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     เดนิทาง พฤศจกิายน 2562 – มีนาคม 2563 

  WINTER IS COMING CROATIA  

 โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน  

ราคาเร่ิมต้น  46,991.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย 

วนัท่ี 3. โอพาเทีย – อทุยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – ซาดาร ์

วนัท่ี 4. ซาดาร ์– สปลิท – พระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน – สตอน – ดบูรอฟนิค 

วนัท่ี 5. ดบูรอฟนิก – ลอ่งเรือทะเลอาเดรยีติก - เขตเมืองเก่า 

วนัท่ี 6. ดบูรอฟนิก – โทรเกียร ์– ซิเบนิค 

วนัท่ี 7. ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง 

วนัท่ี 8. ซาเกรบ – สนามบิน 

วนัท่ี 9. ดไูบ – กรุงเทพฯ   
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บินเอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทยี 
03.30 น. ออกเดินทางสู ่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเทีย่วบินที ่EK 377 
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินดไูบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
10.00 น. ออกเดินทางตอ่สู ่กรุงซาเกรบ โดยสายการบินเอมเิรตส ์เทีย่วบินที ่EK 2012 
13.15 น. ถึงสนามบินกรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศ โครเอเชีย (Croatia) (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 

ชั่วโมง) น าท่านออกเดินทางสู่แควน้ อิสเตรีย (Istria) ชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เป็นเมืองท่องเท่ียว
ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัตกริมทะเลอาเดรียติก มีบา้นพกัตากอากาศสไตลอ์อสเตรียท่ีเรียงรายอยู่ตามชายฝ่ัง น า
ท่านเท่ียวชมเมืองท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องบา้นพกัริมชายฝ่ัง แวะถ่ายรูปกบัรูปป้ันหญิงสาวกับนก

นางนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปป้ันหญิงสาวท่ีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยู่ท่ีมือ 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั GRAND ADRIATIC หรือเทยีบเท่า   

   

วันที ่3 โอพาเทยี – อุทยานแห่งชาตพิริตวเิซ่ – เมอืงซาดาร ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อุทยานแห่งชาติพริตวเิซ่ (Plitvice National Park) ซึ่งไดร้บัการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติ อทุยานนีม้ีพืน้ท่ีประมาณ 29,482 เฮคเตอร ์หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร 
โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพืน้ท่ีป่าและพืน้น า้ครอบคลมุประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสี
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เธอรค์อยซถ์ึง 16 แห่งท่ีมีความงดงามแตกต่างกัน น าท่านเขา้ชมความงามของอทุยาน Lower Lake โดย
ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีท่ีทะเลสาบเป็นน า้แข็งจนไม่สามารถล่องเรือได ้ทาง
บริษัทคืนเงินท่านละ 5ยโูร*** ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุในอทุยานแห่งนี ้อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือม
ระหว่างอทุยานตอนล่างขึน้สู่ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอนังดงามและความ
อลงัการของ Lower Lake ท่ีประกอบดว้ยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นตน้ 
น าท่านเดินชมทะเลสาบตา่งๆ ตามทางเดินสะพานไมท่ี้เช่ือมแตล่ะทะเลสาบเขา้ดว้ยกนั ชม Veliki Slip ชม
น า้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในอทุยานมีความสงูถึง 70 เมตร 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หมูหัน) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมืองซาดาร ์(Zadar) เมืองท่ีมีประวตัิศาสตรม์ากว่า 3,000 ปีมาแลว้ และเป็นเมืองท่า

