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In love Croatia
8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
ราคาเริมต้น

49,900.-

ราคาท ัวร์ + ต วั เครืองบิน

• ชมความอลังการของธรรมชาติที่อุทยานพลิตวิเซ (Plitvice National Park)
• ชิมหอยนางรมสดๆจากฟารมพรอมจิบไวนชั้นดีที่เมืองสตอน (Ston)
• เที่ยวซาดาร (Zadar) เมืองสปลิท (Split) เมืองโทรเกียร (Trogir) เมืองซิเบนิค (Sibenik) เมืองชายทะเลที่งดงามดวย
ธรรมชาติและสถาปตยกรรม
• เดินเลนที่เมืองดูบลอฟนิก (Dubrovnik) เมืองมรดกโลกที่ไดรับสมญานามวา ไขมุกแหงทะเลเอเดรียติก และนั่งกระเชา
สู SRD HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค
• เที่ยวซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของโครเอเชีย
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กําหนดการเดินทาง
วันที่ 17-24 ก.ย.

55,900.-

วันที่ 8-15, 15-22, 21-28, 22-29 ต.ค., 29 ต.ค.-5 พ.ย. 61

56,900.-

วันที่ 31 ต.ค.-7 พ.ย. 61

49,900.-

วันที่ 5-12, 6-13, 12-19 พ.ย. 61

49,900.-

วันที่ 3-10, 5-12 ธ.ค. 61

49,900.-

เสนทางการเดินทาง
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เชา

กลาง
วัน

ค่ํา

✈

O

1

กรุงเทพฯ – ดูไบ

2

ดูไบ – ซาเกรบ– โอพาเทีย

3

โอพาเทีย – อุทยานแหงชาติพริตวิเซ – ซาดาร

O

O

O

4

ซาดาร – สปลิท – สตอน – ดูบรอฟนิค

O

O

O

5

ดูบรอฟนิค – นั่งกระเชาจุดชมวิว – เมืองโทรเกียร

O

X

O

6

โทรเกียร – ซิเบนิค – ซาเกรบ

O

O

O

7

ซาเกรบ – สนามบิน

O

8

ดูไบ –กรุงเทพฯ

]
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โรงแรมที่พัก
หรือเทียบเทา
GRAND ADRIATIC I
KOLOVARE HOTEL ,
PINIJA HOTEL
HOTEL MLINI
KATARINA
PHOENIX HOTEL ,
GARDEN HOTEL

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:
กรุงเทพฯ
22.00 น.
วันที่ 2:
01.15น.

04.45 น.
08.30 น.

12.35 น.

ค่ํา
ที่พกั
วันที่ 3:
เชา

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส
โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
ดูไบ – ซาเกรบ– โอพาเทีย
ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่EK 385
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 31 ต.ค. 61 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 01.05 น. และถึง ดูไบ
เวลา 05.00 น.***
เดินทางถึงสนามบินดูไบเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางตอสูก รุงซาเกรบ โดยเที่ยวบินทีE่ K 129
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 31 ต.ค. 61 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 08.45 น. และถึงกรุง
ซาเกรบเวลา 12.05 น.***
***คณะเดินทางวันที่ 3 ธ.ค.61 และ 5 ธ.ค. 61 ออกเดินทาง เวลา 10.00 น. และถึงกรุง
ซาเกรบเวลา 13.15 น. EK2012***

