
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

CROATIA Wonder 
ซาเกรบ-โอพาเทีย-พลิตวเิซ่-ซาดาร-์สปลิท-ดบูรอฟนิค-โทรเกียร-์ซีเบนิค 

ชมความอลงัการของธรรมชาติทะเลสาบสเีทอรค์วอยซท่ี์อทุยานพลิทวเิซ่ 

 ชมเมืองมรดกโลกดบูรอฟนิคไขม่กุแห่งทะเลอะเดรียติก   

โดยสายการบินระดับ 5 ดาว กาตา้รแ์อรเ์วยส์ (QR) 

   

 

 

ซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ท่ีมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลังมาต้ังแต่สมัย

ศตวรรษท่ี 11 

โอพาเทีย เมืองท่องเท่ียวริมทะเลท่ีต้ังอยู่ทางตะวันตกของทะเลอะเดรียติก เต็มเป่ียมไปดว้ยมนต์เสน่ห์ของ

บา้นพักริมชายฝ่ัง  

พลิทวเิซ่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติท่ีมีทะเลสาบสีเทอร์ควอยซถึ์ง 16 แห่ง 

ซาดาร ์ เมืองท่ีมีประวัติศาสตร์มากวา่ 3,000 ปี ท่ีมีบทบาทมาต้ังแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน 

ดบูรอฟนิค เมืองท่ีไดช้ื่ อว่าเป็นหน่ึงในเมืองเกา่ท่ีสวยท่ีสดุของยุโรป จนไดรั้บสมญานามวา่ “ไข่มุกแห่งทะเลอะ

เดรียติก” 

ซีเบนิค เมืองเก่ามรดกโลกปากแมน่ า้ทะเลเอเดรียติก แตกต่างจากเมืองริมฝ่ังทะเลอะเดรียติกท่ัวไปเพราะ

สร้างโดยชาวกรีกก่อนท่ีโรมันจะเขา้มามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังถึงตกเป็นเมืองข้ึนของเวเนเชียน 

หรือเวนิซ 
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ก าหนดการเดินทาง  11-18 เม.ย. และ 1-8 พ.ค. 2562  (เพียง 2 กรุ๊ปเท่านัน้) 
 

 วนัแรก กรงุเทพฯ 

17.30 น. นดัคณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการ

บินกาตารแ์อรเ์วยส์  เจา้หนา้ที่พรอ้มคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ

สมัภาระ 

20.55 น. ออกเดินทางส ูก่รงุโดฮา โดยสายการบินกาตา้รแ์อรเ์วยส์ เท่ียวบินท่ี QR833 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการ

เดินทางแต่ละ ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน 

เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซีรีย ์และไดมี้การด าเนินการไวล้่วงหนา้หลายเดือน 

เม่ือเปลี่ยนฤดกูาลเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอ้ย** 

วนัท่ีสอง โดฮา-ซาเกรบ-โอพาเทีย (โครเอเชีย) 

00.10 น. เดนิทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง (โดฮาเวลาชา้กว่าประเทศ

ไทย 4 ชัว่โมง) 

01.55 น. น าท่านออกเดนิทางสูก่รงุซาเกรบ โดยสายการบินกาตา้รแ์อรเ์วยส์  เท่ียวบินท่ี QR215 

07.00 น. เดินทางถึงกรงุซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย  หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจ

รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  น าท่านเดินทางเขา้สู่ กรงุซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของประเทศ

โครเอเชีย ดนิแดนแห่งทะเลเอเดรียตคิ ซ่ึงมีความเก่าแก่แฝงดว้ยเสนห่แ์ละมนตข์ลงั ซาเกรบเป็น

เมอืงแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 11 ปัจจบุนัชาวโครเอเชยีมวิีถี

ชวิีตเย่ียงชาวยโุรปที่เจริญโดยทัว่ไป การคมนาคมภายในกรงุซาเกรบสะดวกสบาย นยิมใชร้ถราง

เป็นพาหนะทัว่ทัง้เมอืง โดยตวัเมอืงตัง้อยู่ริมฝัง่แมน่ า้ซาว่าและไหลเ่ขาเม็ดเว็ดนกิา้  

น าท่านเที่ยวชมกรงุซาเกรบ โดยเริ่มจาก ชมและถ่ายรปูภายนอกกบัมหาวิหารแห่งซาเกรบ 

The Cathedral of Zagreb สถ าปั ตยกรรม เก่ าแก่ ที่ มี อ ายุก ว่ า  8 0 0  ปี  แล ะปั จจุบั น ได้

บรูณปฏิสังขรณ์ในสไตลน์ีโอ-โกธิค ที่งดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายใน

ประดิษฐานรปูนักบุญองค์ส าคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์ เซนต์ปอลล์ ก่อนมุ่งหนา้สู ่

สะพานสีเลือด Bloody Bridge แมจ้ะเรียกว่าสะพานแตท่ี่จริงสถานที่แห่งนีค้ือถนนสายหนึง่ที่เมื่อ

สมัยก่อนเคยเป็นสะพาน แต่เมื่อไดท้ าการถมที่หมดแลว้จึงไดเ้ปลี่ยนเป็นเสน้ทางถนนแทน แต่ก็

ยงัคงชือ่ว่าสะพานสเีลือดเอาไวอ้ยู่ ถนนสายสัน้ๆ ที่ขนาบขา้งดว้ยอาคารสไตลโ์ครเอเชียแห่งนี้ ซ่ึง

จากสะพานสีเลือดเดินมาไม่ไกลก็จะไดเ้จอกับศนูย์กลางการปกครองของโครเอเชีย  อาคาร

รฐัสภา Parliament Building ดว้ยอาคารที่สวยแบบเรียบงา่ยแตส่งา่งาม ประดบัดว้ยธงชาตทิ า

