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Greatest Croatia 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
• ชมความอลงัการของธรรมชาตทิีอ่ทุยานพลติวเิซ ่(Plitvice National Park)  

• เทีย่วซาดาร ์(Zadar) เมอืงสปลทิ (Split) เมอืงสตอน (Ston) เมอืงโทรเกยีร ์(Trogir) เมอืงซเิบนคิ 

(Sibenik) เมอืงชายทะเลทีง่ดงามดว้ยธรรมชาตแิละสถาปตัยกรรม  

• เดนิเลน่ทีเ่มอืงดบูลอฟนกิ (Dubrovnik) เมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บัสมญานามวา่ ไขม่กุแหง่ทะเลเอเดรี

ยตกิ  

• พกัดบูลอฟนกิ 2 คนื 

• น ัง่กระเชา้ สู ่SRD HILL จดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของเมอืงดบูรอฟนคิ  

 เทีย่วซาเกรบ (Zagreb) เมอืงหลวงของโครเอเชยี 

 

ราคาเร ิม่ตน้    59,900.- 
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         ก าหนดการเดนิทาง     
          
วนัที ่   3-11, 17-26 ก.ย. 61 59,900.- 

วนัที ่   8-16, 15-23 ต.ค. 61 59,900.- 

                                                                    

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – ซาเกรบ – โอพาเทยี ✈ ✈ O GRAND ADRIATIC I 

3 โอพาเทยี – อทุยานแหง่ชาตพิรติวเิซ ่– ซาดาร ์ O O O KOLOVARE 

4 ซาดาร ์– สปลทิ – พระราชวังดโิอคลเีธีย่น – สตอน – ดบูรอฟนคิ O X O DUBROVNIK ADRIA   

5 ดบูรอฟนคิ – น่ังกระเชา้จดุชมววิ – เขตเมอืงเกา่  O O X DUBROVNIK ADRIA 

6 ดบูรอฟนคิ – โทรเกยีร ์– ซเิบนคิ O O O PUNTA VODICE   

7 ซเิบนคิ – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมอืง  O O X PHOENIX   

8 ซาเกรบ – สนามบนิ O ✈ ✈  

9 ดไูบ – กรงุเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

 

    โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ  

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2: ดไูบ – ซาเกรบ – โอพาเทยี  

01.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 385 

04.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

08.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุซาเกรบ โดยเทีย่วบนิที ่EK129  

12.35 น.
  

ถงึสนามบนิกรงุซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชยี(Croatia) (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 

ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 28 ตุลาคม 2561) น าท่านออกเดนิทางสู่แควน้อสิเตรยี 

(Istria) ชมเมอืงโอพาเทยี (Opatija) เป็นเมอืงท่องเทีย่วตัง้อยูท่างฝ่ังตะวันตกรมิทะเลอาเดรยีตกิ 

มบีา้นพักตากอากาศสไตลอือสเตรยีทีเ่รยีงรายอยู่ตามชายฝ่ัง น าท่านเทีย่วชมเมอืงทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ย

มนตเ์ส่นหข์องบา้นพักรมิชายฝ่ัง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญงิสาวกบันกนางนวล (Maiden with the 

Seagull) เป็นรปูปัน้หญงิสาวทีง่ดงามทีม่นีกนางนวลเกาะอยูท่ีม่อื 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GRAND ADRIATIC หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่3: โอพาเทยี – อทุยานแหง่ชาตพิรติวเิซ ่– เมอืงซาดาร ์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาตพิรติวเิซ่ (Plitvice National Park) ซึง่ไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิอทุยานนีม้พีืน้ทีป่ระมาณ 29,482 เฮคเตอร ์

หรอืประมาณ 295 ตารางกโิลเมตร โดย 223 ตารางกโิลเมตรเป็นพืน้ทีป่่าและพืน้น ้าครอบคลมุประมาณ 

2.17 ตารางกโิลเมตร มทีะเลสาบสเีธอรค์อยซถ์งึ 16 แห่งทีม่คีวามงดงามแตกต่างกัน น าท่านเขา้ชม

ความงามของอุทยาน Lower Lake โดยล่องเรอืขา้มทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีที่

ทะเลสาบเป็นน ้าแข็งจนไม่สามารถล่องเรอืได ้ทางบรษัิทคนืเงนิท่านละ 5ยโูร*** ซึง่เป็นทะเลสาบที่

