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GRAND CROATIA 

จุดเด่น 

 
 ถา่ยภาพประทบัใจกับ โบสถเ์ซนตม์ารค์, โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่น, โบสถเ์ซนตโ์ดนทั  

 ชม ประตเูมอืงเกา่สโตนเกท Stone Gate ประตเูมอืงเกา่สโตนเกท สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 

 ถา่ยภาพกับ รูปปัน้ Maiden with the Seagull  

 ชม อุทยานแหง่ชาตพิลทิวทิเซ ่หนึง่ในอทุยานแหง่ชาตทิีง่ดงามแหง่หนึง่ของยโุรป 
 ลอ่งเรอืชมทะเลสาบ Jezero Kozjak ชม น า้ตก Veliki Slap น ้าตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในอทุยาน 

 ชม ออรแ์กนทะเล Sea Organ เครือ่งดนตรทีีเ่ลน่เพลงโดยใชพ้ลงัของคลืน่ในทอ้งทะเล 

 ชม ปราสาท Kamerlengo เป็นปราสาทหนิปนู 

 ชมความงามของ มหาวหิารเซนตล์อเรนซ,์ วหิารดอมนอิุส  

 ลอ่งเรอืเยีย่มชมฟารม์เลีย้งหอยนางรม ชมขัน้ตอนตา่งๆ ของการเลีย้งหอยนางรม  

 น ัง่กระเชา้ Cable Car สมัผัสววิอนังดงามแบบพาโนรามา  

 ชม สปอนซา่พาเลซ พระราชวงัเดมิ  

 ชม เสาหนิโรแลนด ์เป็นสญัลักษณ์หมายถงึอสิรภาพ  
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ชื่อโปรแกรม GRAND CROATIA   
จ านวน 8 วนั 5 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - อสิตนับลู  

 
19:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์U สาย

การบนิ TURKISH AIRLINES โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

22:40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเติร ์ก เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK69 

 

วนัที ่2 อสิตนับูล - ซาเกร็บ - โอพาเทยี 

 

05:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ี(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง)  
 

07:20 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน ซาเกร็บ Zagreb International Airport โดยสายการบนิ TURKISH 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK1053   

 
08:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน Zagreb International Airport หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเดนิ

ทางเขา้สู ่เมอืงซาเกร็บ Zagreb เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่พัน

ปี โดยเมอืงซาเกร็บเพิง่เฉลมิฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ. 1994 ทีผ่่านมา น าท่านถ่ายภาพประทับใจกับ 
โบสถเ์ซนตม์ารค์ St. Mark’s Church โบสถซ์ึง่มสีญัลักษณ์และจุดเดน่อยู่ทีห่ลังคาสสีนัสดใสประดับดว้ย

ตราประจ าของโครเอเชยี Coat of Arms, ดัลมาเชยี, ชลาโวเนีย และเมอืงซาเกร็บ น าทา่นเขา้ชม โบสถเ์ซนต์
สตเีฟ่น St. Stephen’s Cathedral โบสถค์าทอลกิประจ าเมอืงซาเกร็บ ศลิปะแบบโกธคิ เป็นโบสถท์ีม่ี

ช ื่อเสียงที่สุดในเมืองซาเกร็บ สรา้งขึ้นตัง้แต่คริสตวรรษที่ 11 ถือไดว้่าเป็นความยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของ

สถาปัตยกรรมของมหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น จากนัน้น าท่านชม ประตูเมอืงเกา่สโตนเกท Stone Gate ประตู
เมอืงเกา่สโตนเกท สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 เป็นประตเูมอืงทีย่ังหลงเหลอือยู่มรีูปพระแม่มารรีอดพน้จากไฟไหม ้

ครัง้ใหญ่ในปี ค.ศ. 1731 เชือ่กันว่าเกดิจากปาฏหิาริย์อันศักดิส์ทิธิ ์โดยไม่เสยีหายจากไฟไหม ้เพื่อป้องกัน
ภาพวาดจงึมกีารสรา้งโบสถเ์พิม่เตมิและภาพวาดทีย่ังคงอยูด่า้นหลงัตะแกรงโลหะ 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเดนิทางสูภ่าคตะวันตกของประเทศโครเอเชยี เรยีกวา่ แควน้อสิเตรยี เพือ่ชม เมอืงโอพาเทยี Opatija 

ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรยีตกิ ระหว่างทางผ่านชมววิทะเลเอเดรยีตคิทีส่วยงามทกุมุมมอง ดว้ยธรรมชาตทิีบ่รสิทุธิ ์
ของรมิทะเลเอเดรยีตกิท าใหเ้มอืงโอพาเทยีเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วและพักผ่อนทีส่ าคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ของโครเอเชยี 

น าทา่นชมความงดงามของตัวเมอืง บันทกึภาพกับ รูปปั้น Maiden with the Seagull ซึง่ถอืวา่เป็นรูปปั้นที่
แกะโดย Zvonko Car เป็นรูปสตรงีดงามทีม่นีกนางนวลเกาะอยู่ทีม่อื ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง มเีวลาใหท้า่น

ไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืง 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  Grand Hotel Astoria Opatija หรอืเทยีบเทา่             



  

 
3 

   

 
 

วนัที ่3 โอพาเทยี - พลทิวเิซ่  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตพิลทิวทิเซ่ Plitvitce Lakes National Park หนึง่ในอทุยานแห่งชาตทิี่

งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป และเป็นอุทยานแห่งชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุของโครเอเชยีจากทัง้หมด 8 แห่ง พลทิวทิเซ่

ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นอทุยานแหง่ชาตขิองประเทศในปี ค.ศ. 1949 และยังไดรั้บประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโกใ้นปี ค.ศ. 1979 อกีดว้ยประกอบดว้ยทะเลสาบใหญน่อ้ยมากมาย 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นชมภายในอทุยานแห่งชาตพิลทิวเิซ ่ชมคามงดงามของธรรมชาตภิายในอทุยานแห่งชาต ิซึง่ประกอบไป
ดว้ยน ้ าตก ทะเลสาบมากมายหลายแห่ง และยังอุดมไปดว้ยพันธุ์ไมน้านาชนิดประมาณ 1 ,266 สายพันธุ ์

นอกจากนั้นยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ในบรรดาสัตว์ทีอ่ยู่ภายในอุทยาน มีหมีสนี ้าตาล ซึง่มีชือ่

พืน้เมอืงวา่ URSUS ARCTOS เป็นสัตวท์ีม่ชี ือ่เสยีงของอุทยานแห่งชาตแิห่งนี้ น าท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบ 
Jezero Kozjak ซึง่เป็นทะเลสาบใหญ่ทีส่ดุในอทุยานแห่งชาตพิลทิวเิซแ่ห่งนี้ ชม น า้ตก Veliki Slap น ้าตก

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในอุทยาน น าท่านน่ัง รถไฟ Panoramic Train ชมความสวยงามของอุทยานแบบใกลช้ดิ **
หมายเหตุ ในช่วงฤดูหนาว ต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน - 31 มนีาคม ของทุกปี ทางอุทยานแหง่ชาตพิลิ

ทวเิซจ่ะงดใหบ้รกิารเรอืลอ่งทะเลสาบและรถไฟ Panoramic Train** 
 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  Hotel Grabovac หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 พลทิวเิซ ่- ซาดาร ์- ซบีนีคิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาดาร ์Zadar น าทา่นชม เมอืงซาดาร ์ประเทศโครเอเชยี เมอืงทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืง

หลวงของแควน้ดัลเมเทีย เป็นเมืองที่ร ่ารวยไปดว้ยอารยธรรมโดยเฉพาะอารยธรรมแบบโรมัน เมืองแห่ง
ศลิปวัฒนธรรมเกา่แก่กวา่ 400 ปี กอ่นครสิตศ์ตวรรษ ตัวเมอืงทีม่กี าแพงลอ้มรอบ และป้อมปราการทีแ่ข็งแรง มี

