
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองโอพาเทีย | อทุยานแห่งชาติพริตวิเซ ่| เมืองสปลิท | เมืองซาดาร์  

 เมืองสตอน |เมืองโทรเกียร์ เมืองซิเบนิค | เมืองดบูรอฟนิก | เมืองซาเกรบ 
 

     เดนิทาง พฤศจกิายน 2562 – มีนาคม 2563 

WINTER IS COMING CROATIA  

 โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน  

ราคาแนะนําเพียง  46,991.- 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 

คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน

เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

วันท่ี 2 ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย 
03.30 น. ออกเดินทางสู ่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 377 

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

10.00 น. ออกเดินทางตอ่สู ่กรุงซาเกรบ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 2012 

13.15 น. ถึงสนามบินกรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศ โครเอเชีย (Croatia) (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

นําท่านออกเดินทางสู่แคว้น อสิเตรีย (Istria) ชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เป็นเมืองท่องเท่ียวตัง้อยู่ทางฝ่ัง

ตะวนัตกริมทะเลอาเดรียติก มีบ้านพักตากอากาศสไตล์ออสเตรียท่ีเรียงรายอยู่ตามชายฝ่ัง นําท่านเท่ียวชม

เมืองท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของบ้านพักริมชายฝ่ัง แวะถ่ายรูปกับรูปปัน้หญิงสาวกับนกนางนวล 

(Maiden with the Seagull) เป็นรูปปัน้หญิงสาวท่ีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยู่ท่ีมือ 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย 

วนัท่ี 3. โอพาเทีย – อทุยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – ซาดาร์ 

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

วนัท่ี 5. ดบูรอฟนิก – ลอ่งเรือทะเลอาเดรียติก - เขตเมืองเก่า 

วนัท่ี 6. ดบูรอฟนิก – โทรเกียร์ – ซิเบนิค 

วนัท่ี 7. ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง 

วนัท่ี 8. ซาเกรบ – สนามบิน 

วนัท่ี 9. ดไูบ – กรุงเทพฯ   



 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั GRAND ADRIATIC หรือเทียบเท่า   

   

วันท่ี 3 โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาตพิริตวเิซ่ – เมืองซาดาร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซึ่งได้รับการขึน้ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็น

มรดกโลกทางธรรมชาติ อทุยานนีมี้พืน้ท่ีประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 

223 ตารางกิโลเมตรเป็นพืน้ท่ีป่าและพืน้นํา้ครอบคลมุประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์

คอยซ์ถึง 16 แห่งท่ีมีความงดงามแตกตา่งกนั นําท่านเข้าชมความงามของอทุยาน Lower Lake โดยล่องเรือ

ข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีท่ีทะเลสาบเป็นนํา้แขง็จนไมส่ามารถลอ่งเรือได้ ทางบริษัทคืนเงิน

ท่านละ 5ยูโร*** ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุในอทุยานแห่งนี ้อีกทัง้ยงัเป็นทะเลสาบท่ีเช่ือมระหวา่งอทุยาน

ตอนล่างขึน้สู่ทะเลสาบชัน้บนของอทุยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอนังดงามและความอลงัการของ Lower 

Lake ท่ีประกอบด้วยทะเลสาบ  Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นต้น นําท่านเดินชม

ทะเลสาบตา่งๆ ตามทางเดนิสะพานไม้ท่ีเช่ือมแตล่ะทะเลสาบเข้าด้วยกนั ชม Veliki Slip ชมนํา้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุ

ในอทุยานมีความสงูถึง 70 เมตร 



 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หมูหัน) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) เมืองท่ีมีประวตัิศาสตร์มากว่า 3,000 ปีมาแล้ว และเป็นเมืองท่า

สําคญัซึ่งตัง้อยู่บนคาบสมทุรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค ท่ีมีบทบาทมาตัง้แตส่มยัโรมนัจนถึงปัจจุบนั นํา

