
  

 

 

อตัราค่าบริการ  (ผูเ้ดินทางไม่ต า่กว่า 30 ท่าน) 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่าน 

พกัหอ้งคู่ 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

30 กนัยายน – 7 ตุลาคม 2562 47,900 10,000 

21 – 28 ตุลาคม 2562 47,900 10,000 

ราคาเด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 



 

 

วนัท่ีแรก  กรุงเทพฯ - โดฮา  

17.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู8 

เคารเ์ตอร ์Q สายการบินกาตารแ์อรเ์วย์ โดยมีเจา้หน้าท่ีจากทางบริษัท คอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก ในเร่ืองเอกสารตา่ง ๆ การเช็กอิน และสมัภาระในการเดินทางใหก้บัทุกทา่น 

20.45 น. ออก เดินทางจากก รุงเทพ ฯ สู่  เมื อ งโดฮา  โดยส ายก าร บินก าตาร์แ อร์เวย ์                     

โดยเท่ียวบินท่ี QR 833 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจาก

สนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงสนามบินซาแกรบ ประเทศโครเอเชีย น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองรวมสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และถือข้ึนเคร่ืองไดอ้ีกท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 

กิโลกรัม) 

23.55 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 

   

 

 

 
  

วนัท่ี 2  โดฮา – ซาเกร็บ – เมืองเก่าซาดาร ์– เพทรอซาเน 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี QR 215                    

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

07.00 น. เดินทางถึง ซาเกร็บ (ZAGREB) ประเทศโครเอเชีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ น าคณะข้ึนรถโคช้ท่ีรอรับ (เวลาท่ีโครเอเชียชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

 น าคณะเดินทางสู่ เมืองซาดาร ์(ZADAR) (ระยะทาง 295 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3.30 ช ั่วโมง) เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ีหา้ของประเทศโครเอเชีย ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใตติ้ดกบั

ทะเลเอเดรียติกในภูมิภาคดลัเมเทีย มีอายุเกา่แกป่ระมาณ 3,000 ปี ในอดีตเป็นเมืองทา่ทางทะเล    

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน วนัท่ีเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

 

 

วนัแรก สุวรรณภูมิ(BKK) – โดฮา(DOH) QR 833 20.45  23.55 

วนัท่ีสอง โดฮา(DOH) – ซาแกรบ (ZAG) QR 215 02.00  07.00 

วนัท่ีเจ็ด ซาแกรบ (ZAG) - โดฮา(DOH) QR 218 17.15 23.35 

วนัท่ีแปด โดฮา(DOH) - สุวรรณภูมิ(BKK) QR 980 01.55  12.55 



ท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของทะเลเอเดรียติกและเป็นท่ีช่วงชิง  ของหลายอาณาจักรเพ่ือครองความ

ไดเ้ปรียบของการคา้ทางทะเลในบริเวณน้ี 
 

 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าคณะชม เมืองเก่าซาดาร์ ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเก่าท่ีแสนโรแมนติค                   

ริมทะเลสาบอาเดรียติก โดยรอบตวัเมืองเราจะไดเ้ห็นอาคารบา้นเรือนเกา่แกต่ัง้แตส่มยัยุคโรมนั 

ไมว่า่จะเป็นโรมนัฟอรัม วิหาร โบสถต์า่ง ๆ ใหท้า่นแวะถา่ยรูปกบั มหาวิหารเซนตอ์นาสตาเซีย 

(ST. ANASTASIA’S CATHEDRAL) หรืออีกช่ือคือ มหาวิหารแห่งซาดาร์ โบสถโ์บราณสีขาวท่ี

สวยสงา่ดว้ยศิลปะสไตลโ์รมนั โบสถน้ี์สรา้งข้ึนตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 12-13 และเป็นโบสถท่ี์มีขนาด

ใหญ่ ท่ีสุดในภูมิภาคน้ี แลว้และอีกหน่ึงโบสถ์เด่น ท่ีอยู ่ใกล ้ๆ  ก ันก็ คือ โบสถ์เซนต์แม ร่ี           

(ST’ MARY’S CHURCH) แมจ้ะเป็นอาคารท่ีดูจะเรียบ ๆ เม่ือเทียบกบัส่ิงกอ่สรา้งอ่ืน ๆ แต่