ถึงสนามบิ นกรุง ซาเกรบ (Zagreb)ประเทศโครเอเชี ย (Croatia)(เวลาทอ งถิ่น ชา กว าประเทศไทย 5 ชั่ว โมง และจะ
เปลี่ยนเปน 6 ชั่วโมงในวันที่ 28 ตุลาคม 2561) นําทานออกเดินทางสูแควน อิสเตรีย (Istria)ชมเมืองโอพาเทีย
(Opatija)เปนเมืองทองเที่ยวตั้งอยูทางฝงตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก มีบานพั กตากอากาศสไตลืออสเตรียที่เรียงรายอยู
ตามชายฝง นําทานเที่ยวชมเมืองที่เต็มเปยมไปดวยมนตเสนหของบานพักริมชายฝง แวะถายรูปกับรูปปน หญิงสาวกับ
นกนางนวล (Maiden with the Seagull)เปนรูปปนหญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยูที่มือ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เดินทางเขาสูที่พักGRAND ADRIATIC หรือเทียบเทา
โอพาเทีย – อุทยานแหงชาติพริตวิเซ – เมืองซาดาร
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติพริตวิเซ (Plitvice National Park) ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานนี้มีพื้นที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร
โดย 223 ตารางกิโลเมตรเปนพื้นที่ปาและพื้นน้ําครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอรคอยซถึง 16
แห ง ที่ มี ค วามงดงามแตกต า งกั น นํ า ท า นเข า ชมความงามของอุ ท ยาน Lower
Lake โดยล อ งเรื อ ข า ม
ทะเลสาบ JezeroKozjak ***ในกรณีที่ทะเลสาบเปนน้ําแข็งจนไมสามารถลองเรือได ทางบริษัทคืนเงินทานละ 5 ยูโร***
ซึ่งเปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดในอุทยานแหงนี้ อีกทั้งยังเปนทะเลสาบที่เชื่อมระหวางอุทยานตอนลางขึ้นสูทะเลสาบชั้นบน
ของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลังการของ Lower Lake ที่ประกอบดวยทะเลสาบ Milanovac,
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กลางวัน
บาย

ค่ํา
ที่พกั
วันที่ 4:
เชา

กลางวัน
บาย

ค่ํา

Gavanovacและ Kaluderovacเปนตน นําทานเดินชมทะเลสาบตางๆ ตามทางเดินสะพานไมที่เชื่อมแตละทะเลสาบเขา
ดวยกัน ชม Veliki Slip ชมน้ําตกที่ใหญที่สุดในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูหัน)
นําทานเดินทางสูเมืองซาดาร (Zadar) เมืองที่มีประวัติศาสตรมากวา 3,000 ปมาแลว และเปนเมืองทาสําคัญซึ่งตั้งอยูบน
คาบสมุทรขนาดใหญของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแตสมัยโรมันจนถึงปจจุบัน นําทานถายรูปกับโบสถสําคัญ
ประจําเมืองโบสถอนาสตาเชีย (The Cathedral of St. Anastasia) เปนโบสถโรมันคาทอลิกสรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่
5-6 ในยุคโรมาเนสก เปนโบสถที่ใหญที่สุดในแควนดัลมัลเชีย นําทานชมบริเวณดานนอกโบสถเซนต โดแนท ซึ่งเปน
โบสถสําคัญประจําเมืองอีกแหงหนี่ง ชมโรมันฟอรัมหรือยานชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปกอนที่นักโบราณคดีไดใช ความ
อุตสาหะในการขุดคนพบหลักฐานสําคัญตางๆ ทั้งที่อยูอาศัยชาวโรมัน
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเขาสูที่พักKOLOVARE HOTEL , PINIJA HOTEL หรือเทียบเทา
ซาดาร – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – สตอน – ดูบรอฟนิค
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองสปลิท (Split)เมืองใหญเปนอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยูในแควนดัลเมเชีย อันเปนตนกําเนิด
ของสุนัขพันธุดัลมาเชี่ยนที่โดงดัง เที่ยวชมเมืองสปริท ที่สรางรายลอมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบดวย ศาลาวา
การเมืองสไตลเรอเนซองส สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 15 อาคารบานเรือนเกาแกตางๆ นําทานชมยาน People
Squareศูนยกลางทางธุรกิจและการบริหาร นําทานชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace) องคการยูเนสโก
(UNESCO)ไดประกาศใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1979 สรางขึ้นจากพระประสงคของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแหงโรมัน ซึ่ง
ตอง การสรางพระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค หลังจากสละบัลลังก ภายในพระราชวังประกอบดวยวิหาร
จูปเตอร (Catacombes)สุสานใตดินที่มีชื่อเสียง และวิหารตางๆ นําทานชมหองโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมตอสูหอง
อื่นๆ ชมลาน Peristyle ซึ่งลอมดวยเสาหินแกรนิต 3 ดาน และเชื่อมตอดวยโคงเสาที่ตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตร
สวยงามชมยอดระฆังแหงวิหาร (The Cathedral Belfry)แทนบูชาของเซนตโดมินัส และเซนตสตาดิอุส ซึ่งอยูภายใน
วิหาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสูเมืองสตอน (Ston) เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารทะเลรสเลิศ และมีฟารมเลี้ยงหอยนางรมที่
มีชื่อเสียง โดยทานจะไดชิมหอยนางรมสดๆจากฟารมพรอมจิบไวนชั้นดี ซึ่งเมืองสตอนเปนเมืองที่เปรียบเสมือน
ตัวแทนของประวัติศาสตรสถาปตยกรรมยุคกลางคือกําแพงเมืองโบราณ ซึ่งถูกสรางขึ้นเพื่อลอมรอบเมือง โดยกําแพง
โบราณแหงนี้ใชเวลาในการกอสรางกําแพงนี้ประมาณ 200 ป มีความยาวมากกวา 5.5 กิโลเมตร แมวาในอดีตนั้นตัว
กําแพงเคยถูกระเบิดในสงครามป ค.ศ. 1991 และแผนดินไหวเมื่อป ค.ศ. 1996 แตก็สามารถคงอยูมาจนไดถึงทุกวันนี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ อาหารพื้นเมือง (หอยนางรม)
นํ า ท า นเดิ น ทางสู เ มื อ งมรดกโลกดู บ รอฟนิ ค (Dubrovnik) โดยเดิ น ทางเรี ย บชายฝ ง ทะเลเอเดรี ย ติ ก เดิ น ผ า น
บรรยากาศริมชายฝงทะเลที่มีบานเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝง โดยเมืองดูบรอฟนิคไดชื่อวาเปนหนึ่ง
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ค่ํา
ที่พกั