เสาหลกัโบราณสงู 14 เมตร ตัง้อยูท่ีล่านชมุนุม ของเมอืงและยังเป็นทีต่ัง้ของโบสถห์ลายแห่ง น าทา่นชม ประตู
เมอืงเกา่ Land Gate ประตเูมอืงแห่งนี้เป็นแห่งเดยีวทีอ่ยู่รอดปลอดภัยไดอ้ย่างสมบรูณ์ ทัง้จากสงครามและ

ธรรมชาต ิซึง่จะมรีูปปั้นสงิโตมปีีกทีป่ระดับอยู่ทีป่ระต ูโดยเป็นสัญลักษณ์ของนักบญุทีช่ ือ่วา่ Saint Mark แวะ
ถ่ายรูปกับ โบสถเ์ซนตโ์ดนทั St. Donat Church สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่9 และเป็นโบสถไ์บเซนไทน์ทีใ่หญ่

ทีสุ่ดแห่งแควน้ดัลเมเทยี แต่เดมิเรียกว่า Holy Trinity โดยไดเ้ปลีย่นชือ่โบสเ์ซนตโ์ดแนทตามชือ่ ของ

บาทหลวงโดแนท ภายหลัง และยังถอืวา่โบสถแ์ห่งนี้เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงซาดารอ์กีดว้ย แวะถ่ายรูป
กบั โรมนัฟอรมั Roman Forum ซึง่สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่1 มคีวามยาวประมาณ 90 เมตร และกวา้ง 45 เมตร 

ปัจจุบันยังคง หลงเหลอืซากสิง่กอ่สรา้งในยุคโรมัน ณ ทีแ่ห่งนี้ ชม ออรแ์กนทะเล Sea Organ เครือ่งดนตรทีี่
เลน่เพลงโดยใชพ้ลังขับเคลือ่นของคลืน่ในทอ้งทะเล โดยจะมีชัน้บันไดทีท่ าจากหนิออ่นทอดตัวลงจากบรเิวณ

ชายฝ่ังลงสูท่ะเล และมทีอ่ออรแ์กนประมาณ 35 ท่อ ความยาว 70 เมตร โดยจะเล่นตัวโนต้ 5 ตัวโนต้ และม ี7 

คอรด์ โดยเสยีงเพลงทีจ่ะไดย้นิในแตล่ะครัง้จะไม่เหมอืนกัน ทัง้นี้ทัง้นัน้ขึน้อยู่กับความแรงของคลืน่ทีจ่ะซัดเขา้
มากระทบฝ่ังวา่เบาหรอืแรงเพยีงใด 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซบีนีคิ Sibenik น าทา่นชมตัวเมอืงซบีนีคิ เมอืงเกา่รมิทะเลอาเดรยีตคิทีไ่ดรั้บอทิธพิล

สถาปัตยกรรมจากเวนสิ น าทา่นชมความงามของ โบสถเ์ซนตจ์อคอบ Cathedral of St. James ทีถู่กสรา้ง
ขึน้มาตัง้แตส่มัยเรอเนสซองตใ์นปี ค.ศ. 1431 ตามสถาปัตยกรรมแบบเวนสิ-โกธคิ ผสมศลิปะทอสคาโนเรอเนส

ซองส ์โดยศิลปินชาวอิตาเลียน ซีบีนิคเป็นเมืองแห่งประวัตศิาสตร์ที่ตัง้อยู่ตอนกลางของแควน้ดันเมเชีย 
เนือ่งจากเมอืงซบีนีคินัน้ตัง้อยูบ่รเิวณทีแ่มน่ ้าครคึาไหลลงสูท่ะเลอาเดรยีตคิ จงึเกดิเป็นความไดเ้ปรยีบทัง้ในดา้น

คมนาคมทางน ้า และความงามของทศันยีภ์าพทีแ่ตง่แตม้โดยธรรมชาต ิ

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  Solaris Villas Kornati Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 ซบีนีคิ - โทรเกยีร ์- สปลทิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทรเกยีร ์Trogir น่ังรถเลยีบชายฝ่ังทะเลอาเดรยีตกิ ใหท้า่นไดช้ืน่ชมกับธรรมชาตอิัน

