EXXPLO
ORE CROATTIA 9 DAAYS 6 NIGHTS
เดินทาง
น ตุลาคม25562

เมืองโอพาเที
อ
ย | อุทยานพลิตวิเซ่ |เเมืองสปลิท | เมืองซาาดาร์
เมืองสตอนน |เมืองโทรเกียร์ เมืองซิ
อ เบนิค | เมืองดูบรออฟนิก | เมืมืองซาเกรบบ
ราคาเริ่มต้ตน

588,9000.-

เส้ นทางการเดิ
ท
นทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2.ดูไบ – ซาเกกรบ – โอพาเเทีย
วันที่ 3. โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ซ – ซาดาร์
วันที่ 4. ซาดาร์ – สปลิ
ส ท – พระราชวังดิโอคลีลีเธี่ยน – สตออน – ดูบรอฟนินิค
า ดชมวิว – เขตเมืองเก่า
วันที่ 5. ดูบรอฟนิก – นัง่ กระเช้ าจุ
วันที่ 6.ดูบรอฟนิก – โทรเกียร์ – ซิเบนิค
ซ
– ตลาดกลางเมือง
วันที่ 7.ซิเบนิค – ซาเกรบ
วันที่ 8. ซาเกรบ – สนามบิน
วันที่ 9.ดูไบ – กรุงเทพฯ
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

22.00น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์ เตอร์ T สายการ
บินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก

วันที่ 2

ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย

01.35 น.
04.45 น.
08.30 น.
12.35 น.

ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 385
เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงซาเกรบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 129
ถึงสนามบินกรุ งซาเกรบ (Zagreb) ประเทศ โครเอเชี ย (Croatia) (เวลาท้ องถิ่ นช้ ากว่าประเทศไทย 5
ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นํ าท่ านออกเดินทางสู่แคว้ น อิสเตรี ย
(Istria)ชมเมืองโอพาเทีย (Opatija)เป็ นเมืองท่องเที่ยวตังอยู
้ ่ทางฝั่ งตะวันตกริ มทะเลอาเดรี ยติก มีบ้านพัก
ตากอากาศสไตลืออสเตรี ยที่เรี ยงรายอยู่ตามชายฝั่ ง นําท่านเที่ยวชมเมืองที่เต็มเปี่ ยมไปด้ วยมนต์เส่นห์ของ
บ้ านพักริ มชายฝั่ ง แวะถ่ายรูปกับรู ปปั น้ หญิงสาวกับนกนางนวล (Maiden with the Seagull)เป็ นรูปปั น้
หญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยูท่ ี่มือ

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 3

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่พ
ี ัก REMISENS หรือเทียบเท่ า

โอพาเทีย – อุทยานแห่ งชาติพริตวิเซ่ – เมืองซาดาร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
อุทยานแห่ งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice National Park)ซึง่ ได้ รับการขึ ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ น
มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานนี ้มีพื ้นที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรื อประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร
โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็ นพื ้นที่ป่าและพื ้นนํ ้าครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสี

2

EXPLORE CROATIA 9 DAYS 6 NIGHTS BY EK

[GQ3ZAG‐EK002]

เธอร์ คอยซ์ถึง 16 แห่งที่มีความงดงามแตกต่างกัน นําท่านเข้ าชมความงามของอุทยาน Lower Lakeโดย
ล่ องเรื อข้ ามทะเลสาบ JezeroKozjak ***ในกรณีที่ทะเลสาบเป็ นนํ ้าแข็งจนไม่สามารถล่องเรื อได้ ทาง
บริ ษัทคืนเงินท่านละ 5ยูโร*** ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุ ในอุทยานแห่งนี ้ อีกทังยั
้ งเป็ นทะเลสาบที่เชื่อม
ระหว่างอุทยานตอนล่างขึ ้นสู่ทะเลสาบชัน้ บนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอนั งดงามและความ
อลังการของ Lower Lake ที่ประกอบด้ วยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovacและ Kaluderovacเป็ นต้ น
นําท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้ าด้ วยกัน ชม Veliki Slipชม
นํ ้าตกที่ใหญ่ที่สดุ ในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 4