ใหญ่ทีสุ่ดในอทุยานแห่งนี้ อกีทัง้ยังเป็นทะเลสาบทีเ่ชือ่มระหว่างอทุยานตอนล่างขึน้สูท่ะเลสาบชัน้บน

ของอุทยาน เพลดิเพลนิกับธรรมชาตอิันงดงามและความอลังการของ Lower Lake ที่ประกอบดว้ย

ทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นตน้ น าท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตาม

ทางเดนิสะพานไมท้ีเ่ชือ่มแตล่ะทะเลสาบเขา้ดว้ยกนั ชม Veliki Slip ชมน ้าตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในอทุยานมี

ความสงูถงึ 70 เมตร 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หมหูนั)  

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาดาร ์(Zadar) เมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรม์ากว่า 3,000 ปีมาแลว้ และเป็นเมอืง

ท่าส าคัญซึง่ตัง้อยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรยีตคิ ที่มบีทบาทมาตัง้แต่สมัยโรมันจนถงึ

ปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ส าคัญประจ าเมืองโบสถอ์นาสตาเชีย (The Cathedral of St. 

Anastasia) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลกิสรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่5-6 ในยคุโรมาเนสก ์เป็นโบสถท์ีใ่หญ่

ทีสุ่ดในแควน้ดัลมัลเชยี น าท่านชมบรเิวณดา้นนอกโบสถเ์ซนต ์โดแนท  ซึง่เป็นโบสถส์ าคัญประจ า

เมอืงอกีแห่งหนี่ง ชมโรมันฟอรัมหรอืย่านชมุชนของโรมันเมือ่สองพันปีกอ่นทีนั่กโบราณคดไีดใ้ชค้วาม

อตุสาหะในการขดุคน้พบหลักฐานส าคัญตา่งๆ ทัง้ทีอ่ยูอ่าศัยชาวโรมนั  

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
 

       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก PINIJIA หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่4: ซาดาร ์– สปลทิ – พระราชวงัดโิอคลเีธีย่น – สตอน – ดบูรอฟนคิ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสปลทิ (Split) เมอืงใหญเ่ป็นอนัดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึง่อยูใ่นแควน้ดัลเมเชยี 

อนัเป็นตน้ก าเนดิของสนัุขพันธุด์ัลมาเชีย่นทีโ่ด่งดัง เทีย่วชมเมอืงสปรทิ ทีส่รา้งรายลอ้มพระราชวังดโิอ

คลีเธี่ยน ประกอบดว้ย ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส ์สรา้งในสมัยครสิต์ศตวรรษที่ 15 อาคาร

บา้นเรอืนเก่าแก่ต่างๆ น าท่านชมยา่น People Square ศูนยก์ลางทางธุรกจิและ การบรหิาร น าท่าน

ชมพระราชวงัดโิอคลเีธีย่น (Diocletian Palace) องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สรา้งขึน้จากพระประสงคข์องจักรพรรดิด์โิอคลเีธีย่นแหง่โรมนั ซึง่ตอ้ง    การ

สรา้งพระราชวังส าหรับบัน้ปลายชวีติของพระองค ์หลังจากสละบัลลังก ์ภายในพระราชวังประกอบดว้ย

วหิารจปิูเตอร ์(Catacombes) สสุานใตด้นิทีม่ชี ือ่เสยีง และวหิารต่างๆ น าท่านชมหอ้งโถงกลางซึง่มี

ทางเดนิทีเ่ชือ่มต่อสูห่อ้งอืน่ๆ ชมลาน Peristyle ซึง่ลอ้มดว้ยเสาหนิแกรนติ 3 ดา้น และเชือ่มต่อดว้ย

โคง้เสาทีต่กแต่งดว้ยชอ่ดอกไมส้ลักอยา่งวจิติร สวยงามชมยอดระฆงัแหง่วหิาร (The Cathedral 

Belfry) แทน่บชูาของเซนตโ์ดมนัิส และเซนตส์ตาดอิสุ ซึง่อยูภ่ายในวหิาร  

เทีย่ง       อสิระอาหารกลางวัน  
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงสตอน (Ston) เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งของอาหารทะเลรสเลศิ และมฟีารม์

