โครเอเชีย 8 วัน
ซาเกรบ-พลิตวิเซ่-ซาดาร์-สปลิท-ดูบรอฟนิค-โทรเกียร์-ซีเบนิค
ชมความอลั งการของธรรมชาติทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ ทอุี ทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่
ชมเมืองมรดกโลกดูบรอฟนิคไข่มกุ แห่งทะเลอะเดรียติก
โดยสายการบินเอมิเรตส์
บริษทั ฯ นําท่านสัมผัสความงามทางธรรมชาติของโครเอเชีย ชมความงามของเมืองมรดกโลกทีได้รบั สมญานามว่า
ไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติกทีงดงามด้วยสถาปตั ยกรรมดังนี*
ซาเกรบ
เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ทีมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่หแ์ ละมนต์ขลังมาตัง* แต่สมัยศตวรรษที 11
พลิ ตวิ เซ่
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ทได้
ี รบั การขึ*นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติทมีี
ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ถงึ 16 แห่ง
ั บนั
ซาดาร์
เมืองทีมีประวัตศิ าสตร์มากว่า 3,000 ปี ทีมีบทบาทมาตัง* แต่สมัยโรมันจนถึงปจจุ
ดูบรอฟนิ ค
เมืองทีได้ชอว่
ื าเป็ นหนึงในเมืองเก่าทีสวยทีสุดของยุโรป จนได้รบั สมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติก”
ั
ซีเบนิ ค
เมืองเก่ามรดกโลกปากแม่น* ําทะเลเอเดรียติกแตกต่างจากเมืองริมฝงทะเลอะเดรี
ยติกทัวไปเพราะสร้างโดย
ชาวกรีก ก่อนทีโรมันจะเข้ามามีอทิ ธิพล ต่อมาภายหลังถึงตกเป็นเมืองขึ*นของเวเนเชียน หรือเวนิซ

CroatiaWonder8D/EK, Sep-Oct2019

1

กําหนดการเดิ นทาง

4-11 ก.ย. / 10-17 ต.ค.2562

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น.

นัดคณะพร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ T Emirates Airlines
เจ้าหน้าทีพร้อมคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันทีสอง
01.35 น.

สุวรรณภูมิ-ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์)-ซาเกรบ-โทปุสโก้ (โครเอเชีย)
ออกเดิ นทางสู่นครดูไบ โดย Emirates Airlines เทียวบิ นที EK-385
**กรณี ทีบางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กําหนดการเดิ นทางอีกครังก่อนทําการจองตั Cวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรีและได้มีการดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมือเปลียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลียนแปลงเล็กน้ อย**
เดิ นทางถึงสนามบิ นดูไบ นครดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เพือแวะเปลียนเครือง (ดูไบเวลา
ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัวโมง)
นําท่านออกเดิ นทางสู่กรุงซาเกรบ Zagreb โดย Emirates Airlines เทียวบิ นที EK-129
เดิ นทางถึงกรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านทีส" นามบิน นําท่านเดินทางเข้าสูต่ วั เมืองของ กรุงซาเกรบ Zagreb เมือง
หลวงของประเทศโครเอเชีย ดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึง" มีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่หแ์ ละมนต์ขลัง
ั บนั ชาวโครเอเชียมีวถิ ี
ซาเกรบเป็ นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตังแต่สมัยศตวรรษที" 11 ปจจุ
ชีวติ เยีย" งชาวยุโรปทีเ" จริญโดยทัวไป
" การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็ นพาหนะ
ั " นําซาว่าและไหล่เขาเม็ดเว็ดนิกา้ นําท่านเทีย" วชมกรุงซาเกรบโดยเริม"
ทัวทั
" งเมือง โดยตัวเมืองตังอยู่รมิ ฝงแม่
จากชมและถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิ หารแห่งซาเกรบ The Cathedral of Zagreb สถาปตั ยกรรมเก่าแก่
ั บนั ได้บรู ณปฏิสงั ขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค ทีง" ดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสี
ทีม" อี ายุกว่า 800 ปี และปจจุ
ทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สาํ คัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์ เซนต์ปอลล์ ก่อนมุ่งหน้าสู่
สะพานสีเลือด Bloody Bridge แม้จะเรียกว่าสะพานแต่จริงๆ สถานทีแ" ห่งนีคือถนนสายหนึ"ง ทีเ" มื"อ
สมัยก่อนเคยเป็ นสะพานแต่เมื"อได้ทาํ การถมทีห" มดแล้วจึงได้เปลีย" นเป็ นเส้นทางถนนแทน แต่กย็ งั คงชื"อว่า
สะพานสีเลือดเอาไว้อยู่ ถนนสายสันๆ ทีข" นาบข้างด้วยอาคารสไตล์โครเอเชียนแห่งนี ซึง" จากสะพานสีเลือด
เดินมาไม่ไกลก็จะได้เจอกับศูนย์กลางการปกครองของโครเอเชียอาคารรัฐสภา Parliament Building ด้วย
อาคารทีส" วยแบบเรียบง่ายแต่สง่างาม ประดับด้วยธงชาติทาํ ให้มองเห็นได้ไม่ยาก เป็ นอาคารเก่าแก่ตงแต่
ั
ศตวรรษที" 18 จากนันนําท่านชมจัตรุ สั เซนต์มาร์ค St. Mark’s Square ทีน" อกจากเป็ นจุดนัดพบและ
ท่องเทีย" วสุดฮิตแล้ว ยังเป็ นทีต" งของโบสถ์
ั
เซนต์มาร์ค St. Mark’s Church โบสถ์โรมันคาทอลิกเก่าแก่ตงแต่
ั
สมัยศตวรรษที" 14 โดดเด่นด้วยหลังคาทีม" กี ารปูกระเบืองเป็ นสีสนั ลวดลายตราหมากรุกแดงขาวซึง" เป็ น
ลวดลายตราสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชม Lotrscak Tower อีกหนึ"งไฮไลท์ทไ"ี ม่ควรพลาด หอคอยของป้อม
ปราการโบราณแห่งนีมีอายุมากกว่า 700 ปี เป็ นป้อมทีค" อยดูแลประตูทางด้านทิศใต้ของเมืองเก่า ภายในมีปืน
ใหญ่ตงอยู
ั ท่ ช"ี นบนสุ
ั
ด โดยจะยิงทุกๆ เวลาเทีย" งวันของทุกวันเป็นสัญญาณแทนระฆัง จนกระทังถึ
" งย่านถนน
Tkaciceva Street ซึง" รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซือได้ จากนันนําท่าน
เดินทางสูเ่ มืองโทปุสโก้ Topusko เมืองเล็กๆ สําหรับการตากอากาศของประเทศโครเอเชีย ตังอยู่ทางตอน
ใต้ของประเทศก่อนทีจ" ะเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
"
**
กรณีทท"ี พ"ี กั ในบริเวณเมืองดังกล่าวเต็มจะทําการจัดหาทีพ" กั ในบริเวณเมืองใกล้เคียงและทีพ" กั ระดับเดียวกัน
ให้เพื"อความสะดวกในการเดินทางเป็ นหลักสําคัญ**
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พ"ี กั Hotel Top Terme Topusko หรือระดับเทียบเท่า

