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CROATIA Wonder TK  
โครเอเชีย 8 วนั 

ซาเกรบ-โอพาเทีย-พลิตวิเซ่-ซาดาร-์สปลิท 
ดบูรอฟนิค-โทรเกียร-์ซีเบนิค 

ชมความอลังการของธรรมชาติทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ที่อุทยานพลิทวิเซ่ 
 ชมเมอืงมรดกโลกดูบรอฟนิคไข่มกุแห่งทะเลอะเดรียติก   

 
    โดยสายการบนิ 
   
 บรษิทัฯ น าท่านสมัผสัความงามทางธรรมชาตขิองโครเอเชยี ชมความงามของเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บัสมญานามว่า 
ไข่มุกแห่งทะเลอะเดรยีตกิทีง่ดงามดว้ยสถาปัตยกรรมดงัน้ี 

ซาเกรบ  เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ทีม่คีวามเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนต์ขลงัมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่11 
โอพาเทีย เมอืงท่องเทีย่วรมิทะเลทีต่ ัง้อยู่ทางตะวนัตกของทะเลอะเดรยีตกิ เตม็เปีย่มไปดว้ยมนต์เสน่หข์องบ้านพกัรมิ

ชายฝัง่  
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พลิทวิเซ่ อุทยานแห่งชาตพิลติวเิซ่ทีไ่ดร้บัการขึ้นทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติทีม่ี
ทะเลสาบสเีทอรค์วอยซถ์งึ 16 แห่ง 

ซาดาร ์ เมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรม์ากว่า 3,000 ปี ทีม่บีทบาทมาตัง้แต่สมยัโรมนัจนถงึปัจจุบนั 

ดบูรอฟนิค เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นหนึง่ในเมอืงเก่าทีส่วยทีสุ่ดของยุโรป จนไดร้บัสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอะเดรยีตกิ” 
ซีเบนิค เมอืงเก่ามรดกโลกปากแม่น ้าทะเลเอเดรยีตกิแตกต่างจากเมอืงรมิฝัง่ทะเลอะเดรยีตกิทัว่ไปเพราะสรา้งโดย

ชาวกรกี ก่อนทีโ่รมนัจะเขา้มามอีทิธพิล ต่อมาภายหลงัถงึตกเป็นเมอืงขึ้นของเวเนเชยีนหรอืเวนิส 
 

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

 วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู 
20.00 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 9 เคาน์เตอร ์U สายการบิน Turkish 

Airlines  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK-069  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง อิสตนับูล (ตุรกี) - ซาเกรบ(โครเอเชีย) –โอพาเทีย-โคเรนิก้า 
05.20 น. เดินทางถึงสนามบินนครอิสตนับูล ประเทศตุรกี เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง  (อิสตนับูล เวลาช้ากว่า

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

เรยีบรอ้ยแลว้  นําท่านเดนิทางสู่เมืองโอพาเทีย Opatija ในแควน้อสิเตรยีน เมอืงท่องเทีย่วตัง้อยู่ทางฝัง่
ตะวนัตกรมิทะเลอาเดรยีตกิ มบี้านพกัตากอากาศสไตล์ออสเตรยีทีเ่รยีงรายอยู่ตามชายฝัง่ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านเทีย่วชมเมอืงโอพาเทยี ทีเ่ตม็เป่ียมไปดว้ยมนต์เส่นหข์องบ้านพกัรมิชายฝัง่ แวะถ่ายรปูกบัรปูปัน้หญงิ

สาวกบันกนางนวล Maiden with the Seagull เป็นรปูปัน้หญงิสาวทีง่ดงามทีม่นีกนางนวลเกาะอยู่ทีม่อื 

 จากนัน้สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่เมืองโคเรนิก้า Korenica เมอืงเลก็ๆ สาํหรบัการตากอากาศของ
ประเทศโครเอเชยี ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของประเทศก่อนทีจ่ะเดนิทางไปยงัอุทยานแห่งชาตพิรติวเิซ่ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) **กรณีทีท่ีพ่กัในบรเิวณเมอืงดงักล่าวเตม็จะทาํการจดัหาทีพ่กั ในบรเิวณเมอืง
ใกลเ้คยีงและทีพ่กัระดบัเดยีวกนัใหเ้พื่อความสะดวกในการเดนิทางเป็นหลกัสาํคญั** 