ในเมืองเกาที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม ไขมุกแหงทะเลเอเดรียติก เปนเมืองที่มีอํานาจทางทะเลตั้งแตศตวรรษที่ 13
และมีความเจริญรุงเรืองทางการคา จึงไดสรางความยิ่งใหญใหโดดเดน ดวยการตกแตงพระราชวัง สรางโบสถ วิหาร จัตุรัส
น้ําพุ และบานเรือนตางๆ และไดรับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอยางงดงามตามยุคสมัย
เขาสูที่พัก โรงแรม HOTEL MLINI หรือเทียบเทา
ดูบรอฟนิค – นั่งกระเชาจุดชมวิว – เมืองโทรเกียร
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนั่งกระเชา สู SRD HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค ทานจะไดถายรูปเมืองเกาดูบรอฟนิคจาก
มุมสูง ภูมิทัศนที่รายลอมดวยน้ําทะเลสีฟาใสดุจราวแสงสะทอนของคริสตอลโอบลอมเมืองเกาไว ดวยความสวยงามของ
บานเรือนสีขาว มุงดวยหลังคาสีสม อันเปนภาพที่เปนเอกลักษณของเมืองดูบรอฟนิคที่พลาดไมได (ในกรณีที่กระเชาหยุด
ทําการ หรือ สภาพอากาศไมเอื้ออํานวย จนไมสามารถใชบริการได ทางบริษัทขอชดเชยเปนเงิน 10ยูโร)จากนั้นพาทานเดิน
ชมเสนหของเขตเมืองเกา (Old Town)ซึ่งองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพ
ของตัวเมืองเกามีปอมปราการโบราณความยาว 190 เมตรลอมรอบ ถือเปนสัญลักษณของเมืองที่ความโดงดังเทียบไดกับ
แกรนดแคนยอนหรือแกรนดคาแนลแหงเวนิส นําทานเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปนของนักบุญ เซนตเบลส นักบุญ
ประจําเมือง เพื่อเขาสูใจกลางเมืองเกา ชมน้ําพุ Onofrio ซึ่งเปนตั้งเปนเกียรติแกของสถาปนิกผูสรางน้ําพุแหงนี้ ถายรูป
กับThe Cathedral Treasury หนึ่งในโบสถเกาแกที่สะสมโบราณวัตถุของพอคาวาณิชที่ไดทําการคาขายกับชาวเวนิชใน
อดีต นําทานถายรูปกับ หอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนั้นนําทานถายรูปกับ พระราชวังเรคเตอร
(Rector's Palace) พระราชวังที่สรางขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค , เรเนซองสและบาโรค ไดเวลานําทานแวะชม
และถายรูปกับสปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สรางขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส ในสมัยศตวรรษที่ 15
ปจจุบันไดใชเปนที่จัดเก็บเอกสารและสํานักงานสวนราชการ นําทานเดินผานถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกวา 398
เมตร ที่สองขางทางรายลอมไปดวยอาคารสไตลโรมัน โกธิค และรานคา รานกาแฟ รานไอศครีม รานขายของที่ระลึกตางๆ
มากมาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู เมืองโทรเกียร (Trogir)เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้งอยูใกลกับแผนดินใหญ เปนเมืองเกาแกตั้งแตสมัย
เมื่อ 380 ปกอนคริสตกาล บานเรือนไดรับอิทธิพลจากศิลปะสไตลเรเนซองคและบาโรค ซึ่งองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียน
ให เ มื อ งโทรเกี ย ร เ ปน มรดกโลกในป 1997 นํ า ท า นชม เขตเมื อ งเก า สั ม ผั ส อาคาร บ า นเรื อน ที่ ไ ด รั บอิ ท ธิ พ ลจาก
สถาปตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เชน ประตูเมือง KopnenaVrataซึ่งไดบูรณะขึ้นใหมในสมัยศตวรรษที่ 16 นําทาน
ถายรูปกับมหาวิหารเซนตลอเรนซ (St. Lawrence Cathedral) จุดเดนของมหาวิหาร คือประตูทางเขาที่แกะสลักเปน
เรื่องราวตางๆ อยางวิจิตรตระการตา
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
เขาสูที่พัก โรงแรม KATARINA หรือเทียบเทา