โบสถเ์ซ็นตแ์มร่ีน้ันล า้คา่ในดา้นของประวติัศาสตร์ ดว้ยอายุท่ีมากกวา่ 900 ปี และท่ีดา้นในโบสถ์

น้ันก็ไดต้กแต่งดว้ยสไตล์บาร็อคท่ีงดงามไม่แพโ้บสถ์อ่ืน  ๆ น าท่านชม ซี ออแกน (SEA 

ORGAN)  เป็นผลงานดา้นเสียงเพลง จากการท าแนวบนัไดหินออ่นเป็นชอ่งๆ ตามชายฝั่งแลว้น ้า

ทะเลซดัเขา้หาฝั่งท าใหเ้กิดเสียงบรรเลงจากธรรมชาติ เป็นผลงานการออกแบบท่ีมีช่ือเสียงของ

เมืองซาร์ดาร์ โดยศิลปินท่ีมีช่ือวา่ นิโคลา่ บาซิช  

อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงรา้นคา้ในบริเวณ OLD 

TOWN อาทิ UNITED COLOUR รอ้งเทา้ย่ีหอ้

ดังของโครเอเซีย BOROVO ของท่ีระลึก , 

ไอศครีมเจลลาโต ้น ้ามนัสกดัจากดอกไม ้ของท่ี

ระลึกพ้ืนเมือง ช่ืนชมกบับรรยากาศและถา่ยรูป

เป็นท่ีระลึก ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางเขา้สูเ่มืองตากอากาศเพทรอซาเน   

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั HOTEL PETRCANE หรือเทียบเท่า 



 

วนัท่ี 3  เพทรอซาเน – ซีบีนิค – มหาวิหารเซนตเ์จมส ์– เมืองสปลิท 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะออกเดินทางสู่ เมืองซีบีนิค (SIBENIK) 

(ระยะทาง 100 กิ โล เมตร ใช ้เวลาเดินทาง

ป ร ะ ม าณ  1 .2 0 ช ั่ ว โ ม ง ) เ ป็ น เ มื อ งท า ง

ประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัอีกเมืองหน่ึงของประเทศ

โครเอเซีย ชมเมืองเกา่ริมฝั่งทะเลอาเดรียติคท่ีมี

หลังคาอาคารบา้นเรือนท าดว้ยกระเบ้ืองสีส ้ม 

สไตล์เรอเนอซองส์ ท่ี ไดร้ับ อิทธิพลจากทาง

ประเทศอิตาลี  อัน เป็น ส่ิงท่ีมี เส น่ห์ท่ี ดึงดูดให ้

นักทอ่งเท่ียวมาเดินชมคืออาคารบา้นเรือนท่ีสรา้ง

อยู ่ชิดติดกนัในตรอก พ้ืนถนนท่ีมันเรียบ และ

รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกมากมาย เชน่ น ้ามนั

ลาเวนเดอร์ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ชมสภา

วา่การเมืองเกา่ THE OLD LOGGIA ท่ีสรา้งข้ึนราว ค.ศ.15 น าทา่นชม  มหาวิหารเซนตเ์จมส ์

(ST.JAMES) หรือ เซนตจ์าคอบ (ST. JAKOB) ท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเล่ียน – ดลัเม

เช่ียน ไดอ้ยา่งลงตวังดงามดว้ยยอดโดมและหลงัคาท่ีประดบัดว้ยแผน่หิน และไมมี่การใชว้สัดุมา

เช่ือมตอ่จนไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  
 

น าคณะเดินทางสู่ เมืองสปลิท (SPLIT) ( ระยะทาง 88 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ        

1 ชัว่โมง ) เมืองใหญอ่นัดบั 2 ของโครเอเชีย อีกหน่ึงเมืองริมทะเล ท่ีร ่ ารวยดว้ยวิวสวยๆ ดว้ยความ

เกา่แกข่องเมืองและศูนยก์ลางวฒันธรรมมาตัง้แตโ่บราณน้ัน ท าใหเ้มืองสปลิทไดข้ึ้นเป็นหน่ึงใน

มรดกโลกท่ีส าคญัในปี 1979 และท่ีส าคญัเมืองน้ียงัมีช่ือเสียงเกี่ ยวกบัสุนัขพนัธุด์ลัเมเชียน  แวะ



