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EXPLORE CROATIA 9 DAYS 6 NIGHTS 
เดนิทาง ตุลาคม 2562 

ราคาเร่ิมต้น  58,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการ

บินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 
 บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย 

วนัท่ี 3. โอพาเทีย – อทุยานแหง่ชาตพิริตวิเซ่ – ซาดาร์ 

วนัท่ี 4. ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวงัดโิอคลีเธ่ียน – สตอน – ดบูรอฟนิค 

วนัท่ี 5. ดบูรอฟนิก – นัง่กระเช้าจดุชมวิว – เขตเมืองเก่า 

วนัท่ี 6. ดบูรอฟนิก – โทรเกียร์ – ซิเบนิค 

วนัท่ี 7. ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง 

วนัท่ี 8. ซาเกรบ – สนามบนิ 

วนัท่ี 9. ดไูบ – กรุงเทพฯ   

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่ 2 ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย 
01.35 น. ออกเดนิทางสู ่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 385 
04.45 น. เดนิทางถึง สนามบนิดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 
08.30 น. ออกเดนิทางตอ่สู่ กรุงซาเกรบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 129 
12.35 น. ถึงสนามบินกรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศ โครเอเชีย (Croatia) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 

ชัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชัว๋โมงในวนัท่ี 27 ตลุาคม 2562) น าทา่นออกเดินทางสู่แคว้น อิสเตรีย (Istria) 
ชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เป็นเมืองท่องเท่ียวตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัตกริมทะเลอาเดรียติก มีบ้านพกัตาก
อากาศสไตลืออสเตรียท่ีเรียงรายอยู่ตามชายฝ่ัง น าท่านเท่ียวชมเมืองท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยมนต์เส่นห์ของ
บ้านพกัริมชายฝ่ัง แวะถ่ายรูปกบัรูปปัน้หญิงสาวกับนกนางนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปปัน้
หญิงสาวท่ีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยูท่ี่มือ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก REMISENS หรือเทียบเท่า     

วันที่ 3 โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาตพิริตวเิซ่ – เมืองซาดาร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซึ่งได้รับการขึน้ทะเบียนจากองค์การยเูนสโกให้เป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานนีมี้พืน้ท่ีประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร 
โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพืน้ท่ีป่าและพืน้น า้ครอบคลมุประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสี
เธอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งท่ีมีความงดงามแตกตา่งกนั น าท่านเข้าชมความงามของอทุยาน Lower Lake โดย
ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีท่ีทะเลสาบเป็นน า้แข็งจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทาง
บริษัทคืนเงินท่านละ 5ยโูร*** ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานแห่งนี ้อีกทัง้ยงัเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือม
ระหว่างอุทยานตอนล่างขึน้สู่ทะเลสาบชัน้บนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอนังดงามและความ
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อลงัการของ Lower Lake ท่ีประกอบด้วยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นต้น 
น าทา่นเดนิชมทะเลสาบตา่งๆ ตามทางเดนิสะพานไม้ท่ีเช่ือมแตล่ะทะเลสาบเข้าด้วยกนั ชม Veliki Slip ชม
น า้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในอทุยานมีความสงูถึง 70 เมตร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หมูหัน) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) เมืองท่ีมีประวตัิศาสตร์มากว่า 3,000 ปีมาแล้ว และเป็นเมืองท่า

ส าคญัซึ่งตัง้อยู่บนคาบสมทุรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค ท่ีมีบทบาทมาตัง้แต่สมยัโรมนัจนถึงปัจจุบนั 
น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์ส าคญัประจ าเมือง โบสถ์อนาสตาเชีย (The Cathedral of St. Anastasia) เป็น
โบสถ์โรมนัคาทอลิกสร้างขึน้ในสมยัศตวรรษท่ี 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในแคว้นดลัมลั
เชีย น าท่านชมบริเวณด้านนอก โบสถ์เซนต์ โดแนท  ซึ่งเป็นโบสถ์ส าคญัประจ าเมืองอีกแห่งหน่ีง ชม
โรมนัฟอรัมหรือย่านชมุชนของโรมนัเม่ือสองพนัปีก่อนท่ีนกัโบราณคดีได้ใช้ความอุตสาหะในการขดุค้นพบ
หลกัฐานส าคญัตา่งๆ ทัง้ท่ีอยูอ่าศยัชาวโรมนั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก KOLOVARE หรือเทียบเท่า    

