
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

โครเอเชยี 8 วนั 
ซาเกรบ-พลติวเิซ-่ซาดาร-์สปลทิ 
ดูบรอฟนิค-โทรเกยีร-์ซเีบนิค 

ชมความอลงัการของธรรมชาตทิะเลสาบสเีทอรค์วอยซท์ีอ่ทุยานแหง่ชาตพิลทิวเิซ ่
 ชมเมอืงมรดกโลกดูบรอฟนิคไข่มุกแหง่ทะเลอะเดรยีตกิ   

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์
 
 
 
 
   

ซาเกรบ เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ทีม่คีวามเกา่แกแ่ฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลงัมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่11 
พลติวเิซ ่ อุทยานแห่งชาตพิลติวเิซท่ีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตทิีม่ทีะเลสาบสี

เทอรค์วอยซถ์งึ 16 แห่ง 
ซาดาร ์ เมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรม์ากว่า 3,000 ปี ทีม่บีทบาทมาตัง้แตส่มยัโรมนัจนถงึปัจจบุนั 
ดูบรอฟนิค เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นหน่ึงในเมอืงเกา่ทีส่วยทีสุ่ดของยุโรป จนไดร้บัสมญานามว่า “ไขมุ่กแห่งทะเลอะเดรยีตกิ” 
ซเีบนิค เมอืงเกา่มรดกโลกปากแม่น า้ทะเลเอเดรยีตกิแตกต่างจากเมอืงรมิฝ่ังทะเลอะเดรยีตกิทัว่ไปเพราะสรา้งโดยชาวกรกี 

กอ่นทีโ่รมนัจะเขา้มามอีทิธพิล ต่อมาภายหลงัถงึตกเป็นเมอืงขึน้ของเวเนเชยีน หรอืเวนิซ 
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 วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ
22.30 น. นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์T  Emirates Airlines  

เจา้หนา้ทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วนัทีส่อง สุวรรณภูม-ิดูไบ (สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์-ซาเกรบ-โทปุสโก ้(โครเอเชยี) 
01.35 น. ออกเดนิทางสู ่นครดูไบ โดยสายการบนิ Emirates Airlines  เทีย่วบนิที ่EK-385 

**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ
 ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซรียีแ์ละไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจ
ม ี การเปลีย่นแปลงเล็กน้อย** 

04.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ นครดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง (ดูไบเวลาชา้
กว่าประเทศไทย 3 ช ัว่โมง) 

08.30 น. น าท่านออกเดนิทางสูก่รุงซาเกรบ Zagreb โดย Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่EK-129 
12.35 น. เดินทางถึงกรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย  หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ  
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมืองของ กรุงซาเกรบ Zagreb เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ดนิแดนแห่งทะเล
เอเดรยีติค ซึง่มีความเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลงั ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศลิปวฒันธรรมและเจรญิรุง่เรอืงมา
ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่11 ปัจจุบนัชาวโครเอเชยีมีวถิชีวีติเยีย่งชาวยุโรปทีเ่จรญิโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุง
ซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชร้ถรางเป็นพาหนะทั่วทัง้เมือง โดยตวัเมืองตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าซาว่าและไหล่เขาเม็ดเว็ด
นิกา้ น าท่านเทีย่วชมกรุงซาเกรบโดยเร ิม่จากชมและถ่ายรูปภายนอกกบัมหาวิหารแห่งซาเกรบ The Cathedral 
of Zagreb สถาปัตยกรรมเกา่แก่ทีม่ีอายุกว่า 800 ปี และปัจจุบนัไดบู้รณปฏสิงัขรณใ์นสไตลนี์โอ-โกธคิ ทีง่ดงาม
ดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอรา่ม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองคส์ าคญัต่างๆ เช่น นักบุญเซนตปี์เตอร ์
เซนตป์อลล ์กอ่นมุ่งหนา้สู่สะพานสเีลอืด Bloody Bridge แมจ้ะเรยีกว่าสะพานแต่จรงิๆ สถานทีแ่ห่งนีค้อื ถนนสาย
หน่ึงทีเ่มือ่สมยักอ่นเคยเป็นสะพานแต่เมือ่ไดท้ าการถมทีห่มดแลว้จงึไดเ้ปลีย่นเป็นเสน้ทางถนนแทน แต่ก็ยงัคงชือ่ว่า
สะพานสเีลอืดเอาไวอ้ยู่ ถนนสายสัน้ๆ ทีข่นาบขา้งดว้ยอาคารสไตลโ์ครเอเชยีนแห่งนี ้ซ ึง่จากสะพานสเีลอืดเดนิมา
ไม่ไกลก็จะไดเ้จอกบัศูนยก์ลางการปกครองของโครเอเชยีอาคารรฐัสภา Parliament Building ดว้ยอาคารทีส่วย
แบบเรยีบง่ายแต่สง่างาม ประดบัดว้ยธงชาตทิ าใหม้องเห็นไดไ้ม่ยาก เป็นอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ศตวรรษที ่18 จากน้ัน
น าท่านชมจตัุรสัเซนตม์ารค์ St. Mark’s Square ทีน่อกจากเป็นจุดนัดพบและท่องเทีย่วสุดฮติแลว้ ยงัเป็นทีต่ ัง้ของ
โบสถเ์ซนตม์ารค์ St. Mark’s Church โบสถโ์รมนัคาทอลกิเกา่แก่ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 โดดเด่นดว้ยหลงัคาที่

