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รหัสโปรแกรม : 13079 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 

• ชมความอลงัการของธรรมชาตทิีอ่ทุยานพลติ

วเิซ ่(Plitvice National Park)  

• เทีย่วซาดาร ์(Zadar) เมอืงสปลทิ (Split) 

เมอืงสตอน (Ston) เมอืงโทรเกยีร ์(Trogir) 

เมอืงซเิบนคิ (Sibenik) เมอืงชายทะเลที่

งดงามดว้ยธรรมชาตแิละสถาปตัยกรรม  

• เดนิเลน่ทีเ่มอืงดบูรอฟนกิ (Dubrovnik) 

เมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บัสมญานามวา่ ไขม่กุ

แหง่ทะเลเอเดรยีตกิ  

• พกัดบูรอฟนกิ 2 คนื 

• น ัง่กระเชา้ สู ่SRD HILL จดุชมววิทีส่วยทีส่ดุ

ของเมอืงดบูรอฟนกิ 

• เทีย่วซาเกรบ (Zagreb) เมอืงหลวง

โครเอเชยี 

  

 

 

Greatest 

Croatia 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เดนิทาง : มถินุายน-ตลุาคม 62 

ราคาเริม่ตน้เพยีง 54,900.-  
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        ก าหนดการเดนิทาง 

     วนัที ่ 13-21 ม.ิย.  62          55,900.- 

     วนัที ่ 05-13 ส.ค. 62          61,900.- 

     วนัที ่ 09-17, 16-24 ก.ย. 62          54,900.- 

 วนัที ่ 30 ก.ย.-08 ต.ค. 62                                                   55,900.- 

     วนัที ่ 07-15 ต.ค. 62                 56,900.- 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมที่
พกั 

1 กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈ 
 
 

2 ดไูบ – ซาเกรบ – โอพาเทยี ✈ ✈ O 
REMISENS
หรอืเทยีบเทา่ 

3 โอพาเทยี – อทุยานแหง่ชาตพิรติวเิซ ่– ซาดาร ์ O O O 
KOLOVARE 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ซาดาร ์– สปลทิ – พระราชวงัดโิอคลเีธีย่น – สตอน – 
ดบูรอฟนคิ O X O 

VALAMAR  
หรอืเทยีบเทา่  

5 ดบูรอฟนกิ – น ัง่กระเชา้จดุชมววิ – เขตเมอืงเกา่ O O X 
VALAMAR 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 ดบูรอฟนกิ – โทรเกยีร ์– ซเิบนคิ O O O 
OLYMPIA 
หรอืเทยีบเทา่ 

7 ซเิบนคิ – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมอืง O O X ANTUNOVIC 
หรอืเทยีบเทา่ 

8 ซาเกรบ – สนามบนิ O ✈ ✈ 
 

9 ดไูบ – กรงุเทพฯ   ✈ ✈ ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู 8 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2  ดไูบ – ซาเกรบ – โอพาเทยี 

01.35 น. ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 385 

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

08.30 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่กรงุซาเกรบ โดยเทีย่วบนิที ่EK 129 

12.35 น.  

 

 

ถงึสนามบนิกรงุซาเกรบ (Zagreb) ประเทศ โครเอเชยี (Croatia) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว๋โมงในวันที ่27 ตลุาคม 2562) น าทา่นออก

เดนิทางสูแ่ควน้ อสิเตรยี (Istria) ชมเมอืงโอพาเทยี (Opatija) เป็นเมอืงท่องเทีย่ว

ตัง้อยูท่างฝ่ังตะวันตกรมิทะเลอาเดรยีตกิ มบีา้นพักตากอากาศสไตลอือสเตรยีทีเ่รยีงรายอยู่

ตามชายฝ่ัง น าท่านเทีย่วชมเมอืงทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องบา้นพักรมิชายฝ่ัง แวะ

ถ่ายรูปกับรูปปั้นหญงิสาวกบันกนางนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปปั้น

หญงิสาวทีง่ดงามทีม่นีกนางนวลเกาะอยูท่ีม่อื 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั           น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก REMISENS หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่3 โอพาเทยี – อทุยานแหง่ชาตพิรติวเิซ ่– เมอืงซาดาร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

http://bit.ly/2NMk5YE
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บา่ย 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาดาร ์(Zadar) เมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรม์ากว่า 3,000 ปีมาแลว้ 

และเป็นเมอืงทา่ส าคัญซึง่ตัง้อยูบ่นคาบสมทุรขนาดใหญข่องทะเลเอเดรยีตคิ ทีม่บีทบาทมา