ท่านถ่ายรูปกับโบสถ์สําคญัประจําเมือง โบสถ์อนาสตาเชีย (The Cathedral of St. Anastasia) เป็นโบสถ์

โรมนัคาทอลิกสร้างขึน้ในสมยัศตวรรษท่ี 5-6 ในยุคโรมาเนสก์ เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในแคว้นดลัมลัเชีย นํา

ท่านชมบริเวณด้านนอก โบสถ์เซนต์ โดแนท  ซึ่งเป็นโบสถ์สําคญัประจําเมืองอีกแห่งหน่ีง ชมโรมนัฟอรัม

หรือย่านชมุชนของโรมนัเม่ือสองพนัปีกอ่นท่ีนกัโบราณคดีได้ใช้ความอตุสาหะในการขดุค้นพบหลกัฐานสําคญั

ตา่งๆ ทัง้ท่ีอยู่อาศยัชาวโรมนั  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก KOLOVARE หรือเทียบเท่า   

  

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

 นําท่านเดินทางสูเ่มืองสปลทิ (Split) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยู่ในแคว้นดลัเมเชีย อนัเป็น

ต้นกําเนิดของสุนัขพันธุ์ดัลมาเช่ียนท่ีโด่งดงั เท่ียวชมเมืองสปริท ท่ีสร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธ่ียน 

ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ สร้างในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่

ตา่งๆ นําท่านชมย่าน People Square ศนูย์กลางทางธรุกิจและ การบริหาร นําท่านชมพระราชวังดิโอคลี

เธ่ียน (Diocletian Palace) องค์การยเูนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้าง

ขึน้จากพระประสงค์ของจกัรพรรดิ์ดิโอคลีเธ่ียนแห่งโรมนั ซึ่งต้อง    การสร้างพระราชวงัสําหรับบัน้ปลายชีวิต

ของพระองค์ หลงัจากสละบัลลงัก์ ภายในพระราชวงัประกอบด้วยวหิารจูปิเตอร์ (Catacombes) สสุานใต้

ดินท่ีมีช่ือเสียง และวิหารตา่งๆ นําท่านชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินท่ีเช่ือมตอ่สูห้่องอ่ืนๆ ชมลาน Peristyle 



ซึ่งล้อมด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเช่ือมต่อด้วยโค้งเสาท่ีตกแตง่ด้วยช่อดอกไม้สลกัอย่างวิจิตร สวยงาม

ชมยอดระฆังแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาดิอุส ซึ่งอยู่

ภายในวิหาร  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย นําท่านเดินทางสู ่เมืองสตอน (Ston) เมืองท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของอาหารทะเลรสเลิศ และมีฟาร์มเลีย้ง

หอยนางรมท่ีมีช่ือเสียง โดยท่านจะได้ ชมิหอยนางรมสดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ชัน้ดี ซึ่งเมืองสตอน

เป็นเมืองท่ีเปรียบเสมือนตวัแทนของประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรมยคุกลางคือกําแพงเมืองโบราณ ซึ่งถกูสร้าง

ขึน้เพ่ือล้อมรอบเมือง โดยกําแพงโบราณแห่งนีใ้ช้เวลาในการก่อสร้างกําแพงนีป้ระมาณ 200 ปี มีความยาว

มากกวา่ 5.5 กิโลเมตร แม้วา่ในอดีตนัน้ตวักําแพงเคยถกูระเบิดในสงครามปี ค.ศ. 1991 และแผน่ดินไหวเม่ือ

ปี ค.ศ. 1996 แตก่็สามารถคงอยู่มาจนได้ถึงทกุวนันี ้  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ อาหารพืน้เมือง (หอยนางรม) 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิก (Dubrovnik) โดยเดินทางเรียบชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก เดิน

ผา่นบรรยากาศริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีบ้านเรือนหลงัคากระเบือ้งสีแสดสลบัตามแนวชายฝ่ัง โดยเมืองดบูรอฟนิค

ได้ช่ือวา่เป็นหนึ่งในเมืองเก่าท่ีสวยท่ีสดุในยุโรป สมญานาม ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก เป็นเมืองท่ีมีอํานาจ

ทางทะเลตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า จึงได้สร้างความย่ิงใหญ่ให้โดดเดน่ ด้วยการ

ตกแต่งพระราชวงั สร้างโบสถ์ วิหาร จัตรัุส นํา้พุ และบ้านเรือนต่างๆ และได้รับการบูรณะและปรับเปล่ียน

อย่างงดงามตามยคุสมยั 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั VALAMAR หรือเทียบเท่า    

  

วันท่ี 5 ดูบรอฟนิก – ล่องเรือทะเลอาเดรียตกิ - เขตเมืองเก่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสูเ่มืองชาฟตทั เมืองน้อยน่ารัก ท่านจะได้เพลิดเพลินกบัการชมความงามของนํา้ทะเลสีนํา้เงิน

คราม ให้ท่านได้เดินเลน่พักผ่อนตามอธัยาศยั พร้อมกับให้ท่านได้เลือกซือ้ของฝากท่ีระลกึ ได้เวลาอนัสมควร 

นําท่านลอ่งเรือ ชมความย่ิงใหญ่ของกําแพงเมืองดบูรอฟนิก และเดินทางกลบัสูเ่มืองดบูรอฟนิค  เรือเทียบท่า

บริเวณท่าเรือของเมืองเก่า 



 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย จากนัน้พาท่านเดินชมเสน่ห์ของ เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งองค์การยเูนสโกได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดก

โลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตวัเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือ

เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองท่ีความโด่งดงัเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส นําท่านเดิน

ลอดประต ูPile Gate ท่ีมีรูปปัน้ของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจําเมือง เพ่ือเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ชม

นํา้พุ Onofrio ซึ่งเป็นตัง้เป็นเกียรติแก่ของสถาปนิกผู้สร้างนํา้พแุห่งนี ้ถ่ายรูปกับThe Cathedral Treasury 

หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ท่ีสะสมโบราณวตัถขุองพ่อค้าวาณิชท่ีได้ทําการค้าขายกบัชาวเวนิชในอดตี นําท่านถ่ายรูป

กับหอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนัน้นําท่านถ่ายรูปกับพระราชวังเรคเตอร์ (Rector's 

Palace) พระราชวงัท่ีสร้างขึน้โดยผสมผสานศิลปะทัง้แบบโกธิค, เรเนซองส์และบาโร๊ค ได้เวลานําท่านแวะชม

และถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึน้โดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมัย

ศตวรรษท่ี 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นท่ีจัดเก็บเอกสารและสํานักงานส่วนราชการ นําท่านเดินผ่านถนนสตราดัน 

ถนนสายหลกัยาวกว่า 398 เมตร ท่ีสองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมัน โกธิค และร้านค้า ร้าน

กาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขายของท่ีระลกึตา่งๆ มากมาย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก VALAMAR หรือเทียบเท่า    

  

วันท่ี 6 ดูบรอฟนิก – โทรเกียร์ – ซิเบนิค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) เมืองขนาดเล็กบนเกาะท่ีตัง้อยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ เป็นเมือง

เก่าแก่ตัง้แตส่มยัเม่ือ 380 ปีก่อนคริสตกาล บ้านเรือนได้รับอิทธิพลจากศิลปะสไตล์เรเนซองค์และบาโร๊ค ซึ่ง



องค์การยูเนสโกได้ขึน้ทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์เป็นมรดกโลกในปี 1997 นําท่านชม เขตเมืองเก่า สัมผัส

อาคาร บ้านเรือน ท่ีได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมนัโบราณ เช่น ประตเูมือง Kopnena Vrata ซึ่ง

ได้บูรณะขึน้ใหม่ในสมัยศตวรรษท่ี 16 นําท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence 

Cathedral) จดุเดน่ของมหาวิหาร คือประตทูางเข้าท่ีแกะสลกัเป็นเร่ืองราวตา่งๆ อย่างวิจิตรตระการตา 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