ใหม้องเห็นไดไ้ม่ยาก เป็นอาคารเก่าแก่ตัง้แตศ่ตวรรษที่ 18 จากนัน้น าท่านชม จตัรุสัเซนตม์ารค์ 

St. Mark’s Square ที่นอกจากเป็นจดุนัดพบและท่องเที่ยวสดุฮิตแลว้ ยังเป็นที่ตั้งของ โบสถ์

เซนต์มารค์ St. Mark’s Church โบสถ์โรมันคาทอลิกเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 โดดเด่น

ดว้ยหลังคาที่มีการปูกระเบื้องเป็นสีสันลวดลายตราหมากรกุแดงขาวซ่ึงเป็นลวดลายตรา

สัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชม Lotrscak Tower อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด หอคอยของป้อม

ปราการโบราณแห่งนีม้ีอายมุากกว่า 700 ปี เป็นป้อมที่คอยดแูลประตทูางดา้นทิศใตข้องเมอืงเก่า 

ภายในมีปืนใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้นบนสดุ โดยจะยิงในเวลาเที่ยงวันของทกุวันเป็นสัญญาณแทนระฆัง  

จนกระทัง่ถึง ย่านถนน Tkaciceva Street ซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารใหท้่านไดเ้ลือก

ชมและเลอืกซ้ือได ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย Opatija ในแควน้อิสเตรียน  เมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางฝั่ง

ตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก มีบา้นพักตากอากาศสไตล์ออสเตรียที่เรียงรายอยู่ตามชายฝั่ง น า

ท่านเที่ยวชมเมืองที่เต็มเป่ียมไปดว้ยมนตเ์ส่นห์ของบา้นพักริมชายฝัง่ แวะถ่ายรปูกบัรปูป้ันหญิง

สาวกบันกนางนวล Maiden with the Seagull เป็นรปูป้ันหญิงสาวที่งดงามที่มนีกนางนวลเกาะอยู่ที่

มอื (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารพื้นเมอืง 

  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม  โอพาเทีย-พลิตวเิซ่-ซาดาร ์

เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ หรอื National Park Plitvice Lakes อทุยาน

แห่งชาตแิสนงดงามของประเทศโครเอเชีย และเป็นหนึ่งในอทุยานที่เก่าแก่ที่สดุและใหญ่ที่สดุของ

โครเอเชีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ่มีพื้นที่กวา้งเกือบ 300 

ตารางกิโลเมตร มีชื่อเสียงที่โด่งดังและสวยงามดว้ยธรรมชาติที่อดุมสมบรูณ์และทะเลสาบที่อยู่

โดยรอบ ดว้ยน า้ที่มีสีเขยีวมรกตและสีฟ้ารวมกนัถึง 16 แห่ง นอกจากนีอ้ทุยานพลิตวิเซ่ยังเป็นที่

เลื่องชื่อว่าทศันยีภาพสวยงามเป็นอันดบัตน้ๆ ของโลกดว้ยสีสนัอันสดใสของใบไมใ้นฤดใูบไมร้่วง

ไม่ว่าจะเป็นสีเขียว สม้ แดง เหลือง และโดยเฉพาะเมื่อสะทอ้นลงบนผิวทะเลสาบแลว้ย่ิงงดงาม

อย่างที่สดุ อทุยานพลิตวิเซ่ยังไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตทิี่ส าคัญในปี 1979 และ

ถือเป็นเขตอนุรักษ์ที่ส าคัญย่ิงของโครเอเชีย น าท่าน นั่งรถไฟสายชมวิว Panoramic Train 

เพื่อใหส้ามารถชมทศันยีภาพภายในอทุยานไดอ้ย่างเต็มที่ จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืชมวิวสวยของ

ทะเลสาบ Jezero Kozjak  ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุในอทุยาน อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่เชื่อม

ระหว่างอทุยานตอนลา่งกบัทะเลสาบชัน้บนของอทุยาน ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินังดงาม

และความอลงัการของทะเลสาบภายในอทุยาน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง  

บ่าย น าท่านเดนิทางตอ่สู ่เมืองซาดาร ์Zadar หนึง่ในเมืองโบราณของโครเอเชียตดิกบัทะเลเอเดรียตกิ 

โดยรอบตวัเมืองเราจะไดเ้ห็นอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ตัง้แต่สมัยยุคโรมัน ไม่ว่าจะเป็นโรมันฟอรัม 

วิหารและโบสถต์า่งๆ จากนัน้ชมย่านเมอืงเกา่ของซาดาร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

จากนั้นน าท่านเขา้ชม โบสถ์เซนต์โดแนท St.Donat Church ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับ

โรมนัฟอรมั เป็นโบสถไ์บเซนไทนท์ี่ใหญ่ที่สดุ สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที่ 9 โดยตวัอาคารสรา้งแบบ

หลงัคาทรงกลม ใชส้ าหรบัพิธีกรรมทางศาสนา ปัจจบุนัไดก้ลายเป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณข์องเมือง

ซาดารด์ว้ย  

น าท่านแวะถ่ายรปูกบั มหาวิหารเซนตอ์นาสตาเซีย St. Anastasia’s Cathedral หรืออีกชือ่คือ 

มหาวิหารแห่งซาดาร์ โบสถ์โบราณสีขาวที่สวยสง่าดว้ยศิลปะสไตลโ์รมัน โบสถ์นี้สรา้งขึ้นตั้งแต่

ศตวรรษที่ 12-13 และเป็นโบสถท์ี่มขีนาดใหญ่ที่สดุในภมูภิาคนี ้และอีกหนึง่โบสถเ์ดน่ที่อยู่ใกล้ๆ  กนั

