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CROATIA Wonder TK โครเอเชีย 8 วนั 
ซาเกรบ-โอพาเทีย-พลิตวิเซ่-ซาดาร-์สปลิท-ดบูรอฟนิค-โทรเกียร-์ซีเบนิค 

ชมความอลังการของธรรมชาติทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ทีอุ่ทยานพลิทวเิซ่ 
 ชมเมอืงมรดกโลกดูบรอฟนคิไข่มกุแห่งทะเลอะเดรยีติก   

 
โดยสายการบนิ 

  
บรษิทัฯ นําทา่นสมัผสัความงามทางธรรมชาตขิองโครเอเชยี ชมความงามของเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บัสมญานามวา่ ไขม่กุแหง่ทะ
เลอะเดรยีตกิทีง่ดงามดว้ยสถาปตัยกรรมดงัน้ี 
ซาเกรบ  เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ทีม่คีวามเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลงัมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่11 
โอพาเทีย เมอืงทอ่งเทีย่วรมิทะเลทีต่ ัง้อยูท่างตะวนัตกของทะเลอะเดรยีตกิ เตม็เปีย่มไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องบา้นพกัรมิ

ชายฝ ัง่  

พลิทวิเซ่ อุทยานแหง่ชาตพิลติวเิซ่ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตทิีม่ ี
ทะเลสาบสเีทอรค์วอยซถ์งึ 16 แหง่ 

ซาดาร ์ เมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรม์ากวา่ 3,000 ปี ทีม่บีทบาทมาตัง้แต่สมยัโรมนัจนถงึปจัจุบนั 
ดบูรอฟนิค เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นหนึง่ในเมอืงเก่าทีส่วยทีส่ดุของยโุรป จนไดร้บัสมญานามวา่ “ไขม่กุแหง่ทะเลอะเดรยีตกิ” 
ซีเบนิค เมอืงเก่ามรดกโลกปากแมน้ํ่าทะเลเอเดรยีตกิแตกต่างจากเมอืงรมิฝ ัง่ทะเลอะเดรยีตกิทัว่ไปเพราะสรา้งโดย

ชาวกรกี ก่อนทีโ่รมนัจะเขา้มามอีทิธพิล ต่อมาภายหลงัถงึตกเป็นเมอืงขึน้ของเวเนเชยีนหรอืเวนิส 
 

กาํหนดการเดินทาง    12-19 ก.พ. / 16-23 มี.ค.2563 /  
    27 เม.ย. - 4 พ.ค. / 3-10 มิ.ย.2563 
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 วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 
20.00 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 9 เคาน์เตอร ์U สายการบิน Turkish 

Airlines  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับลู ประเทศตรุกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK-069  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 กาํหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง อิสตนับลู (ตรุกี) - ซาเกรบ(โครเอเชีย) –โอพาเทีย-โคเรนิก้า 
05.20 น. เดินทางถึงสนามบินนครอิสตนับลู ประเทศตรุกี เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  (อิสตนับลู เวลาช้ากว่า

ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 
07.05 น.  นําท่านออกเดินทางสู่กรงุซาเกรบ โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK-1053 
08.15 น. เดินทางถึงกรงุซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้  นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองโอพาเทีย Opatija ในแควน้อสิเตรยีน เมอืงทอ่งเทีย่วตัง้อยูท่างฝ ัง่
ตะวนัตกรมิทะเลอาเดรยีตกิ มบีา้นพกัตากอากาศสไตลอ์อสเตรยีทีเ่รยีงรายอยูต่ามชายฝ ัง่ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําทา่นเทีย่วชมเมอืงโอพาเทยี ทีเ่ตม็เป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องบา้นพกัรมิชายฝ ัง่ แวะถ่ายรปูกบัรปูป ัน้หญงิ

สาวกบันกนางนวล Maiden with the Seagull เป็นรปูป ัน้หญงิสาวทีง่ดงามทีม่นีกนางนวลเกาะอยูท่ีม่อื 
 จากนัน้สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสูเ่มืองโคเรนิก้า Korenica เมอืงเลก็ๆ สาํหรบัการตากอากาศของ