ตัง้แต่สมัยโรมันจนถงึปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปกับโบสถส์ าคัญประจ าเมอืง โบสถอ์นาสตา

เชยี (The Cathedral of St. Anastasia) เป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิสรา้งขึน้ในสมัย

ศตวรรษที ่5-6 ในยคุโรมาเนสก ์เป็นโบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุในแควน้ดัลมลัเชยี น าทา่นชมบรเิวณ

ดา้นนอก โบสถเ์ซนต ์โดแนท  ซึง่เป็นโบสถส์ าคัญประจ าเมอืงอกีแหง่หนีง่ ชมโรมนัฟอรัม

หรอืย่านชมุชนของโรมันเมือ่สองพันปีก่อนที่นักโบราณคดไีดใ้ชค้วามอุตสาหะในการขุด

คน้พบหลักฐานส าคัญตา่งๆ ทัง้ทีอ่ยูอ่าศัยชาวโรมนั  

ค า่        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั        น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KOLOVARE หรอืเทยีบเทา่    

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตพิรติวเิซ่ (Plitvice National Park) ซึง่

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิอทุยานนี้มพีืน้ที่

ประมาณ 29,482 เฮคเตอร ์หรอืประมาณ 295 ตารางกโิลเมตร โดย 223 ตารางกโิลเมตร

เป็นพืน้ทีป่่าและพืน้น ้าครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกโิลเมตร มทีะเลสาบสเีธอรค์อยซ์

ถงึ 16 แหง่ทีม่คีวามงดงามแตกตา่งกนั น าทา่นเขา้ชมความงามของอทุยาน Lower Lake 

โดยลอ่งเรอืขา้มทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีทีท่ะเลสาบเป็นน ้าแข็งจนไม่

สามารถล่องเรือได ้ทางบรษัิทคืนเงนิท่านละ 5ยูโร*** ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

อทุยานแห่งนี้ อกีทัง้ยังเป็นทะเลสาบทีเ่ชือ่มระหว่างอทุยานตอนล่างขึน้สูท่ะเลสาบชัน้บน

ของอุทยาน เพลดิเพลนิกับธรรมชาตอิันงดงามและความอลังการของ Lower Lake ที่

ประกอบดว้ยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นตน้ น าทา่นเดนิชม

ทะเลสาบตา่งๆ ตามทางเดนิสะพานไมท้ีเ่ชือ่มแต่ละทะเลสาบเขา้ดว้ยกัน ชม Veliki Slip 

ชมน ้าตกทีใ่หญท่ีส่ดุในอทุยานมคีวามสงูถงึ 70 เมตร 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หมหูนั) 

วนัที ่4 ซาดาร ์– สปลทิ – พระราชวงัดโิอคลเีธีย่น – สตอน – ดบูรอฟนกิ 
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 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสปลทิ (Split) เมอืงใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึง่อยูใ่น

แควน้ดัลเมเชยี อนัเป็นตน้ก าเนดิของสนัุขพันธุด์ัลมาเชีย่นทีโ่ดง่ดัง เทีย่วชมเมอืงสปรทิ ที่

สรา้งรายลอ้มพระราชวังดโิอคลเีธีย่น ประกอบดว้ย ศาลาว่าการเมอืงสไตลเ์รอเนซองส ์

สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่15 อาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ต่างๆ น าท่านชมย่าน People 

Square ศูนย์กลางทางธุรกจิและ การบริหาร น าท่านชมพระราชวงัดโิอคลเีธี่ยน 

(Diocletian Palace) องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 

ค.ศ.1979 สรา้งขึน้จากพระประสงคข์องจักรพรรดิด์โิอคลเีธีย่นแห่งโรมัน ซึง่ตอ้ง    การ

สรา้งพระราชวังส าหรับบัน้ปลายชวีติของพระองค ์หลังจากสละบัลลังก ์ภายในพระราชวัง

ประกอบดว้ยวหิารจปิูเตอร ์(Catacombes) สสุานใตด้นิทีม่ชี ือ่เสยีง และวหิารต่างๆ น า

ทา่นชมหอ้งโถงกลางซึง่มทีางเดนิทีเ่ชือ่มต่อสูห่อ้งอืน่ๆ ชมลาน Peristyle ซึง่ลอ้มดว้ย

เสาหนิแกรนติ 3 ดา้น และเชือ่มต่อดว้ยโคง้เสาทีต่กแต่งดว้ยชอ่ดอกไมส้ลักอยา่งวจิติร 

สวยงามชมยอดระฆงัแหง่วหิาร (The Cathedral Belfry) แทน่บชูาของเซนตโ์ดมนัิส 

และเซนตส์ตาดอิสุ ซึง่อยูภ่ายในวหิาร  

กลางวนั        อสิระอาหารกลางวัน 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงสตอน (Ston) เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งของอาหารทะเลรส