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง (หมูหนั )
นําท่านเดินทางสู่เมืองซาดาร์ (Zadar) เมืองที่มีประวัติศาสตร์ มากว่า 3,000 ปี มาแล้ ว และเป็ นเมืองท่า
สําคัญซึ่งตังอยู
้ ่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรี ยติค ที่มีบทบาทมาตังแต่
้ สมัยโรมันจนถึงปั จจุบนั
นําท่านถ่ายรูปกับโบสถ์สําคัญประจําเมืองโบสถ์ อนาสตาเชีย (The Cathedral of St. Anastasia) เป็ น
โบสถ์โรมันคาทอลิกสร้ างขึ ้นในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เป็ นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในแคว้ นดัลมัล
เชีย นํ าท่านชมบริ เวณด้ านนอกโบสถ์ เซนต์ โดแนท ซึ่งเป็ นโบสถ์ สําคัญประจําเมืองอีกแห่งหนี่ง ชม
โรมันฟอรัมหรื อย่านชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปี ก่อนที่นกั โบราณคดีได้ ใช้ ความอุตสาหะในการขุดค้ นพบ
หลักฐานสําคัญต่างๆ ทังที
้ ่อยูอ่ าศัยชาวโรมัน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก KOLOVARE หรือเทียบเท่ า

ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – สตอน – ดูบรอฟนิก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองสปลิท (Split) เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึง่ อยู่ในแคว้ นดัลเมเชีย อัน
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กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

ที่พัก

วันที่ 5

เป็ นต้ นกําเนิดของสุนขั พันธุ์ดลั มาเชี่ยนที่โด่งดัง เที่ยวชมเมืองสปริท ที่สร้ างรายล้ อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
ประกอบด้ วย ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ สร้ างในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้ านเรื อนเก่าแก่
ต่างๆ นําท่านชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจและ การบริ หาร นําท่านชมพระราชวังดิโอคลี
เธี่ยน (Diocletian Palace) องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ ประกาศให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979
สร้ างขึ ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ ยนแห่งโรมัน ซึ่งต้ อง การสร้ างพระราชวังสําหรับบัน้
ปลายชี วิ ต ของพระองค์ หลั ง จากสละบั ล ลั ง ก์ ภายในพระราชวั ง ประกอบด้ วยวิ ห ารจู ปิ เตอร์
(Catacombes)สุสานใต้ ดินที่มีช่ือเสียง และวิหารต่างๆ นําท่านชมห้ องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่
ห้ องอื่นๆ ชมลาน Peristyleซึง่ ล้ อมด้ วยเสาหินแกรนิต 3 ด้ าน และเชื่อมต่อด้ วยโค้ งเสาที่ตกแต่งด้ วยช่อ
ดอกไม้ สลักอย่างวิจิตร สวยงามชมยอดระฆังแห่ งวิหาร (The Cathedral Belfry)แท่นบูชาของเซนต์โด
มินสั และเซนต์สตาดิอสุ ซึง่ อยูภ่ ายในวิหาร
อิสระอาหรกลางวันตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่เมืองสตอน (Ston) เมืองที่มีช่ ือเสียงในเรื่ องของอาหารทะเลรสเลิศ และมีฟาร์ ม
เลี ้ยงหอยนางรมที่มีชื่อเสียง โดยท่านจะได้ ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์ มพร้ อมจิบไวน์ ชัน้ ดี ซึ่งเมือง
สตอนเป็ นเมืองที่เปรี ยบเสมือนตัวแทนของประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมยุคกลางคือกําแพงเมืองโบราณ ซึง่
ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อล้ อมรอบเมือง โดยกําแพงโบราณแห่งนี ้ใช้ เวลาในการก่อสร้ างกําแพงนี ้ประมาณ 200 ปี มี
ความยาวมากกว่า 5.5 กิโลเมตร แม้ ว่าในอดีตนันตั
้ วกําแพงเคยถูกระเบิดในสงครามปี ค.ศ. 1991 และ
แผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1996 แต่ก็สามารถคงอยูม่ าจนได้ ถึงทุกวันนี ้
รับประทานอาหารคํ่า ณ อาหารพื ้นเมือง (หอยนางรม)
นําท่ านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิก (Dubrovnik) โดยเดินทางเรี ยบชายฝั่ งทะเลเอเดรี ยติก เดิน
ผ่านบรรยากาศริ มชายฝั่ งทะเลที่มีบ้านเรื อนหลังคากระเบื ้องสีแสดสลับตามแนวชายฝั่ ง โดยเมืองดูบรอฟ
นิคได้ ชื่อว่าเป็ นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สดุ ในยุโรป สมญานาม ไข่ มุกแห่ งทะเลเอเดรี ยติก เป็ นเมืองที่มี
อํานาจทางทะเลตังแต่
้ ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางการค้ า จึงได้ สร้ างความยิ่งใหญ่ให้ โดด
เด่น ด้ วยการตกแต่งพระราชวัง สร้ างโบสถ์ วิหาร จัตรุ ัส นํ ้าพุ และบ้ านเรื อนต่างๆ และได้ รับการบูรณะและ
ปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก VALAMAR หรือเทียบเท่ า

