
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CROATIA Wonder TK  

ซาเกรบ-โอพาเทยี-พลติวเิซ-่ซาดาร-์สปลทิ-ดูบรอฟนิค-โทรเกยีร-์ซเีบนิค 

ชมความอลงัการของธรรมชาตทิะเลสาบสเีทอรค์วอยซท์ีอุ่ทยานพลทิวเิซ ่

 ชมเมอืงมรดกโลกดูบรอฟนิคไข่มุกแห่งทะเลอะเดรยีตกิ   

 
โดยสายการบนิ 

 
   
 
 

ซาเกรบ เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ทีม่คีวามเกา่แกแ่ฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลงัมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่11 
โอพาเทยี เมอืงท่องเทีย่วรมิทะเลทีต่ ัง้อยู่ทางตะวนัตกของทะเลอะเดรยีตกิ เต็มเป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องบา้นพกัรมิชายฝ่ัง 
พลทิวเิซ ่ อุทยานแห่งชาติพลติวเิซท่ีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตทิีม่ีทะเลสาบสี

เทอรค์วอยซถ์งึ 16 แห่ง 
ซาดาร ์ เมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรม์ากว่า 3,000 ปี ทีม่บีทบาทมาตัง้แต่สมยัโรมนัจนถงึปัจจบุนั 
ดูบรอฟนิค เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นหน่ึงในเมอืงเกา่ทีส่วยทีสุ่ดของยุโรป จนไดร้บัสมญานามว่า “ไขมุ่กแห่งทะเลอะเดรยีตกิ” 
ซเีบนิค เมืองเก่ามรดกโลกปากแม่น ้าทะเลเอเดรยีตกิแตกต่างจากเมืองรมิฝ่ังทะเลอะเดรยีติกทั่วไป เพราะสรา้งโดยชาวกรกี 

กอ่นทีโ่รมนัจะเขา้มามอีทิธพิล ต่อมาภายหลงัถงึตกเป็นเมอืงขึน้ของเวเนเชยีนหรอืเวนิส 
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 วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ

20.00 น. นัดคณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์U สายการบิน Turkish 
Airlines  เจา้หนา้ทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK-069  
 **กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการ
ซีร ีแ่ละไดม้ีการด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาลเวลาการเดินทางอาจมีการ
เปลีย่นแปลงเล็กน้อย** 

วนัทีส่อง อสิตนับูล (ตรุก)ี - ซาเกรบ(โครเอเชยี) –โอพาเทยี-โคเรนิกา้ 

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนินครอสิตนับูล ประเทศตุรก ีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  (อสิตนับูลเวลาชา้กว่าประเทศไทย 
4 ช ัว่โมง) 

07.05 น. น าท่านออกเดนิทางสูก่รุงซาเกรบ โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK-1053 
08.15 น. เดนิทางถงึกรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชยี หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอพาเทยี Opatija ในแควน้อสิเตรยีน เมอืงท่องเทีย่วตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัตกรมิทะเลอาเดรยีตกิ 
มบีา้นพกัตากอากาศสไตลอ์อสเตรยีทีเ่รยีงรายอยู่ตามชายฝ่ัง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเทีย่วชมเมืองโอพาเทยี ทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องบา้นพกัรมิชายฝ่ัง แวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันหญิงสาวกบันก

นางนวล Maiden with the Seagull เป็นรปูป้ันหญงิสาวทีง่ดงามทีม่นีกนางนวลเกาะอยู่ทีม่อื 
 จากน้ันสมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโคเรนิกา้ Korenica เมืองเล็กๆ ส าหรบัการตากอากาศของประเทศ

โครเอเชยี ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศก่อนทีจ่ะเดนิทางไปยงัอุทยานแห่งชาตพิลติวเิซ ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 
ช ัว่โมง) **กรณีทีท่ีพ่กัในบรเิวณเมอืงดงักล่าวเต็มจะท าการจดัหาทีพ่กั ในบรเิวณเมอืงใกลเ้คยีงและทีพ่กัระดบัเดยีวกนัให ้
เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางเป็นหลกัส าคญั** 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Macola หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม  โคเรนิกา้-อทุยานพลติวเิซ-่ซาดาร ์

เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 
 จากน้ันน าท่านเดนิทางสู ่อทุยานแห่งชาตพิลติวเิซ ่หรอื National Park Plitvice Lakes อุทยานแห่งชาตแิสน

