

หรือเวนิซ ทุกวันน้ีจึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วยกลิ่น

อายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน ถ่ำยรูปกับชมมหำวิหำรเซนต์เจมส์หรือมหำ

วิหำรเซนต์จำคอบ คืออีกหน่ึงมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ที่เมือง

ซีเบนิคบนชายฝั่งดัลเมเชียน ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมการส่อสร้างในแบบผสม

ระหว่างศิลปะทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดัลเมเชีย และทัสคานี เน่ืองจาก

ใช้สถาปนิกในการออกแบบถึง 3 คน และมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน โดย

สร้างเสร็จในปี 1535 ด้วยโครงสร้างที่มาจากหินปูนสีขาวล้วนๆ ไม่มีวัสดุอื่น

ปลอมปน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นนักบุญเจมส์หรือจาคอบตามภาษาโคร

แอต ซึ่งเป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู 

 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง   

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม PUNTA VODICE  หรือเทียบเทำ่   

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง             ซิเบนิค – ซำเกรบ – ตลำดกลำงเมือง  

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซำเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย

ดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซ่ึงมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง 

ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11   

ปัจจุบันชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคม

ภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะทั่วทั้งเมือง 

ระยะทาง 339 ก.ม.  

ใชเ้วลาเดินทาง 

ประมาณ 4 ชม. 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บ่ำย น าท่ าน เดินเที่ ยว เมืองซำเกรบ  ถ่ าย รูปกับมหำวิหำรเซนต์สตีเฟน               

(St. Stephen Cathedral) ซ่ึงมียอดแหลมทรงกรวยคู่บนยอดวิหารตกแต่ง

อย่างงดงาม สามารถเห็นได้จากทกุมุมในซาเกรบ มหาวิหารน้ีได้รับการบูรณะใหม่

อีกหลายคร้ัง จนกระทั่งรูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิคดังปัจจุบัน 

ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากการบูรณะก่อสร้างในปีค.ศ. 1880 จากน้ันน าชม ตลำด

กลำงเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส มีดอกไม้

ประดับและผลไม้ราคาถูกวางขายมากมาย  

 

ค่ ำ อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย   

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม PHOENIX  หรือเทียบเท่ำ    
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วันที่แปด  ซำเกรบ – สนำมบิน  

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านสู่เขต Upper Town แวะถ่ายรูปกับ วิหำรเซนต์มำร์ก (St. Marks 

Church) ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าซาเกรบ สร้างข้ึนในราวศตวรรษที่ 13 

หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีต่างๆ ซ่ึงเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของซาเกรบ โครเอเชีย 

สโลวี เ นีย และ ดัลมาเชีย ซ่ึงค ร้ังหน่ึงเคยเป็นประเทศเดียวกัน (อดีต

ยูโกสลาเวีย) น าท่านชมโบสถ์ประจ ำเมืองเก่ำเซนต์แคทเธอรีน (St. 

Catherine) โบสถ์แบบบาโรกสีขาวน่าประทับใจ แวะชมจัตุรัส Trg Ban 

Jelacic Square จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านน าสมัย ชมอนุสำวรีย์ 

Ban Josip Jelacic ผู้ย่ิงใหญ่ ผู้ซ่ึงต่อสู้เพื่อความอสิระจากชาวฮงักาเรียนเมือ่ปี 

ค.ศ. 1848  

 

11.00 น. น าเดินทางสู่สนามบินซาเกรบ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี

ภายในสนามบิน 

 

15.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK130  

23.05 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน  

วันที่เก้ำ    ดูไบ – กรุงเทพฯ 

03.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK384  

12.30 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

***วันที่ 24 พ.ค.- 1 มิ.ย. 61 และ 6-14 มิ.ย. 61 ถึงกรุงเทพฯ เวลำ 

12.30 น.*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่น ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

กรุณำอ่ำนหมำยเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์ ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก 

เช่น กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR  

ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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จะแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5.เมื่อทำ่นท ำกำรซื้อโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำทำ่นรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมำยเหตุทุกข้อแลว้ 

ในกรณีที่ลกูค้ำต้องออกต๋ัวโดยสำรภำยในประเทศกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง 

มิฉะนั้นทำงบริษัทฯจะไมข่อรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 
 

โปรแกรม : Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน โดยกำรบินเอมิเรตส์ (EK) 
 

ก ำหนดวันเดินทำง:           14-22 เม.ย. 61 (สงกรำนต์)  

 

ก ำหนดวันเดินทำง:           28 เม.ย.- 6 พ.ค. 61 

3-11, 17-25 พ.ค., 24 พ.ค.- 1 มิ.ย. 61 

6-14 มิ.ย. 61  

อัตรำค่ำบริกำร รำคำ 

ผู้ใหญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาทา่นละ 59,900.- 

ผู้ใหญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณำอ่ำนข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 59,900.- 

