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โครเอเชีย  วนั 

ซาเกรบ-พลิตวิเซ่-ซาดาร-์สปลิท 

ดบูรอฟนิค-โทรเกียร-์ซีเบนิค 
ชมความอลังการของธรรมชาติทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ทอุีทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ 

 ชมเมอืงมรดกโลกดูบรอฟนิคไข่มุกแห่งทะเลอะเดรยีติก   
 

    โดยสายการบนิเอมิเรตส์  
   
 บรษิทัฯ นําทา่นสมัผสัความงามทางธรรมชาตขิองโครเอเชยี ชมความงามของเมอืงมรดกโลกทไีดร้บัสมญานามว่า 

ไขม่กุแหง่ทะเลอะเดรยีตกิทงีดงามดว้ยสถาปัตยกรรมดงันี 
ซาเกรบ  เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยี ทมีคีวามเกา่แก่แฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลงัมาตงัแต่สมยัศตวรรษท ี  
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พลิตวิเซ่ อทุยานแหง่ชาตพิลติวเิซ่ทไีดร้บัการขนึทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตทิมีี

ทะเลสาบสเีทอรค์วอยซถ์งึ  แหง่ 
ซาดาร ์ เมอืงทมีปีระวตัศิาสตรม์ากว่า ,  ปี ทมีบีทบาทมาตงัแต่สมยัโรมนัจนถงึปัจจบุนั 
ดบูรอฟนิค เมอืงทไีดช้อืวา่เป็นหนงึในเมอืงเกา่ทสีวยทสีุดของยโุรป จนไดร้บัสมญานามวา่ “ไขมุ่กแห่งทะเลอะเดรยีตกิ” 
ซีเบนิค เมอืงเกา่มรดกโลกปากแม่นําทะเลเอเดรยีตกิแตกต่างจากเมอืงรมิฝังทะเลอะเดรยีตกิทวัไปเพราะสรา้งโดย

ชาวกรกี ก่อนทโีรมนัจะเขา้มามอีทิธพิล ต่อมาภายหลงัถงึตกเป็นเมอืงขนึของเวเนเชยีน หรอืเวนิซ 
 

 
กาํหนดการเดินทาง    -  ก.ย. / -  ต.ค.2562 
 วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู 

22.30 น. นัดคณะพร้อมกนัทีสนามบินสวุรรณภมิู  ชนั  ประตหูมายเลข  เคาน์เตอร ์T  Emirates Airlines  

เจา้หน้าทพีรอ้มคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
 

วนัทีสอง สวุรรณภมิู-ดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์-ซาเกรบ-โทปสุโก้ (โครเอเชีย) 

01.35 น. ออกเดินทางสู่นครดไูบ  โดย Emirates Airlines  เทียวบินที EK-385 

**กรณีทีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครงัก่อนทาํการจองตวัโดยสารส่วนตวัของท่าน เนืองจากรายการทวัรเ์ป็น

 รายการซีรีและได้มกีารดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมือเปลียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี

 การเปลียนแปลงเลก็น้อย** 

04.45 น.  เดินทางถึงสนามบินดไูบ นครดไูบ ประเทศาหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพอืแวะเปลียนเครือง (ดไูบเวลา

 ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชวัโมง) 

08.30 น.  นําท่านออกเดินทางสู่กรงุซาเกรบ Zagreb โดย Emirates Airlines เทียวบินที EK-129 

12.35 น. เดินทางถึงกรงุซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย  หลงัผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทสีนามบนิ นําท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงของ กรงุซาเกรบ Zagreb เมือง

หลวงของประเทศโครเอเชีย ดนิแดนแหง่ทะเลเอเดรยีตคิ ซงึมคีวามเกา่แก่แฝงดว้ยเสน่ห์และมนตข์ลงั 

ซาเกรบเป็นเมอืงแหง่ศลิปวฒันธรรมและเจรญิรุง่เรอืงมาตงัแต่สมยัศตวรรษท ี  ปัจจบุนัชาวโครเอเชยีมวีถิี

ชวีติเยยีงชาวยุโรปทเีจรญิโดยทวัไป การคมนาคมภายในกรงุซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชร้ถรางเป็นพาหนะ

ทวัทงัเมอืง โดยตวัเมอืงตงัอยูร่มิฝังแม่นําซาว่าและไหล่เขาเมด็เวด็นิกา้ นําท่านเทยีวชมกรงุซาเกรบโดยเรมิ

จากชมและถา่ยรปูภายนอกกบัมหาวหิารแหง่ซาเกรบ The Cathedral of Zagreb สถาปัตยกรรมเก่าแกท่มีี

อายกุว่า  ปี และปัจจบุนัไดบ้รูณปฏสิงัขรณ์ในสไตลน์ีโอ-โกธคิ ทงีดงามดว้ยหอคอยแฝดปลายแหลมสี

ทองอรา่ม ภายในประดษิฐานรปูนกับุญองคส์าํคญัต่างๆ เช่น นักบุญเซนตปี์เตอร ์เซนตป์อลล์  ก่อนมุ่งหน้าสู่

สะพานสเีลอืด Bloody Bridge แมจ้ะเรยีกวา่สะพานแต่จรงิๆ สถานทแีหง่นีคอืถนนสายหนึง ทเีมอืสมยัก่อน

เคยเป็นสะพานแต่เมอืไดท้าํการถมทหีมดแลว้จงึไดเ้ปลยีนเป็นเสน้ทางถนนแทน แต่กย็งัคงชอืวา่สะพานสี

