
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหัศจรรย์ CROATIA 



 

 
 
 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
17.30 น.       พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เคาท์เตอร์ U ประตู 9Turkish Airlines 

(TK) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

22.35น.         ออกเดินทาง สู่ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 65  *** พีเรียตตั้งแต่ เดือน พ.ค.63 เป็นต้นไป           
ออกเดินทางเวลา 23.00 น. เที่ยวบินที่ TK 69 ถึงอิสตันบูล เวลา 05.20 น. **** 

 
 

วันที่สอง            ท่าอากาศยานอิสตันบูล • ซาเกรบ • พลิตวิเซ่                                                (-/กลางวัน/เย็น) 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก ***เพื่อเปลี่ยนเครื่อง*** 

08.05 น.         ออกเดินทางต่อสู่ กรุงซาเกรบ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์   เที่ยวบินที่ TK1053          

  *** พีเรียดตั้งแต่ เดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป  ออกเดินทางเวลา 07.05 น.  ****     

 



 

 
 
 

 

08.15 น. ถึงสนามบินกรุงซาเกรบ ( ZAGREB ) ประเทศ โครเอเชีย (CROATIA) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  

 จากนั้น          น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ  (ZAGREB ) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค 

ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่

สมัยศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุง

ซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะทั่วทั้งเมือง    กรุงซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง UPPER 

TOWN ทีส่ร้างข้ึนสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็นสัญลักษณ์ เขต  LOWER TOWN   ที่สร้างขึ้นในสมัย

ศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหม่ที่สร้างสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง น าท่านสู่เขต UPPER TOWN  ชม

วิหารเซนต์มาร์ก ( ST.MARKS CHURCH  ) ที่มีหลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุค

กลาง ถือเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจ าเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน  (ST. CATHERINE ) 

บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของท าเนียบประธานาธิบดี ( President Palace  )  น าชมก าแพงหินโบราณยุค

คริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมือง เก่าที่คงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารที่ไม่ถูกเผาท าลายเมื่อไฟ

ไหม้ครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2274 

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือที่ 1 ) 



 

 
 
 

 

 

ถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (ST. STEPHEN CATHEDRAL) ซึ่งมียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหาร

ตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นได้จากทุกมุมในซาเกรบ มหาวิหารนี้ก็ได้รับการบูรณะใหม่อีกหลายครั้ง 

จนกระทั่งรูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบนิโอ-โกธิคดังปัจจุบัน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการบูรณะก่อสร้างในปี 

ค.ศ. 1880   แวะชมจัตุรัส  TRG BAN JELACIC SQUARE  จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านน าสมัย 

ชมอนุสาวรีย์ BAN JOSIP JELACIC  ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งต่อสู้เพ่ือความอิสระจากชาวฮังกาเรียนเมื่อปี ค.ศ. 1848 

จากนั้นน าชม ตลาดกลางเมือง ( DOLAC MARKET  ) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส มีดอกไม้ประดับ

และผลไม้ราคาถูกวางขายมากมาย    

 

จากนั้น               น าท่านออกเดินทางสู่เมืองพลิตวิเซ ่(PLITVICE) แห่งแคว้น ISTRIA & KVARNER  



 

 
 
 

 

                     (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  

ค่ า บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม  (ม้ือที่ 2 ) 

ที่พัก           JEZERO HOTEL  หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สาม พริตวิเซ่ • อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ •  เมืองซาดาร์           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 3 ) 

 

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ ( PLITVICE NATIONAL PARK ) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจาก

องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานนี้มีพ้ืนที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 

ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพ้ืนที่ป่าและพ้ืนน้ าครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มี

ทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งที่มีความงดงามแตกต่างกัน น าท่านเข้าชมความงามของอุทยาน Lower 

Lake โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ JEZERO KOZJAK  ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุทยานแห่งนี้ อีกท้ังยัง 



 

 
 
 

 

เป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างขึ้นสู่ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอัน

งดงามและความอลังการของ Lower Lake ที่ประกอบด้วยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ 