ก็คือ โบสถเ์ซนตแ์มรี ่St. Mary’s Church แมจ้ะเป็นอาคารที่ดจูะเรียบๆ เมือ่เทียบกบัสิง่กอ่สรา้ง

อื่นๆ แต่โบสถ์เซนตแ์มรี่นัน้ล า้ค่าในดา้นของประวัตศิาสตร ์ดว้ยอายทุี่มากกว่า 900 ปี และที่ดา้น

ในโบสถน์ัน้ก็ไดต้กแตง่ดว้ยสไตลบ์ารอกที่งดงามไมแ่พโ้บสถอ์ื่นๆ  

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสี่   ซาดาร-์สปลิท-ดบูรอฟนิค 

เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท Split เมืองใหญ่อันดับ 2 ของโครเอเชีย อีกหนึ่งเมืองริมทะเลที่

ร า่รวยดว้ยวิวสวยๆ ดว้ยความเกา่แก่ของเมืองและศนูยก์ลางวัฒนธรรมมาตัง้แตโ่บราณนัน้ ท า



 

ใหเ้มืองสปลิทไดข้ึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่ส าคัญในปี 1979 และที่ส าคัญเมืองนี้ยังมี

ชือ่เสียงเกี่ยวกบัสนุขัพนัธุด์ลัเมเชยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านชมเมืองที่เกา่แก่

งดงามประกอบดว้ยศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนสซองส์ที่สรา้งในสมัยคริสตศ์ตวรรษที่ 15 

อาคารบา้นเรือนเกา่แกต่า่งๆ  น าชมย่าน People Square ศนูยก์ลางทางธรุกจิและการบริหาร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 

บ่าย น าท่าน เขา้ชมพระราชวังดิโอคลีเธ่ียน Diocletian Palace สรา้งขึ้นจากพระประสงค์ของ

จกัรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแห่งโรมนั เมื่อตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 4 ซ่ึงตอ้งการสรา้งพระราชวังส าหรับ

บั้นปลายชีวิตของพระองค์ ภายในพระราชวังประกอบด้วย วิหารจูปิ เตอร์ สุสานใต้ดิน 

Catacombes ที่มชีือ่เสยีงและวิหารตา่งๆ น าท่านชมหอ้งโถงกลางซ่ึงมทีางเดนิที่เชือ่มตอ่สูห่อ้งอื่นๆ 

ชมลาน Peristyle ซ่ึงลอ้มดว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเชื่อมต่อดว้ยโคง้เสาที่ตกแต่งดว้ยช่อ

ดอกไมส้ลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร แท่นบูชาของเซนตโ์ดมินัส และ เซนต์

สตาดอิสุ ซ่ึงอยู่ภายในวิหาร และองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกดว้ย 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองดบูรอฟนิค Dubrovnik เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นหนึง่ในเมืองเกา่ที่สวย

ที่สดุของยโุรป จนไดร้ับสมญานามว่า “ไข่มกุแห่งทะเลเอเดรียติก” (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 

ชัว่โมง) 

น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค า่ที่โรงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัท่ีหา้ ดบูรอฟนิค-โทรเกียร-์สปลิท 

เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 น าท่านชม เมืองดบูรอฟนิค เมืองศนูยก์ลางการท่าโบราณ ที่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดงั

ของโครเอเชยี ไม่ว่าจะเป็นตวัเมอืงสวยมากเสนห่แ์ละวิวทะเล น าท่านเดินชมเสนห่ข์องเขตเมืองเก่า 

ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนใหด้บูรอฟนคิเป็นเมอืงมรดกโลกเชน่กนั  

น าท่านเดนิทางสู ่สถานีกระเชา้ เพ่ือน าท่านข้ึนกระเชา้ ชมทศันยีภาพจากมมุสงูที่รายลอ้มดว้ย

น ้าทะเลสีฟ้าใสดจุราวแสงสะทอ้นของคริสตอลโอบลอ้มเมืองเก่าไว้ ดว้ยความสวยงามของ

บา้นเรือนสขีาว มงุดว้ยหลงัคาสสีม้ อนัเป็นภาพที่เป็นเอกลกัษณข์องเมอืงดบูรอฟนคิ (การขึน้ลง

กระเชา้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเอื้ออ านวย หากไมส่ามารถขึน้กระเชา้ได ้ทางบริษทัจะคืนเงนิชดเชย

ค่ากระเชา้ที่ท่านละ 10 ยโูร) จากนัน้น าท่านชมตวัเมอืงเกา่ ที่มีป้อมปราการโบราณความยาว 190 

เมตรลอ้มรอบ ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองที่ความโดง่ดงัเทียบไดก้บัแกรนดแ์คนยอนของอเมริกา

หรือแกรนดค์าแนลแห่งเวนิส น าท่านเดินลอดประต ูPile Gate ที่มีรปูป้ันของนักบญุเซนตเ์บลส 

นกับญุประจ าเมือง และอีกหนึง่แลนดม์ารก์ของเมือง น ้าพโุอโนฟริโอ Onofrio’s Fountain น า้พุ

ขนาดใหญ่กลางเมอืงทีไ่ดส้รา้งขึน้เมอืปี 1430 เพื่อเป็นหนึง่ในจดุกระจายน า้จากท่อสง่น า้ของเมอืง 

จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูกบั พระราชวงัสปอนซา Sponza Palace พระราชวังเกา่อายกุว่า 500 

ปี ผสมผสานระหว่างศิลปะสไตลโ์กธิคและเรอเนสซองส ์ปัจจบุนัเป็นสถานที่ทางราชการ เก็บรกัษา

เอกสารเก่าแก่กว่า 100,000 ชิ้น และที่ตั้งอยู่ติดกันก็คืออีก พระราชวังเรคเตอร ์Rector’s 