04.45 น.
08.30 น.
12.35 น.
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คําI
วันทีส0 าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คําI
วันทีส0 ี 0
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารคํ"าทีโ" รงแรม จากนันให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
โทปุสโก้-อุทยานแห่งชาติ พลิตวิ เซ่-ซาดาร์
รับประทานอาหารทีโ" รงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิ ตวิ เซ่ หรือ National Park Plitvice Lakes อุทยานแห่งชาติแสน
งดงามของประเทศโครเอเชีย และเป็ นหนึ"งในอุทยานทีเ" ก่าแก่ทส"ี ดุ และใหญ่ทส"ี ดุ ของโครเอเชีย (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
"
นําท่านเข้าชมเขตอุทยานแห่งชาติ พลิ ตวิ เซ่มพี นที
ื ก" ว้างเกือบ 300 ตาราง
กิโลเมตร มีช"อื เสียงทีโ" ด่งดังและสวยงามด้วยธรรมชาติทอ"ี ุดมสมบูรณ์และทะเลสาบทีอ" ยู่โดยรอบ ด้วยนําทีม" สี ี
เขียวมรกตและสีฟ้ารวมกันถึง 16 แห่ง นอกจากนีอุทยานพลิตวิเซ่ยงั เป็ นทีเ" ลื"องชื"อว่าทัศนียภาพสวยงามเป็ น
อันดับต้นๆ ของโลกด้วยสีสนั อันสดใสของใบไม้ในฤดูใบไม้รว่ งไม่ว่าจะเป็ นสีเขียว ส้ม แดง เหลือง และ
โดยเฉพาะเมื"อสะท้อนลงบนผิวทะเลสาบแล้วยิง" งดงามอย่างทีส" ดุ อุทยานพลิตวิเซ่ยงั ได้ขนเป็
ึ นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติทส"ี าํ คัญในปี 1979 และถือเป็ นเขตอนุรกั ษ์ทส"ี าํ คัญยิง" ของโครเอเชีย นําท่านนังI รถไฟสายชมวิว
Panoramic Train เพื"อให้สามารถชมทัศนียภาพภายในอุทยานได้อย่างเต็มที" จากนันนําท่าน ล่องเรือชมวิ ว
สวยของทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึง" เป็ นทะเลสาบทีใ" หญ่ทส"ี ดุ ในอุทยาน อีกทังยังเป็ นทะเลสาบทีเ" ชื"อม
ระหว่างอุทยานตอนล่างกับทะเลสาบชันบนของอุทยาน ให้ท่านเพลิดเพลินกับธรรมชาติอนั งดงามและความ
อลังการของทะเลสาบภายในอุทยาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาดาร์ Zadar หนึ"งในเมืองโบราณของโครเอเชียติดกับทะเลเอเดรียติก โดย
รอบตัวเมืองเราจะได้เห็นอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ตงแต่
ั สมัยยุคโรมัน ไม่ว่าจะเป็ นโรมันฟอรัม วิหารและโบสถ์
ต่างๆ จากนันชมย่านเมืองเก่าของซาดาร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
"
นําท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์
โดแนท St.Donat Church ซึง" ตังอยู่บริเวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม เป็ นโบสถ์ไบเซนไทน์ทใ"ี หญ่ทส"ี ดุ และถูก
สร้างขึนในช่วงศตวรรษที" 9 โดยตัวอาคารนันสร้างแบบหลังคาทรงกลม ใช้สาํ หรับพิธกี รรมทางศาสนา
ปจั จุบนั ได้กลายเป็ นอีกหนึ"งสัญลักษณ์ของเมืองซาดาร์ดว้ ย ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับมหาวิ หารเซนต์
อนาสตาเซีย St. Anastasia’s Cathedral หรืออีกชื"อคือ มหาวิหารแห่งซาดาร์ โบสถ์โบราณสีขาวทีส" วยสง่า
ด้วยศิลปะสไตล์โรมัน โบสถ์นีสร้างขึนตังแต่ศตวรรษที" 12-13 และเป็ นโบสถ์ทม"ี ขี นาดใหญ่ทส"ี ดุ ในภูมภิ าคนี
แล้วและอีกหนึ"งโบสถ์เด่นทีอ" ยู่ใกล้ๆ กันก็คอื โบสถ์เซนต์แมรี" St. Mary’s Church แม้จะเป็ นอาคารทีด" จู ะ
เรียบๆ เมื"อเทียบกับสิง" ก่อสร้างอื"นๆ แต่โบสถ์เซนต์แมรีน" นลํ
ั าค่าในด้านของประวัตศิ าสตร์ ด้วยอายุท"ี
มากกว่า 900 ปี และทีด" า้ นในโบสถ์นนก็
ั ได้ตกแต่งด้วยสไตล์บาร็อคทีง" ดงามไม่แพ้โบสถ์อ"นื ๆ