เลีย้งหอยนางรมทีม่ชี ือ่เสยีง โดยทา่นจะไดช้มิหอยนางรมสดๆจากฟารม์พรอ้มจบิไวนช์ ัน้ด ีซึง่เมอืง

สตอนเป็นเมอืงทีเ่ปรยีบเสมอืนตัวแทนของประวัตศิาสตรส์ถาปัตยกรรมยคุกลางคอืก าแพงเมอืงโบราณ 

ซึง่ถกูสรา้งขึน้เพือ่ลอ้มรอบเมอืง โดยก าแพงโบราณแห่งนีใ้ชเ้วลาในการกอ่สรา้งก าแพงนีป้ระมาณ 200 

ปี มคีวามยาวมากกว่า 5.5 กโิลเมตร แมว้่าในอดตีนัน้ตัวก าแพงเคยถูกระเบดิในสงครามปี ค.ศ. 1991 

และแผน่ดนิไหวเมือ่ปี ค.ศ. 1996 แตก่็สามารถคงอยูม่าจนไดถ้งึทกุวันนี้  

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยนางรม)  

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกดูบรอฟนคิ (Dubrovnik) โดยเดนิทางเรยีบชายฝ่ังทะเลเอเดรี

ยตกิ เดนิผ่านบรรยากาศรมิชายฝ่ังทะเลทีม่บีา้นเรอืนหลังคากระเบือ้งสแีสดสลับตามแนวชายฝ่ัง โดย

เมอืงดูบรอฟนิคไดช้ือ่ว่าเป็นหนึ่งในเมอืงเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม ไขมุ่กแห่งทะเลเอเดรี

ยตกิ เป็นเมอืงทีม่อี านาจทางทะเลตัง้แต่ศตวรรษที ่13 และมคีวามเจรญิรุง่เรอืงทางการคา้ จงึไดส้รา้ง

ความยิง่ใหญ่ใหโ้ดดเด่น ดว้ยการตกแต่งพระราชวัง สรา้งโบสถ ์วหิาร จัตุรัส น ้าพุ และบา้นเรอืนต่างๆ 

และไดรั้บการบรูณะและปรับเปลีย่นอยา่งงดงามตามยคุสมยั 

         เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DUBROVNIK ADRIA  หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่5: ดบูรอฟนคิ – น ัง่กระเชา้จดุชมววิ – เขตเมอืงเกา่  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน ัน้น ัง่กระเชา้ สู ่SRD HILL จุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดของเมอืงดบูรอฟนคิ ท่านจะไดถ้่ายรปูเมอืง

เก่าดูบรอฟนิคจากมุมสูง ภูมทิัศน์ที่รายลอ้มดว้ยน ้าทะเลสฟ้ีาใสดุจราวแสงสะทอ้นของครสิตอลโอบ

ลอ้มเมอืงเกา่ไว ้ดว้ยความสวยงามของบา้นเรอืนสขีาว มงุดว้ยหลังคาสสีม้ อนัเป็นภาพทีเ่ป็นเอกลักษณ์

ของเมอืงดบูรอฟนคิทีพ่ลาดไมไ่ด ้  

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

บา่ย จากนัน้พาทา่นเดนิชมเสน่หข์องเขตเมอืงเกา่ (Old Town) ซึง่องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมอืงเก่ามป้ีอมปราการโบราณความยาว 190 เมตร

ลอ้มรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงที่ความโด่งดังเทียบไดก้ับแกรนด์แคนย่อนหรอืแกรนด์คาแนล

แห่งเวนสิ น าท่านเดนิลอดประตู Pile Gate ทีม่รีูปปั้นของนักบุญ เซนตเ์บลส นักบญุประจ าเมอืง เพือ่

เขา้สู่ใจกลางเมืองเก่า ชมน า้พุ  Onofrio ซึง่เป็นตั ้งเป็นเกียรติแก่ของสถาปนิกผูส้รา้งน ้ าพุแห่ง

นี้ ถา่ยรูปกบัThe Cathedral Treasury หนึง่ในโบสถเ์กา่แกท่ีส่ะสมโบราณวัตถุของพ่อคา้วาณชิที่

ไดท้ าการคา้ขายกับชาวเวนิชในอดีต น าท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ  (Bell Tower 

Clock) จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบัพระราชวงัเรคเตอร ์(Rector's Palace) พระราชวังทีส่รา้งขึน้โดย