Palace พระราชวังที่สมยักอ่นเป็นทีอ่ยู่ของขนุนางและเป็นเหมอืนศาลาว่าการ ทัง้ยงัเป็นคลงัอาวธุ 

และคกุ พระราชวังนี้มีการผสมผสานศิลปะจากหลายยคุหลายสมัยแต่เขา้กันไดอ้ย่างลงตวัและ

สวยงาม และน าท่านเดินสู่ ย่านถนนสตราดนั ถนนสายหลกัยาวกว่า 398 เมตร ที่สองขา้งทาง

รายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตลโ์รมันโกธิคและเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นไอศครีม และรา้น

ขายของที่ระลกึตา่งๆมากมาย  

**อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการเดินเลน่และเลือก

ซ้ือสินคา้** 



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร ์Trogir เกาะเล็กๆ ที่เป็นอู่อารยธรรมของกรีกโบราณตั้งแต ่

380 ปีก่อนคริสตกาล ซ่ึงต่อมาถกูปกครองโดยทรากรุีอมุ Tragurium และโรมนั ซ่ึงโบราณสถาน

และสิ่งก่อสรา้งของเมืองเก่า ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี คือจัตรุัสก าแพงเมืองและป้อม

ปราการนัน่เอง จนไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโก ขึน้ทะเบียนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ.1997 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 

น าท่านเดินเที่ยวชมภายในเขตเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์กรีก-โรมันโบราณ อาทิเช่น 

ประตเูมอืง ที่ไดม้กีารบรูณะขึน้ใหมใ่นเมือ่ศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สรา้งขึน้ในสมยัที่ 14 ผา่นชม

มหาวิหารเซนต ์ลอวเ์รนซ์ St.Laurence Cathedral ที่สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 12 ใชเ้วลาก่อสรา้งนบั

สบิปี ที่มีความงดงามดว้ยกรอบและบานประตหิูนแกะสลกัที่มีรปูป้ันสิงโต อดมั&อีฟ และรปูสลกั

นกับญุองคส์ าคญั จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่จนกระทัง่ถึง เมืองสปลิท Split เมอืงศนูยก์ลางการ

พาณิชย์ การคมนาคมของแควน้ดัลเมเชียและเป็นเมืองชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่สดุใน

โครเอเชยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค า่ที่โรงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัท่ีหก สปลิท-ซิเบนิค-ซาเกรบ 

เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองซีเบนิค Sebinik เมืองเก่ามรดกโลกปากแม่น า้ทะเลเอเดรียตกิ (ใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชมจัตรุัสเมืองเก่าซีเบนิคที่ลอ้มรอบไปดว้ยอาคาร

เกา่แกท่ี่ถกูตดัแปลงป็นรา้นขายยา รา้นแว่นตา รา้นเสือ้ผา้บตูกิ และอีกมากมาย เมืองซีเบนกิแตก

ตา่งจากเมืองริมฝัง่ทะเลอะเดรียตกิทัว่ไปเพราะสรา้งโดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะเขา้มามีอิทธิพล 

ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทกุวันนี้จึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลาย

แห่งทัว่เมืองจะกรุ่นไปดว้ยกลิ่นอายสไตลเ์วเนเชียนอย่างชัดเจน น าท่านแวะถ่ายรปูภายนอกกับ

มหาวิหารเซนตเ์จมสห์รือมหาวิหารเซนตจ์าคอบ อีกหนึง่มรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ตัง้อยู่ที่

เมืองซีเบนิคบนชายฝั่งดัลเมเชียน ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งในแบบผสมระหว่างศิลปะ

ทางตอนเหนอืของประเทศอิตาลี ดลัเมเชียและทัสคาน ีเนือ่งจากใชส้ถาปนกิในการออกแบบถึง 3 

คน และมีความเชีย่วชาญที่แตกตา่งกนั โดยสรา้งเสร็จในปี 1535 ดว้ยโครงสรา้งที่มาจากหินปูนสี

ขาวลว้นๆ ไม่มีวัสดอุื่นปลอมปน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรปูป้ันนักบุญเจมส์หรือจาคอบตาม

ภาษาโครแอต ซ่ึงเป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซ ู

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 

บ่าย  น าท่านเดินกลับสู่ เมืองซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ดินแดนแห่งทะเลเอ  

เดรียติค ซ่ึงมีความเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและ

เจริญรุ่งเรืองมาตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 11 ปัจจบุันชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเย่ียงชาวยโุรปที่เจริญ

โดยทัว่ไป การคมนาคมภายในกรงุซาเกรบสะดวกสบาย นยิมใชร้ถรางเป็นพาหนะทัว่ทั้งเมือง (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 5  ชัว่โมง) 

ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีเจ็ด ซาเกรบ-โดฮา 

เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  น าท่าน ชมเมืองเก่าซาเกรบ ที่มีฐานะเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของ

โครเอเชีย ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศ เป็นเมืองเก่าแก่ตัง้แตย่คุโรมนัก่อนจะค่อยๆ 

ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ปัจจบุันเป็นเมืองศนูยก์ลางการท่องเที่ยวของโครเอเชียดว้ยเสน่หท์ี่มากลน้  

น าท่านมุง่หนา้สูจ่ตัรุสัดงัในเขตเมอืงเกา่ 



 

  น าท่านชมโบสถ์ประจ าเมืองเก่า เซนต์แคทเธอรีน St. Catherine โบสถ์แบบบาร็อกสีขาวน่า

ประทับใจ จตัรุสัเจลาซิค Jelacic Square ศนูยก์ลางเมืองเก่าตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 จดุเด่นของ