เลศิ และมฟีารม์เลี้ยงหอยนางรมที่มชี ือ่เสยีง โดยท่านจะได ้ชมิหอยนางรมสดๆจาก

ฟาร์มพร้อมจิบไวน์ช ัน้ดี ซึ่งเมืองสตอนเป็นเมืองที่เปรียบเสมือนตัวแทนของ

ประวัตศิาสตรส์ถาปัตยกรรมยุคกลางคอืก าแพงเมอืงโบราณ ซึง่ถูกสรา้งขึน้เพือ่ลอ้มรอบ

เมอืง โดยก าแพงโบราณแหง่นีใ้ชเ้วลาในการกอ่สรา้งก าแพงนีป้ระมาณ 200 ปี มคีวามยาว

มากกว่า 5.5 กโิลเมตร แมว้่าในอดตีนัน้ตัวก าแพงเคยถูกระเบดิในสงครามปี ค.ศ. 1991 

และแผน่ดนิไหวเมือ่ปี ค.ศ. 1996 แตก่็สามารถคงอยูม่าจนไดถ้งึทกุวันนี้    

ค า่        รับประทานอาหารค ่า ณ อาหารพืน้เมอืง (หอยนางรม) 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกดบูรอฟนกิ (Dubrovnik) โดยเดนิทางเรยีบชายฝ่ัง

ทะเลเอเดรียตกิ เดนิผ่านบรรยากาศรมิชายฝ่ังทะเลที่มบีา้นเรือนหลังคากระเบือ้งสแีสด

สลับตามแนวชายฝ่ัง โดยเมอืงดูบรอฟนคิไดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ในเมอืงเกา่ทีส่วยทีส่ดุในยโุรป 

สมญานาม ไขม่กุแหง่ทะเลเอเดรยีตกิ เป็นเมอืงทีม่อี านาจทางทะเลตัง้แต่ศตวรรษที ่13 

และมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางการคา้ จงึไดส้รา้งความยิง่ใหญ่ใหโ้ดดเด่น ดว้ยการตกแต่ง

พระราชวัง สรา้งโบสถ์ วหิาร จัตุรัส น ้าพุ และบา้นเรือนต่างๆ และไดรั้บการบูรณะและ

ปรับเปลีย่นอยา่งงดงามตามยคุสมยั 

ทีพ่กั          น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก VALAMAR หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่5 ดบูรอฟนกิ – น ัง่กระเชา้จดุชมววิ – เขตเมอืงเกา่ 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 จากนัน้ น ัง่กระเชา้ สู ่SRD HILL จดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของเมอืงดบูรอฟนกิ ทา่นจะได ้

ถ่ายรูปเมอืงเก่าดูบรอฟนิคจากมุมสูง ภูมทิัศน์ทีร่ายลอ้มดว้ยน ้าทะเลสฟ้ีาใสดุจราวแสง

สะทอ้นของครสิตอลโอบลอ้มเมอืงเก่าไว ้ดว้ยความสวยงามของบา้นเรอืนสขีาว มุงดว้ย

หลังคาสสีม้ อนัเป็นภาพทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของเมอืงดบูรอฟนคิทีพ่ลาดไมไ่ด ้  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

บา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้พาท่านเดนิชมเสน่หข์อง เขตเมอืงเกา่ (Old Town) ซึง่องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมอืงเก่ามป้ีอมปราการ

โบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบ ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงทีค่วามโดง่ดงัเทยีบไดก้บั

แกรนดแ์คนยอ่นหรอืแกรนดค์าแนลแหง่เวนสิ น าท่านเดนิลอดประตู Pile Gate ทีม่รีูปปั้น

ของนักบญุ เซนตเ์บลส นักบญุประจ าเมอืง เพือ่เขา้สูใ่จกลางเมอืงเกา่ ชมน า้พุ Onofrio 

ซึง่เป็นตัง้เป็นเกยีรตแิก่ของสถาปนิกผูส้รา้งน ้าพุแห่งนี้ ถ่ายรูปกบัThe Cathedral 

Treasury หนึง่ในโบสถเ์กา่แกท่ีส่ะสมโบราณวัตถุของพ่อคา้วาณชิทีไ่ดท้ าการคา้ขายกับ

ชาวเวนชิในอดตี น าทา่นถา่ยรปูกบัหอนาฬกิาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนัน้น า