ถา่ยรูป พระราชวงัดิโอคลีเชียน (DIOCLETIAN PALACE) พระราชวงัโบราณท่ีสรา้งข้ึนตาม

รับสั่งของจกัรพรรดิโรมนั ดิโอคลีเชียน ในชว่งศตวรรษท่ี 4 เป็นพระราชวงัทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้

ขนาดใหญริ่มทะเล เป็นส่ิงกอ่สรา้งตัง้แตยุ่คโรมนัท่ียงัคงสภาพไวไ้ดดี้มากท่ีสุดแห่งหน่ึง มหาวิหาร

เซนตด์อมนิอุส (CATHEDRAL OF SAINT DOMNIUS) โดดเดน่ดว้ยหอระฆงัสีขาวท่ีสูงเดน่

ท่ีสุดในเมืองสปลิตแห่งน้ี โบสถส์วยอายุกวา่ 1600 ปีแห่งน้ีเป็นหน่ึงในโบสถข์องศาสนาคริสตท่ี์

เกา่แกท่ี่สุดในโลก นอกจากมรดกโลกท่ีมาชมแลว้ ยงัมีถนนสายชอ้ปป้ิงสินคา้ บริเวณดา้นขา้ง

พระราชวงัอีกมากมาย อาทิ ZARA  ESPRIT NIKE ฯลฯ ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ เลือกไดอ้ีกดว้ย 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั JADRAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 4  ดบูรอฟนิก - ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ยอดเขาSRD 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิก ( ระยะทาง 230 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ        

3.30 ช ัว่โมง ) เมืองศูนยก์ลางการทา่โบราณ ท่ีกลายเป็นเมืองทอ่งเท่ียวช่ือดงัของโครเอเชีย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 
 

 น าทา่นเดินชมเสน่ห์ของ เขตเมืองเก่าดูบรอฟนิก (DUBROVNIK) ซ่ึงองคก์ารยูเนสโกได ้            

ข้ึนทะเบียนใหดู้บรอฟนิคเป็นเมืองมรดกโลกเชน่กนั ระหว่างทางทา่นจะไดข้า้มพรมแดน เขา้สู่

ประเทศบอสเนีย (แวะถา่ยรูป) บริเวณเมืองท่ีมีช่ือวา่ เมืองนีอุม (Neum) ซ่ึงเป็นประเทศเพ่ือนบา้น

ของ โครเอเชีย มีเวลาแวะใหท้า่นซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือ ซ่ึงสินคา้ของบอสเนีย จะมีราคาถูกกวา่

ในโครเอเซีย และแวะผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมืองของประเทศบอสเนีย ซ่ึงมีระยะทางเขา้ออกเพียง 

15 กม เทา่น้ัน  

 



จากน้ันน าทา่น ชมตวัเมืองเก่า ท่ีมีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตร ลอ้มรอบถือ

เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองท่ีความโดง่ดงัเทียบไดก้บัแกรนดแ์คนยอ่น ของอเมริกาหรือแกรนดค์าแนล

แห่งเวนิส น าทา่น เดินลอดประตู PILE GATE ท่ีมีรูปป้ันของนักบุญเซนตเ์บลส นักบุญ

ประจ าเมือง  และอีกหน่ึงแลนดม์าร์กของ เมืองน ้าพุโอโนฟริโอ ONOFRIO’S FOUNTAIN 

น ้าพุขนาดใหญ่กลางเมืองท่ีไดส้รา้งข้ึนเมือปี 1430 เพ่ือเป็นหน่ึงในจุดกระจายน ้าจากทอ่ส่งน ้า

ของเมือง จากน้ันน าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหน้า พระราชวังสปอนซา SPONZA PALACE 

พระราชวงัเกา่อายุกวา่ 500 ปี ผสมผสานระหวา่งศิลปะสไตลโ์กธิคและเรเนสซองส์ ปัจจุบนัเป็น

สถานท่ีทางราชการ เก็บรักษาเอกสารเกา่แกก่ว่า 100,000 ช้ิน และท่ีตัง้อยูติ่ดกนั ก็คืออีก 

พระราชวงัเรคเตอร ์RECTOR’S PALACE พระราชวงัท่ีสมยักอ่นเป็นท่ีอยูข่องขุนนางและเป็น

เหมือนศาลาวา่การ ทัง้ยงัเป็นคลงัอาวุธ และคุก พระราชวงัน้ีมีการผสมผสานศิลปะจากหลายยุค