งดงามของประเทศโครเอเชยี และเป็นหน่ึงในอุทยานทีเ่ก่าแกท่ีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดของโครเอเชยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.45 ช ัว่โมง) อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซม่ีพืน้ที่กวา้งเกือบ 300 ตารางกิโลเมตร มีช ือ่เสียงที่โด่งดงัและสวยงามดว้ย
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ์ละทะเลสาบที่อยู่โดยรอบ ดว้ยน ้าที่มีสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกนัถึง 16 แห่ง นอกจากนี้

อุทยานพลติวเิซย่งัเป็นทีเ่ลือ่งช ือ่ว่าทศันียภาพสวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลกดว้ยสสีนัอนัสดใสของใบไมใ้นฤดูใบไม ้
รว่งไม่ว่าจะเป็นสเีขยีว สม้ แดง เหลอืง และโดยเฉพาะเมือ่สะทอ้นลงบนผวิทะเลสาบแลว้ยิง่งดงามอย่างทีสุ่ด อุทยานพลติ
วเิซย่งัไดข้ึน้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติทีส่ าคญัในปี 1979 และถือเป็นเขตอนุรกัษท์ีส่ าคญัยิง่ของโครเอเชยี น าท่าน 
นั่งรถไฟสายชมววิ Panoramic Train เพือ่ใหส้ามารถชมทศันียภาพภายในอุทยานไดอ้ย่างเต็มที ่จากน้ันน าท่าน 
ล่องเรอืชมววิสวยของทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอุทยาน อกีทัง้ยงัเป็นทะเลสาบที่

เช ือ่มระหว่างอุทยานตอนล่างกบัทะเลสาบช ัน้บนของอุทยาน ใหท่้านเพลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินังดงามและความอลงัการ
ของทะเลสาบภายในอุทยาน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงซาดาร ์Zadar หน่ึงในเมืองโบราณของโครเอเชยีตดิกบัทะเลเอเดรยีตกิ โดยรอบตวัเมอืงเรา

จะไดเ้ห็นอาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ตัง้แต่สมยัยุคโรมนั ไม่ว่าจะเป็นโรมนัฟอรมั วหิาร และโบสถต์่างๆ จากน้ันชมย่านเมือง
เกา่ของซาดาร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) 

 จากน้ันน าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์ดแนท St.Donat Church ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณเดยีวกนักบัโรมนัฟอรมั เป็นโบสถไ์บ
เซนไทนท์ีใ่หญ่ทีสุ่ด สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่9 โดยตวัอาคารน้ันสรา้งแบบหลงัคาทรงกลม ใชส้ าหรบัพิธกีรรมทาง
ศาสนา ปัจจบุนัไดก้ลายเป็นอกีหน่ึงสญัลกัษณข์องเมอืงซาดารด์ว้ย 

 น าท่านแวะถ่ายรูปกบัมหาวหิารเซนตอ์นาสตาเซยี St. Anastasia’s Cathedral หรอือีกชือ่คือ มหาวิหารแห่งซาดาร ์
โบสถโ์บราณสขีาวทีส่วยสง่าดว้ยศลิปะสไตลโ์รมนั โบสถนี์ส้รา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12-13 และเป็นโบสถท์ีม่ขีนาดใหญ่
ทีสุ่ดในภมูภิาคนี ้แลว้และอกีหน่ึงโบสถเ์ด่นทีอ่ยู่ใกล ้ๆ  กนัก็คอื โบสถเ์ซนตแ์มร ี ่St. Mary’s Church แมจ้ะเป็นอาคารทีดู่
จะเรยีบๆ เมือ่เทยีบกบัสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ แต่โบสถเ์ซนตแ์มร ีน้ั่นล า้ค่าในดา้นของประวตัศิาสตร ์ดว้ยอายุทีม่ากกว่า 900 ปี 
และทีด่า้นในโบสถน้ั์นก็ไดต้กแต่งดว้ยสไตลบ์ารอกทีง่ดงามไม่แพโ้บสถอ์ืน่ๆ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Porto หรอืระดบัเทยีบเท่า 



 

วนัทีส่ี ่ ซาดาร-์สปลทิ-ดูบรอฟนิค 

เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสปลทิ Split เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของโครเอเชยี อกีหน่ึงเมืองรมิทะเลทีร่  า่รวยดว้ยววิสวยๆ ดว้ย