Kaluderovac เป็นต้น น าท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน 

ชม  VELIKI SLIP  ชมน้ าตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ม้ือที่ 4 ) 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ ( ZADAR ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 

3,000 ปีมาแล้ว และเป็นเมืองท่าส าคัญซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมา

ตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ส าคัญประจ าเมือง โบสถ์อนาสตาเชีย (  THE 

CATHEDRAL OF ST.ANASTASIA ) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5-6 ในยุคโร

มาเนสก์ เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ที่สุดในแคว้นดัลมัลเชีย น าท่านชมบริเวณด้านนอก โบสถ์เซนต์ โดแนท ซึ่งเป็นโบสถ์ 



 

 
 
 

 

ส าคัญประจ าเมืองอีกแห่ง หนี่ง ชมโรมันฟอรัมหรือย่านชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปีก่อนที่นักโบราณคดีได้ใช้

ความอุตสาหะในการขุดค้นพบหลักฐานส าคัญต่างๆ ทั้งท่ีอยู่อาศัยชาวโรมัน 

ค่ า           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน่ (ม้ือที่ 5 ) 

ที่พัก KOLOVARE   หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วันที่ส่ี ซาดาร์ • ซิเบนิค •  โทรเกียร ์•  สปลทิ   • ดูโกโพลิเย                                      (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 6 ) 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองซิเบนิค ( SIBENIK ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแม่น้ า

ทะเล เอเดรียติค น าชมตัวเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอะเดรียติคที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเว

นิส  และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ Dalmatia เป็นที่รวมศิลปะโบราณยุคก่อน  ประวัติศาสตร์ มากมาย 

ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ หรือ เซนต์เจมส(์ST. JACOB CATHEDRAL ) อันงดงาม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยเรอ 



 

 
 
 

 

เนสซองต์ในปี ค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปิน Jura 

Dolmatinae โบสถ์นี้มีเอกลักษณ์ด้วยโคมหลังคาของมหาวิหารตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดับโดดเด่นรอบ

มหาวิหาร  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ ( TROGIR ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  เมือง

ขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเมื่อ 380 ปีก่อนคริสตกาล บ้านเรือน

ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสไตล์เรเนซองค์และบาโร๊ค ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์เป็นมรดก

โลกในปี 1997 น าท่านชม เขตเมืองเก่า สัมผัสอาคาร บ้านเรือน ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและ

โรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง Kopnena Vrata ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 น าท่าน ถ่ายรูปกับ

มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ ( ST. LAWRENCE CATHEDRAL ) จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเข้าที่

แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองสปลิท ( SPLIT )         (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยู่ในแคว้นดัลเมเชีย อันเป็นต้น

ก าเนิดของสุนัขพันธุ์ดัลมาเชี่ยนที่โด่งดัง 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือที่ 7 ) 

 เที่ยวชมเมืองสปลิท ที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ประกอบด้วย ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ 

สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่  15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ น าท่านชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน 

DIOCLETIAN PALACE องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 สร้างขึ้น

จากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแห่งโรมัน ซึ่งต้อง การสร้างพระราชวังส าหรับบั้นปลายชีวิตของ

พระองค์ หลังจากสละบัลลังก์ ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยทางเข้าหลัก หรือ GOLDEN GATE, มหาวิหาร 



 

 
 
 

 

เทพเจ้าจูปีเตอร์, โบสถ์แห่ง เทพวีนัส, วิหารเซ็นต์ดอมนิอุส (CATHEDRAL OF ST.DOMNIUS) ที่จัดเรียงราย

กันอย่างลงตัว ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหาร จากเมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 

และสิ่ ง  ก่อสร้ างที่มีชื่ อ เสียง  เช่น  รูปภาพแกะสลักสมัย  VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ 

RENAISSANCE TOWN HALL ทีส่ร้างข้นในศตวรรษ 15 เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้ง 

ค่ า           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือที่ 8 ) 

จากนั้น          น าท่านเดินทางสู่เมืองดูโกโพลิเย  (DUGOPOLJE) เพ่ือน าท่านเข้าสู่ที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) 