ท่านถ่ายรูปกับพระราชวงัเรคเตอร ์(Rector's Palace) พระราชวังทีส่รา้งขึน้โดย

ผสมผสานศลิปะทัง้แบบโกธคิ, เรเนซองสแ์ละบาโร๊ค ไดเ้วลาน าทา่นแวะชมและถา่ยรปูกับ 

สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สรา้งขึน้โดยศลิปะแบบโกธคิ เรเนซองส ์ในสมัย

ศตวรรษที ่15 ปัจจุบันไดใ้ชเ้ป็นทีจั่ดเก็บเอกสารและส านักงานส่วนราชการ น าท่านเดนิ

ผ่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ทีส่องขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคาร

สไตลโ์รมนั โกธคิ และรา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี รา้นขายของทีร่ะลกึตา่งๆ มากมาย 

ค า่       อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก VALAMAR หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่6  ดบูรอฟนกิ – โทรเกยีร ์– ซเิบนคิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทรเกยีร ์(Trogir) เมอืงขนาดเล็กบนเกาะที่ตัง้อยู่ใกลก้ับ

แผน่ดนิใหญ ่เป็นเมอืงเกา่แกต่ัง้แตส่มยัเมือ่ 380 ปีกอ่นครสิตกาล บา้นเรอืนไดรั้บอทิธพิล

จากศลิปะสไตลเ์รเนซองคแ์ละบาโร๊ค ซึง่องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงโทรเกยีร์

เป็นมรดกโลกในปี 1997 น าทา่นชม เขตเมอืงเกา่ สมัผัสอาคาร บา้นเรอืน ทีไ่ดรั้บอทิธพิล

จากสถาปัตยกรรมกรกีและโรมันโบราณ เชน่ ประตูเมอืง Kopnena Vrata ซึง่ไดบ้รูณะขึน้

ใหมใ่นสมยัศตวรรษที ่16 น าทา่น ถา่ยรปูกบัมหาวหิารเซนตล์อเรนซ ์(St. Lawrence 

Cathedral) จุดเด่นของมหาวหิาร คอืประตูทางเขา้ทีแ่กะสลักเป็นเรือ่งราวต่างๆ อย่าง

วจิติรตระการตา 

กลางวนั 
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
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น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซเิบนคิ (Sibenik) เมอืงเกา่มรดกโลก ปากแม่น ้าทะเล  เอเดรี

ยตคิ น าท่านชมจัตุรัสเมอืงเก่าซเีบนคิ จตัรุสัเมอืงเกา่ซเีบนคิ ทีล่อ้มรอบไปดว้ยอาคาร

เกา่แกท่ีถ่กูตัดแปลงเป็นรา้นขายยา รา้นแวน่ตา รา้นเสือ้ผา้บตูกิ และอกีมากมาย เมอืงซเีบ

นกิแตกต่างจากเมอืงรมิฝ่ังทะเลอะเดรยีตกิทั่วไปเพราะสรา้งโดยชาวกรกี ก่อนทีโ่รมันจะ

เขา้มามอีทิธพิล ตอ่มาภายหลังตกเป็นเมอืงขึน้ของเวเนเชยีน หรอืเวนซิ ทุกวันนี้จงึยังเห็น

สถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปดว้ยกลิน่อายสไตล์เวเนเชยีนอย่างชัดเจน 

ถา่ยรปูกบัชมมหาวหิารเซนตเ์จมสห์รอืมหาวหิารเซนตจ์าคอบ คอือกีหนึง่มรดกโลก

ของประเทศโครเอเชยี ตัง้อยูท่ีเ่มอืงซเีบนคิบนชายฝ่ังดัลเมเชยีน ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมการ

สอ่สรา้งในแบบผสมระหวา่งศลิปะทางตอนเหนอืของประเทศอติาล ีดัลเมเชยี และทัสคาน ี

เนื่องจากใชส้ถาปนกิในการออกแบบถงึ 3 คน และมคีวามเชีย่วชาญทีแ่ตกต่างกัน โดย

สรา้งเสร็จในปี 1535 ดว้ยโครงสรา้งที่มาจากหนิปูนสขีาวลว้นๆ ไม่มวีัสดุอืน่ปลอมปน 

ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานรปูปัน้นักบญุเจมสห์รอืจาคอบตามภาษาโครแอต ซึง่เป็น 1 ใน 12 

สาวกของพระเยซ ู

ค า่         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก OLYMPIA หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่7 ซเิบนคิ – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมอืง 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซาเกรบ (Zagreb) เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยีดนิแดน

แห่งทะเลเอเดรยีตคิ ซึง่มคีวามเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลัง ซาเกรบเป็นเมอืงแห่ง