ความเกา่แก่ของเมืองและศูนยก์ลางวฒันธรรมมาตัง้แต่โบราณน้ัน ท าใหเ้มืองสปลติไดข้ึน้เป็นหน่ึงในมรดกโลกทีส่ าคญั
ในปี 1979 และทีส่ าคญัเมอืงนีย้งัมชี ือ่เสยีงเกีย่วกบัสุนัขพนัธุด์ลัเมเชยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) น าท่านชม
เมอืงทีเ่กา่แกง่ดงามประกอบดว้ยศาลาว่าการเมอืงสไตลเ์รอแนสซองสท์ีส่รา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษที ่15 อาคารบา้นเรอืน
เกา่แกต่่างๆ  น าชมย่าน People Square ศูนยก์ลางทางธรุกจิและการบรหิาร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัดิโอคลีเธีย่น Diocletian Palace สรา้งขึน้จากพระประสงคข์องจกัรพรรดิดิโอคล ี   

เธีย่นแห่งโรมนั เมือ่ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่4 ซึง่ตอ้งการสรา้งพระราชวงัส าหรบับัน้ปลายชวีติของพระองค ์ภายในพระราชวงั
ประกอบดว้ย วหิารจปิูเตอร ์สุสานใตด้นิ Catacombes ทีม่ชี ือ่เสยีงและวหิารต่างๆ น าท่านชมหอ้งโถงกลางซึง่มีทางเดนิ
ทีเ่ช ือ่มต่อสู่หอ้งอื่นๆ ชมลาน Peristyle ซึง่ลอ้มดว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช ือ่มต่อดว้ยโคง้เสาที่ตกแต่งดว้ยชอ่
ดอกไมส้ลกัอย่างวจิติรสวยงาม ชมยอดระฆงัแห่งวหิาร แท่นบูชาของเซนตโ์ดมนัิส และเซนตส์ตาดอิุส ซึง่อยู่ภายในวหิาร 
และองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกดว้ย 

 จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดูบรอฟนิค Dubrovnik เมืองทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นหน่ึงในเมืองเก่าทีส่วยทีสุ่ดของยุโรป จน
ไดร้บัสมญานามว่า “ไขมุ่กแห่งทะเลอะเดรยีตกิ” (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง) 

 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Adria Dubrovnik หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ.โรงแรมทีพ่กั จากน้ันใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีห่า้ ดูบรอฟนิค-โทรเกยีร-์ดูโกโพเลยี 

เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 
 น าท่านชม เมอืงดูบรอฟนิค เมอืงศูนยก์ลางการท่าโบราณ ทีก่ลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วช ือ่ดงัของโครเอเชยี ไม่ว่าจะ

เป็นตวัเมอืงสวยมากเสน่หแ์ละววิทะเล น าท่านเดนิชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่า ซึง่องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหดู้บรอฟ
นิคเป็นเมืองมรดกโลกเชน่กนั น าท่านเดนิทางสู่สถานีกระเชา้ เพือ่น าท่านขึน้กระเชา้ ชมทศันียภาพจากมุมสูงที่

รายลอ้มดว้ยน ้าทะเลสฟ้ีาใสดจุราวแสงสะทอ้นของครสิตอลโอบลอ้มเมอืงเกา่ไว ้ดว้ยความสวยงามของบา้นเรอืนสขีาว มุง
ดว้ยหลงัคาสสีม้ อนัเป็นภาพทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องเมืองดูบรอฟนิค (การขึน้ลงกระเชา้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเอือ้อ านวย 
หากไม่สามารถขึน้กระเชา้ได ้ทางบรษิทัเปลีย่นเป็นสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ทดแทน หรอืคืนเงนิชดเชยค่ากระเชา้ทีท่่านละ 
10 ยูโร) จากน้ันน าท่านชมตวัเมอืงเกา่ทีม่ป้ีอมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบ ถอืเป็นสญัลกัษณข์องเมอืง
ทีค่วามโด่งดงัเทยีบไดก้บัแกรนดแ์คนย่อนของอเมรกิา หรอืแกรนดค์าแนลแห่งเวนิส น าท่านเดนิลอดประตู Pile Gate ที่