บ่าย นําท่านเดินทางสูเ่มืองซิเบนิค (Sibenik) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแม่นํา้ทะเล  เอเดรียติค นําท่านชมจัตรัุส

เมืองเก่าซีเบนิค จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค ท่ีล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ท่ีถูกตดัแปลงเป็นร้านขายยา ร้าน

แว่นตา ร้านเสือ้ผ้าบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝ่ังทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะ

สร้างโดยชาวกรีก ก่อนท่ีโรมนัจะเข้ามามีอิทธิพล ตอ่มาภายหลงัตกเป็นเมืองขึน้ของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุก

วนันีจ้ึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วยกล่ินอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน ถ่ายรูป

กับชมมหาวิหารเซนต์เจมส์หรือมหาวิหารเซนต์จาคอบ คืออีกหนึ่งมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย 

ตัง้อยู่ท่ีเมืองซีเบนิคบนชายฝ่ังดลัเมเชียน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการส่อสร้างในแบบผสมระหว่างศิลปะทาง

ตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดลัเมเชีย และทัสคานี เน่ืองจากใช้สถาปนิกในการออกแบบถึง 3 คน และมี

ความเช่ียวชาญท่ีแตกตา่งกนั โดยสร้างเสร็จในปี 1535 ด้วยโครงสร้างท่ีมาจากหินปนูสีขาวล้วนๆ ไมมี่วสัดอ่ืุน

ปลอมปน ภายในเป็นท่ีประดิษฐานรูปปัน้นักบุญเจมส์หรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึ่งเป็น 1 ใน 12 สาวก

ของพระเยซู 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก SOLARIS หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 7 ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง 



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู ่เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึ่งมี

ความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลงั ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวฒันธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตัง้แต่สมยั

ศตวรรษท่ี 11 ปัจจุบันชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเย่ียงชาวยุโรปท่ีเจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุง

ซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะทัว่ทัง้เมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย นําท่านเดินเท่ียวเมืองซาเกรบ ถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน(St. Stephen Cathedral)  ซึ่งมียอด

แหลมทรงกลวยคูบ่นยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นได้จากทุกมมุในซาเกรบ มหาวิหารนีก้็ได้รับ

การบรูณะใหมอี่กหลายครัง้ จนกระทัง่รูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิคดงัปัจจบุนั ซึ่งได้รับอิทธิพล

จากการบูรณะก่อสร้างในปี ค.ศ. 1880 จากนัน้นําชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งท่ี

เก่าแก่ มีสีสนัสดใส มีดอกไม้ประดบัและผลไม้ราคาถกูวางขายมากมาย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั ANTUNOVIC หรือเทียบเท่า     

 

วันท่ี 8 ซาเกรบ – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสูเ่ขต Upper Town แวะถ่ายรูปกบั วหิารเซนต์มาร์ก (St. Marks Church) ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า

ซาเกรบ สร้างขึน้ในราวศตวรรษท่ี 13 หลงัคามงุด้วยกระเบือ้งสีต่างๆ ซึ่งเป็นรูปตราสญัลกัษณ์ของซาเกรบ 

โครเอเชีย สโลวีเนีย และ ดลัมาเชีย ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็นประเทศเดียวกนั (อดีตยโูกสลาเวีย) นําท่านชม โบสถ์

ประจาํเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน (St. Catherine) โบสถ์แบบบาโรกสีขาวน่าประทบัใจ แวะชมจัตุรัส Trg 

Ban Jelacic Square จัตรัุสกลางเมืองท่ีล้อมรอบด้วยห้างร้านนําสมยั ชมอนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic ผู้

ย่ิงใหญ่ ผู้ซึ่งตอ่สู้ เพ่ือความอิสระจากชาวฮงักาเรียนเม่ือปี ค.ศ. 1848 

10.30 น. นําเดินทางสูส่นามบินซาเกรบ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 2013 

23.00 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน 

 