เลอืดเอาไวอ้ยู ่ถนนสายสนัๆ ทขีนาบขา้งดว้ยอาคารสไตลโ์ครเอเชยีนแหง่นี ซงึจากสะพานสเีลอืดเดนิมาไม่

ไกลกจ็ะไดเ้จอกบัศนูยก์ลางการปกครองของโครเอเชยีอาคารรฐัสภา Parliament Building ดว้ยอาคารทสีวย

แบบเรยีบงา่ยแต่สง่างาม ประดบัดว้ยธงชาตทิาํใหม้องเหน็ไดไ้ม่ยาก เป็นอาคารเกา่แกต่งัแต่ศตวรรษท ี18 

จากนนันําทา่นชมจตัุรสัเซนตม์ารค์ St. Mark’s Square ทนีอกจากเป็นจุดนัดพบและท่องเทยีวสุดฮติแลว้ ยงั

เป็นทตีงัของโบสถเ์ซนตม์ารค์ St. Mark’s Church โบสถโ์รมนัคาทอลกิเก่าแกต่งัแต่สมยัศตวรรษท ี14 โดด

เด่นดว้ยหลงัคาทมีกีารปกูระเบอืงเป็นสสีนัลวดลายตราหมากรุกแดงขาวซงึเป็นลวดลายตราสญัลกัษณ์ของ

เมอืง ผา่นชม Lotrscak Tower อกีหนึงไฮไลทท์ไีมค่วรพลาด  หอคอยของป้อมปราการโบราณแหง่นีมอีายุ
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มากกวา่ 700 ปี เป็นป้อมทคีอยดแูลประตทูางดา้นทศิใตข้องเมอืงเกา่ ภายในมปืีนใหญ่ตงัอยูท่ชีนับนสดุ โดย

จะยงิทุกๆ เวลาเทยีงวนัของทกุวนัเป็นสญัญาณแทนระฆงั  จนกระทงัถงึยา่นถนน Tkaciceva Street ซงึราย

ลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซอืได ้จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโทปสุโก้ 

Topusko เมอืงเลก็ๆ สาํหรบัการตากอากาศของประเทศโครเอเชยี ตงัอยูท่างตอนใตข้องประเทศกอ่นทจีะ

เดนิทางไปยงัอทุยานแห่งชาตพิรติวเิซ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) **กรณทีทีพีกัในบรเิวณเมอืง

ดงักลา่วเตม็จะทาํการจดัหาทพีกั ในบรเิวณเมอืงใกลเ้คยีงและทพีกัระดบัเดยีวกนัใหเ้พอืความสะดวกในการ

เดนิทางเป็นหลกัสาํคญั** 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั Hotel Top Terme Topusko หรอืระดบัเทยีบเท่า 
คาํ รบัประทานอาหารคาํทโีรงแรม จากนันใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีสาม  โทปสุโก้-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่-ซาดาร ์

เช้า รบัประทานอาหารทโีรงแรม   
 นําทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ หรือ National Park Plitvice Lakes อทุยานแห่งชาตแิสน

งดงามของประเทศโครเอเชยี และเป็นหนึงในอทุยานทเีกา่แกท่สีดุและใหญ่ทสีุดของโครเอเชยี (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) นําท่านเขา้ชมเขตอทุยานแห่งชาตพิลติวเิซ่มพีนืทกีวา้งเกอืบ  ตาราง

กโิลเมตร มชีอืเสยีงทโีดง่ดงัและสวยงามดว้ยธรรมชาตทิอีุดมสมบรูณ์และทะเลสาบทอียู่โดยรอบ ดว้ยนําทมีสีี

เขยีวมรกตและสฟ้ีารวมกนัถงึ 16 แหง่ นอกจากนีอทุยานพลติวเิซ่ยงัเป็นทเีลอืงชอืว่าทศันียภาพสวยงามเป็น

อนัดบัตน้ๆ ของโลกดว้ยสสีนัอนัสดใสของใบไมใ้นฤดใูบไมร้่วงไม่วา่จะเป็นสเีขยีว สม้ แดง เหลอืง และ

โดยเฉพาะเมอืสะทอ้นลงบนผวิทะเลสาบแลว้ยงิงดงามอยา่งทสีุด อุทยานพลติวเิซ่ยงัไดข้นึเป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตทิสีาํคญัในปี 1979 และถอืเป็นเขตอนุรกัษ์ทสีาํคญัยงิของโครเอเชยี นําทา่นนังรถไฟสายชมวิว 

Panoramic Train เพอืใหส้ามารถชมทศันียภาพภายในอทุยานไดอ้ยา่งเตม็ท ีจากนันนําท่าน ล่องเรือชมวิว

สวยของทะเลสาบ Jezero Kozjak ซงึเป็นทะเลสาบทใีหญ่ทสีุดในอทุยาน อกีทงัยงัเป็นทะเลสาบทเีชอืม

ระหว่างอทุยานตอนลา่งกบัทะเลสาบชนับนของอทุยาน ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินังดงามและความ

อลงัการของทะเลสาบภายในอทุยาน 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง  

บ่าย นําทา่นเดนิทางต่อสู ่เมอืงซาดาร ์Zadar หนึงในเมอืงโบราณของโครเอเชยีตดิกบัทะเลเอเดรยีตกิ โดย

รอบตวัเมอืงเราจะไดเ้หน็อาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ตงัแต่สมยัยคุโรมนั ไม่ว่าจะเป็นโรมนัฟอรมั วหิารและโบสถ์