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ.โรงแรมทีพ่กั 

  จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Macola หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม  โคเรนิก้า-อทุยานพลิตวิเซ่-ซาดาร ์
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   
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 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ หรือ National Park Plitvice Lakes อุทยานแห่งชาติ
แสนงดงามของประเทศโครเอเชยี และเป็นหน่ึงในอุทยานทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดของโครเอเชยี   
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) อุทยานแห่งชาตพิลติวเิซ่มพีืน้ทีก่วา้งเกอืบ 300 ตารางกโิลเมตร มี
ชื่อเสยีงทีโ่ด่งดงัและสวยงามดว้ยธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์และทะเลสาบทีอ่ยู่โดยรอบ ดว้ยน้ําทีม่สีเีขยีวมรกต
และสฟ้ีารวมกนัถงึ 16 แห่ง นอกจากน้ีอุทยานพลติวเิซ่ยงัเป็นทีเ่ลื่องชื่อว่าทศันียภาพสวยงามเป็นอนัดบัต้นๆ 
ของโลกดว้ยสสีนัอนัสดใสของใบไมใ้นฤดใูบไมร้่วงไม่ว่าจะเป็นสเีขยีว สม้ แดง เหลอืง และโดยเฉพาะเมื่อ
สะทอ้นลงบนผวิทะเลสาบแลว้ยิง่งดงามอย่างทีสุ่ด อุทยานพลติวเิซ่ยงัไดข้ึน้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตทิี่
สาํคญัในปี 1979 และถอืเป็นเขตอนุรกัษ์ทีส่าํคญัยิง่ของโครเอเชยี นําท่านนัง่รถไฟสายชมวิว Panoramic 
Train เพื่อใหส้ามารถชมทศันียภาพภายในอุทยานไดอ้ย่างเตม็ที ่จากนัน้นําท่าน ล่องเรือชมวิวสวยของ
ทะเลสาบ Jezero Kozjak ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอุทยาน อกีทัง้ยงัเป็นทะเลสาบทีเ่ชื่อมระหว่าง
อุทยานตอนล่างกบัทะเลสาบชัน้บนของอุทยาน ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินังดงามและความอลงัการ
ของทะเลสาบภายในอุทยาน 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย นําท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองซาดาร ์Zadar หน่ึงในเมอืงโบราณของโครเอเชยีตดิกบัทะเลเอเดรยีตกิ โดย

รอบตวัเมอืงเราจะไดเ้หน็อาคารบ้านเรอืนเก่าแก่ตัง้แต่สมยัยุคโรมนั ไม่ว่าจะเป็นโรมนัฟอรมั วหิารและโบสถ์
ต่างๆ จากนัน้ชมย่านเมอืงเก่าของซาดาร ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  
จากนัน้นําท่านเข้าชม โบสถเ์ซนต์โดแนท St.Donat Church ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณเดยีวกนักบัโรมนัฟอรมั เป็น
โบสถ์ไบเซนไทน์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดและถูกสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที ่9 โดยตวัอาคารนัน้สรา้งแบบหลงัคาทรงกลม 
ใชส้าํหรบัพธิกีรรมทางศาสนา ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นอกีหน่ึงสญัลกัษณ์ของเมอืงซาดารด์ว้ย  
นําท่านแวะถ่ายรปูกบัมหาวหิารเซนต์อนาสตาเซยี St. Anastasia’s Cathedral หรอือกีชื่อคอื มหาวหิารแห่ง
ซาดาร ์โบสถ์โบราณสขีาวทีส่วยสง่าดว้ยศลิปะสไตลโ์รมนั โบสถ์น้ีสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12-13 และเป็น
โบสถ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคน้ี แลว้และอกีหน่ึงโบสถ์เ ด่นทีอ่ยู่ใกล้ๆ  กนักค็อื โบสถ์เซนต์แมรี ่St. 
Mary’s Church แมจ้ะเป็นอาคารทีด่จูะเรยีบๆ เมื่อเทยีบกบัสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ แต่โบสถ์เซนต์แมรีน่ัน้ลํ้าค่าใน
ดา้นของประวตัศิาสตร ์ดว้ยอายุทีม่ากกว่า 900 ปี และทีด่า้นในโบสถ์นัน้กไ็ดต้กแต่งดว้ยสไตลบ์ารอกที่
งดงามไม่แพโ้บสถ์อื่นๆ  

