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เมอืงโอพาเทยี | อุทยานแห่งชาตพิรติวเิซ ่| เมืองสปลทิ | เมอืงซาดาร ์ 

 เมอืงสตอน |เมอืงโทรเกยีร ์เมอืงซเิบนคิ | เมืองดบูรอฟนกิ | เมอืงซาเกรบ 

  

 

 

 

 

 

 

     เดนิทาง พฤศจกิายน 2562 – มีนาคม 2563 
  WINTER IS COMING CROATIA  

 โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน  

ราคาเร่ิมต้น  46,991.- 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ   

22.00 น. 

 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 ดไูบ – ซาเกรบ – โอพาเทยี 

03.30 น. ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 377 

07.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

10.00 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่กรุงซาเกรบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 2012 

13.15 น. ถงึสนามบนิกรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศ โครเอเชยี (Croatia) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 

5 ชัว่โมง) น าท่านออกเดนิทางสูแ่ควน้ อสิเตรยี (Istria) ชมเมอืงโอพาเทยี (Opatija) เป็นเมือง

ท่องเทีย่วตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันตกรมิทะเลอาเดรียตกิ มีบา้นพักตากอากาศสไตลอ์อสเตรียทีเ่รียงรายอยู่

ตามชายฝ่ัง น าทา่นเทีย่วชมเมอืงทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องบา้นพักรมิชายฝ่ัง แวะถา่ยรูปกบัรูปปั้น

หญงิสาวกบันกนางนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปปั้นหญงิสาวทีง่ดงามทีม่ีนกนางนวล

เกาะอยู่ทีม่อื 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั GRAND ADRIATIC หรอืเทยีบเทา่   

   

วนัที ่3 โอพาเทยี – อทุยานแหง่ชาตพิรติวเิซ ่– เมอืงซาดาร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1. กรุงเทพฯ 

วันที ่2. ดไูบ – ซาเกรบ – โอพาเทยี 

วันที ่3. โอพาเทยี – อุทยานแห่งชาตพิรติวเิซ ่– ซาดาร ์

วันที ่4. ซาดาร ์– สปลทิ – พระราชวังดโิอคลเีธีย่น – สตอน – ดบูรอฟนคิ 

วันที ่5. ดบูรอฟนกิ – ลอ่งเรอืทะเลอาเดรยีตกิ - เขตเมอืงเกา่ 

วันที ่6. ดบูรอฟนกิ – โทรเกยีร ์– ซเิบนคิ 

วันที ่7. ซเิบนคิ – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมอืง 

วันที ่8. ซาเกรบ – สนามบนิ 

วันที ่9. ดไูบ – กรุงเทพฯ   
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 อทุยานแหง่ชาตพิรติวเิซ ่(Plitvice National Park) ซึง่ไดร้ับการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก

ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิอุทยานนี้มีพื้นทีป่ระมาณ 29,482 เฮคเตอร ์หรือประมาณ 295 ตาราง

กโิลเมตร โดย 223 ตารางกโิลเมตรเป็นพืน้ทีป่่าและพื้นน ้าครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกโิลเมตร มี

ทะเลสาบสเีธอร์คอยซถ์งึ 16 แห่งที่มีความงดงามแตกต่างกัน น าท่านเขา้ชมความงามของอุทยาน 

Lower Lake โดยลอ่งเรอืขา้มทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีทีท่ะเลสาบเป็นน ้าแข็งจนไม่

สามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษัิทคนืเงนิทา่นละ 5ยูโร*** ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในอุทยานแห่งนี้ อีก

ทัง้ยังเป็นทะเลสาบที่เชือ่มระหว่างอุทยานตอนล่างขึน้สู่ทะเลสาบชัน้บนของอุทยาน เพลดิเพลนิกับ

ธรรมชาตอิันงดงามและความอลังการของ Lower Lake ที่ประกอบดว้ยทะเลสาบ Milanovac, 

Gavanovac และ Kaluderovac เป็นตน้ น าทา่นเดนิชมทะเลสาบตา่งๆ ตามทางเดนิสะพานไมท้ีเ่ชือ่มแต่

ละทะเลสาบเขา้ดว้ยกนั ชม Veliki Slip ชมน ้าตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในอุทยานมคีวามสงูถงึ 70 เมตร 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หมหูนั) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาดาร ์(Zadar) เมืองทีม่ีประวัตศิาสตรม์ากว่า 3,000 ปีมาแลว้ และเป็นเมือง

ท่าส าคัญซึง่ตัง้อยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียตคิ ที่มีบทบาทมาตัง้แต่สมัยโรมันจนถงึ

ปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปกับโบสถส์ าคัญประจ าเมือง โบสถอ์นาสตาเชยี (The Cathedral of St. 