ประเทศโครเอเชยี ตัง้อยูท่างตอนใตข้องประเทศก่อนทีจ่ะเดนิทางไปยงัอุทยานแหง่ชาตพิรติวเิซ่ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) **กรณีทีท่ีพ่กัในบรเิวณเมอืงดงักลา่วเตม็จะทาํการจดัหาทีพ่กั ในบรเิวณเมอืง
ใกลเ้คยีงและทีพ่กัระดบัเดยีวกนัใหเ้พือ่ความสะดวกในการเดนิทางเป็นหลกัสาํคญั** 

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ.โรงแรมทีพ่กั 
  จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Macola หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม  โคเรนิก้า-อทุยานพลิตวิเซ่-ซาดาร ์
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูอ่ทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ หรือ National Park Plitvice Lakes อุทยานแหง่ชาติ

แสนงดงามของประเทศโครเอเชยี และเป็นหน่ึงในอุทยานทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุของโครเอเชยี   
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) อุทยานแหง่ชาตพิลติวเิซ่มพีืน้ทีก่วา้งเกอืบ 300 ตารางกโิลเมตร มี
ชื่อเสยีงทีโ่ดง่ดงัและสวยงามดว้ยธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์และทะเลสาบทีอ่ยูโ่ดยรอบ ดว้ยน้ําทีม่สีเีขยีวมรกต
และสฟ้ีารวมกนัถงึ 16 แหง่ นอกจากน้ีอุทยานพลติวเิซ่ยงัเป็นทีเ่ลื่องชื่อวา่ทศันียภาพสวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ 
ของโลกดว้ยสสีนัอนัสดใสของใบไมใ้นฤดใูบไมร้ว่งไมว่า่จะเป็นสเีขยีว สม้ แดง เหลอืง และโดยเฉพาะเมือ่
สะทอ้นลงบนผวิทะเลสาบแลว้ยิง่งดงามอยา่งทีส่ดุ อุทยานพลติวเิซ่ยงัไดข้ึน้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตทิี่
สาํคญัในปี 1979 และถอืเป็นเขตอนุรกัษ์ทีส่าํคญัยิง่ของโครเอเชยี นําทา่นนัง่รถไฟสายชมวิว Panoramic 
Train เพือ่ใหส้ามารถชมทศันียภาพภายในอุทยานไดอ้ยา่งเตม็ที ่จากนัน้นําทา่น ล่องเรือชมวิวสวยของ
ทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในอุทยาน อกีทัง้ยงัเป็นทะเลสาบทีเ่ชื่อมระหวา่ง
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อุทยานตอนลา่งกบัทะเลสาบชัน้บนของอุทยาน ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินังดงามและความอลงัการ
ของทะเลสาบภายในอุทยาน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย นําทา่นเดนิทางต่อสู ่เมืองซาดาร ์Zadar หน่ึงในเมอืงโบราณของโครเอเชยีตดิกบัทะเลเอเดรยีตกิ โดย