มกีารปูกระเบือ้งเป็นสสีนัลวดลายตราหมากรุกแดงขาวซึง่เป็นลวดลายตราสญัลกัษณข์องเมอืง ผ่านชม Lotrscak 
Tower อกีหน่ึงไฮไลทท์ีไ่ม่ควรพลาด  หอคอยของป้อมปราการโบราณแห่งนีม้อีายุมากกว่า 700 ปี เป็นป้อมทีค่อย
ดูแลประตูทางดา้นทศิใตข้องเมอืงเกา่ ภายในมปืีนใหญ่ตัง้อยู่ทีช่ ัน้บนสุด โดยจะยงิทุกๆ เวลาเทีย่งวนัของทุกวนัเป็น
สญัญาณแทนระฆงั จนกระทั่งถึงย่านถนน Tkaciceva Street ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารใหท่้านได ้
เลือกชมและเลือกซือ้ได ้จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมอืงโทปุสโก ้Topusko เมืองเล็กๆ ส าหรบัการตากอากาศ
ของประเทศโครเอเชยี ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศก่อนที่จะเดินทางไปยงัอุทยานแห่งชาติพรติวิเซ ่(ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) **กรณีทีท่ี่พกัในบรเิวณเมืองดงักล่าวเต็มจะท าการจดัหาทีพ่กั ในบรเิวณเมือง
ใกลเ้คยีงและทีพ่กัระดบัเดยีวกนัใหเ้พือ่ความสะดวกในการเดนิทางเป็นหลกัส าคญั** 

  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Top Terme Topusko หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากน้ันใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีส่าม  โทปุสโก-้อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ-่ซาดาร ์
เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลติวเิซ ่หรอื National Park Plitvice Lakes อุทยานแห่งชาติแสน

งดงามของประเทศโครเอเชยี และเป็นหน่ึงในอุทยานที่เก่าแก่ทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดของโครเอเชยี (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) น าท่านเขา้ชมเขตอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซม่ีพืน้ที่กวา้งเกอืบ 300 ตารางกโิลเมตร มี
ช ือ่เสยีงทีโ่ด่งดงัและสวยงามดว้ยธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณแ์ละทะเลสาบทีอ่ยู่โดยรอบ ดว้ยน ้าทีม่ีสเีขยีวมรกตและสี
ฟ้ารวมกนัถึง 16 แห่ง นอกจากนีอุ้ทยานพลติวเิซย่งัเป็นทีเ่ลือ่งช ือ่ว่าทศันียภาพสวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก
ดว้ยสสีนัอนัสดใสของใบไมใ้นฤดูใบไมร้ว่งไม่ว่าจะเป็นสเีขยีว สม้ แดง เหลอืง และโดยเฉพาะเมือ่สะทอ้นลงบนผิว
ทะเลสาบแลว้ยิง่งดงามอย่างทีสุ่ด อุทยานพลติวเิซย่งัไดข้ึน้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตทิีส่ าคญัในปี 1979 และถอื
เป็นเขตอนุรกัษท์ีส่ าคญัยิง่ของโครเอเชยี น าท่านนั่งรถไฟสายชมววิ Panoramic Train เพือ่ใหส้ามารถชม
ทศันียภาพภายในอุทยานไดอ้ย่างเต็มที ่จากน้ันน าท่าน ล่องเรอืชมววิสวยของทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึง่



 

เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอุทยาน อีกทัง้ยงัเป็นทะเลสาบทีเ่ช ือ่มระหว่างอุทยานตอนล่างกบัทะเลสาบช ัน้บนของ
อุทยาน ใหท่้านเพลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินังดงามและความอลงัการของทะเลสาบภายในอุทยาน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงซาดาร ์Zadar หน่ึงในเมืองโบราณของโครเอเชยีติดกบัทะเลเอเดรยีติก โดยรอบตวั