มีรูปป้ันของนักบุญเซนตเ์บลส นักบุญประจ าเมือง และอีกหน่ึงแลนดม์ารก์ของเมือง คือ น ้าพุโอโนฟรโิอ Onofrio’s 
Fountain น ้าพุขนาดใหญ่กลางเมืองที่ไดส้รา้งขึน้เมือปี 1430 เพื่อเป็นหน่ึงในจุดกระจายน ้าจากท่อส่งน ้าของเมือง 
จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูปกบัพระราชวงัสปอนซา Sponza Palace พระราชวงัเก่าอายุกว่า 500 ปี ผสมผสานระหว่าง
ศลิปะสไตลโ์กธคิและเรอเนสซองส ์ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่างราชการ เก็บรกัษาเอกสารเก่าแก่กว่า 100,000 ชิน้ และทีต่ ัง้
อยู่ตดิกนัก็คอือกี พระราชวงัเรคเตอร ์Rector’s Palace พระราชวงัทีส่มยัก่อนเป็นทีอ่ยู่ของขนุนางและเป็นเหมือนศาลา
ว่าการ ทัง้ยงัเป็นคลงัอาวุธ และคุก พระราชวงันีม้กีารผสมผสานศลิปะจากหลายยุคหลายสมยัแต่เขา้กนัไดอ้ย่างลงตวัและ
สวยงาม และน าท่านเดนิสู่ย่านถนนสตราดนั ถนนสายหลกัยาวกว่า 398 เมตร ทีส่องขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตล ์
โรมนัโกธคิและเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นไอศกรมี และรา้นขายของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย **เพือ่ความสะดวก
ในการเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคา้อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทรเกยีร ์Trogir เกาะเล็กๆ ทีเ่ป็นอู่อารยธรรมของกรกีโบราณตัง้แต่ 380 ปีกอ่นครสิตกาล ซึง่
ต่อมาถูกปกครองโดยทรากุรอีุม Tragurium และโรมนั ซึง่โบราณสถานและสิง่กอ่สรา้งของเมอืงเกา่ ไดร้บัการอนุรกัษไ์ว ้
เป็นอย่างด ีคอืจตัุรสัก าแพงเมอืงและป้อมปราการน่ันเอง จนไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก ขึน้ทะเบยีนประกาศให ้
เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง) 

 น าท่านเดนิเทีย่วชมภายในเขตเมอืงเก่าทีม่ีสถาปัตยกรรมในสไตลก์รกี-โรมนัโบราณ อาทิเชน่ ประตูเมืองทีไ่ดม้ีการ
บูรณะขึน้ใหม่ในเมือ่ศตวรรษที ่16 หอนาฬิกาทีส่รา้งขึน้ในสมยัที ่14 ผ่านชมมหาวหิารเซนต ์ลอวเ์รนซ ์St.Laurence 
Cathedral ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 ใชเ้วลาก่อสรา้งนับสบิปี ทีม่คีวามงดงามดว้ยกรอบและบานประตูหนิแกะสลกัทีม่ี
รปูป้ันสงิโต อดมั&อฟี และรปูสลกันักบุญองคส์ าคญั  

 จากน้ันน าท่านเดนิทางต่อจนกระทั่งถงึ เมอืงดูโกโพเลยี Dugopolie เมอืงทีก่ าลงัไดร้บัการพฒันาเป็นอย่างมากจาก
รฐับาลโครเอเชยี ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมืองโทรเกีย และเมืองสปลิท ตัง้อยู่ระหว่างเมืองซาเกรบ และดูบรอฟนิค (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Katarina หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากน้ันใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 



 

วนัทีห่ก ดูโกโพเลยี-ซเิบนิค-ซาเกรบ 

เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซเีบนิค Sebinik เมืองเก่ามรดกโลกปากแม่น ้าทะเลเอเดรยีติก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ช ัว่โมง) น าท่านชมจตัุรสัเมืองเก่าซเีบนิคทีล่อ้มรอบไปดว้ยอาคารเก่าแก่ทีถู่กตดัแปลงป็นรา้นขายยา รา้นแว่นตา รา้น
เสือ้ผา้บูติก และอกีมากมาย เมืองซเีบนิกแตกต่างจากเมืองรมิฝ่ังทะเลอะเดรยีติกทั่วไปเพราะสรา้งโดยชาวกรกี ก่อนที่

โรมนัจะเขา้มามีอทิธพิล ต่อมาภายหลงัตกเป็นเมืองขึน้ของเวเนเชยีน หรอืเวนิซ ทุกวนันีจ้งึยงัเห็นสถาปัตยกรรมหลาย
แห่งทัว่เมอืงจะกรุน่ไปดว้ยกลิน่อายสไตลเ์วเนเชยีนอย่างชดัเจน น าท่านแวะถ่ายรปูภายนอกกบัมหาวหิารเซนตเ์จมส ์หรอื
มหาวิหารเซนตจ์าคอบ อีกหน่ึงมรดกโลกของประเทศโครเอเชยี ตัง้อยู่ที่เมืองซเีบนิคบนชายฝ่ังดลัเมเชยีน ซึง่เป็น
สถาปัตยกรรมการก่อสรา้งในแบบผสมระหว่างศลิปะทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีดลัเมเชยีและทสัคานี เน่ืองจากใช ้
สถาปนิกในการออกแบบถงึ 3 คน และมีความเชีย่วชาญทีแ่ตกต่างกนั โดยสรา้งเสรจ็ในปี 1535 ดว้ยโครงสรา้งทีม่าจาก
หนิปูนสขีาวลว้นๆ ไม่มีวสัดุอืน่ปลอมปน ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานรูปป้ันนักบุญเจมสห์รอืจาคอบตามภาษาโครแอต ซึง่
เป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซ ู