ดูบรอฟนิก– นั่งกระเช้ าจุดชมวิว – เขตเมืองเก่ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนันนั
้ ่ งกระเช้ า สู่ SRD HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิก ท่านจะได้ ถ่ายรูปเมืองเก่า
ดูบรอฟนิคจากมุมสูง ภูมิทศั น์ที่รายล้ อมด้ วยนํ ้าทะเลสีฟ้าใสดุจราวแสงสะท้ อนของคริ สตอลโอบล้ อมเมือง
เก่าไว้ ด้ วยความสวยงามของบ้ านเรื อนสีขาว มุงด้ วยหลังคาสีส้ม อันเป็ นภาพที่เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองดูบ
รอฟนิคที่พลาดไม่ได้
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กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 6

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
จากนันพาท่
้
านเดินชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่ า (Old Town)ซึง่ องค์การยูเนสโกได้ ขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดก
โลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้ อมรอบ ถือ
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้ กบั แกรนด์แคนย่อนหรื อแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส นําท่านเดิน
ลอดประตู Pile Gateที่มีรูปปั น้ ของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจําเมือง เพื่อเข้ าสูใ่ จกลางเมืองเก่า ชม
นํา้ พุ Onofrioซึง่ เป็ นตังเป็
้ นเกียรติแก่ของสถาปนิกผู้สร้ างนํ ้าพุแห่งนี ้ ถ่ ายรู ปกับThe Cathedral Treasury
หนึ่งในโบสถ์ เก่าแก่ที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้ าวาณิชที่ได้ ทําการค้ าขายกับชาวเวนิชในอดีต นําท่าน
ถ่ายรู ปกับหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนันนํ
้ าท่านถ่ายรู ปกับพระราชวังเรคเตอร์
(Rector's Palace)พระราชวังที่สร้ างขึ ้นโดยผสมผสานศิลปะทังแบบโกธิ
้
ค, เรเนซองส์และบาโร๊ ค ได้ เวลา
นําท่านแวะชมและถ่ายรูปกับสปอนซา พาเลส (Sponza Palace)สร้ างขึ ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์
ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปั จจุบนั ได้ ใช้ เป็ นที่จดั เก็บเอกสารและสํานักงานส่วนราชการ นําท่านเดินผ่านถนนสต
ราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ที่สองข้ างทางรายล้ อมไปด้ วยอาคารสไตล์โรมัน โกธิค และร้ านค้ า
ร้ านกาแฟ ร้ านไอศครี ม ร้ านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก VALAMAR หรื อเทียบเท่ า

ดูบรอฟนิก– โทรเกียร์ – ซิเบนิค

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir)เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กับแผ่นดินใหญ่ เป็ นเมือง
เก่าแก่ตงแต่
ั ้ สมัยเมื่อ 380 ปี ก่อนคริสตกาล บ้ านเรื อนได้ รับอิทธิพลจากศิลปะสไตล์เรเนซองค์และบาโร๊ ค ซึง่
องค์การยูเนสโกได้ ขึ ้นทะเบียนให้ เมืองโทรเกียร์ เป็ นมรดกโลกในปี 1997 นําท่านชม เขตเมืองเก่า สัมผัส
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กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 7
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
ที่พัก