เมืองเราจะไดเ้ห็นอาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ตัง้แต่สมยัยุคโรมนั ไม่ว่าจะเป็นโรมนัฟอรมั วหิารและโบสถต์่างๆ จากน้ัน
ชมย่านเมอืงเก่าของซาดาร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์ดแนท St.Donat 
Church ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณเดยีวกนักบัโรมนัฟอรมั เป็นโบสถไ์บเซนไทนท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดและถูกสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่
9 โดยตัวอาคารน้ันสรา้งแบบหลังคาทรงกลม ใชส้ าหรบัพิธีกรรมทางศาสนา ปัจจุบันไดก้ลายเป็นอีกหน่ึง
สญัลกัษณข์องเมืองซาดารด์ว้ย ใหท่้านแวะถ่ายรูปกบัมหาวหิารเซนตอ์นาสตาเซยี St. Anastasia’s Cathedral 
หรอือีกชือ่คือ มหาวิหารแห่งซาดาร ์โบสถโ์บราณสีขาวทีส่วยสง่าดว้ยศิลปะสไตลโ์รมนั โบสถนี์้สรา้งขึน้ตัง้แต่
ศตวรรษที่ 12-13 และเป็นโบสถท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ แลว้และอีกหน่ึงโบสถเ์ด่นที่อยู่ใกล ้ๆ  กนัก็คือ 
โบสถเ์ซนตแ์มร ี ่St. Mary’s Church แมจ้ะเป็นอาคารทีดู่จะเรยีบๆ เมือ่เทยีบกบัสิง่ก่อสรา้งอืน่ๆ แต่โบสถเ์ซนตแ์มร ี่

น้ันล า้ค่าในดา้นของประวตัศิาสตร ์ดว้ยอายุทีม่ากกว่า 900 ปี และทีด่า้นในโบสถน้ั์นก็ไดต้กแต่งดว้ยสไตลบ์ารอ็คที่

งดงามไม่แพโ้บสถอ์ืน่ๆ  
จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Donat หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากน้ันใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีส่ี ่  ซาดาร-์สปลทิ-ดูบรอฟนิค 
เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสปลทิ Split เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของโครเอเชยี อีกหน่ึงเมืองรมิทะเลทีร่  า่รวยดว้ยววิสวยๆ 

ดว้ยความเกา่แกข่องเมอืงและศูนยก์ลางวฒันธรรมมาตัง้แต่โบราณน้ัน ท าใหเ้มอืงสปลติไดข้ึน้เป็นหน่ึงในมรดกโลก
ทีส่ าคญัในปี 1979 และที่ส าคญัเมืองนี้ยงัมีช ือ่เสียงเกีย่วกบัสุนัขพนัธุด์ลัเมเชยีน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 
ช ั่วโมง) น าท่านชมเมืองที่เก่าแก่งดงามประกอบดว้ยศาลาว่าการเมืองสไตลเ์รอแนสซองสท์ี่สรา้งในสมัย
ครสิตศ์ตวรรษที ่15 อาคารบา้นเรอืนเกา่แกต่่างๆ น าชมย่าน People Square ศูนยก์ลางทางธรุกจิและการบรหิาร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเขา้ชมพระราชวงัดโิอคลเีธีย่น Diocletian Palace สรา้งขึน้จากพระประสงคข์องจกัรพรรดิด์โิอคลี

เธีย่นแห่งโรมนั เมื่อตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่4 ซึง่ตอ้งการสรา้งพระราชวงัส าหรบับัน้ปลายชวีติของพระองค ์ภายใน
พระราชวงัประกอบดว้ย วหิารจูปิเตอร ์สุสานใตด้นิ Catacombes ทีม่ีช ือ่เสียงและวหิารต่างๆ น าท่านชมหอ้งโถง
กลางซึง่มีทางเดนิทีเ่ช ือ่มต่อสู่หอ้งอืน่ๆ ชมลาน Peristyle ซึง่ลอ้มดว้ยเสาหนิแกรนิต 3 ดา้นและเช ือ่มต่อดว้ยโคง้
เสาทีต่กแต่งดว้ยชอ่ดอกไมส้ลกัอย่างวิจติรสวยงามชมยอดระฆงัแห่งวิหาร แท่นบูชาของเซนตโ์ดมินัสและเซนต ์
สตาดอิุส ซึง่อยู่ภายในวหิาร และองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกดว้ย 

 จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่เมอืงดูบรอฟนิค Dubrovnik เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นหน่ึงในเมอืงเกา่ทีส่วยทีสุ่ดของยุโรป 
จนไดร้บัสมญานามว่า “ไขมุ่กแห่งทะเลอะเดรยีตกิ” (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) 
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Adrina Dubrovnik หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากน้ันใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีห่า้  ดูบรอฟนิค-โทรเกยีร-์ดูโกโพเลยี 
เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 
 น าท่านชม เมอืงดูบรอฟนิค เมอืงศูนยก์ลางการท่าโบราณ ทีก่ลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วช ือ่ดงัของโครเอเชยี ไม่