หลายสมยัแตเ่ขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวัและสวยงาม 

 
 

 น าทา่นเดินทางสูส่ถานีเคเบิลคาร ์เพ่ือ ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD ท่ีมีความสูง 400 เมตร 

เพ่ือชมวิวทิวทศัน์ท่ีคงความเป็นเอกลกษัณ์ของบา้นเมืองหลงัคาสี และความงดงามทะเลอาเดรียติก

ยามสีน ้าเงินของทะเลอาเดรียติกตัดกบัสีสม้แสดของกระเบ้ืองหลงัคาเมืองเก่า สวยงามเกิน

จินตนาการมากวา่ค าบรรยายใด ๆ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั HOTEL ASTAREA, หรือเทียบเท่า  

 

 

 



วนัท่ี 5   ดบูรอฟนิก  - โวดิเซ ่- อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออก เดิ น ท าง สู่  เมื อ งโว ดิ เซ่  (VODICE)          

( ระยะทาง  290 กิ โล เมตร ใช ้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ช ั่วโมง ) เมืองเล็ก ๆ ริมชายฝั่งทะเล

อาเดรียติกทางตอนกลางของแควน้ดัลเมเชียน 

และเป็นศูนยก์ลางการทอ่งเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของทะเลอาเดรียติกตอนกลาง หากเคยไป

อิตาลี ท่ีน่ี ก็มีทิวทศัน์ติดทะเล อีกฝั่งตรงขา้มกนั เมืองซีเบนิค (SEBINIK) เมืองประวติัศาสตร์            

ท่ีส าคญัอีกเมืองหน่ึงของประเทศโคเอเชีย ตวัเมืองเกา่ริมฝั่ งทะเลอาเดรียติก มีหลงัคาอาคาร

บา้นเรือนท าดว้ยกระเบ้ืองสีสม้ สไตลเ์รอเนซองส์ ท่ีไดร้ับอิทธิพลจากทางประเทศอิตาลี สภาว่า

การเมืองเกา่     THE OLD LOGGIA ท่ีสรา้งข้ึนราวปี 15 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันอิสระใหท้า่นเดินชมวิวทอ้งทะเลสีน ้าเงินคราม ของเมืองโวดิเซ ่ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่น

เดินทางสู่ เขต อุทยานแห่ งชาติพลิตวิเซ่  ห รือ NATIONAL PARK PLITVICE LAKES  

อุทยานแห่งชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชีย และเป็นหน่ึงในอุทยานท่ีเกา่แกท่ี่สุดและใหญ่

ท่ีสุดของโครเอเชีย (ระยะทาง 158 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั MACOLA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 6  ทะเลสาบพลิตวิเซ่ – ซาเกรบ – ช็อปป้ิงท่ี DESIGNER OUTLET CROATIA 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  
 

น าทา่นเขา้ชมเขต อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ มีพ้ืนท่ีกวา้งเกือบ 300 ตารางกิโลเมตร มีช่ือเสียง

ท่ีโดง่ดงั  และสวยงามดว้ยธรรมชาติท่ี อุดมสมบูรณ์และทะเลสาบท่ีอยูโ่ดยรอบ ดว้ยน ้าท่ีมีสีเขียว



มรกตและสีฟ้ารวมกนัถึง 16 แห่ง นอกจากน้ีอุทยานพลิตวิเซ่ยงัเป็นท่ีเล่ืองช่ือว่าทศันียภาพ

สวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลกดว้ยสีสนัอนัสดใสของใบไมใ้นฤดูใบไมร่้วงไมว่า่จะเป็นสีเขียว สม้ 

แดง เหลือง และโดยเฉพาะเม่ือสะทอ้นลงบนผิวทะเลสาบแลว้ย่ิงงดงามอยา่งท่ีสุด อุทยานพลิตวิเซ่

ยงัไดข้ึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ท่ีส าคญัในปี 1979 และถือเป็นเขตอนุรักษ์ท่ีส าคญัย่ิงของ

โครเอเชีย น าท่านน่ังรถไฟสาย ชมวิว PANORAMIC TRAIN เพ่ือใหส้ามารถ ชมทศันียภาพ

ภายในอุทยานไดอ้ยา่งเต็มท่ี น าทา่นเพลิดเพลินเดิน ชมความงามของทะเลสาบและน ้าตก           

ท่ีไหลรวยรินลงสูท่ะเลสาบทั่ว ทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกวา่ยในสระน ้าใสราวกระจกสะทอ้นสี