ต่างๆ จากนันชมยา่นเมอืงเกา่ของซาดาร์ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) นําท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนต์

โดแนท St.Donat Church ซงึตงัอยูบ่รเิวณเดยีวกนักบัโรมนัฟอรมั เป็นโบสถไ์บเซนไทน์ทใีหญ่ทสีุดและถูก

สรา้งขนึในช่วงศตวรรษท ี  โดยตวัอาคารนนัสรา้งแบบหลงัคาทรงกลม ใชส้าํหรบัพธิกีรรมทางศาสนา 

ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นอกีหนึงสญัลกัษณ์ของเมอืงซาดารด์ว้ย ใหท้่านแวะถา่ยรปูกบัมหาวหิารเซนตอ์นาสตา

เซยี St. Anastasia’s Cathedral หรอือกีชอืคอื มหาวหิารแหง่ซาดาร ์โบสถ์โบราณสขีาวทสีวยสงา่ดว้ยศลิปะ

สไตลโ์รมนั โบสถน์ีสรา้งขนึตงัแต่ศตวรรษท ี -  และเป็นโบสถท์มีขีนาดใหญ่ทสีดุในภมูภิาคนี แลว้และอกี

หนึงโบสถเ์ดน่ทอียูใ่กล้ๆ  กนักค็อื โบสถเ์ซนตแ์มร ีSt. Mary’s Church แมจ้ะเป็นอาคารทดีจูะเรยีบๆ เมอื

เทยีบกบัสงิกอ่สรา้งอนืๆ แต่โบสถเ์ซนตแ์มรนีนัลาํคา่ในดา้นของประวตัศิาสตร ์ดว้ยอายทุมีากกวา่  ปี 

และทดีา้นในโบสถ์นันกไ็ดต้กแต่งดว้ยสไตลบ์ารอ็คทงีดงามไมแ่พโ้บสถ์อนืๆ  
จากนนันําทา่นเขา้สูท่พีกั Hotel Donat หรอืระดบัเทยีบเท่า 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํทโีรงแรม จากนันใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัทีสี   ซาดาร-์สปลิท-ดบูรอฟนิค 

เช้า รบัประทานอาหารทโีรงแรม 



 

1910-2201-CROATIA                                                   www.smileytour.com                                                            Page 4 of 16 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองสปลิท Split เมอืงใหญ่อนัดบั  ของโครเอเชยี อกีหนึงเมอืงรมิทะเลทรีาํรวยดว้ยววิ

สวยๆ ดว้ยความเก่าแก่ของเมอืงและศนูยก์ลางวฒันธรรมมาตงัแต่โบราณนัน ทาํใหเ้มอืงสปลติไดข้นึเป็นหนึง

ในมรดกโลกทสีาํคญัในปี  และทสีาํคญัเมอืงนียงัมชีอืเสยีงเกยีวกบัสุนัขพนัธุ์ดลัเมเชยีน (ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ  ชวัโมง) นําทา่นชมเมอืงทเีกา่แก่งดงามประกอบดว้ยศาลาวา่การเมอืงสไตลเ์รอแนสซองสท์สีรา้ง

ในสมยัครสิต์ศตวรรษท ี  อาคารบา้นเรอืนเก่าแกต่่างๆ  นําชมยา่น People Square ศนูยก์ลางทางธุรกจิ

และการบรหิาร 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 

บ่าย นําทา่นเข้าชมพระราชวงัดิโอคลีเธียน Diocletian Palace สรา้งขนึจากพระประสงคข์องจกัรพรรดดิโิอคลี

เธยีนแหง่โรมนั เมอืตน้ครสิต์ศตวรรษท ี  ซงึต้องการสรา้งพระราชวงัสาํหรบับนัปลายชวีติของพระองค์ 

ภายในพระราชวงัประกอบดว้ย วหิารจปิูเตอร ์สสุานใตด้นิ Catacombes ทมีชีอืเสยีงและวหิารต่างๆ นําท่าน

ชมหอ้งโถงกลางซงึมทีางเดนิทเีชอืมต่อสูห่อ้งอนืๆ ชมลาน Peristyle ซงึลอ้มดว้ยเสาหนิแกรนิต  ดา้นและ

เชอืมต่อดว้ยโคง้เสาทตีกแต่งดว้ยช่อดอกไมส้ลกัอยา่งวจิติรสวยงามชมยอดระฆงัแหง่วหิาร, แท่นบชูาของ

เซนตโ์ดมนิสัและเซนต์สตาดอิสุ ซงึอยูภ่ายในวหิาร และองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกดว้ย 

 จากนนันําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดูบรอฟนิค Dubrovnik เมอืงทไีดช้อืวา่เป็นหนึงในเมอืงเกา่ทสีวยทสีุดของ

ยโุรป จนไดร้บัสมญานามวา่ “ไขมุ่กแหง่ทะเลอะเดรยีตกิ” (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง) 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั Hotel Adrina Dubrovnik หรอืระดบัเทยีบเท่า 

คาํ รบัประทานอาหารคาํทโีรงแรม จากนันใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัทีห้า  ดบูรอฟนิค-โทรเกียร-์ดโูกโพเลีย 

เช้า รบัประทานอาหารทโีรงแรม 
 นําทา่นชม เมอืงดบูรอฟนิค เมืองศนูยก์ลางการท่าโบราณ ทกีลายเป็นเมอืงท่องเทยีวชอืดงัของโครเอเชยี 

ไม่วา่จะเป็นตวัเมอืงสวยมากเสน่หแ์ละววิทะเล นําท่านเดนิชมเสน่หข์องเขตเมอืงเก่า ซงึองคก์ารยเูนสโกได้