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงดว้ยเมนูซฟู้ีด 
บ่าย น าท่านเดินกลบัสู่ เมืองซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของประเทศโครเอเชยีดินแดนแห่งทะเลเอเดรยีติค ซึง่มีความ

เก่าแก่แฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลงั ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวฒันธรรมและเจรญิรุง่เรอืงมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 11 
ปัจจุบนัชาวโครเอเชยีมีวถิีชวีติเยีย่งชาวยุโรปทีเ่จรญิโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช ้
รถรางเป็นพาหนะทัว่ทัง้เมอืง(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5  ช ัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Aristos หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จด็ ซาเกรบ-ชอ้ปป้ิง Designer Outlet Croatia-สนามบนิซาเกรบ-อสิตนับูล 

เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 
 น าท่าน ชมเมอืงเกา่ซาเกรบ ทีม่ฐีานะเป็นทัง้เมอืงหลวง และเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของโครเอเชยี ตัง้อยู่ทางตะวนัตก

เฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมืองเก่าแก่ตัง้แต่ยุคโรมนัก่อนจะค่อยๆ ขยายใหญ่ขึน้เร ือ่ยๆ ปัจจบุนัเป็นเมืองศูนยก์ลางการ
ท่องเทีย่วของโครเอเชยี ดว้ยเสน่หท์ีม่ากลน้ มุ่งหนา้สู่จตัุรสัดงัในเขตเมอืงเกา่ 

 น าท่านชมโบสถป์ระจ าเมืองเก่าเซนตแ์คทเธอรนี St. Catherine โบสถแ์บบบารอ็กสีขาวน่าประทบัใจ จตัุรสัเจลาซคิ 
Jelacic Square ศูนยก์ลางเมืองเก่าตัง้แต่ศตวรรษที ่17 จดุเด่นของจตัุรสัแห่งนีก็้คอืรปูป้ันของโจเซฟ เจลาซคิ ทีน่ั่งอยู่
บนหลงัมา้หน่ึงในบุคคลส าคญัของโครเอเชยีและเป็นจตัุรสักลางเมืองทีล่อ้มรอบดว้ยหา้งรา้นน าสมยั สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดนิทางสู่เอา๊ทเ์ล็ตใหม่และใหญ่ทีสุ่ดของนครซาเกรบ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ใหท่้านมโีอกาสชอ้ปป้ิงที ่
Designer Outlet Croatia ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมืองซาเกรบ ใหท่้านเลอืกซือ้สนิคา้จากเอา๊ทเ์ล็ตทีต่่างน าสนิคา้มาจดั
รายการดว้ยแบรนดด์ังต่างๆ อาทิ 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 (การเลือก
ซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ต่างๆ กรณุาสอบถามใบเสรจ็และใบคนืภาษีใหเ้รยีบรอ้ยจากรา้นคา้และสอบถามขัน้ตอนการในการ
ท าคนืภาษีจากรา้นคา้โดยละเอยีดเน่ืองจากบางรา้นคา้อาจจะตอ้งรบัเงนิคนืภาษีทีร่า้นคา้โดยตรง)  

 **อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้** 
16.30 น. สมควรแก่ เวลาน า ท่าน เดินทางสู่ สนามบินกรุงซาเกรบ และเผื่อ เวลาให ้ท่านท าคืนภาษี  Tax Refund ที ่

สนามบนิ 
19.55 น. ออกเดนิทางจากกรุงซาเกรบ โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK-1056 

วนัทีแ่ปด  อสิตนับูล-สุวรรณภูม ิ

00.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
01.50 น. น าท่านออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบนิ Turkish Airlines เทีย่วบนิที ่TK-068 
15.10 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ..  
 **กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการ
ซีร ีแ่ละไดม้ีการด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการ
เปลีย่นแปลงเล็กน้อย** 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณอ์ืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคดิ
หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานทีใ่ดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ หรอืสถานทีปิ่ด

โดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  บรษิทัฯ ขออนุญาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้นี้เพือ่
ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 



 