Anastasia) เป็นโบสถโ์รมันคาทอลกิสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่5-6 ในยุคโรมาเนสก ์เป็นโบสถท์ีใ่หญ่

ทีส่ดุในแควน้ดัลมัลเชยี น าท่านชมบรเิวณดา้นนอก โบสถเ์ซนต ์โดแนท  ซึง่เป็นโบสถส์ าคัญประจ า

เมอืงอกีแห่งหนี่ง ชมโรมันฟอรัมหรือย่านชมุชนของโรมันเมื่อสองพันปีก่อนทีนั่กโบราณคดไีดใ้ชค้วาม

อุตสาหะในการขดุคน้พบหลกัฐานส าคญัตา่งๆ ทัง้ทีอ่ยู่อาศยัชาวโรมัน  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั KOLOVARE หรอืเทยีบเทา่   

  

วนัที ่4 ซาดาร ์– สปลทิ – พระราชวงัดโิอคลเีธีย่น – สตอน – ดบูรอฟนกิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสปลทิ (Split) เมอืงใหญ่เป็นอันดบั 2 รองจากซาเกรบ ซึง่อยู่ในแควน้ดัลเมเชยี 

อันเป็นตน้ก าเนดิของสนัุขพันธุด์ลัมาเชีย่นทีโ่ด่งดัง เทีย่วชมเมืองสปรทิ ทีส่รา้งรายลอ้มพระราชวังดโิอ

คลีเธี่ยน ประกอบดว้ย ศาลาว่าการเมืองสไตลเ์รอเนซองส ์สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 15 อาคาร

บา้นเรอืนเกา่แกต่า่งๆ น าทา่นชมย่าน People Square ศนูยก์ลางทางธุรกจิและ การบรหิาร น าทา่นชม

พระราชวงัดโิอคลเีธีย่น (Diocletian Palace) องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สรา้งขึน้จากพระประสงคข์องจักรพรรดิด์โิอคลเีธีย่นแห่งโรมัน ซึง่ตอ้ง    การ

สรา้งพระราชวังส าหรับบัน้ปลายชวีติของพระองค ์หลังจากสละบัลลังก ์ภายในพระราชวังประกอบดว้ย

วหิารจปิูเตอร ์(Catacombes) สสุานใตด้นิทีม่ชี ือ่เสยีง และวหิารต่างๆ น าท่านชมหอ้งโถงกลางซึง่มี
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ทางเดนิทีเ่ชือ่มตอ่สูห่อ้งอื่นๆ ชมลาน Peristyle ซึง่ลอ้มดว้ยเสาหนิแกรนติ 3 ดา้น และเชือ่มต่อดว้ย

โคง้เสาทีต่กแต่งดว้ยชอ่ดอกไมส้ลักอย่างวจิติร สวยงามชมยอดระฆงัแหง่วหิาร (The Cathedral 

Belfry) แทน่บูชาของเซนตโ์ดมนัิส และเซนตส์ตาดอิุส ซึง่อยู่ภายในวหิาร  

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสตอน (Ston) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเร ือ่งของอาหารทะเลรสเลศิ และมีฟารม์

เลี้ยงหอยนางรมทีม่ีชือ่เสยีง โดยท่านจะได  ้ชมิหอยนางรมสดๆจากฟารม์พรอ้มจบิไวนช์ ัน้ด ีซ ึง่

เมืองสตอนเป็นเมืองที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประวัตศิาสตรส์ถาปัตยกรรมยุคกลางคือก าแพงเมือง

โบราณ ซึง่ถูกสรา้งข ึน้เพื่อลอ้มรอบเมือง โดยก าแพงโบราณแห่งนี้ใชเ้วลาในการก่อสรา้งก าแพงนี้

ประมาณ 200 ปี มคีวามยาวมากกว่า 5.5 กโิลเมตร แมว้่าในอดตีนัน้ตวัก าแพงเคยถูกระเบดิในสงครามปี 

ค.ศ. 1991 และแผ่นดนิไหวเมือ่ปี ค.ศ. 1996 แตก่็สามารถคงอยู่มาจนไดถ้งึทกุวันนี้   

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ อาหารพืน้เมอืง (หอยนางรม) 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกดูบรอฟนกิ (Dubrovnik) โดยเดนิทางเรียบชายฝ่ังทะเลเอเดรี