พักห้องเด่ียว เพิ่มทำ่นละ 5,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 59,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(กรุณำอ่ำนข้อมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 
59,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน ลดท่ำนละ  18,000.- 

ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวซี่ำประเทศโครเอเชีย 

(ผู้ยื่นวีซ่ำต้องช ำระเงินมำพร้อมเงินมัดจ ำ เป็นจ ำนวนเงินโดยประมำณ 5,500 บำท เน่ืองจำกไม่ต้องมำ

โชว์ตัวกบัสถำนฑูต ทำงบริษัทท ำกำรย่ืนแทน) 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่ำนละ 

(รำคำสำมำรถยืนยันได้กต่็อเมื่อที่น่ัง confirm เท่ำน้ัน) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม ** 

อัตรำค่ำบริกำร รำคำ 

ผู้ใหญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาทา่นละ 53,900.- 

ผู้ใหญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณำอ่ำนข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 53,900.- 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศและเหตุสุดวิสัยต่ำงๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ 

โดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 
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1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล  

(หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทำงบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน] 

- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]  

**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

8.  มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

  

 

 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าน้ าหนัก

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตัว ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

พักห้องเด่ียว เพิ่มทำ่นละ 6,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 53,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(กรุณำอ่ำนข้อมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 
53,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน ลดท่ำนละ  18,000.- 

ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวซี่ำประเทศโครเอเชีย 

(ผู้ยื่นวีซ่ำต้องช ำระเงินมำพร้อมเงินมัดจ ำ เป็นจ ำนวนเงินโดยประมำณ 5,500 บำท เน่ืองจำกไม่ต้องมำ

โชว์ตัวกบัสถำนฑูต ทำงบริษัทท ำกำรย่ืนแทน) 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่ำนละ 

(รำคำสำมำรถยืนยันได้กต่็อเมื่อที่น่ัง confirm เท่ำน้ัน) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม ** 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
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3. ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นรำคำ 

4. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง 

5. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเก้นประเทศโครเอเชีย 

(ผู้ยื่นวีซ่ำต้องช ำระเงินมำพร้อมเงินมัดจ ำ เป็นจ ำนวนเงิน 5,500 บำท เน่ืองจำกไม่ต้องมำโชว์ตัวกับ

สถำนทูต ทำงบริษัทท ำกำรย่ืนแทน) 

6. ค่ำทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงำนขับรถ (20 ยูโร) 

7. ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย (โดยมำตรฐำน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 9 x 3 = 27 ยูโร ) 

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

 

 

1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 21,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได้รับ

เงินมัดจ ำแล้วเท่ำน้ัน 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หำกไม่ส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนุญำตยกเลิกกำรจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ที่เกิดข้ึน 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก ผู้สูงอาย ุมีโรคประจ าตัว หรือไมส่ะดวก

ในการเดินทางทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวต้องใหก้ารดูแลสมาชิก

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคีวามจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์

ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูตมิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณาของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง

บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่

ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

เงื่อนไขกำรจอง 

 

ข้อมูลเบื้องต้นในกำรเตรียมเอกสำรยื่นวีซ่ำและกำรยื่นขอวีซ่ำ 

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทำงบริษัทขอเก็บค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนกำรเดินทำง 

หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมัติวีซ่ำ หรือ ยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุ 

จ ำเป็นทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง 
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3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน

พ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน 

ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้กับทาง

บริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหายบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ 

และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

 

 

1.   ทางบริษัทได้ส ารองที่น่ังพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 – 5,000 บาทแล้วแต่สาย

การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.   หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ตามที่เกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่าน้ัน 

 

 

 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 11,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 21,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะ

เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนที่บริษัทฯก ำหนดไว้ (30 ท่ำนข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสำร บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่ำทัวร์

ทั้งหมด    

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

 

9. กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมอืงได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่ำทัวร์ทั้งหมด 

 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่ำง

ประเภทอำจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ันกัน และบำงโรงแรมอำจจะไม่มี

ห้องพักแบบ 3 ท่ำน ซึ่งถ้ำเข้ำพัก 3 ท่ำน อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 

เตียงพับเสริม หรือ อำจมีควำมจ ำเป็นต้องแยกห้องพักเน่ืองจำกโรงแรมน้ัน

ไม่สำมำรถจัดหำได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมใน

กรณีที่อำจมีกำรแยกห้องพัก 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และ

ไม่มีอ่างอาบน้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซี่ำเชงเก้น (โครเอเชีย)  

ใช้เวลำท ำกำรอนุมัติวีซำ่นับจำกวันยื่นประมำณ 21 วันท ำกำร  

ยื่นวีซ่ำไม่ต้องแสดงตนทีศู่นย์ย่ืนวีซ่ำ VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ์) เอกสำรกรุณำเตรียม 2 ชุด  

ยกเว้น เอกสำรที่ออกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงต้องน ำส่งเข้ำสถำนทตู 