จากนันนําท่านเข้าสูท่ พ"ี กั Hotel Donat หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ"าทีโ" รงแรม จากนันให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ซาดาร์-สปลิ ท-ดูบรอฟนิ ค
รับประทานอาหารทีโ" รงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองสปลิ ท Split เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของโครเอเชีย อีกหนึ"งเมืองริมทะเลทีร" "าํ รวยด้วยวิว
สวยๆ ด้วยความเก่าแก่ของเมืองและศูนย์กลางวัฒนธรรมมาตังแต่โบราณนัน ทําให้เมืองสปลิตได้ขนเป็
ึ นหนึ"ง
ในมรดกโลกทีส" าํ คัญในปี 1979 และทีส" าํ คัญเมืองนียังมีช"อื เสียงเกีย" วกับสุนขั พันธุด์ ลั เมเชียน (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัวโมง)
"
นําท่านชมเมืองทีเ" ก่าแก่งดงามประกอบด้วยศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอแนสซองส์ทส"ี ร้าง
ในสมัยคริสต์ศตวรรษที" 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ นําชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจ
และการบริหาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
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นําท่านเข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธีIยน Diocletian Palace สร้างขึนจากพระประสงค์ของจักรพรรดิดิi โอคลี
เธีย" นแห่งโรมัน เมื"อต้นคริสต์ศตวรรษที" 4 ซึง" ต้องการสร้างพระราชวังสําหรับบันปลายชีวติ ของพระองค์
ภายในพระราชวังประกอบด้วย วิหารจูปิเตอร์ สุสานใต้ดนิ Catacombes ทีม" ชี "อื เสียงและวิหารต่างๆ นําท่าน
ชมห้องโถงกลางซึง" มีทางเดินทีเ" ชื"อมต่อสูห่ อ้ งอื"นๆ ชมลาน Peristyle ซึง" ล้อมด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้านและ
เชื"อมต่อด้วยโค้งเสาทีต" กแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจติ รสวยงามชมยอดระฆังแห่งวิหาร, แท่นบูชาของ
เซนต์โดมินสั และเซนต์สตาดิอุส ซึง" อยู่ภายในวิหาร และองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกด้วย
จากนันนําท่านเดินทางสูเ่ มืองดูบรอฟนิ ค Dubrovnik เมืองทีไ" ด้ช"อื ว่าเป็ นหนึ"งในเมืองเก่าทีส" วยทีส" ดุ ของ
ยุโรป จนได้รบั สมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอะเดรียติก” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
"
นําท่านเข้าสูท่ พ"ี กั Hotel Adrina Dubrovnik หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ"าทีโ" รงแรม จากนันให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ดูบรอฟนิ ค-โทรเกียร์-ดูโกโพเลีย
รับประทานอาหารทีโ" รงแรม
นําท่านชม เมืองดูบรอฟนิ ค เมืองศูนย์กลางการท่าโบราณ ทีก" ลายเป็ นเมืองท่องเทีย" วชื"อดังของโครเอเชีย
ไม่ว่าจะเป็ นตัวเมืองสวยมากเสน่หแ์ ละวิวทะเล นําท่านเดินชมเสน่หข์ องเขตเมืองเก่า ซึง" องค์การยูเนสโกได้
ขึนทะเบียนให้ดบู รอฟนิคเป็ นเมืองมรดกโลกเช่นกัน นําท่านเดิ นทางสู่สถานี กระเช้า เพือI นําท่านขึนY
กระเช้า ชมทัศนียภาพจากมุมสูงทีร" ายล้อมด้วยนําทะเลสีฟ้าใสดุจราวแสงสะท้อนของคริสตอลโอบล้อมเมือง
เก่าไว้ ด้วยความสวยงามของบ้านเรือนสีขาว มุงด้วยหลังคาสีสม้ อันเป็ นภาพทีเ" ป็ นเอกลักษณ์ของเมืองดู
บรอฟนิค (การขึนลงกระเช้าขึนอยู่กบั สภาพอากาศเอืออํานวย หากไม่สามารถขึนกระเช้าได้ ทางบริษทั จะคืน
เงินชดเชยค่ากระเช้าทีท" ่านละ 10 ยูโร) จากนันนําท่านชมตัวเมืองเก่า ทีม" ปี ้ อมปราการโบราณความยาว 190