ครามของทอ้งฟ้า แวดลอ้มดว้ยหุบเขา ตน้ไมใ้หญท่ี่ร่มร่ืน การเดินเท่ียวใน อุทยานข้ึนอยูก่บัสภาพ

อากาศในวันน้ันๆ  น าทา่น ล่องเรือขา้มทะเลสาบ KOZJAK ซ้ึนเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

อุทยานและเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง เพลิดเพลินกับ

ธรรมชาติท่ีสวยงามของอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซจ่ะเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลโดยแตล่ะฤดูกาลจะมี

ความสวยงามของธรรมชาติโดดเดน่แตกตา่งกนัโดยยากท่ีจะตดัสินไดว้า่ฤดูกาลใดสวยงามท่ีสุด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเดินกลบัสู่ เมืองซาเกรบ (ZAGREB) ( ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง ) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซ่ึงมีความ

เกา่แกแ่ฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลงั ซาเกรบเป็นเมืองแหง่ศิลปะวฒันธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตัง้แต่

สมยัศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบนัชาวโครเอเชียมีวิถีชีวิตเย่ียงชาวยุโรปท่ีเจริญโดยทั่วไป การคมนาคม

ภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชร้ถรางเป็นพาหนะทั่วท ั้งเมือง  น าคณะ ช็อปป้ิงท่ี 

DESIGNER OUTLET CROATIA, แหล่งช ้อปป้ิงแห่งใหม่ท่ี ใหญ่ ท่ี สุดในเมืองซาแกรบ ใน

บรรยากาศหมูบ่า้นแบบพรีเม่ียม ในรูปแบบสถาปัตยากรรมของโครเอเชีย ในแบบทนัสมยัและ

ดัง้เดิม เช่นซุม้หินธรรมชาติ หอคอยจ าลองของเมือง Dubrovnik แบบจ าลองของหอคอย 

Lotršćak ท่ีมีช่ือเสียง ท่านสามารถ สามารถคน้พบแฟชั่น และร้านคา้มากกว่า 100 แบรนด ์    



เช่น ARMANI EXCHANGE, GUESS, ADIDAS, UNDER ARMOUR และอีกมากมายพร้อม

ส่วนลด 30‑70% ตลอดทัง้ปี อีกทัง้ยงัมี คาเฟ่ รา้นอาหาร เพ่ือเติมเต็มประสบการณ์การช็อปป้ิง 

ถึงเวลาอนัสมควรน าคณะเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั HOTEL TRAKOSCAN หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 7  ซาเกรบ – สะพานสีเลือด – อาคารรัฐสภา – จตัุรัสเซนต์มารค์ – เมืองเก่าซาเกรบ   

สนามบินซาแกรบ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าคณะเท่ียวชมกรุงซาเกรบโดยเร่ิมจากชมและถ่ายรูปกับ สะพานสีเลือด (BLOODY 

BRIDGE) แมจ้ะเรียกวา่สะพานแตจ่ริง ๆ สถานท่ีแห่งน้ีคือถนนสายหน่ึง ท่ีเม่ือสมยักอ่นเคยเป็น

สะพ านแต่เม่ื อ ได ้ท าก ารถม ท่ีหมดแล ้ว จึ งได ้

เป ล่ียนเป็นเส ้นทางถนนแทน แต่ก็ย ังคงช่ือว่า

สะพานสีเลือดเอาไวอ้ยู ่ถนนสายสัน้ๆ ท่ีขนาบขา้ง

ดว้ยอาคารสไตลโ์ครเอเชียนแห่งน้ี ซ่ึงจากสะพานสี

เลือดเดินมาไม่ไกลก็จะไดเ้จอกบัศูนยก์ลางการ

ป ก ค ร อ งข อ ง โค ร เอ เ ชี ย  อ า ค า ร รั ฐ ส ภ า 

(PARLIAMENT BUILDING) ดว้ยอาคารท่ีสวย

แบบเรียบงา่ยแต่สงา่งาม ประดบัดว้ยธงชาติท าให ้

มองเห็นไดไ้มย่าก เป็นอาคารเกา่แกต่ ัง้แตศ่ตวรรษ  

ท่ี 18 จากน้ันน าทา่นชม จตัุรสัเซนตม์ารค์ (ST. 