วันที่ 4 ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดโิอคลีเธ่ียน – สตอน – ดูบรอฟนิก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองสปลิท (Split) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยู่ในแคว้นดลัเมเชีย อนั
เป็นต้นก าเนิดของสนุขัพนัธุ์ดลัมาเช่ียนท่ีโดง่ดงั เท่ียวชมเมืองสปริท ท่ีสร้างรายล้อมพระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน 
ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ สร้างในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่
ตา่งๆ น าทา่นชมยา่น People Square ศนูย์กลางทางธุรกิจและ การบริหาร น าท่านชมพระราชวังดิโอคลี
เธ่ียน (Diocletian Palace) องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 
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สร้างขึน้จากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธ่ียนแห่งโรมัน ซึ่งต้อง    การสร้างพระราชวังส าหรับบัน้
ปลายชีวิตของพระองค์ หลังจากสละบัลลัง ก์  ภายในพระราชวังประกอบด้วย วิหารจูปิเตอร์ 
(Catacombes) สสุานใต้ดินท่ีมีช่ือเสียง และวิหารตา่งๆ น าท่านชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินท่ีเช่ือมตอ่สู่
ห้องอ่ืนๆ ชมลาน Peristyle ซึ่งล้อมด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเช่ือมตอ่ด้วยโค้งเสาท่ีตกแต่งด้วยช่อ
ดอกไม้สลกัอย่างวิจิตร สวยงามชมยอดระฆังแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) แท่นบชูาของเซนต์โด
มินสั และเซนต์สตาดอิสุ ซึง่อยูภ่ายในวิหาร  

กลางวัน อิสระอาหรกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (Ston) เมืองที่มีช่ือเสียงในเร่ืองของอาหารทะเลรสเลิศ และมีฟาร์ม

เลีย้งหอยนางรมท่ีมีช่ือเสียง โดยท่านจะได้ ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ชัน้ดี ซึ่งเมือง
สตอนเป็นเมืองท่ีเปรียบเสมือนตวัแทนของประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรมยคุกลางคือก าแพงเมืองโบราณ ซึ่ง
ถกูสร้างขึน้เพ่ือล้อมรอบเมือง โดยก าแพงโบราณแห่งนีใ้ช้เวลาในการก่อสร้างก าแพงนีป้ระมาณ 200 ปี มี
ความยาวมากกว่า 5.5 กิโลเมตร แม้ว่าในอดีตนัน้ตวัก าแพงเคยถูกระเบิดในสงครามปี ค.ศ. 1991 และ
แผน่ดนิไหวเม่ือปี ค.ศ. 1996 แตก็่สามารถคงอยูม่าจนได้ถึงทกุวนันี ้  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ อาหารพืน้เมือง (หอยนางรม) 
 น าท่านเดนิทางสู่เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิก (Dubrovnik) โดยเดินทางเรียบชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก เดิน

ผ่านบรรยากาศริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีบ้านเรือนหลงัคากระเบือ้งสีแสดสลบัตามแนวชายฝ่ัง โดยเมืองดบูรอฟ
นิคได้ช่ือว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสดุในยุโรป สมญานาม  ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก เป็นเมืองท่ีมี
อ านาจทางทะเลตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า จึงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดด
เดน่ ด้วยการตกแตง่พระราชวงั สร้างโบสถ์ วิหาร จตัรัุส น า้พ ุและบ้านเรือนตา่งๆ และได้รับการบรูณะและ
ปรับเปล่ียนอยา่งงดงามตามยคุสมยั 

ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก VALAMAR หรือเทียบเท่า     

วันที่ 5 ดูบรอฟนิก – น่ังกระเช้าจุดชมววิ – เขตเมืองเก่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้ น่ังกระเช้า สู่ SRD HILL จุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองดูบรอฟนิก ท่านจะได้ถ่ายรูปเมืองเก่า
ดบูรอฟนิคจากมมุสงู ภูมิทศัน์ท่ีรายล้อมด้วยน า้ทะเลสีฟ้าใสดจุราวแสงสะท้อนของคริสตอลโอบล้อมเมือง
เก่าไว้ ด้วยความสวยงามของบ้านเรือนสีขาว มงุด้วยหลงัคาสีส้ม อนัเป็นภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองดบู
รอฟนิคท่ีพลาดไมไ่ด้   