วันท่ี 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 

03.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 384 

12.05 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดภิาพ 



ราคาแนะนําเพียง 

 WINTER IS COMING CROATIA 

โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบนิเอมิเรตส์ (EK)                                                                 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 

ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 

ท่านละ 

22-30 พ.ย.62 46,991. - 46,991. - 46,991. - 26,191. - 8,900. - 

06-14 ธ.ค. 62 46,991. - 46,991. - 46,991. - 26,191. - 8,900. - 

07-15 ก.พ. 63 46,991. - 46,991. - 46,991. - 26,191. - 8,900. - 

21-29 ก.พ. 63 46,991. - 46,991. - 46,991. - 26,191. - 8,900. - 

06-14 มี.ค. 63 48,991. - 48,991. - 48,991. - 28,191. - 8,900. - 

20-28 มี.ค. 63 48,991. - 48,991. - 48,991. - 28,191. - 8,900. - 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  

1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 

2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืน

วีซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ

จองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ

3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อ

เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่

คณะและย่ืน รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการ

จองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั 

หรือไมส่ะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัว



ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์

มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงค์อยู่ตอ่ จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 

2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, ค่านํา้หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่า

รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหาย

ในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 



5. ราคาทวัร์ไมร่วมคา่ธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศโครเอเชีย 

      (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องชําระเงินพร้อมเงินมดัจําคา่ทวัร์ เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท) 

6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (20 ยโูร) 

7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการชําระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวซ่ีา 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะ

ช่วยให้การพิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่าน

ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลา

ในการพิจารณาวีซ่าท่ีคอ่นข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวี

ซ่าได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองใน

ประเทศท่ีตนพํานกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้ว

ตํ่ากวา่ 6 เดือน   

5. ผู้เดินทางต้องไปย่ืนคําร้องขอทําหนงัสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลม่เก่า 

ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนคํา

ร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งสําหรับติดวีซ่าไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า 

6. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก

หนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การ

ขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 



1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะ

ด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 

1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็น

อย่างน้อย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ี

สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ี

เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูุกเฉินได้ (นํา้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมี

ปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ี

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไมค่รบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทาง

บริษัทและผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจาก

การยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ

จะทําการเล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่

สามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียก

เก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์

หรือมดัจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวี

ซ่า / ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนตา่งในกรณีท่ี

กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่า

ทวัร์ทัง้หมด 



9. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่่า

เหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง

ประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียง

ใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมิูตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมือง

เตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะ

ทดัรัตและไมมี่อา่งอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจ

มีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (โครเอเชยี)  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 21 วนัทาํการ  

ยืน่วซี่าไมต่อ้งแสดงตนทีศู่นยย์ืน่วซี่า VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร



ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนาํสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวี

ซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาว

เท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใสค่อน

แทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

3.1.1ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ทีอ่อก

จากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีรา

ประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ 

เวลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้(สถานทูตอาจขอดสูมุดเงนิ
ฝากเลม่จรงิของท่านในบางกรณี) 

3.1.2สําเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไปสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 
7 วันกอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 



3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีน่อ้ง ที่

มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2ถา่ยสําเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.2. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (เป็นบัญชเีดยีวกนักบัสําเนาสมุดบัญช)ี ฉบับ

ภาษาองักฤษ โดยระบุชือ่เจา้ของบัญช ี(บุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วนั 
หลงัจากธนาคารออกให ้  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลงัศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

**กรณีศกึษาอยู่ตา่งประเทศ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการเรยีนตวัจรงิ เท่านัน้** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  



- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื
ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา
ดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด
เป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชีแ้จงวา่ทาํไมไมม่ ีpassport 

*** 

- กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  
7. ท่านไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทาง
สถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเประเทศโครเอเชยี 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

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

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

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

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

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 



8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้
.......................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่ หมายเลขโทรศัพท ์  /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

15. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  



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

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้
บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