เมตรล้อมรอบถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองทีค" วามโด่งดังเทียบได้กบั แกรนด์แคนย่อนของอเมริกาหรือแกรนด์
ั
คาแนลแห่งเวนิส นําท่านเดินลอดประตู Pile Gate ทีม" รี ปู ปนของนั
กบุญเซนต์เบลส นักบุญประจําเมือง และ
อีกหนึ"งแลนด์มาร์กของเมืองนําพุโอโนฟริโอ Onofrio’s Fountain นําพุขนาดใหญ่กลางเมืองทีไ" ด้สร้างขึนเมือ
ปี 1430 เพื"อเป็ นหนึ"งในจุดกระจายนําจากท่อส่งนําของเมือง จากนันนําท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังส
ปอนซา Sponza Palace พระราชวังเก่าอายุกว่า 500 ปี ผสมผสานระหว่างศิลปะสไตล์โกธิคและเรเนสซองส์
ปจั จุบนั เป็ นสถานทีท" างราชการ เก็บรักษาเอกสารเก่าแก่กว่า 100,000 ชิน และทีต" งอยู
ั ต่ ดิ กันก็คอื อีก
พระราชวังเรคเตอร์ Rector’s Palace พระราชวังทีส" มัยก่อนเป็ นทีอ" ยู่ของขุนนางและเป็ นเหมือนศาลาว่า
การ ทังยังเป็ นคลังอาวุธ และคุก พระราชวังนีมีการผสมผสานศิลปะจากหลายยุคหลายสมัยแต่เข้ากันได้อย่าง
ลงตัวและสวยงาม และนําท่านเดินสูย่ ่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ทีส" องข้างทางราย
ล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมันโกธิคและเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม และร้านขายของทีร" ะลึก
ต่างๆมากมาย **เพือความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซือสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารกลางวัน
ตามอัธยาศัย**
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองโทรเกียร์ Trogir เกาะเล็กๆ ทีเ" ป็ นอู่อารยธรรมของกรีกโบราณตังแต่ 380 ปี ก่อน
คริสตกาล ซึง" ต่อมาถูกปกครองโดยทรากุรอี ุม Tragurium และโรมัน ซึง" โบราณสถานและสิง" ก่อสร้างของเมือง
เก่า ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี คือจัตุรสั กําแพงเมืองและป้อมปราการนันเอง
"
จนได้รบั การยกย่องจาก
องค์การยูเนสโก ขึนทะเบียนประกาศให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง)
"
ั
นําท่านเดิ นเทีIยวชมภายในเขตเมืองเก่าทีม" สี ถาปตยกรรมในสไตล์กรีก-โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง
ทีไ" ด้มกี ารบูรณะขึนใหม่ในเมื"อศตวรรษที" 16 หอนาฬิกาทีส" ร้างขึนในสมัยที" 14 ผ่านชมมหาวิหารเซนต์
ลอว์เรนซ์ St.Laurence Cathedral ทีส" ร้างขึนในศตวรรษที" 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ทีม" คี วามงดงามด้วย
ั งโต อดัม&อีฟ และรูปสลักนักบุญองค์สาํ คัญ จากนันนําท่าน
กรอบและบานประตูหนิ แกะสลักทีม" รี ปู ปนสิ
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เดินทางต่อจนกระทังถึ
" ง เมืองดูโกโพเลีย Dugopolie เมืองทีก" าํ ลังได้รบั การพัฒนาเป็ นอย่างมากจากรัฐบาล
โครเอเชีย ตังอยู่ไม่ไกลจากเมืองโทรเกียและเมืองสปลิทและตังอยู่ระหว่างเมืองซาเกรบและดูบรอฟนิค
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
จากนันนําท่านเข้าสูท่ พ"ี กั Hotel Katarina หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ"าทีโ" รงแรม จากนันให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ดูโกโพเลีย-ซิ เบนิ ค-ซาเกรบ-ช้อปปิ2 ง Designer Outlet Croatia
รับประทานอาหารทีโ" รงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองซีเบนิ ค Sebinik เมืองเก่ามรดกโลกปากแม่นําทะเลเอเดรียติก (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง)
"
นําชมจัตุรสั เมืองเก่าซีเบนิคทีล" อ้ มรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ทถ"ี ูกตัดแปลงป็นร้านขายยา