 อตัราคา่เดนิทาง  12-19 ก.พ. / 16-23 ม.ีค.2563 /  
    27 เม.ย. - 4 พ.ค. / 3-10 ม.ิย.2563 
 

Croatia Wonder TK 8 Days / TK 12-19 ก.พ. / 16-23 ม.ีค. 63 27 เม.ย.-4 พ.ค./ 3-10 ม.ิย. 63 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 48,900 55,500 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 4,900 6,900 

ราคาไม่รวมต ัว๋ 28,900 34,500 
 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 
** ไม่รวมคา่ทปิคนขบั มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และคา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท ** 

** ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นออกเดนิทาง ** 
 

*** บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี ้ามนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 
หมายเหต ุ
• อตัราค่าเดนิทางนีต้อ้งมีจ านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และจะตอ้งช าระมดัจ าหลงัจาก

ยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี
• กรณีท่านทีม่ีต ั๋วของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไม่ใชต้ั๋วโดยสารของทางบรษิทัทวัร ์กรุณาแจง้ล่วงหนา้เน่ืองจากมีการ

เกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 
• อัต ราค่ า เดินทางและตั๋ วโดยสารนี้ เป็นอัตราราคาพิ เศษ ดัง น้ั นหากมีก ารออกตั๋ วโดยสารแล ้วไ ม่สามารถขอ 

รฟัีนดห์รอืคนืเงนิไดทุ้กกรณี 
• การด าเนินการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 21 วนั ดงัน้ันจงึขอความรว่มมือในการจดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยืน่

ขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบูรณ ์ทัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวซีา่ 
อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบินไป-กลบัโดยสายการบิน Turkish Airlines เสน้ทาง กรุงเทพฯ-อิสตนับูล-ซาเกรบ-อิสตนับูล-กรุงเทพฯ ช ัน้

ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบรกิารหวัหนา้ทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่โครเอเชยี 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงิน

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่าน้ัน ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอืน่ๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตั๋วโดยสาร, 
ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางทีม่ีการเรยีกเก็บจากสายการบิน ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่2 พ.ย.
2562 หากมีเพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมีการช าระเพิม่ตามกฎ และเงือ่นไขของสายการ
บนิ 

อตัราคา่บรกิารไม่รวม 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 2,000 บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

กอ่นคณะออกเดนิทาง 
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยก

กระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมน้ันๆ เรยีกเก็บ 
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารหรอืเคร ือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าน ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดืม่ระหว่างทวัร)์ 
• ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ิไดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, การปรบัค่าธรรมเนียมวซีา่ หรอืการปรบัค่าบรกิารอืน่ทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอื

อืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 



 

• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนัอุบตัเิหตุที่

ทางบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้
• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
การช าระเงิน  
กรุณาช าระเงนิมดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเก็บทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์
กรุณาช าระส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนัท าการ มิฉะน้ันทางบรษิัทจะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่ามดัจ า
ทัง้หมด 
การยกเลกิ 
▪ หากมีการยกเลิกเกนิ 60 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการไม่คืนเงนิมดัจ าค่าตั๋วโดยสารของท่านน้ันๆ (เงือ่นไขค่ามดัจ า

ตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ) 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 60 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวีซา่ตามทีส่ถานทูต

เรยีกเก็บ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซีา่ผ่านแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั๋วโดยสารแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิบรษิทัจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่ีการเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณต์่างๆ เกดิขึน้และมีเหตุ

ท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสาย
การบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพจิารณา
แลว้ ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย

การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ
ใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 
o ท่านทีม่ีอาการ แพอ้าหาร มีปัญหาดา้นสุขภาพ หรอืตอ้งมีการใชย้าเฉพาะ รวมถึงท่านทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและการดูแล

เป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัใหท้ราบล่วงหนา้ตัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์เน่ืองจาก
กฎทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวกส าหรบัผูท้ีม่ี
ปัญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์ร ือ่งการงดสบูบุหร ี ่บนรถโคช้ โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเร ือ่ง
การสูบบุหร ี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่ทัง้นีเ้น่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) 
เด็ก และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานที่

เขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน ์โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัจะสลบัรายการเพือ่ใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมน้ัน 
ๆ ตามเงือ่นไขราคาที่ไดร้บัจากทาง บรษิัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมีการล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ
เดนิทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัจะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน เน่ืองจากไดช้ าระค่า 
Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร ์ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ันขอให ้
พจิารณากอ่นการจองทวัร ์



 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 
1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่ีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่างอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทูตโครเอเชยี) 
ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 21 วนั 