6

อาคาร บ้ านเรื อน ที่ได้ รับอิทธิพลจากสถาปั ตยกรรมกรี กและโรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง KopnenaVrata
ซึง่ ได้ บรู ณะขึ ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 นําท่านถ่ ายรู ปกับมหาวิหารเซนต์ ลอเรนซ์ (St. Lawrence
Cathedral) จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเข้ าที่แกะสลักเป็ นเรื่ องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองซิเบนิค (Sibenik)เมืองเก่ามรดกโลก ปากแม่นํ ้าทะเล เอเดรี ยติค นําท่านชมจัตรุ ัส
เมืองเก่าซีเบนิค จัตุรัสเมืองเก่ าซีเบนิค ที่ล้อมรอบไปด้ วยอาคารเก่าแก่ที่ถกู ตัดแปลงเป็ นร้ านขายยา ร้ าน
แว่นตา ร้ านเสื ้อผ้ าบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริ มฝั่ งทะเลอะเดรี ยติกทัว่ ไปเพราะ
สร้ างโดยชาวกรี ก ก่อนที่โรมันจะเข้ ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็ นเมืองขึ ้นของเวเนเชียน หรื อเวนิซ
ทุกวันนี จ้ ึงยังเห็นสถาปั ตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่ นไปด้ วยกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน
ถ่ ายรู ปกับชมมหาวิหารเซนต์ เจมส์ หรื อมหาวิหารเซนต์ จาคอบ คืออีกหนึ่งมรดกโลกของประเทศ
โครเอเชีย ตังอยู
้ ่ที่เมืองซีเบนิคบนชายฝั่ งดัลเมเชียน ซึง่ เป็ นสถาปั ตยกรรมการส่อสร้ างในแบบผสมระหว่าง
ศิลปะทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดัลเมเชีย และทัสคานี เนื่องจากใช้ สถาปนิกในการออกแบบถึง 3
คน และมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน โดยสร้ างเสร็จในปี 1535 ด้ วยโครงสร้ างที่มาจากหินปูนสีขาวล้ วนๆ
ไม่มีวสั ดุอื่นปลอมปน ภายในเป็ นที่ประดิษฐานรูปปั น้ นักบุญเจมส์หรื อจาคอบตามภาษาโครแอต ซึง่ เป็ น 1
ใน 12 สาวกของพระเยซู
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก OLYMPIA หรือเทียบเท่ า

ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ (Zagreb)เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรี ยติค ซึง่
มีความเก่าแก่แฝงด้ วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็ นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริ ญรุ่ งเรื องมาตังแต่
้
สมัยศตวรรษที่ 11 ปั จจุบนั ชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริ ญโดยทัว่ ไป การคมนาคมภายในกรุง
ซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้ รถรางเป็ นพาหนะทัว่ ทังเมื
้ อง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําท่านเดินเที่ยวเมืองซาเกรบ ถ่ายรู ปกับ มหาวิหารเซนต์ สตีเฟน(St. Stephen Cathedral)ซึง่ มียอด
แหลมทรงกลวยคูบ่ นยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นได้ จากทุกมุมในซาเกรบ มหาวิหารนี ้ก็ได้ รับ
การบูรณะใหม่อีกหลายครัง้ จนกระทั่งรู ปร่ างมหาวิหารงดงามในรู ปแบบนิโอ-โกธิ คดังปั จจุบนั ซึ่งได้ รับ
อิทธิพลจากการบูรณะก่อสร้ างในปี ค.ศ. 1880 จากนันนํ
้ าชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market)ตลาด
กลางแจ้ งที่เก่าแก่ มีสีสนั สดใส มีดอกไม้ ประดับและผลไม้ ราคาถูกวางขายมากมาย
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก ANTUNOVIC หรือเทียบเท่ า
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วันที่ 8
เช้ า