ยตกิ เดนิผ่านบรรยากาศรมิชายฝ่ังทะเลทีม่ีบา้นเรือนหลังคากระเบื้องสแีสดสลับตามแนวชายฝ่ัง โดย

เมืองดูบรอฟนคิไดช้ือ่ว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าทีส่วยที่สุดในยุโรป สมญานาม ไข่มุกแหง่ทะเลเอเดรี

ยตกิ เป็นเมอืงทีม่อี านาจทางทะเลตัง้แต่ศตวรรษที ่13 และมีความเจรญิรุ่งเรืองทางการคา้ จงึไดส้รา้ง

ความยิง่ใหญ่ใหโ้ดดเด่น ดว้ยการตกแต่งพระราชวัง สรา้งโบสถ ์วหิาร จัตุรัส น ้าพุ และบา้นเรือนต่างๆ 

และไดร้ับการบูรณะและปรับเปลีย่นอย่างงดงามตามยุคสมัย 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั VALAMAR หรอืเทยีบเทา่    

  

วนัที ่5 ดบูรอฟนกิ – ลอ่งเรอืทะเลอาเดรยีตกิ - เขตเมอืงเกา่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชาฟตทั เมอืงนอ้ยน่ารัก ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชมความงามของน ้าทะเลสี

น ้าเงนิคราม ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย พรอ้มกับใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากทีร่ะลกึ ได ้

เวลาอันสมควร น าทา่นลอ่งเรอื ชมความยิง่ใหญ่ของก าแพงเมอืงดบูรอฟนกิ และเดนิทางกลับสูเ่มืองดูบ

รอฟนคิ  เรอืเทยีบทา่บรเิวณทา่เรอืของเมอืงเกา่ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้พาทา่นเดนิชมเสน่หข์อง เขตเมอืงเกา่ (Old Town) ซึง่องคก์ารยูเนสโกไดข้ ึน้ทะเบียนใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตร

ลอ้มรอบ ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทยีบไดก้ับแกรนดแ์คนย่อนหรือแกรนดค์าแนล

แห่งเวนสิ น าท่านเดนิลอดประตู Pile Gate ทีม่ีรูปปั้นของนักบุญ เซนตเ์บลส นักบุญประจ าเมือง เพื่อ

เขา้สู่ใจกลางเมืองเก่า ชมน า้พุ Onofrio ซึง่เป็นตัง้เป็นเกียรตแิก่ของสถาปนิกผูส้รา้งน ้าพุแห่งนี้ 
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ถา่ยรูปกบัThe Cathedral Treasury หนึง่ในโบสถเ์ก่าแก่ทีส่ะสมโบราณวัตถุของพ่อคา้วาณิชทีไ่ด ้

ท าการคา้ขายกบัชาวเวนชิในอดตี น าทา่นถา่ยรูปกบัหอนาฬกิาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนัน้

น าทา่นถา่ยรูปกบัพระราชวงัเรคเตอร ์(Rector's Palace) พระราชวังทีส่รา้งข ึน้โดยผสมผสานศลิปะ

ทัง้แบบโกธคิ, เรเนซองสแ์ละบาโร๊ค ไดเ้วลาน าทา่นแวะชมและถา่ยรูปกบั สปอนซา พาเลส (Sponza 

Palace) สรา้งขึน้โดยศลิปะแบบโกธคิ เรเนซองส ์ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันไดใ้ชเ้ป็นที่จัดเก็บ

เอกสารและส านักงานสว่นราชการ น าทา่นเดนิผ่านถนนสตราดนั ถนนสายหลกัยาวกว่า 398 เมตร ทีส่อง

ขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตลโ์รมัน โกธคิ และรา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นไอศครีม รา้นขายของที่

ระลกึตา่งๆ มากมาย 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศยั 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั VALAMAR หรอืเทยีบเทา่    

  

วนัที ่6 ดบูรอฟนกิ – โทรเกยีร ์– ซเิบนคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโทรเกยีร ์(Trogir) เมืองขนาดเล็กบนเกาะทีต่ัง้อยู่ใกลก้ับแผ่นดนิใหญ่ เป็น

เมอืงเกา่แกต่ัง้แตส่มัยเมือ่ 380 ปีกอ่นครสิตกาล บา้นเรอืนไดร้ับอทิธพิลจากศลิปะสไตลเ์รเนซองคแ์ละ

บาโร๊ค ซึง่องคก์ารยูเนสโกไดข้ ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงโทรเกยีรเ์ป็นมรดกโลกในปี 1997 น าทา่นชม เขตเมอืง

เก่า สัมผัสอาคาร บา้นเรือน ทีไ่ดร้ับอทิธพิลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง 