MARK’S SQUARE) ท่ีนอกจากเป็นจุดนัดพบและ

ท่องเท่ียวสุดฮิตแลว้ ยงัเป็นท่ีตั้งของโบสถ์เซนต์

มาร์ค ST. MARK’S CHURCH  โบสถโ์รมนัคาทอลิกเกา่แกต่ ัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 14 โดดเดน่ดว้ย



หลงัคาท่ีมีการปูกระเบ้ืองเป็นสีสันลวดลายตราหมากรุกแดงขาวซ่ึงเป็นลวดลายตราสัญลกัษณ์

ของเมือง ผา่นชม LOTRSCAK TOWER อีกหน่ึงไฮไลทท่ี์ไมค่วรพลาด หอคอยของป้อมปราการ

โบราณแห่งน้ีมีอายุมากกวา่ 700 ปีเป็นป้อมท่ีคอยดูแลประตูทางดา้นทิศใตข้อง  เมืองเกา่ ภายในมี

ปืนใหญ่ตั้งอยู ่ท่ีช ั้นบนสุด โดยจะยิงทุกๆ เวลาเท่ียงวันของทุกวันเป็นสัญญาณแทนระฆัง                  

ชม เขตเมืองเก่าซาเกรบ ท่ีมีฐานะเป็นทัง้เมืองหลวงและเมืองท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดของโครเอเชีย 

ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมืองเกา่แกต่ ัง้แตยุ่คโรมนักอ่นจะคอ่ยๆ ขยายใหญ่

ข้ึนเร่ือย ๆ ปัจจุบนัเป็นเมืองศูนยก์ลางการทอ่งเท่ียวของโครเอเชีย ดว้ยเสน่หท่ี์มากลน้ มุง่หนา้สู่

จตุัรัสดงัในเขตเมืองเกา่ เดินชม ตลาดกลางเมือง (DOLAC MARKET) ตลาดเกา่กลางแจง้ท่ี 

เกา่แกท่ี่มีสีสันสดใส ขายพวกไมด้อกไมป้ระดบั  ผลไมร้าคาถูกและผา้ลูกไมสี้สันสวยงามแบบ

ตา่งๆ และเน้ือสด ใสก้รอก และของท่ีระลึกตา่ง 

ๆ   ผ่าน ชม โรงล ะค รแห่ งช าติ โค รเอ เชี ย 

(CROATIAN NATIONAL THEATRE) สร้าง

ข้ึนในปี 1895 โดยรูปแบบของอาคารน้ันสรา้ง

ข้ึนในสไตลนี์โอบาร็อค มีลกัษณะเป็นรูปตวั U 

และรายรอบไปดว้ยสวนสาธารณะจนไดร้ับ

สมญานามวา่ “THE GREEN HORSE SHOE” โรงละครแห่งชาติโครเอเชีย ตัง้อยูจุ่ดศูนยก์ลาง

ของ "MARSHL TARSHAL TITO SQUARE" เป็นหน่ึงในจตุัรัสท่ีใหญท่ี่สุดของเมืองหลวงแห่งน้ี

ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นจตุัรัสท่ีสวยงามท่ีสุดของซาเกร็บดว้ย และ MIROGOJ CEMETERY สุสาน 

MIROGOJ เป็นสุสานท่ีถือว่าเป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในเมืองซาเกร็บ 

สุสานแบง่สมาชิกของกลุม่ศาสนาทัง้หมด คาทอลิกออร์โธดอกซมุ์สลิม ยิว โปรเตสแตนต ์วิสุทธิ

ชนยุคสุดทา้ย สามารถพบหลุมฝังศพท่ีไมมี่ศาสนา ในรา้นคา้เป็นสถานท่ีพ านักแหง่สุดทา้ยของชาว

โครเอเชียท่ีมีช่ือเสียงมากมาย น าท่านชม โบสถป์ระจ าเมืองเก่า เซนต์แคทเธอรีน (ST. 