รอบตวัเมอืงเราจะไดเ้หน็อาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ตัง้แต่สมยัยคุโรมนั ไมว่า่จะเป็นโรมนัฟอรมั วหิารและโบสถ์
ต่างๆ จากนัน้ชมยา่นเมอืงเก่าของซาดาร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  
จากนัน้นําทา่นเขา้ชม โบสถเ์ซนตโ์ดแนท St.Donat Church ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณเดยีวกนักบัโรมนัฟอรมั เป็น
โบสถไ์บเซนไทน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุและถกูสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่9 โดยตวัอาคารนัน้สรา้งแบบหลงัคาทรงกลม 
ใชส้าํหรบัพธิกีรรมทางศาสนา ปจัจุบนัไดก้ลายเป็นอกีหน่ึงสญัลกัษณ์ของเมอืงซาดารด์ว้ย  
นําทา่นแวะถ่ายรปูกบัมหาวหิารเซนตอ์นาสตาเซยี St. Anastasia’s Cathedral หรอือกีชื่อคอื มหาวหิารแหง่
ซาดาร ์โบสถโ์บราณสขีาวทีส่วยสงา่ดว้ยศลิปะสไตลโ์รมนั โบสถน้ี์สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12-13 และเป็น
โบสถท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในภมูภิาคน้ี แลว้และอกีหน่ึงโบสถเ์ด่นทีอ่ยูใ่กล้ๆ  กนักค็อื โบสถเ์ซนตแ์มรี ่St. 
Mary’s Church แมจ้ะเป็นอาคารทีด่จูะเรยีบๆ เมือ่เทยีบกบัสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ แต่โบสถเ์ซนตแ์มรีน่ัน้ลํ้าคา่ใน
ดา้นของประวตัศิาสตร ์ดว้ยอายทุีม่ากกวา่ 900 ปี และทีด่า้นในโบสถน์ัน้กไ็ดต้กแต่งดว้ยสไตลบ์ารอกที่
งดงามไมแ่พโ้บสถอ์ื่นๆ  

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ.โรงแรมทีพ่กั 
จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Porto หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีสี่ ่  ซาดาร-์สปลิท-ดบูรอฟนิค 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองสปลิท Split เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของโครเอเชยี อกีหน่ึงเมอืงรมิทะเลทีร่ํ่ารวยดว้ยววิ

สวยๆ ดว้ยความเก่าแก่ของเมอืงและศนูยก์ลางวฒันธรรมมาตัง้แต่โบราณนัน้ ทาํใหเ้มอืงสปลติไดข้ึน้เป็นหน่ึง
ในมรดกโลกทีส่าํคญัในปี 1979 และทีส่าํคญัเมอืงน้ียงัมชีื่อเสยีงเกีย่วกบัสนุขัพนัธุด์ลัเมเชยีน (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง) นําทา่นชมเมอืงทีเ่ก่าแก่งดงามประกอบดว้ยศาลาวา่การเมอืงสไตลเ์รอแนสซองสท์ีส่รา้ง
ในสมยัครสิตศ์ตวรรษที ่15 อาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ต่างๆ  นําชมยา่น People Square ศนูยก์ลางทางธุรกจิ
และการบรหิาร 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําทา่นเข้าชมพระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน Diocletian Palace สรา้งขึน้จากพระประสงคข์องจกัรพรรดิด์โิอคลี

เธีย่นแหง่โรมนั เมือ่ตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่4 ซึง่ตอ้งการสรา้งพระราชวงัสาํหรบับัน้ปลายชวีติของพระองค ์
ภายในพระราชวงัประกอบดว้ย วหิารจปิูเตอร ์สสุานใตด้นิ Catacombes ทีม่ชีื่อเสยีงและวหิารต่างๆ นําทา่น
ชมหอ้งโถงกลางซึง่มทีางเดนิทีเ่ชื่อมต่อสูห่อ้งอื่นๆ ชมลาน Peristyle ซึง่ลอ้มดว้ยเสาหนิแกรนิต 3 ดา้นและ
เชื่อมต่อดว้ยโคง้เสาทีต่กแต่งดว้ยชอ่ดอกไมส้ลกัอยา่งวจิติรสวยงามชมยอดระฆงัแหง่วหิาร, แทน่บชูาของ
เซนตโ์ดมนิสัและเซนตส์ตาดอุิส ซึง่อยูภ่ายในวหิาร และองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกดว้ย 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองดบูรอฟนิค Dubrovnik เมอืงทีไ่ดช้ื่อวา่เป็นหน่ึงในเมอืงเก่าทีส่วยทีส่ดุของ
ยโุรป จนไดร้บัสมญานามวา่ “ไขม่กุแหง่ทะเลอะเดรยีตกิ” (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 
นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Adria Dubrovnik หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ.โรงแรมทีพ่กั จากนัน้ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัทีห้่า  ดบูรอฟนิค-โทรเกียร-์ดโูกโพเลีย 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 
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 นําทา่นชม เมืองดบูรอฟนิค เมืองศนูยก์ลางการท่าโบราณ ทีก่ลายเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วชื่อดงัของโครเอเชยี 
ไมว่า่จะเป็นตวัเมอืงสวยมากเสน่หแ์ละววิทะเล นําทา่นเดนิชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่า ซึง่องคก์ารยเูนสโกได้
ขึน้ทะเบยีนใหด้บูรอฟนิคเป็นเมอืงมรดกโลกเช่นกนั นําทา่นเดินทางสู่สถานีกระเช้า เพ่ือนําท่านขึน้
กระเช้า ชมทศันียภาพจากมมุสงูทีร่ายลอ้มดว้ยน้ําทะเลสฟ้ีาใสดุจราวแสงสะทอ้นของครสิตอลโอบลอ้มเมอืง
เก่าไว ้ดว้ยความสวยงามของบา้นเรอืนสขีาว มงุดว้ยหลงัคาสสีม้ อนัเป็นภาพทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงด ู