ั"
ร้านแว่นตา ร้านเสือผ้าบูตกิ และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝงทะเลอะเดรี
ยติกทัวไป
"
เพราะสร้างโดยชาวกรีก ก่อนทีโ" รมันจะเข้ามามีอทิ ธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็ นเมืองขึนของเวเนเชียน หรือเว
ั
นิส ทุกวันนีจึงยังเห็นสถาปตยกรรมหลายแห่
งทัวเมื
" องจะกรุ่นไปด้วยกลิน" อายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน
นําท่านแวะถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิ หารเซนต์เจมส์หรือมหาวิ หารเซนต์จาคอบ อีกหนึ"งมรดกโลกของ
ั " ลเมเชียน ซึง" เป็ นสถาปตั ยกรรมการก่อสร้างในแบบผสม
ประเทศโครเอเชีย ตังอยู่ทเ"ี มืองซีเบนิคบนชายฝงดั
ระหว่างศิลปะทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดัลเมเชียและทัสคานี เนื"องจากใช้สถาปนิกในการออกแบบ
ถึง 3 คน และมีความเชีย" วชาญทีแ" ตกต่างกัน โดยสร้างเสร็จในปี 1535 ด้วยโครงสร้างทีม" าจากหินปูนสีขาว
ั กบุญเจมส์หรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึง"
ล้วนๆ ไม่มวี สั ดุอ"นื ปลอมปน ภายในเป็ นทีป" ระดิษฐานรูปปนนั
เป็ น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนY เมืองด้วยเมนูพาสต้าซีฟดู้
นําท่านเดินกลับสูเ่ มืองซาเกรบ Zagreb เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึง" มี
ความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่หแ์ ละมนต์ขลัง ซาเกรบเป็ นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตังแต่สมัย
ั บนั ชาวโครเอเชียมีวถิ ชี วี ติ เยีย" งชาวยุโรปทีเ" จริญโดยทัวไป
ศตวรรษที" 11 ปจจุ
" การคมนาคมภายในกรุง
ซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็ นพาหนะทัวทั
" งเมือง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
"
จากนันนํา
ท่านแวะช้อปปิ งที" Designer Outlet Croatia ไม่ไกลจากเมืองซาเกรบ ให้ท่านเลือกซือสินค้าจากเอ๊าท์เล็ตที"
ต่างนําสินค้ามาจัดรายการด้วยแบรนด์ดงั ต่างๆ อาทิ 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 เป็ นต้น **เพือI ความสะดวกในการเลือกซืYอสิ นค้าหรือเดิ นเล่นช้อปปิY งภายในเอ๊าท์
เล็ต อิ สระรับประทานอาหารคําI ตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต**
สมควรแก่เวลานัดหมายนําท่านเดินทางเข้าสูท่ พ"ี กั Hotel Aristos หรือระดับเทียบเท่า
ซาเกรบ (โครเอเชีย)-ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์)
รับประทานอาหารทีโ" รงแรม
นําท่านชมเมืองเก่าซาเกรบทีม" ฐี านะเป็ นทังเมืองหลวงและเมืองทีม" ขี นาดใหญ่ทส"ี ดุ ของโครเอเชีย ตังอยู่
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็ นเมืองเก่าแก่ตงแต่
ั ยุคโรมันก่อนจะค่อยๆ ขยายใหญ่ขนเรื
ึ "อยๆ
ปจั จุบนั เป็ นเมืองศูนย์กลางการท่องเทีย" วของโครเอเชีย ด้วยเสน่หท์ ม"ี ากล้น มุ่งหน้าสูจ่ ตั ุรสั ดังในเขตเมืองเก่า
นําท่านชมโบสถ์ประจําเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน St. Catherine โบสถ์แบบบาร็อคสีขาวน่าประทับใจ จัตุรสั
ั
เจลาซิค Jelacic Square ศูนย์กลางเมืองเก่าตังแต่ศตวรรษที" 17 จุดเด่นของจัตุรสั แห่งนีก็คอื รูปปนของ
โจเซฟ เจลาซิค ทีน" งอยู
ั " บ่ นหลังม้าหนึ"งในบุคคลสําคัญของโครเอเชียและเป็ นจัตุรสั กลางเมืองทีล" อ้ มรอบด้วย
ห้างร้านนําสมัย
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11.30 น.
15.25 น.
23.00 น.

นําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นกรุงซาเกรบ และให้ท่านเผือI เวลาสําหรับการทําคืนภาษี ทีIสนามบิ น
ออกเดิ นทางจากกรุงซาเกรบ โดย Emirates Airlines เทียวบิ นที EK-130
เดิ นทางถึงสนามบิ นสนามบิ นนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ ให้ท่านแวะเปลียนเครือง

วันทีแปด
02.50 น.
12.30 น.

เอมิ เรตส์ (ดูไบ)-สนามบิ นสุวรรณภูมิ
นําท่านออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดย Emirates Airlines เทียวบิ นที EK-384
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
**กรณี ทีบางท่านเดิ นทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กําหนดการเดิ นทางอีกครังก่อนทําการจองตั Cวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรีและได้มีการดําเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมือเปลียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลียนแปลงเล็กน้ อย**

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

รายการทัวร์อาจมีการเปลีIยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อืIนๆ ทีI ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานทีI ใดทีI ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานทีI ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทําการเปลีIยนแปลงสถานทีI อืIนๆ ทดแทนให้
ทังY นีY เพืIอประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

4-11 ก.ย. / 10-17 ต.ค.2562

Croatia Wonder 8 Days / EK

4-11 ก.ย. / 10-17 ต.ค.62

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ

56,900

พักเดีIยวเพิI ม ท่านละ

7,900

ท่านทีI มีตั lวโดยสารอยู่แล้ว ราคาท่านละ

32,900

**ราคานี รวมรายการทัวร์ ตัวเครืองบิน**
**ไม่รวมค่าทิ ปคนขับ, มัคคุเทศก์ท้องถิI นและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท
ชําระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิo ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํYามัน ในกรณี ทีIสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิI มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตาํI กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
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•
•
•
•

หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนีY ต้องมีจาํ นวนผู้โดยสารทีI เป็ นผู้ใหญ่จาํ นวนไม่ตาํI กว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และจะต้องชําระ
มัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
กรณี ท่านทีI มีตั lวของสายการบินอืIนหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั lวโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้ าเนืI องจากมีการเกีIยวข้องกับการยืIนวีซ่า ซึIงผู้เดิ นทางไม่สามารถยืIนวีซ่าพร้อมคณะได้
อัตราค่าเดิ นทางและตั lวโดยสารนีY เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนันY หากมีการออกตั lวโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
รีฟันด์หรือคืนเงิ นได้ทุกกรณี
การดําเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 21 วัน ดังนันY จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสําหรับการยืIนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทังY นีY เพืIอเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดําเนิ นการขอวีซ่า
อัตรานีY รวมบริการ
• ค่าตั ‚วเครื"องบินไป-กลับโดย Emirates Airlines เส้นทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-ซาเกรบ-ดูไบ-กรุงเทพฯ ชันประหยัด
• ค่าโรงแรมทีพ" กั ตามรายการทีร" ะบุ (2 ท่าน / 1 ห้อง) *บางโรงแรมและบางเมืองไม่มหี อ้ งแบบ 3 เตียงให้บริการ*
• ค่าเข้าชมสถานทีต" ่างๆ, ค่าอาหารและเครื"องดื"ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย" วตามรายการทีร" ะบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม" ี
• ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค" อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าธรรมเนียมการยื"นวีซ่าโครเอเชีย
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับซึง" เด็กอายุต"ํากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื"นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ‚ว
โดยสาร, ค่าทีพ" กั , ค่าอาหารหรืออื"นๆ ทังนีเป็ นไปตามเงื"อนไขของบริษทั ประกันฯ)
• ค่าภาษีนํามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม" กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง" เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที" 10
พ.ค.2562 หากมีเพิม" เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่านํามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชําระเพิม" ตามกฏและเงื"อนไขของ
สายการบิน
อัตรานีY ไม่รวมบริการ
• ค่านําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ"ี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
• ค่าทิ ปพนักงานขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิI นและหัวหน้ าทัวร์ทีIเดิ นทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท ชําระ
พร้อมค่าทัวร์ก่อนคณะออกเดิ นทาง
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึง" ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยก
กระเป๋าจะต้องชําระค่าทิปตามทีโ" รงแรมนันๆ เรียกเก็บ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร" ะบุ เช่น ค่าเครื"องดื"มและค่าอาหารทีส" งเพิ
ั " ม" เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารหรือเครื"องดืม" ทีไ" ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่านําดื"มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกนําดื"มระหว่างทัวร์)
• ค่าใช้จ่ายอื"นๆ ทีม" ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํามัน, การปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือการปรับค่าบริการอื"นทีเ" กีย" วกับวีซ่า
หรืออื"นๆ ทีม" ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทําใบอนุญาตทีก" ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน" อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท"ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือประกันเพิม" เติมได้
• ภาษีมลู ค่าเพิม" 7% และหัก ณ ทีจ" ่าย 3%
CroatiaWonder8D/EK, Sep-Oct2019
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การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ"งท่าน สําหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ" หลือจะขอเก็บทังหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนันทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจําทังหมด
i
การยกเลิ ก
หากมีการยกเลิกเกิน 60 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื เงินมัดจําค่าตั ‚วโดยสารของท่านนันๆ (เงื"อนไขค่ามัด
i
จําตามทีท" างสายการบินเรียกเก็บ)
หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 60 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื เงินมัดจําทังหมด
i
หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 30 วันทําการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื เงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
i
หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื"นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจํา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส" ถานทูต
เรียกเก็บ
หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ‚วโดยสารเครื"องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื ค่ามัดจํา
i
หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ‚วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื ค่าทัวร์ทงหมด
ั
i
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย" นแปลงตามความเหมาะสม เนื"องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ" กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
o กรณีทม"ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ" เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมี
เหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
i
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ" ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก"ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื"องจากมีสงิ" ผิดกฎหมายหรือสิง" ของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ" มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก" องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทังหมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส"ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื"องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก"ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ" าํ นักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง" จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส" ายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย" วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย" วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต" อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต"ํากว่ามาตรฐานได้
ทังนีขึนอยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
i รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนําหนักส่วนที"
เกิน
o ท่านทีม" อี าการ แพ้อาหาร, มีปญั หาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต" อ้ งการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต" อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตังแต่เริม" จอง
ทัวร์ เนื"องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความ
สะดวกสําหรับผูท้ ม"ี ปี ญั หาข้างต้น
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื"องการงดสูบบุหรี" บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต" ่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีช" ดั เจน
ในเรื"องการสูบบุหรี" และมีสถานทีโ" ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี" ทังนีเนื"องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท"ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต" อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย" วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
"
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ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื"องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทังปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที"
สถานทีเ" ข้าชมนันๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค" ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื"อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด" งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน ๆ ตามเงื"อนไขราคาทีไ" ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนันๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ"งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด" งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื"องจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ" ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง" เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ มเติ มเรืองโรงแรมทีพัก
1.