จัตรุัสแห่งนีก็้คือรปูป้ันของโจเซฟ เจลาซิค ที่นัง่อยู่บนหลงัมา้ หนึ่งในบคุคลส าคัญของโครเอเชีย

และเป็นจตัรุสักลางเมอืงที่ลอ้มรอบดว้ยหา้งรา้นน าสมยั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

สมควรแกเ่วลา น าท่านเดินทางส ูส่นามบินกรงุซาเกรบ 

17.15 น. ออกเดินทางจากกรงุวซาเกรบ โดยสายการบินกาตา้รแ์อรเ์วยส์ เท่ียวบินท่ี QR218 

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์เพ่ือแวะเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัท่ีแปด  โดฮา-กรงุเทพฯ 

02.25 น. น าท่านออกเดินทางส ู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบินกาตา้รแ์อรเ์วยส์  เท่ียวบินท่ี QR980 

12.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
 

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

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปยงัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เน่ืองจากรายการทัวรเ์ป็น

รายการซีรยีแ์ละไดมี้การด าเนินการไวล้่วงหนา้หลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี

การเปลี่ยนแปลงเล็กนอ้ย** 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณอ่ื์นๆ ท่ี

ไม่คาดคิดหรอืมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์หรอืสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหต ุ

ต่างๆ หรือสถานท่ีปิดโดยมิไดร้บัแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ บรษิทัขออนญุาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ี

อ่ืนๆ ทดแทนให ้ทัง้น้ี เพ่ือประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าเดินทาง  11-18 เม.ย. และ 1-8 พ.ค. 2562  (เพียง 2 กรุ๊ปเท่านัน้) 

 

Croatia Wonder 8 Days / QR 11-18 เม.ย.62 1-8 พ.ค.62 

ราคาผ ูใ้หญ่ ท่านละ 63,900 62,900 

พกัเด่ียวเพ่ิม ท่านละ 6,900 6,900 

ท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอย ูแ่ลว้ ราคาท่านละ 37,900 38,900 
     

**บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรยีกเก็บเพ่ิมเติมภายหลงั** 

**โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ ่ากว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่ีเตียงเสรมิ** 
 

หมายเหต ุ

• อตัราค่าเดินทางน้ีตอ้งมีจ านวนผ ูโ้ดยสารท่ีเป็นผ ูใ้หญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และ

จะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

• กรณีท่านท่ีมีตั๋วของสายการบินอ่ืน หรือร่วมเดินทางโดยไม่ใชต้ั๋วโดยสารของทางบริษัททัวร ์ 

กรณุาแจง้ล่วงหนา้เน่ืองจากมีการเกี่ยวขอ้งกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผ ูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้ม

คณะได ้ 



 

• อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้ หากมีการออกตั๋วโดยสารแลว้ไม่
สามารถขอรฟัีนดห์รอืคืนเงินไดท้กุกรณี 

• การด าเนินการขอวีซ่าจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 21 วนั ดงันัน้ จึงขอความร่วมมือในการ

จัดเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าใหค้รบถ้วนและสมบรูณ์ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นผลดีและความ

สะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่า 

อตัราน้ีรวมบรกิาร 

• ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินกาตา้รแ์อรเ์วยส์ เสน้ทาง กรงุเทพฯ-โดฮา-ซาเกรบ-โดฮา-กรงุเทพฯ 

ชัน้ประหยดั 

• ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

• ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

• ค่าภาษสีนามบินทกุแห่งที่ม ี

• ค่าบริการหัวหนา้ทัวร์ของบริษัทจากกรงุเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน
ตา่งประเทศ 

• ค่าธรรมเนยีมการย่ืนวีซ่าเชงเกน้โครเอเชยี 

• ค่าทิปพนกังานขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และหัวหนา้ทวัรท์ี่เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

• ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับซ่ึงเด็กอายตุ า่กว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ

เกนิ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถึงค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกิด

จากอบุตัเิหต ุอาทิ ค่าตัว๋โดยสาร ค่าที่พกั ค่าอาหาร หรืออื่นๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบริษทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอัตราเรียกเก็บ 
ณ วันที่ 27 พ.ย.2561 หากมีเพิ่มเตมิภายหลงัหรืออตัราการผกผนัค่าน า้มนัหรือภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารช าระ

เพิ่มตามกฏและเงือ่นไขของสายการบิน 

อตัราน้ีไมร่วมบรกิาร 

• ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด (30 กโิลกรมัตอ่ท่าน) 

• ค่าธรรมเนยีมการท าหนงัสอืเดนิทาง 

• ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของทา่นดว้ยตวัท่านเอง หรือหากตอ้งการ
การบริการยกกระเป่าจะตอ้งช าระค่าทิปตามที่โรงแรมนัน้ๆ เรียกเก็บ 

• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ ค่าเครื่องดืม่ และค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเอง คา่โทรศัพท ์ค่าซัก
รีด 

• ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ที่ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• ค่าน า้ดืม่ระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน า้ดืม่ระหว่างทวัร)์ 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่มิไดค้าดคิด เชน่ การปรับค่าน า้มนั การปรับค่าธรรมเนยีมวีซ่า หรือการปรับค่าบริการอื่น
ที่เกีย่วกบัวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

• ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตรุ้ายแรงในต่างประเทศที่
นอกเหนอืจากประกนัอบุตัเิหตทุี่ทางบริษทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซ้ือประกนัเพิ่มเตมิได ้



 

 

การช าระเงิน  

กรณุาช าระเงินมัดจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่านส าหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที

หลงัจากการจองทวัร ์ส่วนที่เหลือกรณุาช าระทั้งหมดก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วันท าการ มฉิะนัน้ ทางบริษทัจะ

ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

การยกเลิก 

▪ หากมีการยกเลิกเกิน 60 วันท าการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจ าค่าตัว๋โดยสารของท่านนัน้ๆ 