ว่าจะเป็นตวัเมืองสวยมากเสน่หแ์ละววิทะเล น าท่านเดนิชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่า ซึง่องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีน
ใหดู้บรอฟนิคเป็นเมอืงมรดกโลกเชน่กนั น าท่านเดนิทางสู่สถานีกระเชา้ เพือ่น าท่านขึน้กระเชา้ ชมทศันียภาพ
จากมุมสูงทีร่ายลอ้มดว้ยน ้าทะเลสฟ้ีาใสดุจราวแสงสะทอ้นของครสิตอลโอบลอ้มเมืองเก่าไว ้ดว้ยความสวยงามของ
บา้นเรอืนสขีาว มุงดว้ยหลงัคาสสีม้ อนัเป็นภาพทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องเมืองดูบรอฟนิค (การขึน้ลงกระเชา้ขึน้อยู่กบั
สภาพอากาศเอือ้อ านวย หากไม่สามารถขึน้กระเชา้ได ้ทางบรษิัทจะคืนเงินชดเชยค่ากระเชา้ที่ท่านละ 10 ยูโร) 
จากน้ันน าท่านชมตวัเมืองเก่า ทีม่ป้ีอมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบถอืเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงที่

ความโด่งดงัเทยีบไดก้บัแกรนดแ์คนย่อนของอเมรกิาหรอืแกรนดค์าแนลแห่งเวนิส น าท่านเดนิลอดประตู Pile Gate 
ทีม่ีรูปป้ันของนักบุญเซนตเ์บลส นักบุญประจ าเมือง  และอกีหน่ึงแลนดม์ารก์ของเมืองน ้าพุโอโนฟรโิอ Onofrio’s 
Fountain น ้าพุขนาดใหญ่กลางเมอืงทีไ่ดส้รา้งขึน้เมอืปี 1430 เพือ่เป็นหน่ึงในจดุกระจายน ้าจากท่อส่งน ้าของเมอืง 
จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูปกบัพระราชวงัสปอนซา Sponza Palace พระราชวงัเก่าอายุกว่า 500 ปี ผสมผสาน
ระหว่างศลิปะสไตลโ์กธคิและเรเนสซองส ์ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่างราชการ เก็บรกัษาเอกสารเก่าแก่กว่า 100,000 
ชิน้ และทีต่ ัง้อยู่ตดิกนัก็คอือกี พระราชวงัเรคเตอร ์Rector’s Palace พระราชวงัทีส่มยักอ่นเป็นทีอ่ยู่ของขนุนางและ
เป็นเหมือนศาลาว่าการ ทัง้ยงัเป็นคลงัอาวุธ และคุก พระราชวงันีม้ีการผสมผสานศลิปะจากหลายยุคหลายสมยัแต่



 