Kopnena Vrata ซึง่ไดบู้รณะขึน้ใหม่ในสมัยศตวรรษที ่16 น าทา่น ถา่ยรปูกบัมหาวหิารเซนตล์อเรนซ ์

(St. Lawrence Cathedral) จุดเด่นของมหาวหิาร คอืประตูทางเขา้ทีแ่กะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ 

อย่างวจิติรตระการตา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซเิบนคิ (Sibenik) เมอืงเกา่มรดกโลก ปากแม่น ้าทะเล  เอเดรียตคิ น าท่านชม

จัตรุัสเมอืงเกา่ซเีบนคิ จตัรุสัเมอืงเกา่ซเีบนคิ ทีล่อ้มรอบไปดว้ยอาคารเกา่แกท่ีถ่กูตดัแปลงเป็นรา้นขาย

ยา รา้นแว่นตา รา้นเสือ้ผา้บูตกิ และอีกมากมาย เมืองซเีบนิกแตกต่างจากเมืองรมิฝ่ังทะเลอะเดรียตกิ

ทั่วไปเพราะสรา้งโดยชาวกรีก ก่อนทีโ่รมันจะเขา้มามีอทิธพิล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองขึน้ของเวเน

เชยีน หรอืเวนซิ ทกุวันนี้จงึยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทัว่เมอืงจะกรุ่นไปดว้ยกลิน่อายสไตลเ์วเนเชยี

นอย่างชดัเจน ถา่ยรปูกบัชมมหาวหิารเซนตเ์จมสห์รอืมหาวหิารเซนตจ์าคอบ คอือีกหนึง่มรดกโลก

ของประเทศโครเอเชยี ตัง้อยู่ทีเ่มืองซเีบนคิบนชายฝ่ังดัลเมเชยีน ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมการสอ่สรา้งใน

แบบผสมระหว่างศลิปะทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีดลัเมเชยี และทสัคานี เนื่องจากใชส้ถาปนกิใน

การออกแบบถงึ 3 คน และมคีวามเชีย่วชาญทีแ่ตกตา่งกนั โดยสรา้งเสร็จในปี 1535 ดว้ยโครงสรา้งทีม่า

จากหนิปูนสขีาวลว้นๆ ไม่มวีัสดอุืน่ปลอมปน ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานรูปปั้นนักบุญเจมสห์รือจาคอบตาม

ภาษาโครแอต ซึง่เป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซ ู
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ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SOLARIS หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่7 ซเิบนคิ – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมอืง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชยีดนิแดนแห่งทะเลเอเดรี

ยตคิ ซึง่มคีวามเกา่แกแ่ฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลงั ซาเกรบเป็นเมอืงแห่งศลิปวัฒนธรรมและเจรญิรุ่งเรือง

มาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันชาวโครเอเชยี มีว ิถีชีว ิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การ

คมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นยิมใชร้ถรางเป็นพาหนะทัว่ทัง้เมอืง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิเทีย่วเมอืงซาเกรบ ถ่ายรูปกับ มหาวหิารเซนตส์ตเีฟน(St. Stephen Cathedral)  ซึง่มี

ยอดแหลมทรงกลวยคูบ่นยอดวหิารตกแตง่อย่างงดงาม สามารถเห็นไดจ้ากทกุมุมในซาเกรบ มหาวหิารนี้

ก็ไดร้ับการบูรณะใหม่อกีหลายครัง้ จนกระทัง่รูปร่างมหาวหิารงดงามในรูปแบบนโิอ-โกธคิดังปัจจุบัน ซึง่

ไดร้ับอิทธิพลจากการบูรณะก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1880 จากนั้นน าชม ตลาดกลางเมอืง (Dolac 

Market) ตลาดกลางแจง้ทีเ่กา่แก ่มสีสีนัสดใส มดีอกไมป้ระดบัและผลไมร้าคาถกูวางขายมากมาย 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ANTUNOVIC หรอืเทยีบเทา่     

 

วนัที ่8 ซาเกรบ – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสูเ่ขต Upper Town แวะถ่ายรูปกับ วหิารเซนตม์ารก์ (St. Marks Church) ซึง่ตัง้อยู่ใจ

กลางเมืองเก่าซาเกรบ สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงดว้ยกระเบื้องสตี่างๆ ซึง่เป็นรูปตรา

สญัลกัษณ์ของซาเกรบ โครเอเชยี สโลวเีนีย และ ดลัมาเชยี ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นประเทศเดยีวกัน (อดตี