2.
3.
4.

เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดียว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดียว กรณี ทีมา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมติ ํา
กรณีทมีี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนT มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
X
โรงแรมในยุโรปทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบนํTา ซึงขึนT อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันT ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยืIนขอวีซ่าทีIสถานทูตโครเอเชีย)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 21 วัน
- ผูย้ ืIนคําร้องขอวีซ่าไม่จาํ เป็ นต้องมาแสดงตนทีIศนู ย์ยืIนวีซ่าหรือสถานทูต
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพืIอทําการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และทําการนัด
หมายยืIนวีซ่า
- ในวันนัดหมายยืIนวีซ่าจะต้องนําส่งหนังสือเดิ นทางฉบับจริ งเข้าสู่สถานทูต และระหว่างรอผลวีซ่า
อนุมตั ิ ไม่สามารถดึงหนังสือเดิ นทางออกมาได้
o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตาํI กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม" เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนีสามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ"ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื"นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก"ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต"าํ กว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย" นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื"องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง" ในการยื"นคําร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม" ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จํานวน 2 รูป
เน้ นขนาดใบหน้ า
ฉากหลังสีขาวเท่านัน เนื"องจากสถานทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือสีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครื"องประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอน
แท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิกˆ อายส์ **
-

o สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตาํI กว่า 15 ปี
- ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ทีIสามารถติ ดต่อได้ทงั Y เบอร์ทีIทาํ งาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส" มรสแล้ว
สําเนาใบเปลีย" นชื"อ กรณีท่านทีม" กี ารเปลีย" นชื"อ
สําเนาใบเปลีย" นนามสกุล กรณีท่านทีม" กี ารเปลีย" นนามสกุล
สําเนาใบหย่า กรณีท่านทีห" ย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชีYการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
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- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีท" าํ งานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
วันเดือนปี ทเ"ี ข้าทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน,พร้อมระบุวนั ลาหยุดตามรายการทัวร์ ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับ
จากวันยื"นวีซ่า เป็ นต้น และใช้คาํ ว่า “To Whom It May Concern” แทนชื"อสถานทูตทีย" "นื
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน (ตัวจริง) โดยระบุตําแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปจั จุบนั , วันเดือนปีทเ"ี ริม" ทํางานกับหน่วยงาน หรือองค์กร ,พร้อมระบุวนั ลาหยุดตามรายการทัวร์ ออกมาไม่
เกิน 1 เดือนนับจากวันยื"นวีซ่า พร้อมใบลาและสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยหนังสือรับรองบริษทั จะต้องคัดสําเนามาไม่ต"ํากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านทีI เป็ นแม่บา้ น
• หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทังนีเพือ" แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแจงเกีย" วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านทีI ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแจงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบืองต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีนีหาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื"นคําร้องขอวีซ่านี)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) และใช้คาํ ว่า “To Whom It May Concern” แทนชื"อสถานทูตทีย" "นื
กรณีทศ"ี กึ ษาอยู่ต่างประเทศ ต้องใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาฉบับจริง เท่านัน