ส  าคญัซึ่งตัง้อยู่บนคาบสมทุรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค ท่ีมีบทบาทมาตัง้แต่สมยัโรมนัจนถึงปัจจุบัน 
น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถส์  าคญัประจ าเมือง โบสถอ์นาสตาเชีย (The Cathedral of St. Anastasia) เป็น
โบสถโ์รมนัคาทอลิกสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษท่ี 5-6 ในยุคโรมาเนสก ์เป็นโบสถท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในแควน้ดลัมลั
เชีย น าท่านชมบริเวณดา้นนอก โบสถเ์ซนต ์โดแนท  ซึ่งเป็นโบสถส์  าคญัประจ าเมืองอีกแห่งหน่ีง ชม
โรมนัฟอรมัหรือย่านชมุชนของโรมนัเมื่อสองพนัปีก่อนท่ีนกัโบราณคดีไดใ้ชค้วามอตุสาหะในการขดุคน้พบ
หลกัฐานส าคญัตา่งๆ ทัง้ท่ีอยู่อาศยัชาวโรมนั  

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก KOLOVARE หรือเทยีบเท่า   

  

วันที ่4 ซาดาร ์– สปลิท – พระราชวังดโิอคลีเธ่ียน – สตอน – ดูบรอฟนิก 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองสปลิท (Split) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยู่ในแควน้ดลัเมเชีย อนั
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เป็นตน้ก าเนิดของสนุขัพนัธุด์ลัมาเช่ียนท่ีโดง่ดงั เท่ียวชมเมืองสปริท ท่ีสรา้งรายลอ้มพระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน 
ประกอบดว้ย ศาลาวา่การเมืองสไตลเ์รอเนซองส ์สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 อาคารบา้นเรือนเก่าแก่
ตา่งๆ น าท่านชมย่าน People Square ศนูยก์ลางทางธรุกิจและ การบริหาร น าท่านชมพระราชวังดิโอคลี
เธ่ียน (Diocletian Palace) องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 
สรา้งขึน้จากพระประสงคข์องจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธ่ียนแห่งโรมนั ซึ่งตอ้ง    การสรา้งพระราชวงัส  าหรบับั้น
ปลายชีวิตของพระองค์ หลังจากสละบัลลังก์ ภายในพระราชวังประกอบด้วย วิหารจูปิ เตอร ์
(Catacombes) สสุานใตด้ินท่ีมีช่ือเสียง และวิหารต่างๆ น าท่านชมหอ้งโถงกลางซึ่งมีทางเดินท่ีเช่ือมต่อสู่
หอ้งอ่ืนๆ ชมลาน Peristyle ซึ่งลอ้มดว้ยเสาหินแกรนิต 3 ดา้น และเช่ือมต่อดว้ยโคง้เสาท่ีตกแต่งดว้ยช่อ
ดอกไมส้ลกัอย่างวิจิตร สวยงามชมยอดระฆังแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) แท่นบูชาของเซนตโ์ด
มินสั และเซนตส์ตาดิอสุ ซึ่งอยู่ภายในวิหาร  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมืองสตอน (Ston) เมืองที่มีชื่อเสียงในเร่ืองของอาหารทะเลรสเลิศ และมีฟารม์

เลีย้งหอยนางรมท่ีมีช่ือเสียง โดยท่านจะได ้ชมิหอยนางรมสดๆจากฟารม์พร้อมจิบไวนช้ั์นดี ซึ่งเมือง
สตอนเป็นเมืองท่ีเปรียบเสมือนตวัแทนของประวตัิศาสตรส์ถาปัตยกรรมยคุกลางคือก าแพงเมืองโบราณ ซึ่ง
ถกูสรา้งขึน้เพ่ือลอ้มรอบเมือง โดยก าแพงโบราณแห่งนีใ้ชเ้วลาในการก่อสรา้งก าแพงนีป้ระมาณ 200 ปี มี
ความยาวมากกว่า 5.5 กิโลเมตร แมว้่าในอดีตนั้นตวัก าแพงเคยถูกระเ บิดในสงครามปี ค.ศ. 1991 และ
แผน่ดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1996 แตก่็สามารถคงอยู่มาจนไดถ้ึงทกุวนันี ้  

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ อาหารพืน้เมือง (หอยนางรม) 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิก (Dubrovnik) โดยเดินทางเรียบชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก เดิน