ซาเกรบ – สนามบิน

10.30 น.
15.25 น.
22.55 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสูเ่ ขต Upper Townแวะถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์ มาร์ ก (St. Marks Church)ซึง่ ตังอยู
้ ่ใจกลางเมือง
เก่าซาเกรบ สร้ างขึ ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงด้ วยกระเบื ้องสีต่างๆ ซึ่งเป็ นรู ปตราสัญลักษณ์ของ
ซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนีย และ ดัลมาเชีย ซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยเป็ นประเทศเดียวกัน (อดีตยูโกสลาเวีย) นําท่าน
ชม โบสถ์ ประจําเมืองเก่ าเซนต์ แคทเธอรี น (St. Catherine)โบสถ์แบบบาโรกสีขาวน่าประทับใจ แวะ
ชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Squareจัตรุ ัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้ วยห้ างร้ านนําสมัย ชมอนุสาวรี ย์ Ban
Josip Jelacicผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซงึ่ ต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาวฮังกาเรี ยนเมื่อปี ค.ศ. 1848
นําเดินทางสูส่ นามบินซาเกรบ มีเวลาในการเลือกซื ้อสินค้ าในร้ านค้ าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 130
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่ 9

ดูไบ – กรุ งเทพฯ

03.40 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 376

13.15 น.

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

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

อัตราค่ าบริการ EXPLORE CROATIA 9 DAYS 6 NIGHTS
โดยสายการบินเอมิเรตส์
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

58,900.58,900.58,900.39,900.10-18 ต.ค. 62
58,900.58,900.58,900.39,900.13-21 ต.ค. 62
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ
13,900.13,900.-

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
้
่คณะและยื่น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู ก ค้ า ท่ า นใดสนใจซื อ้ ประกั น การเดิน ทางสํา หรั บครอบคลุ ม เรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
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2.

ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นํ ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
เจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซา่ เชงเก้ นประเทศโครเอเชีย
(ผู้ยื่นวีซา่ ต้ องชําระเงินพร้ อมเงินมัดจําค่าทัวร์ เป็ นจํานวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (20ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27ยูโร)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

3.
4.
5.
6.
7.
8.

เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 30 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.
5.

6.
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การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สําหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดําเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรื อศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วตํ่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคําร้ องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
บริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้ องขอวีซ่า และจํานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสําหรับติดวีซา่ ไม่ตํ่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นันๆ
้ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม
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ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สํารองที่นั่งพร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
กําหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นํ ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที่ บริ ษัทฯกํ าหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทําการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่า นจะต้ อ งเสี ย ค่า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ ส ามารถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว
ทางบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณี ผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ั้
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1.

2.
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เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
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3.
4.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็มบริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
่ เชงเก้น (โครเอเชย
ี )
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 21 ว ันทําการ
่ ไม่ตอ
่ VFS Global (สล
ี มคอมเพล็กซ)์
ยืน
่ วีซา
้ งแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนําสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับวี
1. หน ังสอ
้
ื
ซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและหนังสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืน
เดินทางจะต ้องไม่ชาํ รุด(หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พําน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทํางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยู่ตา
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ท ราบ
หรือ น ักเรีย น น ก
ั ศก
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
้ วมไปถึง ผู ้
และ บางสถานทูต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อ กํ า หนดนีร
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน
2. รูปถ่ายรูปถ่ายสห
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวม
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
แว่นตาหรือเครือ
่ งประดับไม่ใสค
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3. หล ักฐานการเงิน
้ า่ ยเอง
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
้ งสอ
ื รับรองสถานะทางการเงินBANK CERTIFICATEทีอ
3.1.1ใชหนั
่ อกจาก
ื่ ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ต ้องมีตราประทับ
ทางธนาคาร (ต ้องสะกดชอ
และลายเซ็นจากธนาคาร)กรุณายืน
่ ขอจาก ธนาคาร่ลวงหน ้า เวลา
ดําเนินงานประมาณ 3 วันและใชยื้ น
่ ได ้ไม่เกิน 15 วันหลังจากธนาคารออก
ให ้(สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี)