 บรอฟนิค (การขึน้ลงกระเชา้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศเอือ้อาํนวย หากไมส่ามารถขึน้กระเชา้ได ้ทางบรษิทั
เปลีย่นเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอื่นทดแทน หรอืคนืเงนิชดเชยคา่กระเชา้ทีท่า่นละ 10 ยโูร) จากนัน้นําทา่นชมตวั
เมอืงเก่าทีม่ป้ีอมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงทีค่วามโดง่ดงัเทยีบ
ไดก้บัแกรนดแ์คนยอ่นของอเมรกิาหรอืแกรนดค์าแนลแหง่เวนิส นําทา่นเดนิลอดประต ูPile Gate ทีม่รีปูป ัน้
ของนกับุญเซนตเ์บลส นกับุญประจาํเมอืง  และอกีหน่ึงแลนดม์ารก์ของเมอืงน้ําพโุอโนฟรโิอ Onofrio’s 
Fountain น้ําพขุนาดใหญ่กลางเมอืงทีไ่ดส้รา้งขึน้เมอืปี 1430 เพือ่เป็นหน่ึงในจุดกระจายน้ําจากทอ่สง่น้ําของ
เมอืง จากนัน้นําทา่นแวะถ่ายรปูกบัพระราชวงัสปอนซา Sponza Palace พระราชวงัเก่าอายกุวา่ 500 ปี 
ผสมผสานระหวา่งศลิปะสไตลโ์กธคิและเรเนสซองส ์ปจัจุบนัเป็นสถานทีท่างราชการ เกบ็รกัษาเอกสารเก่าแก่
กวา่ 100,000 ชิน้ และทีต่ ัง้อยูต่ดิกนักค็อือกี พระราชวงัเรคเตอร ์Rector’s Palace พระราชวงัทีส่มยัก่อนเป็น
ทีอ่ยูข่องขนุนางและเป็นเหมอืนศาลาวา่การ ทัง้ยงัเป็นคลงัอาวุธ และคุก พระราชวงัน้ีมกีารผสมผสานศลิปะ
จากหลายยคุหลายสมยัแต่เขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวัและสวยงาม และนําทา่นเดนิสูย่า่นถนนสตราดนั ถนนสาย
หลกัยาวกวา่ 398 เมตร ทีส่องขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตลโ์รมนัโกธคิและเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้น
กาแฟ รา้นไอศครมี และรา้นขายของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือก
ซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 