เขา้กนัไดอ้ย่างลงตวัและสวยงาม และน าท่านเดนิสู่ย่านถนนสตราดนั ถนนสายหลกัยาวกว่า 398 เมตร ทีส่องขา้ง
ทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตลโ์รมนัโกธคิและเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี และรา้นขายของทีร่ะลกึ
ต่างๆมากมาย **เพือ่ความสะดวกในการเดนิเล่นและเลือกซือ้สนิคา้อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั
ตามอธัยาศยั** 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร ์Trogir เกาะเล็กๆ ที่เป็นอู่อารยธรรมของกรกีโบราณตัง้แต่ 380 ปีก่อน
ครสิตกาล ซึง่ต่อมาถูกปกครองโดยทรากุรอีุม Tragurium และโรมนั ซึง่โบราณสถานและสิง่กอ่สรา้งของเมอืงเก่า 
ไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดี คือจตัุรสัก าแพงเมืองและป้อมปราการน่ันเอง จนไดร้บัการยกย่องจากองคก์าร
ยูเนสโก ขึน้ทะเบยีนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง) 
น าท่านเดนิเทีย่วชมภายในเขตเมืองเก่าทีม่ีสถาปัตยกรรมในสไตลก์รกี-โรมนัโบราณ อาทิเชน่ ประตูเมือง ทีไ่ดม้ี
การบูรณะขึน้ใหม่ในเมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สรา้งขึน้ในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซนต ์ลอวเ์รนซ ์
St.Laurence Cathedral ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 ใชเ้วลาก่อสรา้งนับสบิปี ทีม่ีความงดงามดว้ยกรอบและบาน
ประตูหนิแกะสลกัทีม่ีรูปป้ันสิงโต อดมั&อฟี และรูปสลกันักบุญองคส์ าคญั จากน้ันน าท่านเดนิทางต่อจนกระทั่งถึง 
เมอืงดูโกโพเลยี Dugopolie เมอืงทีก่ าลงัไดร้บัการพฒันาเป็นอย่างมากจากรฐับาลโครเอเชยี ตัง้อยู่ไม่ไกลจาก
เมอืงโทรเกยีและเมอืงสปลทิและตัง้อยู่ระหว่างเมอืงซาเกรบและดูบรอฟนิค (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 
จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Katarina หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากน้ันใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีห่ก  ดูโกโพเลยี-ซเิบนิค-ซาเกรบ-ชอ้ปป้ิง Designer Outlet Croatia 
เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซเีบนิค Sebinik เมอืงเกา่มรดกโลกปากแม่น ้าทะเลเอเดรยีตกิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1 ช ัว่โมง) น าชมจตัุรสัเมอืงเกา่ซเีบนิคทีล่อ้มรอบไปดว้ยอาคารเกา่แกท่ีถู่กตดัแปลงป็นรา้นขายยา รา้นแว่นตา รา้น
เสือ้ผา้บูติก และอีกมากมาย เมืองซเีบนิกแตกต่างจากเมืองรมิฝ่ังทะเลอะเดรยีติกทั่วไปเพราะสรา้งโดยชาวกรกี 
ก่อนที่โรมันจะเขา้มามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองขึน้ของเวเนเชยีน หรอืเวนิส ทุกวันนี้จึงยังเห็น
สถาปัตยกรรมหลายแห่งทัว่เมอืงจะกรุน่ไปดว้ยกลิน่อายสไตลเ์วเนเชยีนอย่างชดัเจน น าท่านแวะถ่ายรปูภายนอกกบั
มหาวหิารเซนตเ์จมสห์รอืมหาวหิารเซนตจ์าคอบ อกีหน่ึงมรดกโลกของประเทศโครเอเชยี ตัง้อยู่ทีเ่มืองซเีบนิคบน
ชายฝ่ังดลัเมเชยีน ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งในแบบผสมระหว่างศลิปะทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีดลั
เมเชยีและทสัคานี เน่ืองจากใชส้ถาปนิกในการออกแบบถงึ 3 คน และมีความเชีย่วชาญทีแ่ตกต่างกนั โดยสรา้ง
เสรจ็ในปี 1535 ดว้ยโครงสรา้งทีม่าจากหินปูนสีขาวลว้นๆ ไม่มีวสัดุอืน่ปลอมปน ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานรูปป้ัน
นักบุญเจมสห์รอืจาคอบตามภาษาโครแอต ซึง่เป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซ ู

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงดว้ยเมนูพาสตา้ซฟู้ีด 
บ่าย  น าท่านเดินกลบัสู่ เมืองซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของประเทศโครเอเชยีดินแดนแห่งทะเลเอเดรยีติค ซึง่มี

ความเกา่แกแ่ฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลงั ซาเกรบเป็นเมอืงแห่งศลิปวฒันธรรมและเจรญิรุง่เรอืงมาตัง้แต่สมยัศตวรรษ
ที่ 11 ปัจจุบันชาวโครเอเชยีมีวิถีช ีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจรญิโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบ
สะดวกสบาย นิยมใชร้ถรางเป็นพาหนะทัว่ทัง้เมอืง(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5  ช ัว่โมง) จากน้ันน าท่านแวะชอ้ปป้ิง
ที ่Designer Outlet Croatia ไม่ไกลจากเมืองซาเกรบ ใหท่้านเลอืกซือ้สนิคา้จากเอาทเ์ล็ตทีต่่างน าสินคา้มา
จดัรายการดว้ยแบรนดด์งัต่างๆ 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 **เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้หรอืเดนิเล่นชอ้ปป้ิงภายในเอา๊ทเ์ล็ต อสิระ
รบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยัภายในเอา๊ทเ์ล็ต** 
สมควรแกเ่วลานัดหมายน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Aristos หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จด็ ซาเกรบ (โครเอเชยี)-ดูไบ (สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์  
เชา้ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  น าท่าน ชมเมอืงเก่าซาเกรบ ทีม่ีฐานะเป็นทัง้เมืองหลวงและเมืองทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดของโครเอเชยี ตัง้อยู่ทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมืองเก่าแก่ตัง้แต่ยุคโรมนัก่อนจะค่อยๆ ขยายใหญ่ขึน้เร ือ่ยๆ ปัจจุบนัเป็นเมือง
ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วของโครเอเชยี ดว้ยเสน่หท์ีม่ากลน้ มุ่งหนา้สู่จตัุรสัดงัในเขตเมอืงเกา่ 

  น าท่านชมโบสถป์ระจ าเมืองเกา่เซนตแ์คทเธอรนี St. Catherine โบสถแ์บบบารอ็คสขีาวน่าประทบัใจ จตัุรสัเจลา
ซคิ Jelacic Square ศูนยก์ลางเมืองเก่าตัง้แต่ศตวรรษที ่17 จุดเด่นของจตัุรสัแห่งนีก็้คือรูปป้ันของโจเซฟ เจลา
ซคิ ทีน่ั่งอยู่บนหลงัมา้หน่ึงในบุคคลส าคญัของโครเอเชยีและเป็นจตัุรสักลางเมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยหา้งรา้นน าสมยั 