ี อมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ ไปสว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน
3.1.2สําเนาสมุดบัญชอ
(รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญช ี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชไี ม่เกิน
ี ระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
7 วันก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชก
้ )
้ า่ ยเอง (บุคคลทีส
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ามารถรับรองค่าใชจ่้ ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้องทีม
่ ี
สายเลือดเดียวกัน หรือสามีภรรยา เท่านัน
้ )
้ า่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter)
ื ร ับรองค่าใชจ
3.2.1. ต ้องทําเป็ นหน ังสอ

่ อกค่าใชจ่้ าย
3.2.2ถ่ายสําเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statementย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
3.2.2. ต ้องทํา BANK GUARANTEEทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ (เป็ นบัญชเี ดียวกันกับสําเนาสมุดบัญช)ี ฉบับ
ื่ เจ ้าของบัญช ี (บุคคลทีอ
ื่ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
ภาษาอังกฤษโดยระบุชอ
่ อกค่าใชจ่้ าย) ต ้องสะกดชอ
ี อกค่าใชจ่้ ายให ้(ผู ้เดินทาง)ต ้องสะกดชอ
ื่ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ตกรุณายืน
และบุคคลทีเ่ จ ้าของบัญชอ
่
้
ขอจาก ธนาคาร่ลวงหน ้า โดยใชเวลาดํ
าเนินงานประมาณ 3 วันและใชยื้ น
่ ได ้ไม่เกิน 15 วันหลังจากธนาคารออก
ให ้

ี ด
ี ากประจํา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทํางาน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น อายุไม่
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทํางาน
หนังสอ

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
ใชคํ้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
-
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ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต)
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
ใชคํ้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
ึ ษาอยูต
้ งสอ
ื รับรองการเรียนตัวจริง เท่านัน
**กรณีศก
่ า่ งประเทศ ต ้องใชหนั
้ **
5. เอกสารสว่ นต ัว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ต
ั ร(กรณีเด็กอายุตํา่ กว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล(ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสงั กัด(โดยมารดาจะต ้องคัด
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสอ

ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
หนังสอ
พาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-

ื ยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสงั กัด(โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสอ
ื
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสอ
ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามา
ด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสอ
ิ ยอมให ้บุตร
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสงั กัด พร ้อมแนบสําเนาบัตร
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใด
เป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

ี้ จงว่าทําไมไม่ม ี passport
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล้วใช ้ ID Card แทนต้องทําจดหมายชแ
***
-

ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
ํ่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชอ
กรณีเด็กอายุตา

่ เท่านน
7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซา
ั้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หากทาง
สถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ เประเทศโครเอเชย
ี
แบบฟอร์มสําหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา

่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
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ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….………
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..………………………………………………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….……………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………….……………………………..……………………………………………
ั ชาติปัจจุบน
ั ชาติโดยกําเนิดหากต่างจากปั จจุบน
7. สญ
ั ..................................สญ
ั …………………………..
8. เพศ

ชาย

หญิง

9. สถานภาพ

โสด
หย่า

แต่งงาน (จดทะเบียน)
แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
10.

ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์

ื่ -นามสกุล
กรุณากรอกชอ

ทีอ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ)

ั ชาติของผู ้มีอํานาจ
และสญ

ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
ั ท์มอ
หมายเลขโทรศพ
ื ถือ..............................................อีเมล.......................................
ี ปั จจุบน
่ ขายเสอ
ื้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น
12. อาชพ
ั (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
..........................................................................................................
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่ื บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
ั ท์ / สําหรับนักเรียน นักศก
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศพ
่ ยูข
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……
14. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

ี ระหว่างการเดินทางและพํานักอยูข
15. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดํารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ .............................................
กรุณาระบุชอ

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดํารงชพ
เงินสด

…………………………………………………..….
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดํารงชพ

็ เดินทาง
เชค

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาํ ระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว
ชาํ ระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว
อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพํานักมีผู ้ออกให ้
ชาํ ระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว
อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
ิ้
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ทงนี
ั้ บ
ั้
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