วันที่ 6:
เชา

โทรเกียร – ซิเบนิค – ซาเกรบ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ที่พกั
วันที่ 5:
เชา

กลางวัน
บาย

GO3 ZAG-EK003 In love Croatia 8D 5Nหน ้า 6 จาก 18

กลางวัน
บาย

ค่ํา
ที่พกั
วันที่ 7:
เชา

11.30 น.
15.25 น.

นําทานเดินทางสูเมืองซิเบนิค (Sibenik)เมืองเกามรดกโลก ปากแมน้ําทะเล เอเดรียติค นําทานชมจัตุรัสเมืองเกาซีเบนิค
จัตุรัสเมืองเกาซีเบนิค ที่ลอมรอบไปดวยอาคารเกาแกที่ถูกตัดแปลงเปนรานขายยา รานแวนตา รานเสื้อผาบูติก และอีก
มากมาย เมืองซีเบนิกแตกตางจากเมืองริมฝงทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะสรางโดยชาวกรีก กอนที่โรมันจะเขามามี
อิทธิพล ตอมาภายหลังตกเปนเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวันนี้จึงยังเห็นสถาปตยกรรมหลายแหงทั่วเมืองจะกรุน
ไปดวยกลิ่นอายสไตลเวเนเชียนอยางชัดเจน ถายรูปกับชมมหาวิหารเซนตเจมสหรือมหาวิหารเซนตจาคอบ คืออีก
หนึ่งมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยูที่เมืองซีเบนิคบนชายฝงดัลเมเชียน ซึ่งเปนสถาปตยกรรมการสอสรางในแบบ
ผสมระหวางศิลปะทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดัลเมเชีย และทัสคานี เนื่องจากใชสถาปนิกในการออกแบบถึง 3 คน
และมีความเชี่ยวชาญที่แตกตางกัน โดยสรางเสร็จในป 1535 ดวยโครงสรางที่มาจากหินปูนสีขาวลวนๆ ไมมีวัสดุอื่น
ปลอมปน ภายในเปนที่ประดิษฐานรูปปนนักบุญเจมสหรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึ่งเปน 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสู เมืองซาเกรบ (Zagreb)เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแหงทะเลเอเดรียติค ซึ่งมีความเกาแก
แฝงดวยเสนหและมนตขลัง ซาเกรบเปนเมืองแหงศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุงเรืองมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 11 ปจจุบัน
ชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใชรถรางเปน
พาหนะทั่วทั้งเมือง
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเขาสูที่พักPHOENIX HOTEL , GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา
ซาเกรบ – สนามบิน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินเที่ยวเมืองซาเกรบ ถายรูปกับมหาวิหารเซนตสตีเฟน (St. Stephen Cathedral) ซึ่งมียอดแหลมทรงกลวย
คูบนยอดวิหารตกแตงอยางงดงาม สามารถเห็นไดจากทุกมุมในซาเกรบ มหาวิหารนี้ก็ไดรับการบูรณะใหมอีกหลายครั้ง
จนกระทั่งรูปรางมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิค ดังปจจุบัน ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการบูรณะกอสรางในป ค.ศ. 1880
จากนั้นนําชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจงที่เกาแก มีสีสันสดใส มีดอกไมประดับและผลไมราคา
ถูกวางขายมากมาย นําทานสูเขต Upper Town แวะถายรูปกับ วิหารเซนตมารก (St. Marks Church)ซึ่งตั้งอยูใจกลาง
เมืองเกาซาเกรบ สรางขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงดวยกระเบื้องสีตางๆ ซึ่งเปนรูปตราสัญลักษณของซาเกรบ
โครเอเชีย สโลวีเนีย และ ดัลมาเชีย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนประเทศเดียวกัน (อดีตยูโกสลาเวีย) นําทานชมโบสถประจําเมือง
เกาเซนตแคทเธอรีน (St. Catherine) โบสถแบบบาโรกสีขาวนาประทับใจ แวะชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic
Square จัตุรัสกลางเมืองที่ลอมรอบดวยหางรานนําสมัย ชมอนุสาวรีย Ban Josip Jelacic ผูยิ่งใหญ ผูซึ่งตอสูเพื่อความ
อิสระจากชาวฮังกาเรียนเมื่อป ค.ศ. 1848
นําเดินทางสูสนามบินซาเกรบ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 130
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 31 ต.ค. 61 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 14.40 น. และถึงดูไบ
เวลา 23.05 น.***
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22.55 น.
วันที่ 8:
03.40น.