ขนึทะเบยีนใหด้บูรอฟนิคเป็นเมอืงมรดกโลกเช่นกนั นําท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า เพือนําท่านขึน

กระเช้า ชมทศันียภาพจากมุมสงูทรีายลอ้มดว้ยนําทะเลสฟ้ีาใสดจุราวแสงสะทอ้นของครสิตอลโอบลอ้มเมอืง

เก่าไว ้ดว้ยความสวยงามของบา้นเรอืนสขีาว มุงดว้ยหลงัคาสสีม้ อนัเป็นภาพทเีป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงด ู

 บรอฟนิค (การขนึลงกระเชา้ขนึอยูก่บัสภาพอากาศเออือาํนวย หากไม่สามารถขนึกระเชา้ได ้ทางบรษิทัจะคนื

เงนิชดเชยคา่กระเชา้ททีา่นละ  ยโูร) จากนนันําท่านชมตวัเมอืงเก่า ทมีป้ีอมปราการโบราณความยาว  

เมตรลอ้มรอบถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงทคีวามโดง่ดงัเทยีบไดก้บัแกรนดแ์คนยอ่นของอเมรกิาหรอืแกรนด์

คาแนลแหง่เวนิส นําท่านเดนิลอดประตู Pile Gate ทมีรีปูปันของนกับุญเซนตเ์บลส นกับุญประจาํเมอืง  และ

อกีหนึงแลนดม์ารก์ของเมอืงนําพุโอโนฟรโิอ Onofrio’s Fountain นําพุขนาดใหญ่กลางเมอืงทไีดส้รา้งขนึเมอื

ปี 1430 เพอืเป็นหนงึในจดุกระจายนําจากท่อสง่นําของเมอืง จากนันนําท่านแวะถ่ายรปูกบัพระราชวงัสปอน

ซา Sponza Palace พระราชวงัเก่าอายกุว่า 500 ปี ผสมผสานระหวา่งศลิปะสไตลโ์กธคิและเรเนสซองส ์

ปัจจุบนัเป็นสถานททีางราชการ เกบ็รกัษาเอกสารเกา่แกก่วา่ 100,000 ชนิ และทตีงัอยูต่ดิกนักค็อือกี 

พระราชวงัเรคเตอร ์Rector’s Palace พระราชวงัทสีมยัก่อนเป็นทอียู่ของขนุนางและเป็นเหมอืนศาลาวา่การ 

ทงัยงัเป็นคลงัอาวธุ และคกุ พระราชวงันีมกีารผสมผสานศลิปะจากหลายยคุหลายสมยัแต่เขา้กนัไดอ้ยา่งลง

ตวัและสวยงาม และนําท่านเดนิสูย่่านถนนสตราดนั ถนนสายหลกัยาวกวา่  เมตร ทสีองขา้งทางรายลอ้ม

ไปดว้ยอาคารสไตลโ์รมนัโกธคิและเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี และรา้นขายของทรีะลกึต่างๆ

มากมาย **เพือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซือสินค้าอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตาม

อธัยาศยั** 
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บ่าย นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองโทรเกียร ์Trogir เกาะเลก็ๆ ทเีป็นอู่อารยธรรมของกรกีโบราณตงัแต่  ปีก่อน

ครสิตกาล ซงึต่อมาถกูปกครองโดยทรากรุอีมุ Tragurium และโรมนั ซงึโบราณสถานและสงิก่อสรา้งของเมอืง

เก่า ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีคอืจตัุรสักาํแพงเมอืงและป้อมปราการนันเอง จนไดร้บัการยกยอ่งจาก

องคก์ารยเูนสโก ขนึทะเบยีนประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชวัโมง) 

นําทา่นเดนิเทยีวชมภายในเขตเมอืงเกา่ทมีสีถาปัตยกรรมในสไตลก์รกี-โรมนัโบราณ อาทเิช่น ประตเูมอืง ที

ไดม้กีารบรูณะขนึใหม่ในเมอืศตวรรษท ี  หอนาฬกิาทสีรา้งขนึในสมยัท ี  ผา่นชมมหาวหิารเซนต ์

ลอวเ์รนซ์ St.Laurence Cathedral ทสีรา้งขนึในศตวรรษท ี  ใชเ้วลาก่อสรา้งนบัสบิปี ทมีคีวามงดงามดว้ย

กรอบและบานประตหูนิแกะสลกัทมีรีปูปันสงิโต อดมั&อฟี และรปูสลกันักบุญองคส์าํคญั จากนนันําท่าน

เดนิทางต่อจนกระทงัถงึ เมอืงดูโกโพเลีย Dugopolie เมอืงทกีาํลงัไดร้บัการพฒันาเป็นอยา่งมากจากรฐับาล

โครเอเชยี ตงัอยูไ่ม่ไกลจากเมอืงโทรเกยีและเมอืงสปลทิและตงัอยูร่ะหวา่งเมอืงซาเกรบและดบูรอฟนิค  
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4  นาท)ี 

จากนนันําทา่นเขา้สูท่พีกั Hotel Katarina หรอืระดบัเทยีบเท่า 
คาํ รบัประทานอาหารคาํทโีรงแรม จากนันใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัทีหก  ดโูกโพเลีย-ซิเบนิค-ซาเกรบ-ช้อปปิง Designer Outlet Croatia 