-   ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ไม่จ าเป็นตอ้งมาแสดงตนทีศู่นยย์ืน่วซีา่ หรอืสถานทูต 
-   กรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบูรณเ์พือ่ท าการกรอกแบบฟอรม์ออนไลนแ์ละท าการนดัหมายยืน่วซีา่ 
-   กรุณาเตรยีมเอกสาร 2 ชุด ยกเวน้เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และ

ส าเนา 1 ชดุ 
-   ในวนัยืน่วซีา่จะตอ้งน าส่งหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิเขา้สู่สถานทูต และระหว่างรอผลวซีา่อนุมตั ิไม่สามารถดงึ

หนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน  
- โดยนับวนัเร ิม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดือนหนังสือเดนิทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
- หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้ว่างส าหรบัวซีา่อย่างนอ้ยไม่ต ่ากว่า 3 หนา้   
- หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  
- ท่านทีม่ีปกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อ

ปกหนังสอืเดนิทางน้ันๆ  
o รูปถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลงัสขีาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีา่ (ไม่ควร
สวมเสือ้สขีาว)   

- รปูถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรอืเคร ือ่งประดบั 
บดบงัหนา้ตา หา้มใส่คอนแท็กเลนสช์นิดส ีหรอืบิก๊อายส ์** 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
-   กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
-   ใชส้ าเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
-   หากเด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูตบิตัรดว้ยและกรุณาแนบฉบบั

แปลเป็นภาษาองักฤษ 
o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ างาน เบอรบ์า้น และเบอรม์อืถอื  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบ่งชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลูกจา้ง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจรงิ) โดยมีรายละเอยีดการวนัเร ิม่
ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน พรอ้มระบุวนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางตามรายการทวัร ์โดยเอกสารตอ้งออกมาไม่เกนิ 
1 เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่ 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มระบุวนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางตามรายการทวัร ์
โดยเอกสารตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรองความ
เป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่เกนิ 3  เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่  

- กรณีท่านทีเ่ป็นแม่บา้น   



 

• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดงส าเนาสูติ

บตัรบุตร ทัง้นีเ้พือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืช ีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ ์
การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านทีว่่างงาน / ไม่มรีายได ้จะตอ้งมีผูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสือหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร ช ีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ดินทาง
พรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ (กรณีนีห้ากความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบื
ได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่นี)้   

- กรณีเป็นเดก็นกัเรยีนและนกัศกึษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันักเรยีนหรอืส าเนาบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเด็กเล็ก  

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชือ่เจา้ของบญัชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า

ยอ้นหลงั 6 เดอืนและปรบัสมุดอพัเดทไม่เกนิ 15 วนันับจากวนันดัหมายยืน่วซีา่ พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้า
แรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัช ี 

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหนา้แรกทีม่ีช ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเกา่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝาก
เป็นปัจจบุนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 
6 เดือนและปรบัยอดใหล้่าสุดไม่ต ่ากว่า 15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มีการ
เคลือ่นไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไม่มี
การเคลือ่นไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอืน่ๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมีเงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า เป็น
ตน้ 

- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยื่นขอวีซา่ ตอ้งออกหนังสือรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจด
ทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ายทีม่ีการเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุช ือ่
และความสมัพนัธช์ ีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้นี้เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิ าเนา  

o กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หย่ารา้ง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้
สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา  โดยบิดาจะตอ้งคัดจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้
สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางท ัง้กบับิดาและมารดา โดยทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัผูป้กครองอืน่โดยระบุความสมัพนัธแ์ละมเีอกสารชีแ้จงความสมัพนัธแ์นบโดยมเีนือ้หายนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่

อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบิดาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย และจดหมายชีแ้จงการ
รบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์ป็นภาษาองักฤษจากบดิาและมารดา รวมถงึผูป้กครองทีเ่ดนิทางไปดว้ยท่านน้ันๆ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร 
พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้ 
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิทัขอความรว่มมือในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้นีท้างบรษิทัจะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ 
ทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 



 

*** กรณีทีท่่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ีซา่แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซีา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
*** เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั จะขอถอืว่า
ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
*** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซีา่ ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหนา้ แต่หากกรณีท่านที่

ตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่และท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านน้ันจะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดง
ตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเชน่เดยีวกนั *** 
 *** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน 
การปฏเิสธวซีา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซา่ท่องเทีย่ว ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทาง
อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                  
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กรอกขอ้มูลตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ยุโรปโครเอเชยี 
หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกบัความเป็นจรงิหรอืไม่เหมอืนกบัตอนน าเอกสารสง่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  