งดงาม น ้าทะเลสนี ้าเงนิคราม ใบไมเ้ขยีวชอุม่ ในระหวา่งเดอืน ม.ิย. - ก.ย. และชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีระหวา่งเดอืน 
ต.ค. - ม.ีค. ชมบา้นเรอืนรมิชายฝ่ังทะเล อนัแสนงดงามเมอืงโบราณอกีเมอืงหนึง่ของยุคกรกีและโรมัน ตัวเมอืงมี

ภูมอิากาศแบบเมดเิตอรเ์รเนียน บางครัง้เรยีกกันวา่ “แคลฟิอร์เนียแห่งโครเอเชยี” ชม เขตเมอืงเกา่โทรเกยีร ์
ซึง่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกใ้นปี 1997 เนื่องจากยังคงรักษาสถาปัตยกรรมกรีก 

โรมันไดอ้ยา่งสมบรูณ์ แวะชม ปราสาท Kamerlengo เป็นปราสาทหนิปนูทีส่รา้งขึน้ในชว่งกลางศตวรรษที ่15 
ปัจจุบันยังคงเหลอื ก าแพงเมอืง ตัวปราสาท และป้อมปราการบางสว่น แตก็่นับว่ายังคงความสมบรูณ์อย่างมาก 

แวะชม มหาวหิารเซนตล์อเรนซ ์Cathedral Of St. Lawrence เริม่สรา้งขึน้ในปี 1193 และใชเ้วลาหลาย

สบิปีตอ่มากวา่จะแลว้เสร็จในประมาณปี 1500 งดงามดว้ยกรอบ บานประตหูนิแกะสลักในรูปแบบโรมันเนสก ์ทีม่ี
สงิโตอาดมักบัอฟี และนักบญุองคส์ าคญัๆ  

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสปลทิ Split เมอืงใหญ่เป็นอันดับสองของโครเอเชยี รองลงมาจากเมอืงซาเกร็บ ใน

แควน้อลัเมเชยีนเป็นตน้ก าเนดิของสนัุขพันธด์ลัเมเชยีน ทีน่ีเ่ป็นศนูยก์ลางเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการคมนาคม

ทีส่ าคญัทีส่ดุของเขตชายทะเล ดว้ยมสีนามบนินานาชาตทิีส่ามารถรองรับการเดนิทางทางภาคใตข้องโครเอเชยี
กับหลายเมืองในยุโรป เที่ยวชมเมืองโบราณสปลทิเป็นที่ตัง้ของ พระราชวงัโอคลเีธียน Diocletian’s 

Palace สรา้งในศตวรรษที ่3 บนอา่วอัสพาลาโธส โดยดโิอคลเีธยีนจักรพรรดแิห่งโรม ซึง่พระองคท์รงพ านักที่
พระราชวังแห่งนี้จนสิน้ชพีในปี ค.ศ. 305 ถ่ายภาพกับ วหิารดอมนอิุส Cathedral of St. Domnius ชมย่าน 

People Square ศนูยก์ลางทางธรุกจิ และการบรหิารใหอ้สิระทา่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืง 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  Radisson Blu Resort, Split หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 สปลทิ - นอีุม - มาล ีสตอน - ดบูรอฟนคิ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ลัดเลาะเลยีบไปตามชายฝ่ังทะเลอาเดรยีตคิ เดนิทางผ่าน เมอืงนอีุม Neum เมอืง
ในเขตประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวน่ีา เป็นเมอืงชายทะเลเพียงเมอืงเดยีวของบอสเนียและเฮอร์เซโกวน่ีา 

โดยมคีวามยาวของชายฝ่ังประมาณ 24.5 กโิลเมตร เป็นทางออกสูท่ะเลอะเดรยีตกิทางเดยีวของประเทศ เป็น

เมืองตากอากาศทีม่ีช ือ่เสยีงเมืองหนึ่ง ใหอ้สิระท่านไดเ้ที่ยวชมเมือง และซือ้สนิคา้ที่ระลกึ จากนั้นน าท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงมาล ีสตอน Mali Ston เมอืงทีต่ัง้อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหลอืของเมอืงดบูรอฟนกิ เป็นเมอืง

ทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งหอยนางรมและผลติภัณฑจ์ากหอยนางรมสดๆ จากทะเลเอเดรยีตกิ  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่น ลอ่งเรอืเยีย่มชมฟารม์เลีย้งหอยนางรม ชมขัน้ตอนตา่งๆ ของการเลีย้งหอยนางรม ใหท้า่นไดช้มิหอย
นางรมสดๆ จากทะเลเอเดรยีตกิพรอ้มดว้ยเครือ่งเคยีงจบิไวน์สดเพิม่อรรถรสในการทาน ทา่มกลางบรรยากาศที่

สวยงามของ อ่าวมาล ีสตอน **การลอ่งเรอื ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในวนัเดนิทาง** น าท่านเดนิทางสู ่
เมอืงดบูรอฟนคิ Dubrovnik เมอืงทางตอนใตข้องประเทศ ทีพ่รมแดนตดิตอ่กับประเทศบอสเนีย เฮอรเ์ซโกวี

น่า ลดัเลาะเลยีบไปตามชายฝ่ังทะเลอเดรยีตกิ โดยเดนิทางขา้มสะพานแขวนทา่นจะตืน่ตาตืน่ใจกับบรรยากาศรมิ
ชายฝ่ังทะเลทีม่บีา้นเรอืนหลงัคากระเบือ้งสแีสดสลับตามแนวชายฝ่ังเป็นระยะๆ  

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  Hotel Kompas Dubrovnik หรอืเทยีบเทา่             
 

วนัที ่7 ดบูรอฟนคิ - อสีตนับูล 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นขึน้ น ัง่กระเชา้ Cable Car สมัผัสววิอันงดงามแบบพาโนรามาทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ ทา่นจะไดรู้ส้กึ
ตะลงึกับทัศนียภาพย่านเมอืงเก่าทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันน่าหลงใหลของเมอืงดบูรอฟนิค และทะเลเอเดรียตกิ ทีม่นี ้า

ทะเลสฟ้ีาใสดั่งคริสตัลเป็นประกาย และหมู่เกาะจ านวนมากทีร่ายลอ้มสวยงาม ชม สปอนซ่าพาเลซ The 
Sponza Palace พระราชวังเดมิ งดงามในสถาปัตยกรรมธกธกิผสมเรเนซองส ์เป็นหอจดหมายเหตทุีบ่อกเลา่

เรือ่งราวความเป็นเมอืงทา่การคา้ขายทางทะเลในอดตี ชม เรคเตอรพ์าเลซ Rector’s Palace อดตีเคยเป็นที่
ท าการรัฐบาล ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑท์ีบ่อกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของเมืองโบราณแห่งนี้ ชม เสาหนิโรแลนด ์

Roland’s Column เป็นเสาหนิทีน่ าเขา้มาทีดู่บรอฟนิคเมือ่ปี ค.ศ. 1419 โดยเสานี้เป็นสัญลักษณ์หมายถงึ

อสิรภาพ และเอกราชของเมอืงดบูรฟินคิ ดา้นบนของเสาเป็นทีต่ัง้ของเสาธง ซึง่จะใชแ้ขวนธงทีม่อีักษรเขยีนไว ้
วา่ อสิรภาพ  
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ชม ประตูหลกั Pile Gate, น า้พุโบราณทรงกลม Onofrio Fountain อสิระใหท้า่นไดช้มเมอืงเก็บภาพ

ประทับใจ และชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมืองก่อนจะเดนิทางกลับเมืองไทย ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู ่ท่า
อากาศยาน ดบูรอฟนคิ ประเทศโครเอเชยี 

 
18:45 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK1440 

 

21:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
 

วนัที ่8 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

01:25 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK68 
 

14:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

โครเอเชยี 

เดอืน  กรกฎาคม 

06 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61  65,999 63,999 61,999 12,000 4,500 