ศลิปวัฒนธรรมและเจรญิรุ่งเรอืงมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่11 ปัจจุบันชาวโครเอเชยี มวีถิี

ชวีติเยีย่งชาวยโุรปทีเ่จรญิโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรงุซาเกรบสะดวกสบาย นยิมใช ้

รถรางเป็นพาหนะทั่วทัง้เมอืง 

กลางวนั 
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิเทีย่วเมอืงซาเกรบ ถา่ยรูปกับ มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน(St. Stephen 

Cathedral)  ซึง่มยีอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวหิารตกแต่งอย่างงดงาม 

สามารถเห็นไดจ้ากทกุมมุในซาเกรบ มหาวหิารนีก็้ไดรั้บการบรูณะใหมอ่กีหลายครัง้ 

จนกระท่ังรูปร่างมหาวหิารงดงามในรูปแบบ   นิโอ-โกธคิดังปัจจุบัน ซึง่ไดรั้บ

อทิธพิลจากการบูรณะก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1880 จากนัน้น าชม ตลาดกลางเมอืง 

(Dolac Market) ตลาดกลางแจง้ทีเ่ก่าแก่ มสีสีันสดใส มดีอกไมป้ระดับและ

ผลไมร้าคาถกูวางขายมากมาย 

ค า่ 
  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั       น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ANTUNOVIC หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่8 ซาเกรบ – สนามบนิ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านสูเ่ขต Upper Town แวะถ่ายรูปกับ วหิารเซนตม์ารก์ (St. Marks Church) 

ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ซาเกรบ สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่13 หลังคามงุดว้ยกระเบือ้งสี

ต่างๆ ซึง่เป็นรูปตราสัญลักษณ์ของซาเกรบ โครเอเชยี สโลวเีนีย และ ดัลมาเชยี ซึง่ครัง้

หนึง่เคยเป็นประเทศเดยีวกนั (อดตียโูกสลาเวยี) น าทา่นชม โบสถป์ระจ าเมอืงเกา่เซนต์

แคทเธอรนี (St. Catherine) โบสถแ์บบบาโรกสขีาวน่าประทับใจ แวะชมจตัรุสั Trg 

Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยหา้งรา้นน าสมัย ชมอนุสาวรยี ์

Ban Josip Jelacic ผูย้ ิง่ใหญ่ ผูซ้ ึง่ต่อสูเ้พือ่ความอสิระจากชาวฮังกาเรยีนเมือ่ปี ค.ศ. 

1848 

10.30 น. น าเดนิทางสู่สนามบนิซาเกรบ มเีวลาในการเลือกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ 

15.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 130 

22.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

วนัที ่9 ดไูบ – กรงุเทพฯ 

03.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่EK 376 

13.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

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

 

โปรแกรม : Greatest Croatia 9 วนั 6 คนื 

โดยการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 
ก าหนดวนัเดนิทาง:             

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

13-21 ม.ิย. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 34,900.- 10,900.- 

05-13 ส.ค. 62 61,900.- 61,900.- 61,900.- 61,900.- 37,900.- 13,900.- 

09-17 ก.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 33,900.- 13,900.- 

16-24 ก.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 33,900.- 13,900.- 

30 ก.ย.-08 ต.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 34,900.- 13,900.- 

07-15 ต.ค. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 56,900.- 35,900.- 13,900.- 
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**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่
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กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะ 

ตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโครเอเชยี 

      (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 5,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (20 ยโูร ) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (27 ยโูร) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้งนานและอาจ

ไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน   

5. ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

6. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
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2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง 

Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน

การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8.  กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (โครเอเชยี)  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 21 วนัท าการ  

ยืน่วซีา่ไมต่อ้งแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวี

ซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

3.1.1ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ทีอ่อก

จากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีรา

ประทับ และลายเซน็จากธนาคาร) กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ 
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เวลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วันหลังจากธนาคารออกให ้(สถานทตูอาจขอดสูมดุเงนิ

ฝากเลม่จรงิของทา่นในบางกรณี) 

3.1.2ส าเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไปสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 

7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ที่

มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (เป็นบญัชเีดยีวกนักบัส าเนาสมดุบญัช)ี ฉบบั

ภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 

3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

**กรณีศกึษาอยูต่า่งประเทศ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการเรยีนตัวจรงิ เทา่นัน้** 
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5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา

ดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport 

*** 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่  

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
    

   

 QE3ZAG-EK002   หนา้ 16 จาก 16 

 
 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เประเทศโครเอเชยี 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..............................................อเีมล....................................... 
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12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์  /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

 

 

15. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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