ที่พัก HOTEL KATARINA หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วันที่ห้า     ดูโกโพลิเย   •  โมสตาร์ •  สตอน • นีอุม                                       (เช้า /กลางวัน /เย็น ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 9 ) 



 

 
 
 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโมสตาร์ ( MOSTAR )     (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) ประเทศบอสเนียและ

เฮอเซโกวีน่า เมืองโมสตาร์ เป็นเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับ

โครแอต โมสตาร์เป็นเมืองที่ ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น้ าเนเรทวา (Neretva) ซึ่ง

เปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าจะเป็นส่วนของศาสนา

อิสลามคือเป็นส่วนที่เป็นที่ตั้งของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบ

คาทอลิก อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์และที่อยู่ของนักบวช ปัจจุบันโมสตาร์เป็นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่ง

หนึ่งประเทศของบอสเนีย ค าว่า โมสตาร์ มาจากค าว่า “The Bridge Keepers” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่

คอยดูรักษาสะพานที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ า เนเรทว่า ชมบ้านแบบเติร์ก  ( TURKISH HOUSE ) ซึ่งเหลืออยู่เพียง

ไม่กี่หลังในโมสตาร์ ปัจจุบันเจ้าของบ้านยังคงเป็นชาวบอสเนียเชื้อสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินเลือกซื้อ

ของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ม้ือที่ 10 ) 



 

 
 
 

 

 น าท่ าน เดินทางสู่  เ มือง

สตอน (STON)       (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชม. ) 

เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ

อาหารทะเลรสเลิศ และมี

ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมที่มี

ชื่อเสียง โดยท่านจะได้ ชิม

หอยนางรมสดๆจากฟาร์ม

พร้อมจิบไวน์ชั้นดี ซึ่งเมือง

ส ต อ น เ ป็ น เ มื อ ง ที่

เปรียบเสมือนตัวแทนของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมยุคกลางคือก าแพงเมืองโบราณ ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพ่ือ

ล้อมรอบเมือง โดยก าแพงโบราณแห่งนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างก าแพงนี้ประมาณ 200 ปี มีความยาวมากกว่า 

5.5 กิโลเมตร แม้ว่าในอดีตนั้นตัวก าแพงเคยถูกระเบิดในสงครามปี ค.ศ. 1991 และแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 

1996 แต่ก็สามารถคงอยู่มาจนได้ถึงทุกวันนี้   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองนีอุม (NEUM)  (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที ) 

ค่ า              บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม  (ม้ือที่ 11 ) 

ที่พัก                   GRAND HOTEL NEUM  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 



 

 
 
 

 

วันที่หก นีอุม • ดูบรอฟนิค • เขตเมืองเก่า • สนามบิน                                                   (เช้า/ - /-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 12 ) 

 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดก

โ ล ก ดู บ ร อ ฟ นิ ค  ( 

DUBROVNIK ) (ใ ช้ เ ว ล า

เดินทางประมาณ 1.15 ชม. ) 

โดย เดินทาง เรียบชายฝั่ ง

ทะเลเอเดรียติก ตื่นตาตื่นใจ

กับบรรยากาศรมชายฝั่ ง 

ทะเล ที่มีบ้านเรือนหลังคา

กระเบื้องสีแสด สลับตาม

แนวชายฝั่งเป็นระยะๆ ถึง

เมืองดูบรอฟนิค น าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าที่ได้รับการเปิดให้บริการหลังจากที่โดนท าลายลงไปในสงคราม 

YUGOSLAVIA WAR ในปี  ค.ศ. 1991 ซึ่ง ท่านจะได้บันทึกภาพตัวเมืองเก่าจากจุดพาโนรามาได้ในแบบ 

POSTCARD VIEW 

เที่ยง               อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

 



 

 
 
 

 

จากนั้น           น าท่านเดินชมเสน่ห์ของ เขตเมืองเก่า ( OLD TOWN ) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส น าท่านเดินลอด
ประตู PILE GATE  ที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจ าเมือง เพ่ือเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า  