เช้า รบัประทานอาหารทโีรงแรม 
  นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองซีเบนิค Sebinik เมอืงเกา่มรดกโลกปากแม่นําทะเลเอเดรยีตกิ (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชวัโมง)  นําชมจตัุรสัเมอืงเกา่ซเีบนิคทลีอ้มรอบไปดว้ยอาคารเกา่แกท่ถีกูตดัแปลงป็นรา้นขายยา 

รา้นแวน่ตา รา้นเสอืผา้บตูกิ และอกีมากมาย เมอืงซเีบนิกแตกต่างจากเมอืงรมิฝังทะเลอะเดรยีตกิทวัไป

เพราะสรา้งโดยชาวกรกี ก่อนทโีรมนัจะเขา้มามอีทิธพิล ต่อมาภายหลงัตกเป็นเมอืงขนึของเวเนเชยีน หรอืเว

นิส ทกุวนันีจงึยงัเหน็สถาปัตยกรรมหลายแหง่ทวัเมอืงจะกรุน่ไปดว้ยกลนิอายสไตลเ์วเนเชยีนอยา่งชดัเจน 

นําทา่นแวะถา่ยรปูภายนอกกบัมหาวหิารเซนตเ์จมสห์รอืมหาวหิารเซนตจ์าคอบ อกีหนึงมรดกโลกของ

ประเทศโครเอเชยี ตงัอยูท่เีมอืงซเีบนิคบนชายฝังดลัเมเชยีน ซงึเป็นสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งในแบบผสม

ระหว่างศลิปะทางตอนเหนือของประเทศอติาล ีดลัเมเชยีและทสัคานี เนืองจากใชส้ถาปนิกในการออกแบบ

ถงึ  คน และมคีวามเชยีวชาญทแีตกต่างกนั โดยสรา้งเสรจ็ในปี  ดว้ยโครงสรา้งทมีาจากหนิปนูสขีาว

ลว้นๆ ไม่มวีสัดอุนืปลอมปน ภายในเป็นทปีระดษิฐานรปูปันนักบุญเจมสห์รอืจาคอบตามภาษาโครแอต ซงึ

เป็น  ใน  สาวกของพระเยซู 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมืองด้วยเมนูพาสต้าซีฟู้ ด 
บ่าย  นําทา่นเดนิกลบัสูเ่มืองซาเกรบ Zagreb เมอืงหลวงของประเทศโครเอเชยีดนิแดนแหง่ทะเลเอเดรยีตคิ ซงึมี

ความเกา่แกแ่ฝงดว้ยเสน่หแ์ละมนตข์ลงั ซาเกรบเป็นเมอืงแห่งศลิปวฒันธรรมและเจรญิรุง่เรอืงมาตงัแต่สมยั

ศตวรรษท ี  ปัจจบุนัชาวโครเอเชยีมวีถิชีวีติเยยีงชาวยโุรปทเีจรญิโดยทวัไป การคมนาคมภายในกรุง

ซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชร้ถรางเป็นพาหนะทวัทงัเมอืง(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5  ชวัโมง) จากนนันํา

ทา่นแวะชอ้ปปิงท ีDesigner Outlet Croatia ไมไ่กลจากเมอืงซาเกรบ ใหท้่านเลอืกซอืสนิคา้จากเอ๊าทเ์ลต็ที

ต่างนําสนิคา้มาจดัรายการดว้ยแบรนดด์งัต่างๆ 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 เป็นตน้ **เพือความสะดวกในการเลือกซือสินค้าหรือเดินเล่นช้อปปิงภายในเอ๊าท์

เลต็ อิสระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยัภายในเอา๊ท์เลต็** 

สมควรแกเ่วลานัดหมายนําท่านเดนิทางเขา้สูท่พีกั Hotel Aristos หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 



 

1910-2201-CROATIA                                                   www.smileytour.com                                                            Page 6 of 16 

วนัทีเจด็  ซาเกรบ (โครเอเชีย)-ดไูบ (สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์  

เช้า รบัประทานอาหารทโีรงแรม 
  นําทา่นชมเมอืงเกา่ซาเกรบทมีฐีานะเป็นทงัเมอืงหลวงและเมอืงทมีขีนาดใหญท่สีดุของโครเอเชยี ตงัอยู่

ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมอืงเกา่แก่ตงัแต่ยคุโรมนัก่อนจะคอ่ยๆ ขยายใหญ่ขนึเรอืยๆ 

ปัจจุบนัเป็นเมอืงศนูย์กลางการท่องเทยีวของโครเอเชยี ดว้ยเสน่หท์มีากลน้ มุ่งหน้าสูจ่ตุัรสัดงัในเขตเมอืง

เก่า 
  นําทา่นชมโบสถป์ระจาํเมอืงเกา่เซนตแ์คทเธอรนี St. Catherine โบสถแ์บบบารอ็คสขีาวน่าประทบัใจ  จตุัรสั

เจลาซคิ Jelacic Square ศนูยก์ลางเมอืงเก่าตงัแต่ศตวรรษท ี  จุดเดน่ของจตัุรสัแห่งนีกค็อืรปูปันของ

โจเซฟ เจลาซคิ ทนีงัอยูบ่นหลงัมา้หนึงในบุคคลสาํคญัของโครเอเชยีและเป็นจตัุรสักลางเมอืงทลีอ้มรอบดว้ย

หา้งรา้นนําสมยั  
11.  น.  นําท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุซาเกรบ และให้ท่านเผอืเวลาสาํหรบัการทาํคืนภาษีทีสนามบิน 
15.25 น.  ออกเดินทางจากกรงุซาเกรบ โดย Emirates Airlines เทียวบินที EK-130 