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ.โรงแรมทีพ่กั 

จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Porto หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  ซาดาร-์สปลิท-ดบูรอฟนิค 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมืองสปลิท Split เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของโครเอเชยี อกีหน่ึงเมอืงรมิทะเลทีร่ํ่ารวยดว้ยววิ
สวยๆ ดว้ยความเก่าแก่ของเมอืงและศนูยก์ลางวฒันธรรมมาตัง้แต่โบราณนัน้ ทาํใหเ้มอืงสปลติไดข้ึน้เป็นหน่ึง
ในมรดกโลกทีส่าํคญัในปี 1979 และทีส่าํคญัเมอืงน้ียงัมชีื่อเสยีงเกีย่วกบัสุนขัพนัธุด์ลัเมเชยีน (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง) นําท่านชมเมอืงทีเ่ก่าแก่งดงามประกอบดว้ยศาลาว่าการเมอืงสไตลเ์รอแนสซองสท์ีส่รา้ง
ในสมยัครสิต์ศตวรรษที ่15 อาคารบ้านเรอืนเก่าแก่ต่างๆ  นําชมย่าน People Square ศนูยก์ลางทางธุรกจิ
และการบรหิาร 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านเข้าชมพระราชวงัดิโอคลีเธ่ียน Diocletian Palace สรา้งขึน้จากพระประสงคข์องจกัรพรรดิด์โิอคลี

เธีย่นแห่งโรมนั เมื่อต้นครสิต์ศตวรรษที ่4 ซึง่ต้องการสรา้งพระราชวงัสาํหรบับัน้ปลายชวีติของพระองค ์
ภายในพระราชวงัประกอบดว้ย วหิารจปิูเตอร ์สุสานใต้ดนิ Catacombes ทีม่ชีื่อเสยีงและวหิารต่างๆ นําท่าน
ชมหอ้งโถงกลางซึง่มทีางเดนิทีเ่ชื่อมต่อสู่หอ้งอื่นๆ ชมลาน Peristyle ซึง่ลอ้มดว้ยเสาหนิแกรนิต 3 ดา้นและ
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เชื่อมต่อดว้ยโคง้เสาทีต่กแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอย่างวจิติรสวยงามชมยอดระฆงัแห่งวหิาร, แท่นบูชาของ
เซนต์โดมนิสัและเซนต์สตาดอุิส ซึง่อยู่ภายในวหิาร และองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกดว้ย 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมืองดบูรอฟนิค Dubrovnik เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นหน่ึงในเมอืงเก่าทีส่วยทีสุ่ดของ
ยุโรป จนไดร้บัสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอะเดรยีตกิ” (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 
นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Adria Dubrovnik หรอืระดบัเทยีบเท่า 

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ.โรงแรมทีพ่กั จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัทีห้่า  ดบูรอฟนิค-โทรเกียร-์ดโูกโพเลีย 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 นําท่านชม เมืองดบูรอฟนิค เมืองศนูยก์ลางการท่าโบราณ ทีก่ลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัของโครเอเชยี 
ไม่ว่าจะเป็นตวัเมอืงสวยมากเสน่หแ์ละววิทะเล นําท่านเดนิชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่า ซึง่องคก์ารยเูนสโกได้
ขึน้ทะเบยีนใหด้บูรอฟนิคเป็นเมอืงมรดกโลกเช่นกนั นําท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า เพ่ือนําท่านข้ึน
กระเช้า ชมทศันียภาพจากมุมสงูทีร่ายลอ้มดว้ยน้ําทะเลสฟ้ีาใสดุจราวแสงสะทอ้นของครสิตอลโอบลอ้มเมอืง
เก่าไว ้ดว้ยความสวยงามของบ้านเรอืนสขีาว มุงดว้ยหลงัคาสสีม้ อนัเป็นภาพทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงด ู