14 ก.ค. 61 - 21 ก.ค. 61  65,999 63,999 61,999 12,000 4,500 

20 ก.ค. 61 - 27 ก.ค. 61 * วนัอาสาฬหบชูา 65,999 63,999 61,999 12,000 4,500 

เดอืน  สงิหาคม 

02 ส.ค. 61 - 09 ส.ค. 61  65,999 63,999 61,999 12,000 4,500 

09 ส.ค. 61 - 16 ส.ค. 61 * วนัแม่ 65,999 63,999 61,999 12,000 4,500 

18 ส.ค. 61 - 25 ส.ค. 61  65,999 63,999 61,999 12,000 4,500 

เดอืน  กนัยายน 

06 ก.ย. 61 - 13 ก.ย. 61  65,999 63,999 61,999 12,000 4,500 

20 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61  67,999 65,999 63,999 12,000 4,500 

27 ก.ย. 61 - 04 ต.ค. 61  67,999 65,999 63,999 12,000 4,500 

เดอืน  ตุลาคม 

02 ต.ค. 61 - 09 ต.ค. 61  67,999 65,999 63,999 12,000 4,500 

12 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61  66,999 64,999 62,999 12,000 4,500 

21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 * วนัปิยมหาราช 69,999 67,999 65,999 12,000 4,500 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
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 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ TURKISH AIRLINES 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 50 Euro /ทา่น 
ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่

อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว กรณียืน่ขอ VISA จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมในการยืน่ ทา่นละ 4,500 บาท (คา่วซีา่อาจมกีาร

เปลีย่นแปลขึน้ลงตามอัตราคา่เงนิ) (คา่ธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใหก้ับทา่น ไม่ว่าทา่นจะ

ผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม) 

 
 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 
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หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณี ไมม่วีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทด าเนินการยืน่เอกสารวซี่า จะตอ้งมคีา่ธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ทา่นละ 4,500 บาท  
 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหัก 

คา่มัดจ าตั๋วเครื่องบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยนืวซี่า และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 

วนั หลงัจากวนัทราบผล  
 กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนียม

ตามราคาจรงิ 

 กรณี วซีา่ไมผ่า่น การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

 การยืน่ขอวซีา่เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยืน่วซี่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง

สถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่า
อกีครัง้หนึง่) 

 กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 
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การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 15,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสารประกอบการขอ VISA  สถานทตูโครเอเชยี 
 
สถานทีต่ดิตอ่ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซี่า
ประมาณ 15 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 

 

การเตรยีมเอกสาร  
1. ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 

 หนังสอืเดนิทางมอีายุเหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านได ้

ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (ถา้ทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แตง่กายสภุาพ, 

ไม่เอารูปรับปรญิญา, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุราชการ, ไม่ยิม้, พืน้

หลังเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายที่

สแกนจากคอมพวิเตอร)์   
 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศัพท ์มือถอื/เบอร์บา้น/เบอร์ที่

ท างาน/ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะ

บตัร  
 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  

 หลกัฐานการเงนิ (กรุณาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

1. หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออก

โดยธนาคาร ระบ ุชือ่เจา้ของบญัช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ี
อายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต า่กวา่ 100,000 บาท

ต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้ง
ตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

3. สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบันและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทตูในวัน
สมัภาษณ์ 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นัน้ ** 

 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

1. กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษัิททัว่ไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
2. กรณีประกอบธุรกจิสว่นตัว ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคัดไม่เกนิ 3 เดอืน) หรือ 

ส าเนาใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมีชือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้ส่วน 
หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย     

3. กรณีท าธุรกจิสว่นตัว (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้) 

4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภาษาอังกฤษ หรอื ภาษาไทย) 

ไมส่ามารถใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  
2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบคุคลทัว่ไป และขอเพิม่เตมิดงันี้)  

 หนังสอืรับรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเทา่นัน้) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเทา่นัน้  

3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายไุมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี้) 
 หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางทีท่ าจากทีว่่าการอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรือมารดาทา่นใดทา่นหนึ่ง 

ไมต่อ้งท า)  

 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 15 ปีขอส าเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใชบ้ัตรประชาชน

เด็กได)้  

 ส าเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   

 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 

 กรณีทีบ่ดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักัด และส าเนาบัตรขา้ราชการ 