และระหว่ำงรอผลกำรอนุมัติวีซ่ำ ไม่สำมำรถดึงหนังสือเดินทำงออกมำได้ 
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**ลูกค้ำกรุณำอย่ำยึดติดกับกำรยื่นขอวีซ่ำในอดีต  

เพรำะสถำนทูตมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสำรกำรยื่นอยู่ตลอด** 

 

1. หนังสือเดินทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับ

ประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และ

หนังสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

***ในกรณีที่ถือพำสปอร์ต สัญชำติไทย แต่พ ำนักอยู่ต่ำงประเทศ, ท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ 

หรือนักเรียน นักศึกษำศึกษำอยู่ต่ำงประเทศ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของทำงบริษัทให้ทรำบ

ทันที เพรำะกำรยื่นขอวีซ่ำจะมีเง่ือนไข และ ข้อก ำหนดของทำงสถำนทูตต้องกำรเพิ่มเติม 

และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถยื่นขอวีซ่ำในประเทศ

ไทยได้ ข้อก ำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทำงที่ถือพำสปอร์ต

ต่ำงชำติด้วย*** 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (พื้นหลัง

ขาวเท่าน้ัน ถา่ยไม่เกิน 6 เดอืนห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ ไม่

ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไมเ่ลอะหมึก) 

3. หลักฐำนกำรเงิน 

3.1 กรณีผู้เดินทำง ออกค่ำใช้จ่ำยเอง  

3.1.1 ใช้หนังสอืรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE  

ที่ออกจำกทำงธนำคำร (ตอ้งสะกดชื่อให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ต้องมตีราประทับ และลายเซ็นจาก

ธนาคาร) กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้า เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยืน่ได้ไม่เกิน 15 วัน

หลังจากธนาคารออกให้ (สถานทตูอาจขอดูสมดุเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี) 

3.1.2 ส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไปส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน 

(รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 

7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เท่าน้ัน) 

3.2 กรณีผู้เดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคา่ใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง 

ที่มีสายเลอืดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทา่น้ัน) 

3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยในการเดินทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2 ถ่ายส ำเนำสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 

3.2.2. ต้องท า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่าน้ัน (เป็นบญัชีเดียวกันกับส าเนาสมดุบญัชี) 

ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบชุื่อเจ้าของบญัชี (บคุคลทีอ่อกคา่ใช้จา่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอร์ต และบุคคลที่เจา้ของบัญชีออกค่าใช้จา่ยให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้า

พาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใช้เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไมเ่กิน 15 

วัน หลังจากธนาคารออกให ้  

**สถำนทูตไม่รับพจิำรณำบัญชีติดลบ บัญชีฝำกประจ ำ บญัชีกระแสรำยวัน 

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตรำสำรหน้ี กองทุน และสลำกออมสิน** 
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4. หลักฐำนกำรท ำงำน   

- เจ้ำของกิจกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่

เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนักงำน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเร่ิมท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษำ ใชห้นังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

**กรณีศึกษาอยู่ตา่งประเทศ ต้องใช้หนังสือรับรองการเรียนตัวจริง เทา่น้ัน** 

5. เอกสำรส่วนตัว 

- ส าเนาทะเบียนบา้น 

- สูติบตัร(กรณีเดก็อายุต่ ากว่า 18 ป)ี 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 

6. กรณเีด็กอำยุไมถ่ึง 18 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดินทำงไปกบับิดำ จะต้องมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกดั (โดยมารดาจะต้อง

คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำ จะต้องมหีนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดั

หนังสือยินยอมระบใุห้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกบับิดำและมำรดำ ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเดก็ จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณเีด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ยใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณทีี่บิดำหรือมำรดำไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท ำจดหมำยช้ีแจงว่ำท ำไมไม่มี 

passport *** 

- กรณเีด็กอำยุต่ ำกวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่  

7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ำร้องขอวีซ่ำเท่ำน้ัน 

เอกสำรยื่นวีซ่ำอำจมีกำรปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุก

เวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
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แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำเประเทศโครเอเชีย 
 
(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถว้นตำมควำมเป็นจริง เน่ืองจำกจะมีผลต่อกำรพจิำรณำวีซำ่ของท่ำน) 
 

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

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

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

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

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

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

6. ประเทศที่เกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สัญชาติปัจจุบัน ..................................สัญชาติโดยก าเนิดหากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอกชือ่-นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มอี านาจ

ปกครอง/ดูแลผู้เยาว์ 

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

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

11. ที่อยูต่ามทะเบียนบ้านของผู้ขอ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………… 

    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..............................................อีเมล....................................... 

12. อาชีพปัจจุบัน(หากคา้ขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น

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

13. ชื่อบริษัทหรอืร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ่ ที่อยู่ของ

สถาบันศึกษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………….…… 

14.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

15. ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง   มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

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

สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..….  



    หน้า 16 จาก 16 

 

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจ้ัดหาให้ 

   ช าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมำยเหตุ กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นดุลพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทั้งส้ิน 

ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เดินทำงเท่ำนั้น 