ชมน้ าพุ  ONOFRIO  ซึ่งเป็นตั้งเป็น  เกียรติ
แก่ของสถาปนิกผู้สร้างน้ าพุแห่งนี้ ถ่ายรูปกับ 
THE CATHEDRAL TREASURY  ห นึ่ ง ใ น
โบสถ์เก่าแก่ที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้า
วาณิชที่ได้ท าการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต 
น าท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ ( BELL 
TOWER CLOCK ) จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ
พระราชวังเรคเตอร์             ( RECTOR’S 
PALACE ) พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยผสมผสาน
ศิลปะท้ังแบบโกธิค, เรเนซองส์และบาโร๊ค   



 

 
 
 

 

แวะชมและถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส ( SPONZA PALACE ) สร้างข้ึนโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ใน
สมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารและส านักงานส่วนราชการ น าท่านเดินผ่านถนนสตราดัน 
ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมัน โกธิค และร้านค้า ร้านกาแฟ 
ร้านไอศครีม ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย  

 สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลา
ในการเลือกซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

20.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK440   **บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **   

                    *** พีเรียดตั้งแต่ เดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.05 น. ถึงอิสตันบูล เวลา 23.55 น. 

               
วันที่เจ็ด          กรุงเทพฯ    

00.25 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก   ( เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ให้ท่านผ่อน
คลายอริยบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง 

01.50 น. ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK68  **บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง**    
*** พีเรียดตั้งแต่ เดือน เม.ย 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 01.25 น. ถึงประเทศไทย เวลา 15.00 น.               

15.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ 
 

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

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรือ
อาจะมีการปิดปรับปรุง หรืออาจท าการจองไม่ได้เนื่องจากต้องรอกรุ๊ปคอนเฟิร์มก่อนท าการจอง หากวันเดินทางตรงกับวัน
เหล่านี้ โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานที่ที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

 



 

 
 
 

 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

วันเดินทางและราคา  มหัศจรรย์ โครเอเชีย  7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 

 
** คณะเดินทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 
ชั้นธุรกิจ TK  เพ่ิมเงินจากราคาเดิม***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ 90,000 – 120,000 

ในกรณีลูกค้ามีตั๋วแล้ว TKหักออก 19,000 
 

อัตราค่าบริการรวม 
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 
2. ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบทั้งนี้หากสายการบินมีการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออ่ืนใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ 

4. ค่าท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
5. ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ,น้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา ผู้ใหญ่  

ท่านละ  
 

ราคา เด็กอายุ 2-
11 ปีบริบูรณ์ พัก
กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

ราคา เด็กอายุ 2-11 
ปี บริบูรณ์ พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียง
เสริม) ท่านละ 

ราคา เด็กอายุ 
2-11 ปี
บริบูรณ์ 

 พักกับผู้ใหญ่ 
2 ท่าน (ไม่มี
เตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 17 – 23  ก.พ. 63 49,900.- 49,900.- 48,900.- 47,900.- 5,900.- 

วันที่ 23- 29 มี.ค. 63 52,900.- 52,900.- 51,900.- 50,900.- 5,900.- 

วันที่ 28 เม.ย. – 4 พ.ค. 63 55,900.- 55,900.- 54,900.- 53,900.- 7,900.- 

วันที่ 6 – 12  พ.ค. 63 55,900.- 55,900.- 54,900.- 53,900.- 7,900.- 

วันที่ 2 – 8 มิ.ย. 63 55,900.- 55,900.- 54,900.- 53,900.- 7,900.- 



 

 
 
 

 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
7. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ 
8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
9. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 50,000USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ 

เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%และ หัก ณ ที่จ่าย 3% 
2. ค่าวีซ่าเชงเก้น 5,500 บาท / ท่าน ช าระพร้อมค่ามัดจ าทัวร์ 
3. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
6. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

7. ทิปส าหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 12 ยูโร 
8. ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริป  7 วัน  21 ยูโร /ท่าน 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพ่ิม เพื่อท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณียกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 



 

 
 
 

 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ 
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 
ได้ตามความเป็นจริง 