ผา่นบรรยากาศริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีบา้นเรือนหลงัคากระเบือ้งสีแสดสลบัตามแนวชายฝ่ัง โดยเมืองดบูรอฟ
นิคไดช่ื้อวา่เป็นหนึ่งในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสดุในยโุรป สมญานาม ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก เป็นเมืองท่ีมี
อ  านาจทางทะเลตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการคา้ จึงไดส้รา้งความย่ิงใหญ่ใหโ้ดด
เดน่ ดว้ยการตกแตง่พระราชวงั สรา้งโบสถ ์วิหาร จตัรุสั น  า้พ ุและบา้นเรือนตา่งๆ และไดร้บัการบูรณะและ
ปรบัเปลี่ยนอย่างงดงามตามยคุสมยั 

ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั VALAMAR หรือเทยีบเท่า    
  

วันที ่5 ดูบรอฟนิก – ล่องเรือทะเลอาเดรียตกิ - เขตเมอืงเก่า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองชาฟตทั เมืองนอ้ยน่ารกั ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการชมความงามของน า้ทะเลสีน  า้
เงินคราม ใหท้่านไดเ้ดินเลน่พกัผอ่นตามอธัยาศยั พรอ้มกับใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากท่ีระลึก ไดเ้วลาอนั
สมควร น าท่านล่องเรือ ชมความย่ิงใหญ่ของก าแพงเมืองดบูรอฟนิก และเดินทางกลบัสู่เมืองดบูรอฟนิค  
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เรือเทียบท่าบริเวณท่าเรือของเมืองเก่า 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้พาท่านเดินชมเสน่หข์อง เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งองคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดก

โลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทศันียภาพของตวัเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบ ถือ
เป็นสญัลกัษณข์องเมืองท่ีความโดง่ดงัเทียบไดก้บัแกรนดแ์คนยอ่นหรือแกรนดค์าแนลแห่งเวนิส น าท่านเดิน
ลอดประต ูPile Gate ท่ีมีรูปป้ันของนกับญุ เซนตเ์บลส นกับญุประจ าเมือง เพ่ือเขา้สู่ใจกลางเมืองเก่า ชม
น ้าพุ Onofrio ซึ่งเป็นตั้งเป็นเกียรติแก่ของสถาปนิกผูส้รา้งน ้าพุแห่งนี้ ถ่ายรูปกับThe Cathedral 

Treasury หนึ่งในโบสถเ์ก่าแก่ท่ีสะสมโบราณวตัถุของพ่อคา้วาณิชท่ีไดท้  าการคา้ขายกับชาวเวนิชในอดีต 
น าท่านถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนัน้น  าท่านถ่ายรูปกบัพระราชวังเรคเตอร ์
(Rector's Palace) พระราชวงัท่ีสรา้งขึน้โดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค, เรเนซองสแ์ละบาโร๊ค ไดเ้วลา
น าท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สรา้งขึน้โดยศิลปะแบบโกธิค เรเน
ซองส ์ในสมยัศตวรรษท่ี 15 ปัจจบุนัไดใ้ชเ้ป็นท่ีจดัเก็บเอกสารและส านกังานส่วนราชการ น าท่านเดินผ่าน
ถนนสตราดนั ถนนสายหลกัยาวกวา่ 398 เมตร ท่ีสองขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตลโ์รมนั โกธิค และ
รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นไอศครีม รา้นขายของท่ีระลกึตา่งๆ มากมาย 

ค า่ อิสระอาหารค  ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก VALAMAR หรือเทยีบเท่า    

  