 บรอฟนิค (การขึน้ลงกระเชา้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเอื้ออํานวย หากไม่สามารถขึน้กระเชา้ได ้ทางบรษิทั
เปลีย่นเป็นสถานทีท่่องเทีย่วอื่นทดแทน หรอืคนืเงนิชดเชยค่ากระเชา้ทีท่่านละ 10 ยโูร) จากนัน้นําท่านชมตวั
เมอืงเก่าทีม่ป้ีอมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอ้มรอบถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงทีค่วามโด่งดงัเทยีบ
ไดก้บัแกรนดแ์คนย่อนของอเมรกิาหรอืแกรนดค์าแนลแห่งเวนิส นําท่านเดนิลอดประตู Pile Gate ทีม่รีปูปัน้
ของนกับุญเซนต์เบลส นกับุญประจาํเมอืง  และอกีหน่ึงแลนดม์ารก์ของเมอืงน้ําพุโอโนฟรโิอ Onofrio’s 
Fountain น้ําพุขนาดใหญ่กลางเมอืงทีไ่ดส้รา้งขึน้เมอืปี 1430 เพื่อเป็นหน่ึงในจุดกระจายน้ําจากท่อส่งน้ําของ
เมอืง จากนัน้นําท่านแวะถ่ายรปูกบัพระราชวงัสปอนซา Sponza Palace พระราชวงัเก่าอายุกว่า 500 ปี 
ผสมผสานระหว่างศลิปะสไตลโ์กธคิและเรเนสซองส ์ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่างราชการ เกบ็รกัษาเอกสารเก่าแก่
กว่า 100,000 ชิน้ และทีต่ ัง้อยู่ตดิกนักค็อือกี พระราชวงัเรคเตอร ์Rector’s Palace พระราชวงัทีส่มยัก่อนเป็น
ทีอ่ยู่ของขุนนางและเป็นเหมอืนศาลาว่าการ ทัง้ยงัเป็นคลงัอาวุธ และคุก พระราชวงัน้ีมกีารผสมผสานศลิปะ
จากหลายยุคหลายสมยัแต่เขา้กนัไดอ้ย่างลงตวัและสวยงาม และนําท่านเดนิสู่ย่านถนนสตราดนั ถนนสาย
หลกัยาวกว่า 398 เมตร ทีส่องขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตลโ์รมนัโกธคิและเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้น
กาแฟ รา้นไอศครมี และรา้นขายของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือก
ซ้ือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่เมืองโทรเกียร ์Trogir เกาะเลก็ๆ ทีเ่ป็นอู่อารยธรรมของกรกีโบราณตัง้แต่ 380 ปีก่อน
ครสิตกาล ซึง่ต่อมาถูกปกครองโดยทรากุรอุีม Tragurium และโรมนั ซึง่โบราณสถานและสิง่ก่อสรา้งของเมอืง
เก่า ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีคอืจตุัรสักาํแพงเมอืงและป้อมปราการนัน่เอง จนไดร้บัการยกย่องจาก
องคก์ารยเูนสโก ขึน้ทะเบยีนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 
นําท่านเดนิเทีย่วชมภายในเขตเมอืงเก่าทีม่สีถาปัตยกรรมในสไตลก์รกี-โรมนัโบราณ อาทเิช่น ประตูเมอืง ที่
ไดม้กีารบูรณะขึน้ใหม่ในเมื่อศตวรรษที ่16 หอนาฬกิาทีส่รา้งขึน้ในสมยัที ่14 ผ่านชมมหาวหิารเซนต์ 
ลอวเ์รนซ ์St.Laurence Cathedral ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 ใชเ้วลาก่อสรา้งนบัสบิปี ทีม่คีวามงดงามดว้ย
กรอบและบานประตูหนิแกะสลกัทีม่รีปูปัน้สงิโต อดมั&อฟี และรปูสลกันกับุญองคส์าํคญั จากนัน้นําท่านเดนิ 
ทางต่อจนกระทัง่ถงึ เมืองดโูกโพเลีย Dugopolie เมอืงทีก่าํลงัไดร้บัการพฒันาเป็นอย่างมากจากรฐับาล
โครเอเชยี ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมอืงโทรเกยีและเมอืงสปลทิและตัง้อยู่ระหว่างเมอืงซาเกรบและดบูรอฟนิค  
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 
จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Katarina หรอืระดบัเทยีบเท่า 

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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วนัทีห่ก  ดโูกโพเลีย-ซิเบนิค-ซาเกรบ 

เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  นําท่านเดนิทางสู่เมืองซีเบนิค Sebinik เมอืงเก่ามรดกโลกปากแม่น้ําทะเลเอเดรยีตกิ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) นําท่านชมจตุัรสัเมอืงเก่าซเีบนิคทีล่อ้มรอบไปดว้ยอาคารเก่าแก่ทีถู่กตดัแปลงป็นรา้น
ขายยา รา้นแว่นตา รา้นเสือ้ผา้บูตกิ และอกีมากมาย เมอืงซเีบนิกแตกต่างจากเมอืงรมิฝัง่ทะเลอะเดรยีตกิ
ทัว่ไปเพราะสรา้งโดยชาวกรกี ก่อนทีโ่รมนัจะเขา้มามอีทิธพิล ต่อมาภายหลงัตกเป็นเมอืงขึน้ของเวเนเชยีน 
หรอืเวนิซ ทุกวนัน้ีจงึยงัเหน็สถาปัตยกรรมหลายแห่งทัว่เมอืงจะกรุ่นไปดว้ยกลิน่อายสไตลเ์วเนเชยีนอย่าง
ชดัเจน นําท่านแวะถ่ายรปูภายนอกกบัมหาวหิารเซนต์เจมสห์รอืมหาวหิารเซนต์จาคอบ อกีหน่ึงมรดกโลก
ของประเทศโครเอเชยี ตัง้อยู่ทีเ่มอืงซเีบนิคบนชายฝัง่ดลัเมเชยีน ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งในแบบ
ผสมระหว่างศลิปะทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีดลัเมเชยีและทสัคานี เน่ืองจากใชส้ถาปนิกในการ
ออกแบบถงึ 3 คน และมคีวามเชีย่วชาญทีแ่ตกต่างกนั โดยสรา้งเสรจ็ในปี 1535 ดว้ยโครงสรา้งทีม่าจาก
หนิปนูสขีาวลว้นๆ ไม่มวีสัดุอื่นปลอมปน ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานรปูปัน้นกับุญเจมสห์รอืจาคอบตามภาษา
โครแอต ซึง่เป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซ ู

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมืองด้วยเมนูซีฟู้ด 
บ่าย  นําท่านเดนิกลบัสู่เมืองซาเกรบ Zagreb เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยีดนิแดนแห่งทะเลเอเดรยีตคิ ซึง่มี

ความเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนต์ขลงั ซาเกรบเป็นเมอืงแห่งศลิปวฒันธรรมและเจรญิรุ่งเรอืงมาตัง้แต่สมยั
ศตวรรษที ่11 ปัจจุบนัชาวโครเอเชยีมวีถิชีวีติเยีย่งชาวยุโรปทีเ่จรญิโดยทัว่ไป การคมนาคมภายในกรุง
ซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชร้ถรางเป็นพาหนะทัว่ทัง้เมอืง(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5  ชัว่โมง)  

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Aristos หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

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

  นําท่านชมเมืองเก่าซาเกรบทีม่ฐีานะเป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของโครเอเชยี ตัง้อยู่
ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมอืงเก่าแก่ตัง้แต่ยุคโรมนัก่อนจะค่อยๆ ขยายใหญ่ขึน้เรื่อยๆ 
ปัจจุบนัเป็นเมอืงศนูยก์ลางการท่องเทีย่วของโครเอเชยี ดว้ยเสน่หท์ีม่ากลน้ มุ่งหน้าสู่จตุัรสัดงัในเขตเมอืงเก่า 