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
6.ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีท่ี
ท่านท าการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
7.หลังการจองทัวร์และช าระค่ามัดจ า กรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลค าร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับ
มา เพ่ือกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า 
8.กรณที่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ 
ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
9.กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 
 

โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเที่ยว 
1. ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอ

แนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl)เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม 
หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย 

2. การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingleห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

3. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

4. กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

5. โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ า จะมีบริการเครื่องปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

6. บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 



 

 
 
 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้) 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

8. กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 



 

 
 
 

 

12. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

13. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

14. กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

15. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์

ของท่านเอง** 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (โครเอเชีย)  

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 21 วันท าการ  

ยื่นวีซ่าไม่ต้องแสดงตนที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ์) 

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  21  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของ

ทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดขึ้นอยู่กับสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า 

กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

1. หนังสือเดินทาง 

 



 

 
 
 

 

***ส าหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ  
(สีน้ าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ 

ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

 

 

3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

หลักฐานทางการเงินใช้ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ประกอบด้วย 

• ใช้หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE  ที่ออกจากทางธนาคาร  
(ต้องสะกดชื่อให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ต้องมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร
ล่วงหน้า เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 15 วัน หลังจากธนาคารออกให้ (สถานทูตอาจขอดู
สมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี) 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ , ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

 

2. รูปถ่าย 
 

3. หลกัฐานการเงิน 
 



 

 
 
 

 

• ส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไปส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค้าท า
รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า และหาก
บัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น) 
 

ส าคัญมาก !!! ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด 

• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นั้น คือ 
-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ 
- เพ่ือน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ 

• กรณีที่มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนุนดังนี้  
- ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ 

เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 
-      ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 

-     ต้องท า BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น (เป็นบัญชีเดียวกันกับส าเนาสมุดบัญชี) ฉบับภาษาอังกฤษ โดย  
ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออก
ค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหน้า โดยใช้เวลาด าเนินงาน
ประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 15 วัน หลังจากธนาคารออกให้   

 

 
  

• เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 
เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) 

• เจ้าของกิจการทีไ่ม่ได้จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่าย
ร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน 

 

4. หลกัฐานการท างาน 
 



 

 
 
 

 

• พนักงานทั่วไป  หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน พร้อมระบุวันลาและ
ประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  
ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

• นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน ที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 
ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 
 

• ส าเนาทะเบียนบ้าน 

• ส าเนาบัตรประชาชน 

• สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน ) 
 
 

• หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น) 
พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

*ส าหรับหนังสือยินยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางส านักงานเขต หรืออ าเภอ* 

• กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

• กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย 
ทั้งสองท่าน  

• ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

5. เอกสารส่วนตัว 
 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 
 



 

 
 
 

 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ต้องน าติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ  

• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ ากว่า 18 ปี ) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า 

• เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่  21 วัน ท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดของทาง

สถานทูตหรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่ก าหนด         

• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์ 

• การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริง

ความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณ ี*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ข้อมูลค าร้องขอยื่น วีซ่า ประเทศโครเอเชีย  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศโครเอเชีย 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 

วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ________________________ สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________ 

 
2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว 

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)   ________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :              โสด        สมรสโดยจดทะเบียนสมรส           สมรสไม่ได้จดทะเบียน        หย่า            หมา้ย 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ___________________________________ 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานที่เกิด (จังหวัด)  _______________________ 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชีพ, หรือถ้าก าลังศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียด

อ่ืนๆ  

ลงในช่องว่าง 
3.1) ชื่อบริษัทที่ท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

             



 

 
 
 

 
3.2) ที่อยู่ของบริษัทที่ท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบันท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านก าลังศึกษาอยู่  

_______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 
           มี     วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
ประเทศ ______________  วันที่ออกวีซ่า  ___________________วันหมดอายุวีซ่า  ___________________ 
          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด  
                      ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 
                     ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด  ___________________ 
5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ออกค่าใช้จ่ายเอง               มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้               ระบุชื่อ   ความสัมพันธ์   

 
 

 

 

 