วันที ่6 ดูบรอฟนิก – โทรเกียร ์– ซิเบนิค 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู ่เมืองโทรเกียร ์(Trogir) เมืองขนาดเล็กบนเกาะท่ีตัง้อยู่ใกลก้ับแผ่นดินใหญ่ เป็นเมือง
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เก่าแก่ตัง้แตส่มยัเมื่อ 380 ปีก่อนคริสตกาล บา้นเรือนไดร้บัอิทธิพลจากศิลปะสไตลเ์รเนซองคแ์ละบาโร๊ค ซึ่ง
องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้มืองโทรเกียรเ์ป็นมรดกโลกในปี 1997 น าท่านชม เขตเมืองเก่า สมัผสั
อาคาร บา้นเรือน ท่ีไดร้บัอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมนัโบราณ เช่น ประตเูมือง Kopnena Vrata 
ซึ่งไดบู้รณะขึน้ใหม่ในสมยัศตวรรษท่ี 16 น าท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนตล์อเรนซ ์(St. Lawrence 

Cathedral) จดุเดน่ของมหาวิหาร คือประตทูางเขา้ท่ีแกะสลกัเป็นเรื่องราวตา่งๆ อย่างวิจิตรตระการตา 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองซเิบนิค (Sibenik) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแมน่  า้ทะเล  เอเดรียติค น าท่านชมจัตรุสั

เมืองเก่าซีเบนิค จัตุรัสเมืองเก่าซเีบนิค ท่ีลอ้มรอบไปดว้ยอาคารเก่าแก่ท่ีถกูตดัแปลงเป็นรา้นขายยา รา้น
แวน่ตา รา้นเสือ้ผา้บตูิก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกตา่งจากเมืองริมฝ่ังทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะ
สรา้งโดยชาวกรีก ก่อนท่ีโรมนัจะเขา้มามีอิทธิพล ต่อมาภายหลงัตกเป็นเมืองขึน้ของเวเนเชียน หรือเวนิซ 
ทุกวนันีจ้ึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปดว้ยกลิ่นอายสไตลเ์วเนเชียนอย่างชัดเจน 
ถ่ายรูปกับชมมหาวิหารเซนตเ์จมสห์รือมหาวิหารเซนต์จาคอบ คืออีกหนึ่งมรดกโลกของประเทศ
โครเอเชีย ตัง้อยู่ท่ีเมืองซีเบนิคบนชายฝ่ังดลัเมเชียน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการสอ่สรา้งในแบบผสมระหว่าง
ศิลปะทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดลัเมเชีย และทัสคานี เน่ืองจากใชส้ถาปนิกในการออกแบบถึง 3 
คน และมีความเช่ียวชาญท่ีแตกตา่งกนั โดยสรา้งเสรจ็ในปี 1535 ดว้ยโครงสรา้งท่ีมาจากหินปนูสีขาวลว้นๆ 
ไมม่ีวสัดอ่ืุนปลอมปน ภายในเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันนกับญุเจมสห์รือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึ่งเป็น 1 
ใน 12 สาวกของพระเยซู 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก SOLARIS หรือเทยีบเท่า  

 

วันที ่7 ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมอืง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู ่เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค 
ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่ห์และมนตข์ลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวฒันธรรมและเจริญรุ่งเรืองมา
ตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบันชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเย่ียงชาวยุโรปท่ีเจริญโดยทั่วไป การคมนาคม
ภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชร้ถรางเป็นพาหนะทั่วทัง้เมือง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินเท่ียวเมืองซาเกรบ ถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนตส์ตีเฟน(St. Stephen Cathedral)  ซึ่งมียอด

แหลมทรงกลวยคูบ่นยอดวิหารตกแตง่อย่างงดงาม สามารถเห็นไดจ้ากทกุมมุในซาเกรบ มหาวิหารนีก้็ไดร้บั
การบูรณะใหม่อีกหลายครั้ง จนกระทั่งรูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิคดงัปัจจุบัน ซึ่งไดร้ับ
อิทธิพลจากการบรูณะก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1880 จากนั้นน าชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาด
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กลางแจง้ท่ีเก่าแก่ มีสีสนัสดใส มีดอกไมป้ระดบัและผลไมร้าคาถกูวางขายมากมาย 
ค า่ อิสระอาหารค  ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ANTUNOVIC หรือเทยีบเท่า     