1 ชดุ  
 หลกัฐานการเงนิ (ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตัง้แตห่นา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอืมารดา  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถี ิน่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ดงันัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  
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 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบรอ้ยก่อน จงึจะสามารถยื่นวซี่าได ้

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซีา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทตู) 

 
*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 

 
หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วดว้ยเชน่กนั 
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เอกสารขอยืน่ VISA  โครเอเชยี 
 ***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เทา่น ัน้*** 

 
1. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   

2. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ)   

3. วนั/เดอืน/ปีเกดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ สถานทีเ่กดิ 
     ประเทศ     

4. ทีอ่ยู ่(ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยูปั่จจบุนัคนละทีอ่ยูก่รุณาแจง้รายละเอยีด)  
    

  

  รหัสไปรษณีย ์  
4.1 ทา่นอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันี้มาเป็นเวลา  ปี    เดอืน 

4.2 โทรศพัทบ์า้น   
4.3  ทีท่ างาน   

4.4  มอืถอื    
4.5  โทรสารFax   

4.6  E-Mail   

 5.  มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด     เลม่      
5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

6. หนังสอืเดนิทางปัจจุบนัเลขที ่   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

   7.  ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวตัถปุระสงคใ์นการไป 
7.1 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
 7.2 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.3 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.4 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.5 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.6 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.7 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.8 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.9 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.10 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
        เหตผุลในการเดนิทาง   

8. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม ่  
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8.1 หากทา่นเคยเขา้ประเทศองักฤษเมือ่   

8.2 วนัเดอืนปีทีเ่คยเขา้ครัง้ลา่สดุ   
8.3 รวมทัง้หมดกีว่นั   

8.4 วตัถปุระสงคใ์นการไป   
9. ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอืประเทศอืน่ๆหรอืไม่   

9.1 หากทา่นเคย เคยถูกปฏเิสธจากประเทศ   

9.2 สาเหตใุนการถกูปฏเิสธวซีา่   

10. สถานภาพ    ❍ โสด   ❍ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

        ❍ แตง่งานแลว้ (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน) ❍ แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 
ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจา่ยตา่งๆ 

11. งานปัจจบุนัท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

11.1 ชือ่บรษัิททีท่ างาน   
11.2 วนัทีเ่ริม่การท างาน   

11.3 ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน   

12. ทา่นมรีายไดน้อกเหนอืจากงานประจ าหรอืไม ่  ❍ ม ี  ❍ ไมม่ ี   

12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   

12.2 เงนิเดอืน        บาท 
13. รายไดร้วมตอ่เดอืนจากทกุงานทีท่า่นท า     บาท 

14. ทา่นมรีายรับจากแหลง่อืน่ๆหรอืไมร่วมทัง้เพือ่นๆ และครอบครัว ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไมม่ ี

14.1  ถา้มโีปรดแสดงรายละเอยีด   
      15. ทา่นไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรัพย ์, ซือ้หุน้เลน่แชรห์รอืไม่ 

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบจุ านวน              ❍ ไมม่ ี

16. ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร่   
17. ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตวัตอ่เดอืนเทา่ไหร่   

18. ในการเดนิทางครัง้นีใ้ครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น   

19. ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้่ายตา่งๆ เชน่ คา่โรงแรม คา่อาหาร   
20. ถา้มคีนจา่ยใหท้า่นไมว่า่จะเป็นบางสว่นหรอืทัง้หมด เขาไดจ้่ายใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร่   

21. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของทา่นในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร่   
 

กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
22. ชือ่-นามสกลุ ของคูส่มรส   

22.1 วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส   

22.2 เชือ้ชาต ิ              สญัชาต ิ  
22.3 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

22.4 ทีอ่ยู่ปัจจุบนัของคูส่มรส  
 

  

 
กรณีทีม่บีุตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน 

23. ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่1   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่2   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่3   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
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วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 
 

  
ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่4   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ  

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 
 

  
 

ขอ้มูลของบดิา และมารดา 

24. ประวตัขิองบดิา  
ชือ่-นามสกลุ ของบดิา   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

25. ประวตัขิองมารดา  
ชือ่-นามสกลุ ของมารดา   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานทีเ่กดิ   
ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  