  นําท่านชมโบสถ์ประจาํเมอืงเก่าเซนต์แคทเธอรนี St. Catherine โบสถ์แบบบารอ็กสขีาวน่าประทบัใจ จตุัรสั
เจลาซคิ Jelacic Square ศนูยก์ลางเมอืงเก่าตัง้แต่ศตวรรษที ่17 จุดเด่นของจตุัรสัแห่งน้ีกค็อืรปูปัน้ของ
โจเซฟ เจลาซคิ ทีน่ัง่อยู่บนหลงัมา้หน่ึงในบุคคลสาํคญัของโครเอเชยีและเป็นจตุัรสักลางเมอืงทีล่อ้มรอบดว้ย
หา้งรา้นนําสมยั สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่เอ๊าท์เลต็ใหม่และใหญ่ทีสุ่ดของนครซาเกรบ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ใหท้่านมโีอกาสชอ้ปป้ิงที ่Designer Outlet Croatia ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมอืง
ซาเกรบ ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้จากเอ๊าทเ์ลต็ทีต่่างนําสนิคา้มาจดัรายการดว้ยแบรนดด์งัต่างๆ อาท ิAdidas, 
Armani, Calvin Klein, Crocs, Converse, Esprit, Emporio, Gant, Guess, Lacoste, Lee, Moschino, 
Levi’s, Nike, New Balance, Nine West, Rebok, Ferragamo, Sisley, Skechers, Superdry, Timberland, 
Tod’s, Under Amour, Wrangler, Tommy Hilfigure เป็นต้น (การเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ต่างๆ กรุณา
สอบถามใบเสรจ็และใบคนืภาษใีหเ้รยีบรอ้ยจากรา้นคา้และสอบถามขัน้ตอนการในการทาํคนืภาษจีากรา้นคา้
โดยละเอยีดเน่ืองจากบางรา้นคา้อาจจะต้องรบัเงนิคนืภาษทีีร่า้นคา้โดยตรง) **เพ่ือความสะดวกในการ
เลือกซ้ือสินค้าหรือเดินเล่นช้อปป้ิง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายในเอ๊าท์เลต็** 

16.30 น.  สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่สนามบนิกรุงซาเกรบ และเผื่อเวลาใหท้่านทาํคนืภาษ ีTax Refund ที ่
สนามบนิ 
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19.55 น.  ออกเดินทางจากกรงุซาเกรบ โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK-1056 
 

วนัทีแ่ปด  อิสตนับูล-สวุรรณภมิู 
00.15 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุอิสตนับูล ประเทศตุรกี เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 
01.50 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK-068 
15.10 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

  

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

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

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 48,900 55,500 

พกัเด่ียวเพ่ิม ท่านละ 4,900 6,900 
สาํหรบัท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่แล้วมาร่วม
เดินทางกบัคณะทวัร ์

28,900 34,500 

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

ชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง ** 
 
 

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

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไมต่ํา่กว่า 25 ท่าน ไมมี่ราคาเดก็ และจะต้องชาํระ

มดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
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 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไมใ่ช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง
ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไมส่ามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไมส่ามารถขอ  
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 

 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 21 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืในการจดัเตรียม
เอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ดาํเนินการขอวีซ่า 
 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Turkish Airlines เสน้ทาง กรุงเทพฯ-อสิตนับูล-ซาเกรบ-อสิตนับูล-กรุงเทพฯ ชัน้

ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ี 
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาโครเอเชยี 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่2 พ.ย.
2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบนิ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ, มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 2,000 บาท ชาํระพรอ้มค่า

ทวัรก่์อนคณะออกเดนิทาง 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากต้องการการบรกิารยก

กระเป๋าจะต้องชาํระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน้ําดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน้ํามนั, การปรบัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืการปรบัค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา 

หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
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การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 

***กรณีท่ีลกูค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี*** 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน้ําหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืต้องมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิัทฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  
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o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



CroatiaWonder8D/TK, Feb-Mar,Apr-Jun2020     10 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูโครเอเชีย) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 21 วนั 

-    ผูย่ื้นคาํร้องขอวีซ่าไม่จาํเป็นต้องมาแสดงตนท่ีศนูยย่ื์นวีซ่า หรือสถานทูต 

-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อทาํการกรอกแบบฟอรม์ออนไลน์และทาํการนัด
หมายย่ืนวีซ่า 

-    กรณุาเตรียมเอกสาร 2 ชดุ ยกเว้นเอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 
ชดุ และสาํเนา 1 ชดุ 

-    ในวนัย่ืนวีซ่าจะต้องนําส่งหนังสือเดินทางฉบบัจริงเข้าสู่สถานทูต และระหว่างรอผลวีซ่าอนุมติั ไม่
สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํา่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จาํเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถา่ยสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะต้อง

สแกนรปูลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบับดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอน
แทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส์ ** 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุตํา่กว่า 15 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน , เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 
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- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
วนัเดอืนปีทีเ่ขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน,พรอ้มระบุวนัลาหยุดตามรายการทวัร ์ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบั
จากวนัยื่นวซ่ีา เป็นต้น และใชค้าํว่า “To Whom It May Concern” แทนชื่อสถานทตูทีย่ ื่น 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร ,พรอ้มระบุวนัลาหยุดตามรายการทวัร ์ออกมาไม่
เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซ่ีา พรอ้มใบลาและสาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 

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

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไมมี่รายได้ จะต้องมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้องต้น ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) และใชค้าํว่า “To Whom It May Concern” แทนชื่อสถานทตูทีย่ ื่น 
 กรณีทีศ่กึษาอยู่ต่างประเทศ ต้องใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาฉบบัจรงิ เท่านัน้ 
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร Bank Certification ออกมาไม่เกนิ 15 วนั นบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา  
- ใชส้าํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชื่อเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายสาํเนา ทุกหน้าและปรบัสมุด

อพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได ้หรอืไม่เกนิ 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรก
ทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี(สถานทตูอาจมกีารขอดสูมุดเงนิฝากฉบบัจรงิของท่านในบางกรณี) 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่เกนิ 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชี้แจงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น   

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นต้น 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หรอืกรณีต้องมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในการยื่นขอ
วซ่ีา ต้องออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัดว้ย แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมี
สาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่ี
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การเงนิมากกว่าจะต้องทาํจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์
อกัษรดว้ย รวมถงึการขอจดหมายรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร Bank Certification และระบุรบัรองค่าใชจ้่ายใหอ้กี
ฝ่ายหน่ึงโดยระบุชื่อลงไปในจดหมายรบัรองทางการเงนิดว้ย 

- กรณีทีต่้องรบัรองค่าใชจ้่ายในการเดนิทางจะต้องเป็นญาตทิีม่สีายเลอืดเดยีวกนั เช่น บุตร บดิา มารดา พี ่น้อง สาม ี
ภรรยา เท่านัน้ 

*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนั บญัชีฝากประจาํ บญัชีสหกรณ์ออมทรพัย ์บญัชีติดลบ พนัธบตัร ตรา
สารหน้ี กองทุน สลากออมสินทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูลาํเนา   

o กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย รวมถงึแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอื
สาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางของมารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอ
ต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย รวมถงึแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาหน้า
หนงัสอืเดนิทางของบดิามาดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย รวมถงึแนบ
สาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางของบดิาและมารดามาดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

**กรณีท่ีบิดา/มารดา ไมมี่หนังสือเดินทาง แล้วใช้สาํเนาบตัรประชาชนแทน ต้องทาํจดหมายช้ี แจงเพ่ิมเติม
ว่าทาํไมไมมี่หนังสือเดินทาง** 

**กรณีเดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดา ลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซ่ีาดว้ย** 
**ท่านไม่จาํเป็นต้องเซน็รบัรองสาํเนาถูกต้องในเอกสารสาํเนาทุกชนิด ใหท้่านเซน็เฉพาะในแบบฟอรม์ใบสมคัรวซ่ีาเท่านัน้** 
 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็้องชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
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***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้าโครเอเชีย 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่ง

ย่ืนคาํร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 

(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด
ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 
 

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

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................. ............ 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด .................................................  

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

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ...............................................................  

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................. ................................................... ................... 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา .....................................  

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................... .............................................  

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

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................      โทรศพัทบ์า้น ...................................................................  
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 โทรศพัทมื์อถือ .......................................... ....... อีเมลล ์................................................. ..........................  

 

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ).............................................................................................  

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท  าน้ันเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ................................. .................................................)  

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................... ............. 

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

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ......................................................... ............................................................  

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

 

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ......................................................  

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย............................................... ...........................................................................  
 

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

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ......................................  ถึงวนัท่ี .........................................     รวม ........... วนั 

   

   กรณีท่ีทา่นเคยมีวีซา่เชงเกน้ ทา่นไดจ้ากสถานทูตใด .................................................................  
    

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

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี .......................... .....................................  
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
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ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ .........................................................................................................................  
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ........................................................... ..............................................................................  
 

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

 

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

 

 
 

 