 

วันที ่8 ซาเกรบ – สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสูเ่ขต Upper Town แวะถ่ายรูปกบั วหิารเซนตม์ารก์ (St. Marks Church) ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมือง
เก่าซาเกรบ สรา้งขึน้ในราวศตวรรษท่ี 13 หลงัคามงุดว้ยกระเบือ้งสีต่างๆ ซึ่งเป็นรูปตราสญัลกัษณข์อง
ซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนีย และ ดลัมาเชีย ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็นประเทศเดียวกนั (อดีตยโูกสลาเวีย) น าท่าน
ชม โบสถป์ระจ าเมืองเก่าเซนตแ์คทเธอรีน (St. Catherine) โบสถแ์บบบาโรกสีขาวน่าประทับใจ แวะ
ชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จตัรุสักลางเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยหา้งรา้นน าสมยั ชมอนุสาวรีย ์Ban 

Josip Jelacic ผูย่ิ้งใหญ่ ผูซ้ึ่งตอ่สูเ้พ่ือความอิสระจากชาวฮงักาเรียนเมื่อปี ค.ศ. 1848 
10.30 น. น าเดินทางสูส่นามบินซาเกรบ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
14.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 2013 
23.00 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพ่ือรอเปลี่ยนเท่ียวบิน 

 

วันที ่9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
03.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 384 

12.05 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
  

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

อัตราค่าบริการ WINTER IS COMING CROATIA 
โครเอเชยี 9 วัน 6 คนื โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK)                                                                 

 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

22-30 พ.ย.62 46,991. - 46,991. - 46,991. - 30,991. - 8,900. - 

30 พ.ย.-08 ธ.ค.62 46,991. - 46,991. - 46,991. - 30,991. - 8,900. - 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  8   WINTER IS COMING CROATIA 9 DAYS 6 NIGHTS BY EK                                                      [GQ3ZAG-EK003] 

 

06-14 ธ.ค. 62 46,991. - 46,991. - 46,991. - 30,991. - 8,900. - 

07-15 ก.พ. 63 46,991. - 46,991. - 46,991. - 30,991. - 8,900. - 

21-29 ก.พ. 63 46,991. - 46,991. - 46,991. - 30,991. - 8,900. - 

06-14 มี.ค. 63 48,991. - 48,991. - 48,991. - 32,991. - 8,900. - 

20-28 มี.ค. 63 48,991. - 48,991. - 48,991. - 32,991. - 8,900. - 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่ านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
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 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ประเทศโครเอเชีย 
      (ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินพรอ้มเงินมดัจ าค่าทัวร ์ เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (20 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
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4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน   
5. ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

6. ท่านที่ใสป่กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
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9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (โครเอเชยี)  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 21 วนัท าการ  

ยืน่วซี่าไมต่อ้งแสดงตนทีศู่นยย์ืน่วซี่า VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวี

ซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
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***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาว

เท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใสค่อน

แทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

3.1.1ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ทีอ่อก

จากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีรา

ประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ 

เวลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้(สถานทูตอาจขอดสูมุดเงนิ

ฝากเลม่จรงิของท่านในบางกรณี) 

3.1.2ส าเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไปสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 

7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีน่อ้ง ที่

มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เท่านัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (เป็นบัญชเีดยีวกนักบัส าเนาสมุดบัญช)ี ฉบับ

ภาษาองักฤษ โดยระบุชือ่เจา้ของบัญช ี(บุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วนั 

หลงัจากธนาคารออกให ้  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 
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บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

**กรณีศกึษาอยู่ตา่งประเทศ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการเรยีนตวัจรงิ เท่านัน้** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา

ดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

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

*** 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  
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7. ท่านไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเประเทศโครเอเชยี 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..............................................อเีมล....................................... 

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่ หมายเลขโทรศัพท ์  /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

15. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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