บ่าย นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองโทรเกียร ์Trogir เกาะเลก็ๆ ทีเ่ป็นอู่อารยธรรมของกรกีโบราณตัง้แต่ 380 ปีก่อน
ครสิตกาล ซึง่ต่อมาถกูปกครองโดยทรากุรอุีม Tragurium และโรมนั ซึง่โบราณสถานและสิง่ก่อสรา้งของเมอืง
เก่า ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีคอืจตุัรสักําแพงเมอืงและป้อมปราการนัน่เอง จนไดร้บัการยกยอ่งจาก
องคก์ารยเูนสโก ขึน้ทะเบยีนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 
นําทา่นเดนิเทีย่วชมภายในเขตเมอืงเก่าทีม่สีถาปตัยกรรมในสไตลก์รกี-โรมนัโบราณ อาทเิชน่ ประตเูมอืง ที่
ไดม้กีารบรูณะขึน้ใหมใ่นเมือ่ศตวรรษที ่16 หอนาฬกิาทีส่รา้งขึน้ในสมยัที ่14 ผา่นชมมหาวหิารเซนต ์
ลอวเ์รนซ ์St.Laurence Cathedral ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 ใชเ้วลาก่อสรา้งนบัสบิปี ทีม่คีวามงดงามดว้ย
กรอบและบานประตหูนิแกะสลกัทีม่รีปูป ัน้สงิโต อดมั&อฟี และรปูสลกันกับุญองคส์าํคญั จากนัน้นําทา่นเดนิ 
ทางต่อจนกระทัง่ถงึ เมืองดโูกโพเลีย Dugopolie เมอืงทีก่าํลงัไดร้บัการพฒันาเป็นอยา่งมากจากรฐับาล
โครเอเชยี ตัง้อยูไ่มไ่กลจากเมอืงโทรเกยีและเมอืงสปลทิและตัง้อยูร่ะหวา่งเมอืงซาเกรบและดบูรอฟนิค  
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 
จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Katarina หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัทีห่ก  ดโูกโพเลีย-ซิเบนิค-ซาเกรบ 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองซีเบนิค Sebinik เมอืงเก่ามรดกโลกปากแมน้ํ่าทะเลเอเดรยีตกิ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) นําทา่นชมจตุัรสัเมอืงเก่าซเีบนิคทีล่อ้มรอบไปดว้ยอาคารเก่าแก่ทีถ่กูตดัแปลงป็นรา้น
ขายยา รา้นแวน่ตา รา้นเสือ้ผา้บตูกิ และอกีมากมาย เมอืงซเีบนิกแตกต่างจากเมอืงรมิฝ ัง่ทะเลอะเดรยีตกิ
ทัว่ไปเพราะสรา้งโดยชาวกรกี ก่อนทีโ่รมนัจะเขา้มามอีทิธพิล ต่อมาภายหลงัตกเป็นเมอืงขึน้ของเวเนเชยีน 
หรอืเวนิซ ทุกวนัน้ีจงึยงัเหน็สถาปตัยกรรมหลายแหง่ทัว่เมอืงจะกรุน่ไปดว้ยกลิน่อายสไตลเ์วเนเชยีนอยา่ง
ชดัเจน นําทา่นแวะถ่ายรปูภายนอกกบัมหาวหิารเซนตเ์จมสห์รอืมหาวหิารเซนตจ์าคอบ อกีหน่ึงมรดกโลก
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ของประเทศโครเอเชยี ตัง้อยูท่ีเ่มอืงซเีบนิคบนชายฝ ัง่ดลัเมเชยีน ซึง่เป็นสถาปตัยกรรมการก่อสรา้งในแบบ
ผสมระหวา่งศลิปะทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีดลัเมเชยีและทสัคานี เน่ืองจากใชส้ถาปนิกในการ
ออกแบบถงึ 3 คน และมคีวามเชีย่วชาญทีแ่ตกต่างกนั โดยสรา้งเสรจ็ในปี 1535 ดว้ยโครงสรา้งทีม่าจาก
หนิปนูสขีาวลว้นๆ ไมม่วีสัดุอื่นปลอมปน ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานรปูป ัน้นกับุญเจมสห์รอืจาคอบตามภาษา
โครแอต ซึง่เป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองด้วยเมนูซีฟู้ ด 
บ่าย  นําทา่นเดนิกลบัสูเ่มืองซาเกรบ Zagreb เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยีดนิแดนแหง่ทะเลเอเดรยีตคิ ซึง่มี

ความเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลงั ซาเกรบเป็นเมอืงแห่งศลิปวฒันธรรมและเจรญิรุง่เรอืงมาตัง้แต่สมยั
ศตวรรษที ่11 ปจัจุบนัชาวโครเอเชยีมวีถิชีวีติเยีย่งชาวยโุรปทีเ่จรญิโดยทัว่ไป การคมนาคมภายในกรงุ
ซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชร้ถรางเป็นพาหนะทัว่ทัง้เมอืง(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5  ชัว่โมง)  

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Hotel Aristos หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จด็  ซาเกรบ-ช้อปป้ิง Designer Outlet Croatia-สนามบินซาเกรบ-อิสตนับลู 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  นําทา่นชมเมืองเก่าซาเกรบทีม่ฐีานะเป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของโครเอเชยี ตัง้อยู่
ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมอืงเก่าแก่ตัง้แต่ยคุโรมนัก่อนจะคอ่ยๆ ขยายใหญ่ขึน้เรือ่ยๆ 
ปจัจุบนัเป็นเมอืงศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วของโครเอเชยี ดว้ยเสน่หท์ีม่ากลน้ มุง่หน้าสูจ่ตุัรสัดงัในเขตเมอืงเก่า 

  นําทา่นชมโบสถป์ระจาํเมอืงเก่าเซนตแ์คทเธอรนี St. Catherine โบสถแ์บบบารอ็กสขีาวน่าประทบัใจ จตุัรสั
เจลาซคิ Jelacic Square ศนูยก์ลางเมอืงเก่าตัง้แต่ศตวรรษที ่17 จุดเดน่ของจตุัรสัแหง่น้ีกค็อืรปูป ัน้ของ
โจเซฟ เจลาซคิ ทีน่ัง่อยูบ่นหลงัมา้หน่ึงในบุคคลสาํคญัของโครเอเชยีและเป็นจตุัรสักลางเมอืงทีล่อ้มรอบดว้ย
หา้งรา้นนําสมยั สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสูเ่อ๊าทเ์ลต็ใหมแ่ละใหญ่ทีส่ดุของนครซาเกรบ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ใหท้า่นมโีอกาสชอ้ปป้ิงที ่Designer Outlet Croatia ตัง้อยูไ่มไ่กลจากเมอืง
ซาเกรบ ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้จากเอ๊าทเ์ลต็ทีต่่างนําสนิคา้มาจดัรายการดว้ยแบรนดด์งัต่างๆ อาท ิAdidas, 
Armani, Calvin Klein, Crocs, Converse, Esprit, Emporio, Gant, Guess, Lacoste, Lee, Moschino, 
Levi’s, Nike, New Balance, Nine West, Rebok, Ferragamo, Sisley, Skechers, Superdry, Timberland, 
Tod’s, Under Amour, Wrangler, Tommy Hilfigure เป็นตน้ (การเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ต่างๆ กรณุา
สอบถามใบเสรจ็และใบคนืภาษใีหเ้รยีบรอ้ยจากรา้นคา้และสอบถามขัน้ตอนการในการทาํคนืภาษจีากรา้นคา้
โดยละเอยีดเน่ืองจากบางรา้นคา้อาจจะตอ้งรบัเงนิคนืภาษทีีร่า้นคา้โดยตรง) **เพ่ือความสะดวกในการ
เลือกซ้ือสินค้าหรือเดินเล่นช้อปป้ิง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายในเอา๊ทเ์ลต็** 

16.30 น.  สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุซาเกรบ และเผื่อเวลาใหท้า่นทาํคนืภาษ ีTax Refund ที ่
สนามบนิ 

19.55 น.  ออกเดินทางจากกรงุซาเกรบ โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK-1056 
 

วนัทีแ่ปด  อิสตนับลู-สวุรรณภมิู 
00.15 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุอิสตนับลู ประเทศตรุกี เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
01.50 น.  นําท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK-068 
15.10 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 กาํหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
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 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
  