  6   EXPLORE CROATIA 9 DAYS 6 NIGHTS BY EK                                                                    [GQ3ZAG-EK002] 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้พาทา่นเดนิชมเสนห์่ของ เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งองค์การยเูนสโกได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดก

โลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทศันียภาพของตวัเมืองเก่ามีปอ้มปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือ
เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองท่ีความโดง่ดงัเทียบได้กบัแกรนด์แคนยอ่นหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส น าท่านเดิน
ลอดประต ูPile Gate ท่ีมีรูปปัน้ของนกับญุ เซนต์เบลส นกับญุประจ าเมือง เพ่ือเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ชม
น า้พุ Onofrio ซึ่งเป็นตัง้เป็นเกียรติแก่ของสถาปนิกผู้ สร้างน า้พุแห่งนี ้ถ่ายรูปกับThe Cathedral 

Treasury หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ท่ีสะสมโบราณวตัถขุองพ่อค้าวาณิชท่ีได้ท าการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต 
น าทา่นถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนัน้น าทา่นถ่ายรูปกบัพระราชวังเรคเตอร์ 
(Rector's Palace) พระราชวงัท่ีสร้างขึน้โดยผสมผสานศิลปะทัง้แบบโกธิค, เรเนซองส์และบาโร๊ค ได้เวลา
น าท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึน้โดยศิลปะแบบโกธิค เรเน
ซองส์ ในสมยัศตวรรษท่ี 15 ปัจจบุนัได้ใช้เป็นท่ีจดัเก็บเอกสารและส านกังานส่วนราชการ น าท่านเดินผ่าน
ถนนสตราดนั ถนนสายหลกัยาวกวา่ 398 เมตร ท่ีสองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมนั โกธิค และ
ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขายของท่ีระลกึตา่งๆ มากมาย 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก VALAMAR หรือเทียบเท่า     

วันที่ 6 ดูบรอฟนิก – โทรเกียร์ – ซเิบนิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) เมืองขนาดเล็กบนเกาะท่ีตัง้อยู่ใกล้กบัแผ่นดินใหญ่ เป็นเมือง
เก่าแก่ตัง้แตส่มยัเม่ือ 380 ปีก่อนคริสตกาล บ้านเรือนได้รับอิทธิพลจากศลิปะสไตล์เรเนซองค์และบาโร๊ค ซึ่ง
องค์การยูเนสโกได้ขึน้ทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์เป็นมรดกโลกในปี 1997 น าท่านชม เขตเมืองเก่า สมัผสั
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อาคาร บ้านเรือน ท่ีได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมนัโบราณ เช่น ประตเูมือง Kopnena Vrata 
ซึ่งได้บรูณะขึน้ใหม่ในสมยัศตวรรษท่ี 16 น าท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence 

Cathedral) จดุเดน่ของมหาวิหาร คือประตทูางเข้าท่ีแกะสลกัเป็นเร่ืองราวตา่งๆ อยา่งวิจิตรตระการตา 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองซิเบนิค (Sibenik) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแม่น า้ทะเล  เอเดรียติค น าท่านชมจตัรัุส

เมืองเก่าซีเบนิค จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค ท่ีล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ท่ีถกูตดัแปลงเป็นร้านขายยา ร้าน
แว่นตา ร้านเสือ้ผ้าบตูิก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกตา่งจากเมืองริมฝ่ังทะเลอะเดรียติกทัว่ไปเพราะ
สร้างโดยชาวกรีก ก่อนท่ีโรมนัจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลงัตกเป็นเมืองขึน้ของเวเนเชียน หรือเวนิซ 
ทุกวันนีจ้ึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน 
ถ่ายรูปกับชมมหาวิหารเซนต์เจมส์หรือมหาวิหารเซนต์จาคอบ คืออีกหนึ่งมรดกโลกของประเทศ
โครเอเชีย ตัง้อยู่ท่ีเมืองซีเบนิคบนชายฝ่ังดลัเมเชียน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการส่อสร้างในแบบผสมระหว่าง
ศิลปะทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดลัเมเชีย และทสัคานี เน่ืองจากใช้สถาปนิกในการออกแบบถึง 3 
คน และมีความเช่ียวชาญท่ีแตกตา่งกนั โดยสร้างเสร็จในปี 1535 ด้วยโครงสร้างท่ีมาจากหินปนูสีขาวล้วนๆ 
ไมมี่วสัดอ่ืุนปลอมปน ภายในเป็นท่ีประดิษฐานรูปปัน้นกับญุเจมส์หรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึ่งเป็น 1 
ใน 12 สาวกของพระเยซู 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก OLYMPIA หรือเทียบเท่า  