ยูโกสลาเวีย) น าท่านชม โบสถป์ระจ าเมอืงเก่าเซนตแ์คทเธอรนี (St. Catherine) โบสถแ์บบ

บาโรกสขีาวน่าประทับใจ แวะชมจตัุรสั Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมืองทีล่อ้มรอบดว้ย

หา้งรา้นน าสมัย ชมอนุสาวรยี ์Ban Josip Jelacic ผูย้ ิง่ใหญ่ ผูซ้ ึง่ต่อสูเ้พื่อความอสิระจากชาวฮัง

กาเรยีนเมือ่ปี ค.ศ. 1848 

10.30 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิซาเกรบ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 2013 

23.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

 

วนัที ่9 ดไูบ – กรงุเทพฯ 
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03.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 384 

12.05 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

  

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

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

อตัราคา่บรกิาร WINTER IS COMING CROATIA 

โครเอเชยี 9 วนั 6 คนื โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)                                                                 

 

ก าหนดการ

เดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

ทา่นละ 

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

30 พ.ย.-08 ธ.ค.

62 
46,991. - 46,991. - 46,991. - 30,991. - 8,900. - 

06-14 ธ.ค. 62 46,991. - 46,991. - 46,991. - 30,991. - 8,900. - 

07-15 ก.พ. 63 46,991. - 46,991. - 46,991. - 30,991. - 8,900. - 

21-29 ก.พ. 63 46,991. - 46,991. - 46,991. - 30,991. - 8,900. - 

06-14 ม.ีค. 63 48,991. - 48,991. - 48,991. - 32,991. - 8,900. - 

20-28 ม.ีค. 63 48,991. - 48,991. - 48,991. - 32,991. - 8,900. - 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1.        ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี



Page 8 of 16 

 
 

 
 

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออก

บัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่

เกดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 

รายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1  คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  ค่าเครื่องดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่า

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช ิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. ราคาทวัรไ์ม่รวมคา่ธรรมเนียมวซีา่เชงเกน้ประเทศโครเอเชยี 



Page 9 of 16 

 
 

 
 

      (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมัดจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 5,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (20 ยูโร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยูโร) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารทีด่ีและถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิีซา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน   

5. ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กว่า 3 หนา้ 

6. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 
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3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ 

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง หักคา่ใชจ้่าย 1,000 บาท/ทา่น 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 11,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 21,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ

ตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือ

คา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

คู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกันและ

บางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัตและไม่

มอี่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 



Page 11 of 16 

 
 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (โครเอเชยี)  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 21 วนัท าการ  

ยืน่วซีา่ไมต่อ้งแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และ

ส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทบัวซีา่

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการ

ยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยื่นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ต่างชาติ

ดว้ย*** 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใสค่อน

แทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

3.1.1ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ที่

ออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมี

ตราประทบั และลายเซน็จากธนาคาร) กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ 
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เวลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วันหลงัจากธนาคารออกให ้(สถานทตูอาจขอดสูมุดเงนิ

ฝากเลม่จรงิของทา่นในบางกรณี) 

3.1.2ส าเนาสมุดบัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไปสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีม่เกนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วี

ซา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีน่อ้ง ที่

มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (เป็นบัญชเีดยีวกนักบัส าเนาสมุดบัญช)ี 

ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วัน 

หลงัจากธนาคารออกให ้  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

**กรณีศกึษาอยู่ตา่งประเทศ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการเรยีนตวัจรงิ เทา่นัน้** 

5. เอกสารสว่นตวั 
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- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา

ดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ี

passport *** 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  

7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอ

เพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เประเทศโครเอเชยี 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

3. ชือ่ตวั [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

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

7. สญัชาตปัิจจุบนั ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หย่า                แยกกนัอยู่                       หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรุณากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดแูล

ผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื..............................................อเีมล....................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์  /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบนั

ศกึษา 

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

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

14.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

15. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 
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      ตวัผูข้อวซีา่เอง              มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)               อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

โปรดทราบ 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ื่นในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี้ ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นว่าบรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวีซ่าก่อนการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ข ึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความว่าลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยื่นวีซ่าเดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวีซ่าอย่าง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่ปฏบิัตติาม

และวซีา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วีซ่าใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง และจะไม่มีการชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้่ายทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวีซ่า) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพื่อโหลด หรือ ถอืข ึน้เครื่อง (กรณี

ถอืข ึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือ

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรียกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซื้อประกัน

สขุภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมิไดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทวัรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดร้ับจรงิตามหลกัฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