 
 

อตัราค่าเดินทาง  12-19 ก.พ. / 16-23 มี.ค.2563 /  
    27 เม.ย. - 4 พ.ค. / 3-10 มิ.ย.2563 
 

Croatia Wonder TK 8 Days / TK 12-19 ก.พ. / 16-23 มี.ค.63 27เม.ย.-4 พ.ค./ 3-10 มิ.ย.63 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 48,900 55,500 

พกัเด่ียวเพ่ิม ท่านละ 4,900 6,900 
สาํหรบัท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่แล้วมาร่วม
เดินทางกบัคณะทวัร ์

28,900 34,500 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิ** 
**ไม่รวมค่าทิปคนขบั, มคัคเุทศกท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท    

ชาํระพรอ้มค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง ** 
 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเดก็ และจะต้องชาํระ

มดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง

ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอ 

รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 
 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 21 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม

เอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ดาํเนินการขอวีซ่า 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Turkish Airlines เสน้ทาง กรงุเทพฯ-อสิตนับลู-ซาเกรบ-อสิตนับลู-กรงุเทพฯ ชัน้

ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหน่ึงหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ, คา่อาหารและเครือ่งดื่ม, คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมการยืน่วซี่าโครเอเชยี 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่เดก็อายตุํ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิคา่ตัว๋
โดยสาร, คา่ทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่2 พ.ย.
2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสาย
การบนิ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ทปิพนกังานขบัรถ, มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ทา่นละ 2,000 บาท ชาํระพรอ้มคา่

ทวัรก์่อนคณะออกเดนิทาง 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของทา่นดว้ยตวัทา่นเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยก

กระเป๋าจะตอ้งชาํระคา่ทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 
 คา่อาหารหรอืเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่น้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน้ําดื่มระหวา่งทวัร)์ 
 คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น้ํามนั, การปรบัคา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืการปรบัคา่บรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่า 

หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ทา่นสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้
 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงทา่น สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 60 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจาํคา่ตัว๋โดยสารของทา่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดั

จาํตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 60 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจาํทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 30 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจาํ 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทตู
เรยีกเกบ็ 

 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่มดัจาํ  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้ีม่ปีญัหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ทา่น 
เน่ืองจากไดช้าํระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
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ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อุีณหภมูติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีาง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูโครเอเชีย) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 21 วนั 

-    ผูย่ื้นคาํร้องขอวีซ่าไม่จาํเป็นต้องมาแสดงตนท่ีศนูยย่ื์นวีซ่า หรือสถานทูต 
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-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือทาํการกรอกแบบฟอรม์ออนไลน์และทาํการนัด
หมายย่ืนวีซ่า 

-    กรณุาเตรียมเอกสาร 2 ชดุ ยกเว้นเอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 
ชดุ และสาํเนา 1 ชดุ 

-    ในวนัย่ืนวีซ่าจะต้องนําส่งหนังสือเดินทางฉบบัจริงเข้าสู่สถานทูต และระหว่างรอผลวีซ่าอนุมติั ไม่
สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํา่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่คาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งสาํหรบัวซี่าอยา่งน้อยไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซี่า  
o ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบับดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อน
แทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุํา่กว่า 15 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายไุมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์ือถือ  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o สาํเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้  
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
วนัเดอืนปีทีเ่ขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตาํแหน่งงาน,พรอ้มระบุวนัลาหยุดตามรายการทวัร ์ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบั
จากวนัยืน่วซี่า เป็นตน้ และใชค้าํวา่ “To Whom It May Concern” แทนชื่อสถานทตูทีย่ืน่ 
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- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตาํแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร ,พรอ้มระบุวนัลาหยุดตามรายการทวัร ์ออกมาไม่
เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า พรอ้มใบลาและสาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยหนงัสอืรบัรองบรษิทัจะตอ้งคดัสาํเนามาไมต่ํ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้า่ย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) และใชค้าํวา่ “To Whom It May Concern” แทนชื่อสถานทตูทีย่ืน่ 
 กรณีทีศ่กึษาอยูต่่างประเทศ ตอ้งใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาฉบบัจรงิ เทา่นัน้ 
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร Bank Certification ออกมาไมเ่กนิ 15 วนั นบัจากวนันดัหมายยืน่วซี่า  
- ใชส้าํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายสาํเนา ทุกหน้าและปรบัสมดุ