(เงือ่นไขค่ามดัจ าตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ) 

▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 60 วันท าการ บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไมค่ืนเงนิมดัจ าทัง้หมด 

▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 30 วันท าการ บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไมค่ืนเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนมุัติ ผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามัดจ า 20,000.- บาท และค่าวีซ่า

ตามที่สถานทตูเรียกเก็บ 

▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแลว้แจง้ยกเลิกก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน

ค่ามดัจ า  

▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์

ทัง้หมด  

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ บริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

o กรณีที่มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศที่ผูเ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตกุารณต์า่งๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตทุ าใหก้ารเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 

จนกว่าจะไดร้ับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวรต์ิดต่อว่า

สามารถคืนเงนิได ้ 

o บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ

หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรือดว้ยเหตผุลใดๆ

ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือ

บางสว่น 

o บริษทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่า อนัสบืเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

o บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กับ

ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

o บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อันเกิดจาก

สายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้ับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซ่ึงจะรบัผิดชอบ

ตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที่สายการบินก าหนด รวมถึงไมร่บัผดิชอบกรณี

เที่ยวบินลา่ชา้หรือยกเลกิเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทวัร ์ที่ตอ้งมบีินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กว่า
มาตรฐานได ้ทั้งนี ้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายในน า้หนกัสว่นที่เกนิ 

o ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสบูบุหรี่  บนรถโคช้ โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมี

ขอ้ก าหนดที่ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรี่ และมสีถานที่โดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี่ ทัง้นี้ เนือ่งจากสขุภาพของคน

สว่นรวม 



 

o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้งไดร้ับการดแูลเป็น

พิเศษ (Wheelchair) เด็ก และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 

ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวันเดินทางดงักล่าว
ตรงกับวันที่สถานที่เขา้ชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง

ออนไลน ์โดยในวันที่คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบริษทัจะสลบัรายการเพื่อใหท้่าน

ไดเ้ขา้ชมสถานที่ดังกล่าวใหไ้ด ้หรือ คืนเงินค่าเขา้ชมนั้นๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดร้ับจากทาง บริษัท supplier 

ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมีการลา่ชา้ หรือ เหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้

ชมสถานที่ดงักลา่วได ้ทางบริษทัจะไมม่กีารคืนเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน เนือ่งจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร ์คริสมาสต ์หรือปีใหม่ ซ่ึงเป็นช่วงวันหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็น
สว่นใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้ิจารณากอ่นการจองทวัร ์

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพัก

แบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(Triple) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง

เด่ียว แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะตอ้งแยก

เป็น 1 หอ้งค ู่และ 1 หอ้งเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบที่มอีณุหภมูติ า่  

3. กรณีที่มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทั

ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรัด และ

ไม่มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่ง

กนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารในการขอวีซา่  (โดยยื่นขอวีซา่ท่ีสถานทตูโครเอเชีย) 

ใชเ้วลาพิจารณาวีซา่โดยรวม 21 วนั 

-    ผ ูย้ื่นค ารอ้งขอวีซ่าไม่จ าเป็นตอ้งมาแสดงตนท่ีศนูยย์ื่นวีซ่า หรอืสถานทตู 

-    กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบรูณเ์พ่ือท าการกรอกแบบฟอรม์ออนไลนแ์ละท าการนดั

หมายยื่นวีซ่า 

-    กรณุาเตรียมเอกสาร 2 ชดุ ยกเวน้เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 

1 ชดุ และส าเนา 1 ชดุ 

-    ในวนัยื่นวีซ่าจะตอ้งน าส่งหนงัสือเดินทางฉบบัจรงิเขา้ส ู่สถานทตู และระหว่างรอผลวีซ่าอนมุติั ไม่

สามารถดึงหนงัสือเดินทางออกมาได ้
 

o หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวันเริ่มเดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสือเดินทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แตห่ากนบัแลว้ต า่
กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ี่กองหนงัสอืเดนิทาง  

o หนา้หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้ว่างส าหรบัวีซ่าอย่างนอ้ยไมต่ า่กว่า 3 หนา้   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรียมเลม่เกา่ใหด้ว้ยเนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของทา่น

จะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า  

o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งใหก้ับบริษัททัวร์ หากมีการสญูหาย 

บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เนน้

ขนาดใบหนา้  

- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนือ่งจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปู

ลงบนวีซ่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   

- รปูถ่ายหนา้ตรงหา้มใสแ่ว่น หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรือเครือ่งประดบับดบงัหนา้ตา, หา้มใสค่อนแท็ก

เลนสช์นดิสหีรือบิ๊กอายส ์** 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายตุ ่ากว่า 15 ปี  

- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- หากเด็กอายไุม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแมม้ีบัตรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูิบัตรดว้ย

และกรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดท้ัง้เบอรท่ี์ท างาน เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแลว้  

o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านที่มกีารเปลีย่นชือ่ 

o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีท่านที่มกีารเปลีย่นนามสกลุ 

o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแลว้  

o หนงัสือรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายไดข้องผ ูเ้ดินทาง 

- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่ เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมี

รายละเอียดการวันเดือนปีที่เขา้ท างาน อัตราเงนิเดือน ต าแหน่งงาน พรอ้มระบวุันลาหยดุตามรายการ

ทัวร ์ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า เป็นตน้ และใชค้ าว่า “To Whom It May Concern” แทนชื่อ

สถานทตูที่ยื่น 



 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุ

ต าแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจบุัน วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับหน่วยงาน หรือองค์กร พรอ้มระบวุันลา

หยดุตามรายการทัวร์ ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า พรอ้มใบลาและส าเนาบัตรประจ าตัว