CATHERINE) โบสถแ์บบบาร็อคสีขาวน่าประทบัใจ จตัุรสัเจลาซิค (JELACIC SQUARE) 

ศูนยก์ลางเมืองเกา่ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 จุดเดน่ของจตุัรัสแหง่น้ีก็คือรูปปั้นของโจเซฟ เจลาซิค ท่ีน่ัง

อยูบ่นหลงัมา้หน่ึงในบุคคลส าคญัของโครเอเชียและเป็นจตุัรัสกลางเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยหา้งรา้นน า

สมยั จากน้ันอิสระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพสถานท่ีในเขตจุตรัส BAN JELACIC ซ่ึงมีรา้นคา้ชอ้ปป้ิงเส้ือ 

รองเทา้ รา้นไอศกรีมเจลลาโตท่ี้อร่อยท่ีสุดในโลก รา้นอาหาร ขนมเคก้ กาแฟ ราคายอ่มเยาว ์ฯลฯ 

ของเมืองยุคกลาง 

14.00 น. น าคณะเดินทางสู ่สนามบินซาแกรบ เพ่ือท าการเช็คอิน 

17.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบิน QR 218 

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 



23.35 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

 

วนัท่ี 8  สนามบินโดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ 

01.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยกาตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR 980 

12.55 น. น าท่านเดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินการ์ตาร์ (เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ คา่ท่ีพกัระดบั 3 - 4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณี

ท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ีเมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ  

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะกรุป๊ส่วนตวั) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน (ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

แกไ้ขปรับเปล่ียนราคาหากมีการปรับเปล่ียนจากทางสายการบิน) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการวีซ่าเชงเกน้ 5,000 บาท 

 คา่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 24 EUR ต่อท่าน ตลอดทริป 

 คา่ทิปส าหรบัหวัหนา้ทวัร์ไทย เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต า่ 800 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป 

 

การช าระเงิน  

• ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง) พรอ้ม

ส าเนาหนงัสือเดินทาง 

• ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่

ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 



การยกเลิก 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด. 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น ซ่ึงใน

กรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง ๆ 

• บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

• ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่

น ้ามนั หรือคา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

 

เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการย่ืนวีซ่าเชงเกน้ (โครเอเชีย) ไม่ตอ้งโชวต์วั 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมี

วีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนา้ใหญ)่ ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมี

อายุไมเ่กิน 6 เดือน) 

3.  เอกสาระส าคญัสว่นบุคคล  

3.1 ทะเบียนบา้นตวัจริงและส าเนา พรอ้มแปลภาษาองักฤษ  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน 

3.3 ส าเนาทะเบียนสมรส , ส าเนาใบหยา่ , ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสียชีวิต) พรอ้มแปลภาษาองักฤษ  

3.4 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล พรอ้มแปลภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

4. หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่นั้น) 



4.1 กรณีเป็นพนังงานบริษัท ใบรับรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยู ่โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน          

ในปัจจุบนั วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากนั้นจะ

กลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด มีตราประทบัของบริษัทฯ พรอ้มลายเซ็นของเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจ 

4.2 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงค์

หรือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน มีลายเซ็นของเจา้พนักงานผูค้ดัลอก

เอกสาร 

4.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยูเ่ท่านั้น               

หวัจดหมายเป็นหัวโรงเรียน  มีตราประทบัของโรงเรียนพร้อมลายเซ็นของผูมี้อ  านาจในการออกเอกสาร              

พรอ้มส าเนาบตัรนักเรียนหรือนักศึกษา 

4.4 กรณีเกษียณอายุ ใชห้นังสือรับรองการเกษียณอายุจากหน่วยงาน (กรณีเคยเป็นขา้ราชการ) พรอ้มลายเซ็น

ของเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจออกเอกสาร , เขียนจดหมายรับรองการเกษียณอายุงานดว้ยตวัทา่นเอง (กรณีเคย

เป็นพนักงานเอกชนทัว่ไป) 

5. หลกัฐานทางการเงิน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่นั้น) 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง สเตทเมน้ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัท่ีย่ืนวีซา่) 

ปรับยอดเงินเป็นปัจจุบนั มีตราประทบัของธนาคารพร้อม ลายเซ็นของเจา้หน้าท่ีธนาคารทุกหน้า หรือ 

จดหมายรบัรองจากธนาคาร (Bank Certificate)  กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN  

แทนการใสช่ื่อของแตล่ะสถานฑูต ตอ้งมีตราประทบัของธนาคารพรอ้มลายเซ็นของเจา้หนา้ท่ีธนาคาร และมี