11.30 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิกรุงซาเกรบ และใหท่้านเผือ่เวลาส าหรบัการท าคนืภาษทีีส่นามบนิ 
15.25 น. ออกเดนิทางจากกรุงซาเกรบ โดย Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่EK-130 



 

23.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสนามบนินครดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ใหท่้านแวะเปลีย่นเครือ่ง 

วนัทีแ่ปด  เอมเิรตส ์(ดูไบ)-สนามบนิสุวรรณภูม ิ
02.50 น. น าท่านออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ  โดย Emirates Airlines เทีย่วบนิที ่EK-384 
12.30 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ..  

**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางตอ่ไปตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
 ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซรี ีแ่ละไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมี
 การเปลีย่นแปลงเล็กน้อย** 

 

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

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสม หรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณอ์ืน่ๆ ทีไ่ม่คาดคดิ  
หรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์หรอืสถานทีใ่ดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตตุา่งๆ  

หรอืสถานทีปิ่ดโดยมไิดร้บัแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
บรษิทัขออนุญาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

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

Croatia Wonder 8 Days / EK 4-11 ก.ย. / 10-17 ต.ค. 2562 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 56,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 7,900 

ท่านทีม่ตี ัว๋โดยสารอยู่แลว้ ราคาท่านละ 32,900 

  
**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 

**ไม่รวมคา่ทปิคนขบั มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และคา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  
ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นออกเดนิทาง ** 

 

*** บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี ้ามนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรปไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 
 

หมายเหต ุ
• อตัราค่าเดินทางนีต้อ้งมีจ านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และจะตอ้งช าระมดัจ าหลงัจาก

ยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี
• กรณีท่านทีม่ีต ั๋วของสายการบินอืน่หรอืรว่มเดินทางโดยไม่ใชต้ั๋วโดยสารของทางบรษิัททวัร ์กรุณาแจง้ล่วงหนา้เน่ืองจากมีการ

เกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 
• อัต ราค่ า เดินทางแล ะตั๋ ว โดยสารนี้ เป็ น อัต ราราคาพิ เศษ  ดัง น้ั นห ากมีก ารออกตั๋ ว โดยสารแล ้วไ ม่ ส าม ารถขอ 

รฟัีนดห์รอืคนืเงนิไดทุ้กกรณี 
• การด าเนินการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 21 วนั ดงัน้ันจงึขอความรว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยืน่ขอวี

ซา่ใหค้รบถว้นและสมบูรณ ์ทัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวซีา่ 
อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัโดย Emirates Airlines เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ดูไบ-ซาเกรบ-ดูไบ-กรงุเทพฯ ช ัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) *บางโรงแรมและบางเมอืงไม่มหีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบรกิารหวัหนา้ทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าธรรมเนียมการยืน่วซีา่โครเอเชยี 
• ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่าน้ัน ไม่ไดร้วมถึงค่าใชจ้่ายอืน่ๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร 
ค่าทีพ่กั ค่าอาหารหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 



 

• ค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วนัที ่10 พ.ค.2562 
หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสายการบนิ 

• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
อตัรานีไ้ม่รวมบรกิาร 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าทปิพนกังานขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะท่านละ 1,800 บาท ช าระ

พรอ้มคา่ทวัรก์อ่นคณะออกเดนิทาง 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยกกระเป๋า

จะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมน้ันๆ เรยีกเก็บ 
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี 
• ค่าอาหารหรอืเคร ือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าน ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดืม่ระหว่างทวัร)์ 
• ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั การปรบัค่าธรรมเนียมวซีา่ หรอืการปรบัค่าบรกิารอืน่ทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือืน่ๆ 

ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าประกนัภยัการเดินทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนัอุบตัเิหตุที่

ทางบรษิทัจดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้
การช าระเงิน  
กรณุาช าระเงนิมดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเก็บทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วน
ทีเ่หลอืกรณุาช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนัท าการ มฉิะน้ันทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
การยกเลกิ 
▪ หากมกีารยกเลกิเกนิ 60 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าค่าตั๋วโดยสารของท่านน้ันๆ (เงือ่นไขค่ามดัจ าตามที่

ทางสายการบนิเรยีกเก็บ) 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 60 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกินอ้ยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดยืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซีา่ตามทีส่ถานทูตเรยีก

เก็บ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซีา่ผ่านแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั๋วโดยสารแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
หมายเหต ุ 
• รายการอาจจะมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณ์

ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิบรษิทัจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
• กรณีทีม่ีการเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณต์่างๆ เกดิขึน้และมีเหตุท า

ใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ 
โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

• บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้ ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

• บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
• บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว

ทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
• บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซึง่จะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

• ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 
• ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์ร ือ่งการงดสูบบุหร ี ่บนรถโคช้ โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเร ือ่ง

การสูบบุหร ี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่ทัง้นีเ้น่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 



 

• กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) 
เด็ก และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

• การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหนา้ค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานที่

เขา้ชมน้ันๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน ์โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัจะสลบัรายการเพือ่ใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมน้ัน ๆ ตาม
เงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทางบรษิทั supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผล
ท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัจะไม่มีการคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation 
Fee ไปแลว้  

• ชว่งอสีเตอร ์ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ันขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์
ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 
(Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะ
ไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่
กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอืแยกพกัแบบ 1 หอ้งคู่ และ 1 หอ้งเดีย่ว โดยท่านจะตอ้งช าระค่าพกั
เดีย่วเพิม่ ประมาณ 1,500 บาทหรอืแลว้โรงแรมเรยีกเกบ็ของคนืทีพ่กันัน้ๆ  

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

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่างอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทูตโครเอเชยี) 
ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวม 21 วนั 

-    ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ไม่จ าเป็นตอ้งมาแสดงตนทีศู่นยย์ืน่วซีา่หรอืสถานทูต 
-    กรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบูรณเ์พือ่ท าการกรอกแบบฟอรม์ออนไลนแ์ละท าการนดัหมายยืน่วซีา่ 
-    ในวนันัดหมายยืน่วีซ่าจะตอ้งน าส่งหนังสือเดินทางฉบบัจรงิเขา้สู่สถานทูต และระหว่างรอผลวีซ่าอนุมตัิ ไม่

สามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน  
o โดยนับวนัเร ิม่เดินทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดือนหนังสอืเดินทางนีส้ามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
o หนา้หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีนา้ว่างส าหรบัวซีา่อย่างนอ้ยไม่ต ่ากว่า 3 หนา้   
o หากท่านเปลีย่นหนังสือเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  
o ท่านทีม่ีปกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อ

ปกหนังสอืเดนิทางน้ันๆ  
o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รูป เน้น

ขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรปูลงบน

วซีา่ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรอื

เคร ือ่งประดับบดบังหน้าตา, หา้มใส่คอนแท็กเลนสช์นิดสี
หรอืบิก๊อายส ์** 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้ีบตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูตบิตัรดว้ยและกรุณาแนบฉบบั

แปลเป็นภาษาองักฤษ 
o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบ่งชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลูกจา้ง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการวนัเดอืน
ปีทีเ่ขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน,พรอ้มระบุวนัลาหยุดตามรายการทวัร ์ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่ 
เป็นตน้ และใชค้ าว่า “To Whom It May Concern” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่ 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืน
ในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร ,พรอ้มระบุวนัลาหยุดตามรายการทวัร ์ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับ
จากวนัยืน่วซีา่ พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรองความ
เป็นเจา้ของกจิการ โดยหนังสอืรบัรองบรษิทัจะตอ้งคดัส าเนามาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านทีเ่ป็นแมบ่า้น   
• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสามี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพรอ้มแสดง

ส าเนาสูตบิตัรบุตร ทัง้นีเ้พือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืช ีแ้จงเกีย่วกบั
ความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

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

- กรณีเป็นเดก็นกัเรยีนและนกัศกึษา 



 

- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) และใชค้ าว่า “To Whom It May Concern” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่ 

- กรณีทีศ่กึษาอยู่ต่างประเทศ ตอ้งใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาฉบบัจรงิ เท่าน้ัน 
o หลกัฐานการเงิน   

- ใชห้นังสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร Bank Certification ออกมาไม่เกนิ 15 วนั นับจากวนันัดหมายยืน่วซีา่  
- ใชส้ าเนาสมุดบญัชเีงินฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชือ่เจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหนา้ และปรบัสมุด

อพัเดทถงึเดอืนปัจจบุนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้หรอืไม่เกนิ 7 วนันับจากวนันัดหมายยืน่วซีา่ พรอ้มส าเนาหนา้บญัชหีนา้แรกทีม่ชี ือ่
เจา้ของบญัช ี(สถานทูตอาจมกีารขอดูสมุดเงนิฝากฉบบัจรงิของท่านในบางกรณี) 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรณุาส าเนาหนา้แรกทีม่ีช ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝาก
เป็นปัจจบุนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน
และปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่เกนิ 7 วนันับจากวนันัดหมายยืน่วซีา่ แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีารเคลือ่นไหวทุกเดอืน 
ขอใหท้ าหนังสือหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาทิ ไม่มีการเคลือ่นไหว
เน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอืน่ๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เล่ม กรณุาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นตน้ 
- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หรอืกรณีตอ้งมกีารรบัรองค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยืน่ขอวซีา่ 