12.50 น.

***คณะเดินทางวันที่ 3 ธ.ค.61 และ 5 ธ.ค. 61 ออกเดินทาง เวลา 14.30 น. และถึงกรุง
เทพฯ เวลา 23.00 น. EK2013***
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ดูไบ – กรุงเทพ
ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK376
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 31 ต.ค. 61 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึงกรุง
เทพฯเวลา 12.35 น.***
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก
เชน กรณีที่เมืองนัน้ มีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ
ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ
หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไมสามารถ
ควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบินรวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4.กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทานทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง
5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ
แลว
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนีข้ ึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสดุ วิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ
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โปรแกรม: In love Croatia 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
กําหนดวันเดินทาง:

17-24 ก.ย.
อัตราคาบริการ

ราคา

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ

55,900.-

ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

55,900.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

8,900.-

เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ

55,900.-

เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน ทานละ

55,900.38,900.-

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศโครเอเชีย
(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินพรอมเงินมัดจําคาทัวรเปนจํานวนเงินโดยประมาณ5,500 บาท)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนทีท่ านละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันไดกต็ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เทานัน้ )
** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **

กําหนดวันเดินทาง:

8-15, 15-22, 21-28, 22-29 ต.ค., 29 ต.ค.-5 พ.ย. 61
อัตราคาบริการ

ราคา

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ

56,900.-

ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

56,900.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

8,900.-

เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ

56,900.-

เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ

56,900.-
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(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน ทานละ

39,900.-

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศโครเอเชีย
(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินพรอมเงินมัดจําคาทัวรเปนจํานวนเงินโดยประมาณ5,500 บาท)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนทีท่ านละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันไดกต็ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เทานัน้ )
** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **

กําหนดวันเดินทาง:

31 ต.ค.-7 พ.ย. 61
5-12, 6-13, 12-19 พ.ย. 61
3-10, 5-12 ธ.ค. 61
อัตราคาบริการ

ราคา

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ

49,900.-

ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

49,900.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

6,900.-

เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ

49,900.-

เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน ทานละ

49900.32,900.-

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศโครเอเชีย
(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินพรอมเงินมัดจําคาทัวรเปนจํานวนเงินโดยประมาณ5,500 บาท)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนทีท่ านละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันไดกต็ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เทานัน้ )
** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **
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อัตราคาบริการนี้รวม
คาตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวน
วันและอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงือ่ นไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัตเิ หตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท(ตามเงื่นไขกรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได **
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง(ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
คาใชจา ยสวนตัวอาทิเชนคาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,คาน้ําหนักเกินจากทางสายการ
บินกําหนดเกินกวา 30ก.ก.และมากกวา 2ชิ้น, คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมี
คาที่สูญหายในระหวางการเดินทางเปนต
คาธรรมเนียมน้าํ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
ราคาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกนประเทศโครเอเชีย
(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินพรอมเงินมัดจําคาทัวร เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท)
คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิน่ (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอคน ตอวัน : 8 x 3 = 24 ยูโร )
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย(18 ยูโร)
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เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000บาทโดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้งหากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ , มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทาง
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสว นทีเ่ หลือ
ทางบริษทั ขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมตั ิวีซา หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษทั ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้ จริงเหต
ขอมูลเบือ้ งตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณาของสถานทูตงาย
ขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนา
เพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวาง
การพิจารณาอนุมัติวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยู
เทานั้น
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่น
คํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือ
เปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม
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ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มี
รางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่ นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม
จํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน
ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ
ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพัก
ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3
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2.
3.
4.

ทานซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน อาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริมหรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจาก
โรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู
กับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (โครเอเชีย)
ใชเวลาทําการอนุมตั ิวีซานับจากวันยื่นประมาณ 21 วันทําการ
ยื่นวีซาไมตองแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ)เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทาง
ราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต
และระหวางรอผลการอนุมตั ิวซี า ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเ รื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา อยางนอย 2 หนา อายุ
การใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับและหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู ตา งประเทศ กรุณ าแจ งเจาหนาที่ ของทางบริ ษัท ใหท ราบทัน ที เพราะการยื่ นขอวีซ าจะมีเงื่ อนไข และ
ข อ กํ า หนดของทางสถานทู ต ต อ งการเพิ่ ม เติ ม และ บางสถานทู ต อาจไม ส ามารถยื่ น ขอวี ซ า ในประเทศไทยได
ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย***
2. รูปถายรูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไม
เกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง
3.1.1ใชหนังสือรับรองสถานะทางการเงินBANK CERTIFICATEที่ออกจากทาง
ธนาคาร (ตองสะกดชื่อใหตรงตามหนาพาสปอรต ตองมีตราประทับ และลายเซ็นจาก
ธนาคาร)กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วันและใชยื่น
ไดไมเกิน 15 วันหลังจากธนาคารออกให(สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเลมจริงของ
ทานในบางกรณี)
3.1.2สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ ไปสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดิน
บัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอ
เปน Statement เทานั้น)
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พี่นองที่มีสายเลือดเดียวกัน
หรือสามีภรรยา เทานั้น)
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statementยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจา ย
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3.2.2. ตองทํา BANK GUARANTEEที่ออกจากทางธนาคารเทานัน้ (เปนบัญชีเดียวกันกับสําเนาสมุดบัญชี) ฉบับภาษาอังกฤษโดย
ระบุชื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชีออก
คาใชจา ยให(ผูเดินทาง)ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรตกรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงาน
ประมาณ 3 วันและใชยื่นไดไมเกิน 15 วันหลังจากธนาคารออกให
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
4. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการหนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ ดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตาํ แหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต
ใชคาํ วา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต)
ใชคาํ วา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
**กรณีศกึ ษาอยูตา งประเทศ ตองใชหนังสือรับรองการเรียนตัวจริง เทานั้น**
5. เอกสารสวนตัว
- สําเนาทะเบียนบาน
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตา่ํ กวา 18 ป)
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุ
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบตุ รเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรต
บิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบ่ ิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอาํ นาจ
ปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี passport ***
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- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทา นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานัน้
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทกุ เวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเประเทศโครเอเชีย
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..………………………………………………
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….……………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………
6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..……………………………………………
7. สัญชาติปจจุบัน ..................................สัญชาติโดยกําเนิดหากตางจากปจจุบัน…………………………..
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แตงงาน (จดทะเบียน)แตงงาน (ไมจดทะเบียน)
หยา แยกกันอยู
หมาย
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู( หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูข อ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………………
หมายเลขโทรศัพทมือถือ..............................................อีเมล.......................................
12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน
..........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….……
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14. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา หรือไม
ไมเคย

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

15. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง
มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)
กรุณาระบุชื่อ .............................................
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
…………………………………………………..….
เงินสด
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เช็คเดินทาง
เงินสด
บัตรเครดิต
ที่พักที่มีผูจัดหาให
ชําระคาที่พักลวงหนาแลว
คาใชจา ยทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให
ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว
ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
************************************************
หมายเหตุ การอนุมัตวิ ีซาเปนดุลพินจิ ของทางสถานทูต ทางบริษทั ไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิน้ ทั้งนี้บริษัทเปนเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น
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