จ านวนไมต่ ่ ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการ

เดินทาง และสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา (เอกสารออกไมเ่กิน 15 วนั นับ

จากวนัท่ีย่ืน) **สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

5.2 กรณีท่ีตอ้งใหบุ้คคลอ่ืนรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้ (บุคคลท่ีสามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พ่ีนอ้ง ท่ีมี

สายเลือดเดียวกนั หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) สเตทเม้น (Statement) ของบุคคลท่ีออกค่าใชจ้่ายให ้

ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัท่ีย่ืนวีซา่) ปรับยอดเงินเป็นปัจจุบนั มีตราประทบัของธนาคาร

พรอ้ม ลายเซ็นของเจา้หนา้ท่ีธนาคารทุกหนา้เดือน ท า หนงัสือรบัรองค่าใชจ่้าย (แบงค ์การนัตี) ท่ีออก

จากทางธนาคารเทา่นั้น โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจน 

พรอ้มท าหนังสือรบัรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ เอกสารแสดง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท่ี้ออกให ้และผูท่ี้ถูกรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียน

บา้น (เอกสารออกไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนัท่ีย่ืน) 

6. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพร้อมบิดา /มารดา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐาน

ปัจจุบนั) 

6.1 หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสือยินยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 



6.2 หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต ้นสังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดั

หนังสือยินยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

6.3 หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

6.4 กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็น       

ผูมี้อ  านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขต ลงลายมือช่ือและประทบัตรา

รับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

7. รายละเอียดเกี่ ยวกบัช่ือ, นามสกุล, วนัเดือนปีเกิด, ญาติพ่ีนอ้ง, สถานท่ีเกิดและจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง 

8. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ เป็น การถาวร 

และถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้ง

ใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความ

ร่วมมือในการเชิญทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไป

อ านวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวน

ทา่นจดัสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 

9. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลย

พินิจของสถานฑูตเร่ืองวีซา่ของทา่นเน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของ

บริษัท 

10. การย่ืนวีซา่นั้นผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 บาทตอ่ทา่น และช าระคา่วีซา่จ านวน 5,000 บาท

ตอ่ทา่น กอ่นเทา่นั้นถึงสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซา่เป็นภาษาองักฤษเทา่น้ัน และทางบริษัทไมมี่นโยบายรับแปลเอกสาร 

หากทา่นตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

เอกสารย่ืนวีซา่อาจมีการปรับเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์ยืน่วีซ่าเชงเกน้โครเอเชีย (ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
กรอกขอ้มูลใหค้รบ ทุกช่อง ตามความเป็นจริง กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง  ** 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง ตามหนา้ Passport …………………………………………………………………………................………………….… 

เลขท่ีพาสปอร์ต................................................... วนัหมดอายุ.................................................................................. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………....... 

สถานท่ีเกิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………....... 

สญัชาติปัจจุบนั ............................... สญัชาติโดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจุบนั……………………………………………….……......... 

ท่ีอยูป่ัจจุบนัท่ีสามารถติดตอ่ได ้ 

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

.................................................................................................................... รหสัไปรษณีย.์................................... 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………...... 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู ่(หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ  านาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

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

สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ)............................................................................................................. 

ท่ีอยูท่ี่ท  างานหรือสถานศึกษา.................................................................................................................................... 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 

ต าแหน่งงาน .......................................................................................................................................................... 

โทรศพัทท่ี์ท  างาน..........................................โทรสารที่ ท  างาน..................................................................................... 

EMail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รายไดต้อ่เดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน............................................. 

แหลง่ท่ีมา............................................................................................................................................................... 

สถานภาพ  โสด   แตง่งาน  แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)  หมา้ย  หยา่ 

 

อาหาร   ไมร่ับประทานเน้ือววั      มงัสวิรติ           มุสลิม       อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................  

 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้หรือไม่ 

ไมเ่คย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี..........................................ถึงวนัท่ี............................................................................ 

 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

ไมเ่คย 

เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)..................................................................................................................... 

 

 

 

 



 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซา่เอง      

มีผูอ่ื้นออกให ้ โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................... 

ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………............................................................................ 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซา่เป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งใดๆ 

ทัง้ส้ินทัง้น้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดินทางเทา่น้ัน 

 

 