ราชการ 1 ชดุ 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพัฒนาธรุกิจการคา้ หรือ ส าเนา

หนงัสือรับรองความเป็นเจา้ของกิจการ โดยหนงัสือรับรองบริษัทจะตอ้งคัดส าเนามาไม่ต า่กว่า 3 เดือน 

พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   

• หากไมม่ีอาชีพหรือเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสามี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบียน

สมรส 

• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบียน

สมรสพรอ้มแสดงส าเนาสตูิบัตรบตุร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธก์ารเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มี

บตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบียน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได ้จะตอ้งมีผูส้นบัสนนุค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและ

หลกัฐานทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชี้แจงโดยหนงัสอืหรือจดหมายเป็นลายลกัษณอ์ักษร ชีแ้จง

การรับรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ดินทางพรอ้มแสดงความสัมพันธ ์โดยเบื้องตน้ ควรมีความสัมพันธใ์กลช้ิด 

หรือญาติใกลช้ิด   (กรณีนีห้ากความสมัพันธไ์ม่สามารถสืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถกูปฏิเสธ

การย่ืนค ารอ้งขอวีซ่านี)้   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศึกษา 

- ใชห้นงัสือรบัรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  

เป็น 

 ภ าษ าอั ง กฤษ  (ฉบั บ จริ ง ) แล ะใช ้ค า ว่ า  “To Whom It May Concern”  แทน ชื่ อ สถ านทูตที่ ย่ื น 

 กรณีที่ศึกษาอยู่ตา่งประเทศ ตอ้งใชห้นงัสอืรบัรองทางการศึกษาฉบบัจริง เท่านัน้ 

o หลกัฐานการเงิน   

- ใชห้นงัสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร Bank Certification ออกมาไม่เกิน 15 วัน นบัจากวันนดัหมาย

ย่ืนวีซ่า  

- ใชส้ าเนาสมดุบัญชีเงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชือ่เจา้ของบัญช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทกุหนา้ 

และปรับสมดุอัพเดทถึงเดือนปัจจบุันที่สดุเท่าที่จะท าได ้หรือไม่เกิน 7 วันนับจากวันนัดหมายย่ืนวีซ่า 

พรอ้มส าเนาหนา้บัญชีหนา้แรกที่มีชื่อเจา้ของบัญชี (สถานทตูอาจมีการขอดสูมดุเงินฝากฉบับจริงของ

ท่านในบางกรณี) 

- หากมีการต่อเล่มจากสมดุเล่มเก่า กรณุาส าเนาหนา้แรกที่มีชื่อเจา้ของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พรอ้มกับ

ตวัเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั 

- หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองท่านมบีางเดือนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่

ต า่กว่า 6 เดือนและปรับยอดใหล้่าสดุ ไม่เกิน 7 วันนบัจากวันนดัหมายย่ืนวีซ่า แต่หากใช ้statement แลว้

ยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อัก ษรชี้แจงเป็น

ภาษาองักฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มกีารเคลือ่นไหวเนือ่งจากไมไ่ดต้ดิตอ่ธนาคารเป็นระยะเวลานาน

หรือเหตผุลอื่นๆ ตามแตล่ะบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาทิ เชน่ บญัชเีงนิ

ฝากประจ า เป็นตน้ 

- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หรือกรณีตอ้งมีการรับรองค่าใชจ้่ายในการเดินทาง หากใชบ้ัญชีใดบัญชี

หนึ่งในการย่ืนขอวีซ่า ตอ้งออกหนังสือรับรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครัวดว้ย  แต่อย่างไรก็ตาม 



 

โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมดุบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว่้าจะจดทะเบียนสมรส

แลว้ก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีนอ้ย ฝ่ายที่มีการเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรับรองการเงนิพรอ้ม

ระบชุื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทตูเป็นลายลักษณ์อักษรดว้ย รวมถึงการขอจดหมายรับรอง

ทางการเงินจากธนาคาร Bank Certification และระบรุับรองค่าใชจ้่ายใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งโดยระบชุื่อลงไปใน

จดหมายรบัรองทางการเงนิดว้ย 

- กรณีที่ตอ้งรับรองค่าใชจ้่ายในการเดินทางจะตอ้งเป็นญาตทิี่มีสายเลือดเดียวกนั เช่น บตุร บิดา มารดา 

พี่ นอ้ง สาม ีภรรยา เท่านัน้ 

**สถานทตูไม่รบับัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจ า บัญชีสหกรณ์ออมทรพัย์ บัญชีติดลบ 

พนัธบตัร ตราสารหน้ี กองทนุ สลากออมสินทกุกรณี** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงิน

เพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดรอ้นเม่ือกลบัส ูภ่มิูล าเนา  

o กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาหรอืมารดา หรอื บิดา-มารดา หยา่รา้ง)  

- จะตอ้งมใีบอนญุาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา 

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยินยอมให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยินดชีดเชยค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้

โดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปล

เป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรับรองแก่บตุร

ดว้ย รวมถึงแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางของมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคัดจดหมายยินยอมใหบ้ตุร

เดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองค่าใชจ้่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกดิขึน้โดย

คัดฉบับจริงจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็น

ภาษาอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุรดว้ย 

รวมถึงแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางของบิดามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคัดจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไป

ตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบคุวามสมัพนัธก์บัผูป้กครองที่ไปดว้ยและ

ยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอตน้สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหาก

ไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและ

การเงนิของบิดาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย รวมถึงแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง

ของบิดาและมารดามาดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย

ใดเป็นผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

**กรณีท่ีบิดา/มารดา ไม่มีหนงัสือเดินทาง แลว้ใชส้ าเนาบัตรประชาชนแทน ตอ้งท าจดหมายช้ีแจง

เพ่ิมเติมว่าท าไมไม่มีหนงัสือเดินทาง** 

**กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปี บิดา-มารดา ลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่าดว้ย** 

**ท่านไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้งในเอกสารส าเนาทกุชนดิ ใหท้่านเซ็นเฉพาะในแบบฟอรม์ใบสมคัรวีซ่า

เท่านัน้** 

**การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร 

และถึงแมว่้าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้ง

ใหมก็่ตอ้งช าระค่าธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

**หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดั

หมายและโปรดแตง่กายสภุาพ ทั้งนี้ ทางบริษทัจะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 



 

**กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทตู 

ยกเลกิวีซ่าของท่าน เนือ่งจากการขอวีซ่าในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิตใินนามของบริษทั 

**เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษทั จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของบริษทัที่ไดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

**กรณีมกีารขอใชห้นงัสือเดินทางในระหว่างการย่ืนวีซ่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บริษทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหนา้ 

แตห่ากกรณีท่านที่ตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัย่ืนวีซ่า และท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงได้

ทนั ท่านนัน้จะตอ้งมาย่ืนเดีย่วและแสดงตวัที่สถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั** 

**ทางสถานทตูจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพรอ้มและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยัง

ประเทศตามที่ระบเุท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงคใ์น

การย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิ โดยจะหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหท้่าน

หลังจากทัวรอ์อกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งนี้จะ

ค านงึถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                  
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กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมีผลกบัการยืน่ขอวีซา่เขา้โครเอเชีย 

หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไมเ่หมือนกบัความเป็นจรงิ หรอื ไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารสง่ยื่นค ารอ้งขอ

วีซ่า วีซ่าของท่านอาจไดร้บัการถกูปฏิเสธได ้

เน่ืองจากขอ้มลูไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ  

กรณุากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปลอ่ยว่างไว ้อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ไดศึ้กษาแลว้ / รอศึกษาต่อ เป็นตน้ รบกวนระบมุาใหเ้รยีบรอ้ย 

 

1.  ชือ่-สกลุ (ภาษาไทย)............................................................................................................... .................... 

 ชือ่-สกลุ (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 

 ชือ่-สกลุเดมิ กรณีมกีารเปลีย่นชือ่หรอืชือ่-สกลุเดมิ หรอืนามสกลุเดมิกอ่นแตง่งาน 

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

     หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง ...................................................  วันเดอืนปี เกดิ .................................. ............... 

     วันออกหนงัสอืเดนิทาง ....................................... วันหมดอายหุนงัสอืเดนิทาง .......................................... 

     สถานทีเ่กดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ   โสด    แตง่งานจดทะเบียน    แตง่งานไมจ่ดทะเบียน    หย่า    หมา้ย 

3.  กรณีท่านทีแ่ตง่งานแลว้ ไมว่่าจะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก็่ตาม กรณุากรอกรายละเอียดของคู่สาม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชือ่-นามสกลุ.................................................................................. 

      วันเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกดิ สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ทีอ่ยู่ปัจจบุนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

............................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์    

ที่อยู่ปัจจบุนัปัจจบุนั หากเหมอืนในทะเบียนบา้นใหเ้ขยีนว่า As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 

........................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์    

โทรศัพทบ์า้น ............................... โทรศพัทมื์อถือ ........................ 

อีเมลล ์(ถา้มีกรณุาใสร่ายละเอียด).............................................................  

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

(กรณุาแจง้ดว้ยว่า กจิการที่ท านัน้เกีย่วกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

กรณีประกอบอาชพีอิสระ (กรณุาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยู่ทีท่ างานใหช้ดัเจนเชน่กนั) ................................... 

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

(กรณีคา้ขายโปรดแจง้ดว้ยว่าคา้ขายอะไร) ....................................................................................... ............. 

 ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

..................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์       

ต าแหนง่หนา้ที่ (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

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

กรณีศึกษาอยู่ กรณุาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

กรณีในระดบัอดุมศึกษา กรณุาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

7.  ชือ่บคุคลที่รว่มเดนิทางไปดว้ย...................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทางร่วมครัง้นี ้(ระบ)ุ....................................................................................          

8.  ท่านเคยเดนิทางเขา้ยโุรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรอืไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีทีเ่คยใหร้ะบวุันที่) 

    ตัง้แตว่ันที ่ ..............................  ถึงวันที่ ..............................   รวม ........... วัน 



 

 ท่านเคยไดร้บัการสแกนนิว้มอืหรอืไม่    ไมเ่คย   เคย   

กรณีที่ท่านเคยไดร้บัการสแกนนิว้แลว้ กรณุาระบวุันที่ ......................................................................... ............. 

9.  ท่านเคยถกูปฎิเสธวีซ่าหรือไม ่          ไมเ่คย        เคย (กรณีทีเ่คยใหร้ะบเุหตผุลในการถกูปฏิเสธ) 

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

10.  ท่านสนบัสนนุค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางดว้ยตวัท่านเองหรอืไม ่  ตวัเอง   มผีูส้นบัสนนุค่าใชจ้่าย  

(กรณีที่มผีูส้นบัสนนุค่าใชจ้่ายใหร้ะบผุูส้นบัสนนุค่าใชจ้่ายของท่านและระบคุวามสมัพนัธ ์และเดนิทางดว้ยกนั

หรือไม)่ 

ผูส้นบัสนนุค่าใชจ้่ายของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัท่าน .....................................................................................................................................  

 เดนิทางดว้ยกนักบัท่านหรือไม ่   เดนิทางดว้ยกนั   ไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ยกนั 
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