ผสมผสานศลิปะทัง้แบบโกธคิ, เรเนซองสแ์ละบาโร๊ค ไดเ้วลาน าท่านแวะชมและถ่ายรูปกับสปอนซา 

พาเลส (Sponza Palace) สรา้งขึน้โดยศลิปะแบบโกธคิ เรเนซองส ์ในสมัยศตวรรษที ่15 ปัจจบุนัได ้

ใชเ้ป็นทีจั่ดเก็บเอกสารและส านักงานสว่นราชการ น าทา่นเดนิผ่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 

398 เมตร ทีส่องขา้งทางรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตลโ์รมัน โกธคิ และรา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี 

รา้นขายของทีร่ะลกึตา่งๆ มากมาย 

ค า่       อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DUBROVNIK ADRIA หรอืเทยีบเทา่     
 

วนัที ่6: ดบูรอฟนคิ – โทรเกยีร ์– ซเิบนคิ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโทรเกยีร ์(Trogir) เมอืงขนาดเล็กบนเกาะทีต่ัง้อยู่ใกลก้ับแผ่นดนิใหญ่ เป็น
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เมอืงเกา่แกต่ัง้แตส่มยัเมือ่ 380 ปีกอ่นครสิตกาล บา้นเรอืนไดรั้บอทิธพิลจากศลิปะสไตลเ์รเนซองคแ์ละ

บาโร๊ค ซึง่องค์การยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงโทรเกยีรเ์ป็นมรดกโลกในปี 1997 น าท่านชม เขต

เมอืงเก่า สัมผัสอาคาร บา้นเรอืน ที่ไดรั้บอทิธพิลจากสถาปัตยกรรมกรกีและโรมันโบราณ เช่น ประตู

เมอืง Kopnena Vrata ซึง่ไดบ้รูณะขึน้ใหมใ่นสมยัศตวรรษที ่16 น าทา่นถา่ยรปูกบัมหาวหิารเซนตล์อ

เรนซ ์(St. Lawrence Cathedral) จุดเด่นของมหาวหิาร คอืประตูทางเขา้ทีแ่กะสลักเป็นเรือ่งราว

ตา่งๆ อยา่งวจิติรตระการตา 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซเิบนคิ (Sibenik) เมอืงเกา่มรดกโลก ปากแมน่ ้าทะเล  เอเดรยีตคิ น าทา่นชม

จัตุรัสเมอืงเก่าซเีบนคิ จตัุรสัเมอืงเกา่ซเีบนคิ ทีล่อ้มรอบไปดว้ยอาคารเก่าแก่ทีถู่กตัดแปลงเป็นรา้น

ขายยา รา้นแว่นตา รา้นเสือ้ผา้บูตกิ และอกีมากมาย เมอืงซเีบนกิแตกต่างจากเมอืงรมิฝ่ังทะเลอะเดรี

ยตกิทั่วไปเพราะสรา้งโดยชาวกรกี ก่อนทีโ่รมันจะเขา้มามอีทิธพิล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมอืงขึน้ของ

เวเนเชยีน หรอืเวนซิ ทุกวันนี้จงึยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมอืงจะกรุ่นไปดว้ยกลิน่อายสไตล์

เวเนเชยีนอยา่งชดัเจน ถา่ยรูปกบัชมมหาวหิารเซนตเ์จมสห์รอืมหาวหิารเซนตจ์าคอบ คอือกีหนึง่

มรดกโลกของประเทศโครเอเชยี ตัง้อยู่ทีเ่มอืงซเีบนคิบนชายฝ่ังดัลเมเชยีน ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมการ

สอ่สรา้งในแบบผสมระหวา่งศลิปะทางตอนเหนอืของประเทศอติาล ีดัลเมเชยี และทัสคาน ีเนื่องจากใช ้

สถาปนกิในการออกแบบถงึ 3 คน และมคีวามเชีย่วชาญทีแ่ตกต่างกัน โดยสรา้งเสร็จในปี 1535 ดว้ย

โครงสรา้งทีม่าจากหนิปนูสขีาวลว้นๆ ไมม่วีัสดอุืน่ปลอมปน ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานรปูปั้นนักบญุเจมส์

หรอืจาคอบตามภาษาโครแอต ซึง่เป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซ ู

ค า่       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PUNTA VODICE  หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่7: ซเิบนคิ – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมอืง  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดนิแดนแห่งทะเล       