o หลักฐานการเงิ น
- ใช้หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร Bank Certification ออกมาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันนัดหมายยื"นวีซ่า
- ใช้สาํ เนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื"อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสําเนา ทุกหน้า และปรับสมุด
อัพเดทถึงเดือนปจั จุบนั ทีส" ดุ เท่าทีจ" ะทําได้ หรือไม่เกิน 7 วันนับจากวันนัดหมายยื"นวีซ่า พร้อมสําเนาหน้าบัญชีหน้าแรก
ทีม" ชี "อื เจ้าของบัญชี (สถานทูตอาจมีการขอดูสมุดเงินฝากฉบับจริงของท่านในบางกรณี)
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกทีม" ชี "อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต" ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปจั จุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ตํากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่เกิน 7 วันนับจากวันนัดหมายยื"นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื"อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาํ หนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแจงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื"อนไหวเนื"องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื"นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ"นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจํา
เป็ นต้น
- กรณีทเ"ี ดินทางเป็ นครอบครัว หรือกรณีตอ้ งมีการรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ"งในการยื"นขอ
วีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมี
สําเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝา่ ยทีม" ี
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การเงินมากกว่าจะต้องทําจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุช"อื และความสัมพันธ์ชแจงต่
ี อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์
อักษรด้วย รวมถึงการขอจดหมายรับรองทางการเงินจากธนาคาร Bank Certification และระบุรบั รองค่าใช้จ่ายให้อกี
ฝา่ ยหนึ"งโดยระบุช"อื ลงไปในจดหมายรับรองทางการเงินด้วย
- กรณีทต"ี อ้ งรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะต้องเป็ นญาติทม"ี สี ายเลือดเดียวกัน เช่น บุตร บิดา มารดา พี" น้อง สามี
ภรรยา เท่านัน

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา บัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์ บัญชีติดลบ พันธบัตร ตรา
สารหนีY กองทุน สลากออมสิ นทุกกรณี *** ทังY นีY เพืIอแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอทีI จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมืIอกลับสู่ภมู ิ ลาํ เนา
o กรณี เด็กอายุตาํI กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ" าจจะเกิดขึนโดยคัดฉบับจริง
จากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทังแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื"อรับรองแก่บุตรด้วย รวมถึงแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
สําเนาหน้าหนังสือเดินทางของมารดามาด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ" าจจะเกิดขึนโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื"อรับรองแก่บุตรด้วย รวมถึงแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหน้า
หนังสือเดินทางของบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทังY กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแจงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ" ปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที"
อาจจะเกิดขึนโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทังแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื"อรับรองแก่บุตรด้วย รวมถึงแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดาและมารดามาด้วย
- กรณี เด็กทีI บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

**กรณี ทีIบิดา/มารดา ไม่มีหนังสือเดิ นทาง แล้วใช้สาํ เนาบัตรประชาชนแทน ต้องทําจดหมายชีYแจงเพิI มเติ ม
ว่าทําไมไม่มีหนังสือเดิ นทาง**
**กรณีเด็กอายุต"ํากว่า 18 ปี บิดา-มารดา ลงชื"อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่าด้วย**
**ท่านไม่จาํ เป็ นต้องเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารสําเนาทุกชนิด ให้ท่านเซ็นเฉพาะในแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าเท่านัน**
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ" ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื"นคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ" ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม" เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท"ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
i
ท่าน เนื"องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
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*** เมื"อท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื"อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ" ด้ระบุไว้โดยทังหมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื"นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต" อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื"นวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนันจะต้องมา
ยื"นเดีย" วและแสดงตัวทีส" ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม" เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ"ี ะเดินทางไปท่องเทีย" วยังประเทศ
ตามทีร" ะบุเท่านัน การปฏิเสธวีซา่ อันเนื"องมาจากหลักฐานในการขอยื"นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื"นขอวีซ่าท่องเทีย" ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ" กิดขึนจริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
i
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย" นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนีจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยืIนขอวีซ่าเข้าโครเอเชีย
หากมีรายละเอียดใดๆ ทีIไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนําเอกสารส่ง
ยืIนคําร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยืIนหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลีIยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยืIนวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนีY และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพืIอป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพืIอให้เกิ ดความสะดวกต่อการทําเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชือ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชือ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลียนชือหรื อชือ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดือนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................
สถานทีเกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณีทา่ นทีแต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่กต็ าม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คู ส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชือ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานทีเกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ทีอยูป่ ั จจุ บนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์ .............................
ทีอยูป่ ั จจุ บนั ปั จจุ บนั หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ ...............................................
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โทรศัพท์มือถื อ ................................................. อีเมลล์ ...........................................................................
5. ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการทีทํานั<นเกียวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและทีอยูท่ ทํี างานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ทีอยูส่ ถานทีทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................
ตําแหน่งหน้าที (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี ) .................................
กรณีศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน< หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักทีศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชือบุ คคลทีร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผู เ้ ดินทางร่วมครั<งนี< (ระบุ )........................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ทผ่ี านมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุ วนั ที)
ตัง< แต่วนั ที ...................................... ถึงวันที ......................................... รวม ........... วัน
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ< วมือหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณีทท่ี านเคยได้รับการสแกนนิ< วแล้ว กรุ ณาระบุ วนั ที ...............................................................
9. ท่านเคยถู กปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุ เหตุผลในการถู กปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณีทมีี ผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุ ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุ ความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผู ส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคือ .........................................................................................................................
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ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CroatiaWonder8D/EK, Sep-Oct2019

16