วันที่ 7 ซเิบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค 
ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมา
ตัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบนัชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเย่ียงชาวยุโรปท่ีเจริญโดยทั่วไป การคมนาคม
ภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะทัว่ทัง้เมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินเท่ียวเมืองซาเกรบ ถ่ายรูปกบั มหาวิหารเซนต์สตีเฟน(St. Stephen Cathedral)  ซึ่งมียอด

แหลมทรงกลวยคูบ่นยอดวิหารตกแตง่อยา่งงดงาม สามารถเห็นได้จากทกุมมุในซาเกรบ มหาวิหารนีก็้ได้รับ
การบูรณะใหม่อีกหลายครัง้ จนกระทั่งรูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิคดงัปัจจุบนั ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากการบรูณะก่อสร้างในปี ค.ศ. 1880 จากนัน้น าชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาด
กลางแจ้งท่ีเก่าแก่ มีสีสนัสดใส มีดอกไม้ประดบัและผลไม้ราคาถกูวางขายมากมาย 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก ANTUNOVIC หรือเทียบเท่า     



  8   EXPLORE CROATIA 9 DAYS 6 NIGHTS BY EK                                                                    [GQ3ZAG-EK002] 

 

วันที่ 8 ซาเกรบ – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่เขต Upper Town แวะถ่ายรูปกบั วิหารเซนต์มาร์ก (St. Marks Church) ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมือง
เก่าซาเกรบ สร้างขึน้ในราวศตวรรษท่ี 13 หลงัคามุงด้วยกระเบือ้งสีต่างๆ ซึ่งเป็นรูปตราสญัลกัษณ์ของ
ซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนีย และ ดลัมาเชีย ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นประเทศเดียวกนั (อดีตยโูกสลาเวีย) น าท่าน
ชม โบสถ์ประจ าเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน (St. Catherine) โบสถ์แบบบาโรกสีขาวน่าประทบัใจ แวะ
ชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จตัรัุสกลางเมืองท่ีล้อมรอบด้วยห้างร้านน าสมยั ชมอนุสาวรีย์ Ban 

Josip Jelacic ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึง่ตอ่สู้ เพ่ือความอิสระจากชาวฮงักาเรียนเม่ือปี ค.ศ. 1848 
10.30 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิซาเกรบ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
15.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 130 
22.55 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน 

วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
03.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376 

13.15 น. คณะเดนิทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 
  

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

อัตราค่าบริการ EXPLORE CROATIA 9 DAYS 6 NIGHTS  
โดยสายการบนิเอมิเรตส์                                                                    

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

10-18 ต.ค. 62 58,900.- 58,900.- 58,900.- 39,900.- 13,900.- 

13-21 ต.ค. 62 58,900.- 58,900.- 58,900.- 39,900.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 



  10   EXPLORE CROATIA 9 DAYS 6 NIGHTS BY EK                                                                    [GQ3ZAG-EK002] 

 



  11   EXPLORE CROATIA 9 DAYS 6 NIGHTS BY EK                                                                    [GQ3ZAG-EK002] 

 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. ราคาทวัร์ไมร่วมคา่ธรรมเนียมวีซา่เชงเก้นประเทศโครเอเชีย 
      (ผู้ยื่นวีซา่ต้องช าระเงินพร้อมเงินมดัจ าคา่ทวัร์ เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (20 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 ยโูร) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน   
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5. ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

6. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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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
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จากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีราประทับ และลายเซน็จากธนาคาร) กรณุา

ยืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ เวลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วันหลังจากธนาคารออกให ้

(สถานทตูอาจขอดสูมดุเงนิฝากเลม่จรงิของทา่นในบางกรณี) 

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 อายไุม่

เกนิ 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 
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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…์……………… 
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    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..............................................อเีมล....................................... 

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 

 