อพัเดทถงึเดอืนปจัจุบนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะทาํได ้หรอืไมเ่กนิ 7 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซี่า พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรก
ทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี(สถานทตูอาจมกีารขอดสูมดุเงนิฝากฉบบัจรงิของทา่นในบางกรณี) 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเลม่เก่า กรณุาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเลม่เก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปจัจุบนั 

- หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ํ่ากวา่ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้า่สดุ ไมเ่กนิ 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไมม่กีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงสาํเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หรอืกรณีตอ้งมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยืน่ขอ
วซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลในครอบครวัดว้ย แต่อยา่งไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมี
สาํเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่ี
การเงนิมากกวา่จะตอ้งทาํจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์
อกัษรดว้ย รวมถงึการขอจดหมายรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร Bank Certification และระบุรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหอ้กี
ฝา่ยหน่ึงโดยระบุชื่อลงไปในจดหมายรบัรองทางการเงนิดว้ย 
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- กรณีทีต่อ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางจะตอ้งเป็นญาตทิีม่สีายเลอืดเดยีวกนั เชน่ บุตร บดิา มารดา พี ่น้อง สาม ี
ภรรยา เทา่นัน้ 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนั บญัชีฝากประจาํ บญัชีสหกรณ์ออมทรพัย ์บญัชีติดลบ พนัธบตัร ตรา
สารหน้ี กองทนุ สลากออมสินทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

o กรณีเดก็อายตุํา่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย รวมถงึแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอื
สาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางของมารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย รวมถงึแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาหน้า
หนงัสอืเดนิทางของบดิามาดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย รวมถงึแนบ
สาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางของบดิาและมารดามาดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

**กรณีท่ีบิดา/มารดา ไม่มีหนังสือเดินทาง แล้วใช้สาํเนาบตัรประชาชนแทน ต้องทาํจดหมายช้ีแจงเพ่ิมเติม
ว่าทาํไมไม่มีหนังสือเดินทาง** 

**กรณีเดก็อายุตํ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดา ลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่าดว้ย** 
**ทา่นไมจ่าํเป็นตอ้งเซน็รบัรองสาํเนาถกูตอ้งในเอกสารสาํเนาทุกชนิด ใหท้า่นเซน็เฉพาะในแบบฟอรม์ใบสมคัรวซี่าเทา่นัน้** 
 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระคา่ธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ทา่น เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจาํหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่า ทา่นตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งมา
ยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าโครเอเชีย 



CroatiaWonder8D/TK, Feb‐Mar,Apr‐Jun2020          14 

หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่ง
ย่ืนคาํรอ้งขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบรอ้ย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกดิ ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบยีน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่าม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกดิ สาม-ีภรรยา ..................................... 

4.  ที่อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

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

     ที่อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 

 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
 โทรศพัทมื์อถือ    ................................................. อีเมลล ์...........................................................................  
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5.  ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กจิการที่ทาํน้ันเกี่ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ ี่ทาํงานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที่อยูส่ถานที่ทาํงาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ตาํแหน่งหนา้ที่ (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์  ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี)    ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลที่ ร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที่) 

    ตัง้แตว่นัที่   ......................................   ถึงวนัที่   .........................................      รวม   ........... วนั 
   

   กรณีที่ทา่นเคยมวีซีา่เชงเกน้ ทา่นไดจ้ากสถานทูตใด ................................................................. 
    

   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

   กรณีที่ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่ ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวซีา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 
(กรณีที่มผูีส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
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เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 

 