ทางศูนยย์ืน่หรอืสถานทูตขออนุญาตเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูลในระบบออนไลน ์ 
และเสยีคา่ธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ใหม่ กรุณากรอกใหค้รบถว้น อย่าปล่อยว่างไว ้ 

อาท ิเกษยีณ / แม่บา้น / อาชพีอสิระ / ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนระบุมาใหเ้รยีบรอ้ย 
(กรุณาใชแ้บบฟอรม์นีแ้ละกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษรและเพือ่ใหเ้กดิความ

สะดวกตอ่การท าเอกสารออนไลนต์อ่ไป) 
 

1.   ชือ่-สกุล (ภาษาไทย)......................................................................................................................................................................... 
ชือ่-สกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................................... 
ชือ่-สกุลเดมิ กรณีมกีารเปลีย่นชือ่หรอืช ือ่-สกุลเดมิ หรอืนามสกุลเดมิกอ่นแต่งงาน  
(ภาษาไทย)......................................................................... (ภาษาองักฤษ)...................................................................................... 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง ...................................................  วนัเดอืนปี เกดิ ................................................. 
วนัออกหนังสอืเดนิทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสอืเดนิทาง ................................................ 
สถานทีเ่กดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบยีน ......... แต่งงานไม่จดทะเบยีน ......... หย่า ......... หมา้ย 
3.  กรณีท่านทีแ่ต่งงานแลว้ ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่ก็ตาม กรณุากรอกรายละเอยีดของ คู่สาม-ีภรรยา 
       สาม,ี ภรรยา ช ือ่-นามสกุล........................................................................................................................ 
       วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ..................................... 
4.  ทีอ่ยู่ปัจจบุนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์.................................... 
      ทีอ่ยู่ปัจจบุนัปัจจบุนั หากเหมอืนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนว่า As above (ภาษาองักฤษ) ............................................................ 

………………………………………………………………………………………………………….….. รหสัไปรษณีย ์..................................... 
โทรศพัทบ์า้น ...........................โทรศพัทม์อืถอื ........................ อเีมล ์.....................................................  

5. ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ) .......................................................................................................................... 
(ก รุณ าแจ ้งด ้วยว่ า  กิจการที่ ท า น้ั น เกี่ ย วกับอ ะไร ด ้าน ใด  ..................................................................................) 
กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรณุาแจง้ลกัษณะการงานและทีอ่ยู่ทีท่ างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์.................................... 
 ต าแหน่งหนา้ที ่(ภาษาองักฤษ) ....................................................................................................................................................... 
 โทรศพัท ์ ............................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี ........................ 

 กรณีศกึษาอยู่ กรณุาแจง้ระดบัช ัน้หรอืระดบัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ....................................................................................... 
 กรณีในระดบัอุดมศกึษา กรณุาแจง้คณะและวชิาหลกัทีศ่กึษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................... 
6.   ชือ่บุคคลทีร่ว่มเดนิทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทางรว่มคร ัง้นี ้(ระบุ) ......................................................................................................          
7.   ท่านเคยเดนิทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีทีผ่่านมาหรอืไม่    ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที)่ 
     ออกใหโ้ดยสถานทูต.......................................ตัง้แต่วนัที ่ .................  ถงึวนัที ่ .......................... รวม ........... วนั 

8.    ท่านเคยไดร้บัการสแกนนิว้มอืหรอืไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  
กรณีทีท่่านเคยไดร้บัการสแกนนิว้แลว้ กรณุาระบุวนัที ่............................................................... 

9.   ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏเิสธ) 
 ............................................................................................................................................................................................................. 
10.  ท่านสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางดว้ยตวัท่านเองหรอืไม่ ........ ตวัเอง   ......... มผีูส้นับสนุนค่าใชจ้า่ย 

(กรณีที่มีผู ส้นับสนุนค่าใชจ้่ายใหร้ะบุผู ส้นับสนุนค่าใชจ้่ายของท่านและระบุความสัมพันธแ์ละเดินทางดว้ยกันหรอืไม่) 
ผู ้ส นับส นุนค่ าใช จ้่ ายของท่ านคือ  ....... ..................................................................................................................  
ความสัมพัน ธ ก์ ับ ท่ าน  ......................................................................................................... ................ ................ 
เดนิทางดว้ยกนักบัท่านหรอืไม่ ........ เดนิทางดว้ยกนั ......... ไม่ไดเ้ดนิทางดว้ยกนั 

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

 