23.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสนามบินนครดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ให้ท่านแวะเปลียนเครือง 
 

วนัทีแปด  เอมิเรตส์ (ดไูบ)-สนามบินสวุรรณภมิู 

02.50 น.  นําท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ  โดย Emirates Airlines เทียวบินที EK-384 

12.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีทีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครงัก่อนทาํการจองตวัโดยสารส่วนตวัของท่าน เนืองจากรายการทวัรเ์ป็น

 รายการซีรีและได้มกีารดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมือเปลียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี

 การเปลียนแปลงเลก็น้อย** 

 

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

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อืนๆ ทีไม่

คาดคิดหรอืมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานทีใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ

สถานทีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปลียนแปลงสถานทีอืนๆ ทดแทนให้ 

ทงันีเพอืประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 
 
อตัราค่าเดินทาง  -  ก.ย. / -  ต.ค.2562 
 

Croatia Wonder 8 Days / EK -  ก.ย. / -  ต.ค.  

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 56,900 

พกัเดียวเพิม ท่านละ 7,900 

ท่านทีมีตวัโดยสารอยู่แล้ว ราคาท่านละ 32,900 
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**ราคานีรวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบิน** 
**ไม่รวมคา่ทิปคนขบั, มคัคเุทศกท้์องถินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ ,  บาท    

ชาํระพร้อมค่าทวัรก์่อนออกเดินทาง ** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํามนั  ในกรณีทีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิมเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุาํกว่า  ปี เข้าพกัแบบไม่มเีตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางนีต้องมีจาํนวนผู้โดยสารทีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตาํกว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเดก็ และจะต้องชาํระ

มดัจาํ หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 กรณีท่านทีมีตวัของสายการบินอืนหรือรว่มเดินทางโดยไม่ใช้ตวัโดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง

ล่วงหน้าเนืองจากมีการเกียวข้องกบัการยืนวีซ่า ซึงผู้เดินทางไม่สามารถยืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 อตัราค่าเดินทางและตวัโดยสารนีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันันหากมกีารออกตวัโดยสารแล้วไม่สามารถขอ 

รฟัีนดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 

 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 21 วนั ดงันันจึงขอความร่วมมอืในการจดัเตรียม

เอกสารสาํหรบัการยืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทงันีเพอืเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ

ดาํเนินการขอวีซ่า 
 

 

อตัรานีรวมบริการ 

 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัโดย Emirates Airlines เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ดไูบ-ซาเกรบ-ดไูบ-กรงุเทพฯ ชนัประหยดั 

 คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบ ุ(  ท่าน /  หอ้ง) *บางโรงแรมและบางเมอืงไม่มหีอ้งแบบ  เตยีงใหบ้รกิาร* 

 คา่เขา้ชมสถานทตี่างๆ,  ค่าอาหารและเครอืงดมื, คา่รถรบัสง่ระหว่างนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ

 คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทมี ี

 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ทคีอยอาํนวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 คา่ธรรมเนียมการยนืวซี่าโครเอเชยี 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซงึเดก็อายตุาํกวา่  ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ  ปี 

วงเงนิคุม้ครอง ,  บาท (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่านัน ไม่ไดร้วมถงึคา่ใชจ่้ายอนืๆ อนัเกดิจากอบุตัเิหตุ อาท ิคา่ตวั

โดยสาร, คา่ทพีกั, คา่อาหารหรอือนืๆ ทงันีเป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัประกนัฯ) 
 คา่ภาษนํีามนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัท ี10 

พ.ค.2562 หากมเีพมิเตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่นํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพมิตามกฏและเงอืนไขของ
สายการบนิ 

 

อตัรานีไมร่วมบริการ 

 คา่นําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 

 คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, มคัคเุทศกท้์องถินและหวัหน้าทวัรที์เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ท่านละ ,  บาท ชาํระ
พร้อมค่าทวัรก่์อนคณะออกเดินทาง 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของทา่นดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยก
กระเป๋าจะตอ้งชาํระคา่ทปิตามทโีรงแรมนนัๆ เรยีกเกบ็ 
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 คา่ใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

 คา่อาหารหรอืเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่นําดมืระหวา่งทวัร ์(ไม่ไดแ้จกนําดมืระหวา่งทวัร)์ 

 คา่ใชจ่้ายอนืๆ ทมีไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัคา่นํามนั, การปรบัคา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืการปรบัคา่บรกิารอนืทเีกยีวกบัวซี่า 
หรอือนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ทาํใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทนีอกเหนือจากประกนั
อบุตัเิหตุททีางบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซอืประกนัเพมิเตมิได ้

 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึงท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทเีหลอืจะขอเกบ็ทงัหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนนัทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธใินการคนืเงนิคา่มดัจาํทงัหมด 
 
การยกเลิก 

 หากมกีารยกเลกิเกนิ  วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิมดัจาํคา่ตวัโดยสารของท่านนนัๆ (เงอืนไขคา่มดั

จาํตามททีางสายการบนิเรยีกเกบ็) 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 60 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิมดัจาํทงัหมด 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 30 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์งัหมด 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจาํ 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทสีถานทตู

เรยีกเกบ็ 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตวัโดยสารเครอืงบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่มดัจาํ  

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตวัโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด  
 
หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

o กรณทีมีกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทงัในประเทศไทยและต่างประเทศทผีูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขนึและมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั

จากสายการบิน โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทบีรษิัททวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้

ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทกีองตรวจคน

เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทงัหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีสีถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซงึจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทสีายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณเีทยีวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้าํกว่ามาตรฐานได ้

ทงันีขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ่้ายในนําหนักสว่น

ทเีกนิ 
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o ท่านทมีอีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทตีอ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทตีอ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตงัแต่เรมิจอง
ทวัร ์เนืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้มีปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้, โรงแรม และสถานทตี่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที

ชดัเจนในเรอืงการสบูบุหร ีและมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุร ีทงันีเนืองจากสุขภาพของคนสว่นรวม 

o กรณทีทีา่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่  -  ชวัโมง

ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทงัปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที

สถานทเีขา้ชมนนัๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทคีณะจะเขา้

ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ

คา่เขา้ชมนนั ๆ ตามเงอืนไขราคาทไีดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนนัๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนงึเหตุใดใน

ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 

เนืองจากไดช้ําระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทเีดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซงึเป็นช่วงวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันนั

ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
 

ข้อมลูเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพกั 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ  ท่าน /  เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ  เตียงเดียว แต่อาจจะ

ได้เป็น  เตียงใหญ่กบั  เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น  ห้องคู่และ  ห้อง

เดียว กรณีทีมา  ท่าน  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครอืงปรบัอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติาํ  

3. กรณทีมีงีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรตั และไม่มอีา่ง

อาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยนืขอวีซ่าทีสถานทูตโครเอเชีย) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 21 วนั 

-    ผู้ยืนคาํร้องขอวีซ่าไมจ่าํเป็นต้องมาแสดงตนทีศนูยย์ืนวีซ่าหรอืสถานทูต 
-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพือทาํการกรอกแบบฟอรม์ออนไลน์และทาํการนัด

หมายยืนวีซ่า 

-    ในวนันัดหมายยืนวีซ่าจะต้องนําส่งหนังสือเดินทางฉบบัจริงเข้าสู่สถานทูต และระหว่างรอผลวีซ่า

อนุมติั ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตาํกว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเรมิเดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ  เดอืนหนงัสอืเดนิทางนสีามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตาํกวา่  เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทาํหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทกีองหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอยา่งน้อยไม่ตํากว่า  หน้า   

o หากทา่นเปลยีนหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรณุาเตรยีมเล่มเกา่ใหด้ว้ยเนืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซ่ีา  

o ทา่นทมีปีกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไม่จาํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนันๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x  มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเทา่นนั เนืองจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสอืสขีาว)   

- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครอืงประดบับดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอน

แทก็เลนสช์นิดสหีรอืบกิอายส ์** 
 

o สาํเนาทะเบยีนบ้าน และสาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายุตาํกว่า  ปี  

- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- หากเดก็อายไุม่เกนิ  ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัทที์สามารถติดต่อได้ทงัเบอรที์ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์ือถือ  

o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณที่านทสีมรสแลว้  

o สาํเนาใบเปลยีนชอื กรณทีา่นทมีกีารเปลยีนชอื 

o สาํเนาใบเปลยีนนามสกุล กรณีท่านทมีกีารเปลยีนนามสกุล 

o สาํเนาใบหยา่ กรณที่านทหียา่แลว้  

o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ชีการมอีาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
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- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัททีาํงานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านนั (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

วนัเดอืนปีทเีขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน,พรอ้มระบุวนัลาหยุดตามรายการทวัร ์ออกมาไม่เกนิ  เดอืนนับ

จากวนัยนืวซ่ีา เป็นตน้ และใชค้ําวา่ “To Whom It May Concern” แทนชอืสถานทูตทยีนื 

- กรณีมอีาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน (ตวัจรงิ) โดยระบุตาํแหน่ง, อตัรา

เงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทเีรมิทาํงานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร ,พรอ้มระบุวนัลาหยดุตามรายการทวัร ์ออกมา

ไม่เกนิ  เดอืนนบัจากวนัยนืวซี่า พรอ้มใบลาและสาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง

ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยหนงัสอืรบัรองบรษิทัจะตอ้งคดัสาํเนามาไมต่ํากวา่  เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านทีเป็นแมบ้่าน   

 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 

 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทงันีเพอืแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื

ชแีจงเกยีวกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านทีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ่้าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชแีจงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชแีจงการรบัรองคา่ใชจ้า่ย

ใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบอืงตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณนีีหาก

ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยนืคาํรอ้งขอวซี่านี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 

- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) และใชค้าํว่า “To Whom It May Concern” แทนชอืสถานทตูทยีนื 

 กรณทีศีกึษาอยูต่่างประเทศ ตอ้งใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาฉบบัจรงิ เท่านนั 

 

o หลกัฐานการเงิน   

- ใชห้นังสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร Bank Certification ออกมาไม่เกนิ  วนั นบัจากวนันัดหมายยนืวซี่า  

- ใชส้าํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชอืเจา้ของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายสาํเนา ทุกหน้า และปรบัสมุด

อพัเดทถงึเดอืนปัจจบุนัทสีดุเทา่ทจีะทาํได ้หรอืไม่เกนิ 7 วนันบัจากวนันัดหมายยนืวซี่า พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้า

แรกทมีชีอืเจา้ของบญัช ี(สถานทูตอาจมกีารขอดสูมุดเงนิฝากฉบบัจรงิของท่านในบางกรณ)ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเลม่เก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกทมีชีอืเจ้าของบญัชขีองเลม่เกา่ทตี่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ

ฝากเป็นปัจจบุนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตาํกว่า  

เดอืนและปรบัยอดใหล้า่สดุ ไม่เกนิ 7 วนันบัจากวนันัดหมายยนืวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร

เคลอืนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชแีจงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ 

อาท ิไม่มกีารเคลอืนไหวเนืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอนืๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณมีเีงนิฝากในบญัชนี้อยเกนิไปใน  เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีนืแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 

เป็นตน้ 

- กรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวั หรอืกรณตีอ้งมกีารรบัรองคา่ใชจ่้ายในการเดนิทาง หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึงในการยนืขอ

วซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครวัดว้ย แต่อยา่งไรกต็าม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมี

สาํเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนี้อย ฝ่ายทีมี
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การเงนิมากกวา่จะตอ้งทาํจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชอืและความสมัพนัธ์ชแีจงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์

อกัษรดว้ย รวมถงึการขอจดหมายรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร Bank Certification และระบุรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหอ้กี

ฝ่ายหนึงโดยระบุชอืลงไปในจดหมายรบัรองทางการเงนิดว้ย 

- กรณทีตีอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางจะตอ้งเป็นญาตทิมีสีายเลอืดเดยีวกนั เช่น บุตร บดิา มารดา พ ีน้อง สาม ี

ภรรยา เท่านัน 

*** สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนั บญัชีฝากประจาํ บญัชีสหกรณ์ออมทรพัย ์บญัชีติดลบ พนัธบตัร ตรา

สารหนี กองทนุ สลากออมสินทกุกรณี *** ทงันีเพือแสดงให้เหน็ว่ามฐีานะทางการเงินเพียงพอทีจะ

ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมอืกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

o กรณีเดก็อายตุาํกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรอืมารดา หรอื บิดา-มารดา หยา่ร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 

- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ่้ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบบัจรงิ

จากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

พรอ้มทงัแนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพอืรบัรองแกบ่ตุรดว้ย รวมถงึแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอื

สาํเนาหน้าหนังสอืเดนิทางของมารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอ

ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทงั

แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพอืรบัรองแกบุ่ตรดว้ย รวมถงึแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาหน้า

หนังสอืเดนิทางของบดิามาดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทงักบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ

กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชแีจงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทไีปดว้ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที

อาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปล

เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทงัแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพอืรบัรองแก่บุตรดว้ย รวมถงึแนบ

สาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาหน้าหนังสอืเดนิทางของบดิาและมารดามาดว้ย 

- กรณีเดก็ทีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล

บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

**กรณีทีบิดา/มารดา ไมม่หีนังสอืเดินทาง แล้วใช้สาํเนาบตัรประชาชนแทน ต้องทาํจดหมายชีแจงเพิมเติม

ว่าทาํไมไม่มีหนังสือเดินทาง** 

**กรณเีดก็อายตุาํกวา่  ปี บดิา-มารดา ลงชอืรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่าดว้ย** 

**ทา่นไม่จาํเป็นตอ้งเซน็รบัรองสาํเนาถูกตอ้งในเอกสารสาํเนาทุกชนิด ใหท้่านเซน็เฉพาะในแบบฟอรม์ใบสมคัรวซ่ีาเท่านนั** 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทไีดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม่กต็้องชาํระคา่ธรรมเนียม

ใหม่ทุกครงั 

***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ

โปรดแต่งกายสภุาพ ทงันีทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทไีปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ

เอกสารเพมิเตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
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***    กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทตู ยกเลิกวซี่าของ

ทา่น เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

***   เมอืท่านไดช้าํระเงนิคา่มดัจําหรอืทงัหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 

จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

** กรณมีกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยนืวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบลว่งหน้า แต่หาก

กรณทีา่นทตีอ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยนืวซี่าและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนันจะตอ้งมา

ยนืเดยีวและแสดงตวัทสีถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปทอ่งเทยีวยงัประเทศ

ตามทรีะบุเทา่นนั การปฏเิสธวซ่ีาอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยนืวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยนืขอวซีา่ท่องเทยีว 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ่้ายทเีกดิขนึจรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดนิทางภายใน  

วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง

เป็นหลกั                  

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยืนขอวีซ่าเข้าโครเอเชีย 

หากมีรายละเอียดใดๆ ทีไม่เหมอืนกบัความเป็นจริงหรอืไมเ่หมอืนกบัตอนนําเอกสารส่ง

ยนืคาํร้องขอวีซ่า ทางศนูยยื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปลียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 

(กรณุาใช้แบบฟอรม์นีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพอืให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 
 

.  ชือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ชือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ชือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลียนชือหรือชือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานทีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

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

.   กรณีทา่นทีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานทีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

.  ทีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 
     ทีอยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

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

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

.  ชือสถานทีทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการทีทาํนันเกียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและทีอยูท่ีทาํงานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ทีอยูส่ถานทีทาํงาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ตาํแหน่งหนา้ที (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

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

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

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชนัหรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอดุมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัทีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 
 

.  ชือบุคคลทีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครงันี (ระบุ)........................................................................................................          
 
.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน  ปีทีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที) 

    ตงัแตว่นัที   ......................................   ถึงวนัที   .........................................

      รวม   ........... วนั 
   

   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนนิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

   กรณีทีทา่นเคยไดรั้บการสแกนนิวแลว้ กรุณาระบุวนัที ............................................................... 
 

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

.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 
(กรณีทีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

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

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

 
 

 
 