ตอ้งออกหนังสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัดว้ย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุด
บญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ายทีม่ีการเงินมากกว่า
จะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุช ือ่และความสมัพนัธช์ ีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย รวมถงึการขอ
จดหมายรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร Bank Certification และระบุรบัรองค่าใชจ้่ายใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงโดยระบุช ือ่ลงไปใน
จดหมายรบัรองทางการเงนิดว้ย 

- กรณีทีต่อ้งรบัรองค่าใชจ้่ายในการเดนิทางจะตอ้งเป็นญาตทิีม่สีายเลอืดเดยีวกนั เชน่ บุตร บดิา มารดา พี ่นอ้ง สามี ภรรยา 
เท่าน้ัน 

*** สถานทูตไม่รบับญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจ า บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์บญัชตีดิลบ พนัธบตัร ตราสาร
หนี้ กองทุน สลากออมสนิทุกกรณี *** ทัง้นี้เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ่ะครอบคลุมกบั
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิ าเนา  

o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หย่ารา้ง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเด็กเดนิทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายและยินดชีดเชยค่าเสียหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้
สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย รวมถึงแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง
ของมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา  โดยบิดาจะตอ้งคัดจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายและยินดชีดเชยค่าเสียหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้
สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย รวมถงึแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางของ
บดิามาดว้ย 

- หากเดก็ไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา
โดยมกีารรบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบ
ดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย รวมถงึแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนา
หนา้หนังสอืเดนิทางของบดิาและมารดามาดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร 
พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

**กรณีทีบ่ดิา/มารดา ไม่มีหนังสอืเดนิทาง แลว้ใชส้ าเนาบตัรประชาชนแทน ตอ้งท าจดหมายชีแ้จงเพิม่เตมิว่า
ท าไมไม่มหีนงัสอืเดนิทาง** 

**กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดา ลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ดว้ย** 
**ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสารส าเนาทุกชนิด ใหท่้านเซน็เฉพาะในแบบฟอรม์ใบสมคัรวซีา่เท่าน้ัน** 

 



 

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก
ปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้ 
*** หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิทัขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
*** กรณีทีท่่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ีซา่แลว้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
*** เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั จะขอถอืว่า
ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
*** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซีา่ ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหนา้ แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสือเดินทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซีา่และท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านน้ันจะตอ้งมายืน่
เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเชน่เดยีวกนั *** 
*** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท์ีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน 
การปฏเิสธวซีา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั   
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กรอกขอ้มูลตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้โครเอเชยี 
หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกบัความเป็นจรงิหรอืไม่เหมอืนกบัตอนน าเอกสารสง่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทางศูนยย์ืน่

หรอืสถานทูตขออนุญาตเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูลในระบบออนไลน ์และเสยี
คา่ธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ใหม ่

กรุณากรอกใหค้รบถว้น อย่าปล่อยว่างไว ้อาท ิเกษยีณ / แม่บา้น / อาชพีอสิระ /  
ไม่ไดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนระบุมาใหเ้รยีบรอ้ย 

(กรุณาใชแ้บบฟอรม์นีแ้ละกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษรและเพือ่ใหเ้กดิ
ความสะดวกตอ่การท 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 คู่สามี-ภรรยา 
      สาม,ี ภรรยา ช ือ่-นามสกุล........................................................................................................................ 
      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ..................................... 
4. ทีอ่ยู่ปัจจบุนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
      ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น ปั จ จุ บั น  ห า ก เห มื อ น ใ น ท ะ เบี ย น บ ้ า น ใ ห ้ เ ขี ย น ว่ า  As above ( ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ) 

................................................................... 
…………………………………………………………………………….. รหสัไปรษณีย ์.............................. 
โทรศพัทบ์า้น ..........................โทรศพัทม์อืถอื ........................อเีมลล ์...........................................................  

5. ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................... 
(กรุณ าแจง้ด ้วยว่า  กิจการที่ท า น้ัน เกี่ยวกับอะไร ด ้านใด ..................................................................................) 
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 

(กรณีที่มีผูส้นับสนุนค่าใชจ้่ายใหร้ะบุผูส้นับสนุนค่าใชจ้่ายของท่านและระบุความสัมพันธแ์ละเดินทางดว้ยกันหรอืไม่) 
ผู ้ส นับสนุนค่ าใชจ้่ายของท่านคือ  ............................................................................................. ............................ 
ความสัมพันธก์ ับ ท่าน  ............................ .............................................................................................................  
เดนิทางดว้ยกนักบัท่านหรอืไม่   ........ เดนิทางดว้ยกนั   ......... ไม่ไดเ้ดนิทางดว้ยกนั 
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