เอเดรยีตคิ ซึง่มคีวามเก่าแก่แฝงดว้ยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมอืงแห่งศลิปวัฒนธรรมและ

เจรญิรุ่งเรืองมาตั ้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันชาวโครเอเชีย มีวถิีชีว ิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญ

โดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรงุซาเกรบสะดวกสบาย นยิมใชร้ถรางเป็นพาหนะทั่วทัง้เมอืง 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าท่ าน เดิน เที่ ย ว เมือ งซ าเก รบ  ถ่ าย รูป กับมหาวิห ารเซ นต์สตีเฟ น    (St. Stephen 

Cathedral)  ซึง่มยีอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวหิารตกแต่งอยา่งงดงาม สามารถเห็นไดจ้ากทุกมุม

ในซาเกรบ มหาวหิารนี้ก็ไดรั้บการบูรณะใหมอ่กีหลายครัง้ จนกระทั่งรูปร่างมหาวหิารงดงามในรูปแบบ   

นิโอ-โกธคิดังปัจจุบัน ซึง่ไดรั้บอทิธพิลจากการบูรณะก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1880 จากนั้นน าชมตลาด

กลางเมอืง (Dolac Market) ตลาดกลางแจง้ทีเ่กา่แก ่มสีสีันสดใส มดีอกไมป้ระดับและผลไมร้าคา

ถกูวางขายมากมาย  

ค า่        อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย  

       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PHOENIX หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่8: ซาเกรบ – สนามบนิ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

กลางเมืองเก่าซาเกรบ สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงดว้ยกระเบื้องสีต่างๆ ซึง่เป็นรูปตรา
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สญัลักษณ์ของซาเกรบ โครเอเชยี สโลวเีนยี และ ดัลมาเชยี ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นประเทศเดยีวกนั (อดตี

ยูโกสลาเวีย) น าท่านชมโบสถป์ระจ าเมอืงเก่าเซนตแ์คทเธอรนี (St. Catherine) โบสถ์แบบ

บาโรกสขีาวน่าประทับใจ แวะชมจตัุรสั Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมอืงทีล่อ้มรอบดว้ย

หา้งรา้นน าสมัย ชมอนุสาวรยี ์Ban Josip Jelacic ผูย้ ิง่ใหญ่ ผูซ้ ึง่ต่อสูเ้พื่อความอสิระจากชาวฮัง

กาเรยีนเมือ่ปี ค.ศ. 1848  

11.00 น. น าเดนิทางสูส่นามบนิซาเกรบ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

15.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK130 

22.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ 

วนัที ่9: ดไูบ – กรงุเทพฯ  

02.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่EK384 

12.30 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั 

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 
 



GO3 ZAG-EK002  Greatest Croatia 9D 6N                             หนา้ 7 จาก 13 

โปรแกรม : Greatest Croatia 9 วนั 6 คนื     

โดยการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           3-11, 17-26 ก.ย. 61  

    8-16, 15-23 ต.ค. 61   

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

 ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ             41,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโครเอเชยี 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 5,500 บาท) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ ค่าซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีสู่ญ

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโครเอเชยี (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิพรอ้มเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 5,500 บาท)  

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ  (20 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครือ่งบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จ ึงอาจท าให้ห ้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่

ตดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น 

อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจาก

โรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมี

การแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับ

การออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศโครเอเชยี 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 21 วนัท าการ  

ยืน่วซีา่ไมต่อ้งแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและ

ทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
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ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

3.1.1 ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ที่

ออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีราประทับ และลายเซน็จากธนาคาร) 

กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ เวลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วันหลังจากธนาคาร

ออกให ้(สถานทตูอาจขอดสูมดุเงนิฝากเลม่จรงิของทา่นในบางกรณี) 

3.1.2 ส าเนาสมดุบัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไปสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน 

(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 

7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

 

 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ที่

มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 
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3.2.2 ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (เป็นบญัชเีดยีวกนักบัส าเนาสมดุบญัช)ี 

ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วัน 

หลังจากธนาคารออกให ้  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

**กรณีศกึษาอยูต่า่งประเทศ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการเรยีนตัวจรงิ เทา่นัน้** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ี

passport *** 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่  
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7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เประเทศโครเอเชยี 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

15. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 
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      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


