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Greatest Croatia
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ราคาเริ่มต้น

53,888.-

ราคาทัวร์ + ตั๋วเครื่องบิน

•

ชมความอลังการของธรรมชาติที่อุทยานพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park)

•

เที่ยวซาดาร์ (Zadar) เมืองสปลิท (Split) เมืองสตอน (Ston) เมืองโทรเกียร์ (Trogir) เมืองซิเบนิค
(Sibenik) เมืองชายทะเลที่งดงามด้วยธรรมชาติและสถาปัตยกรรม

(GH)

•

เดินเล่นที่เมืองดูบลอฟนิก (Dubrovnik) เมืองมรดกโลกที่ได้รับสมญานามว่า ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก

•

พักดูบลอฟนิก 2 คืน

•

นั่งกระเช้า สู่ SRD HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค



เที่ยวซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของโครเอเชีย
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กําหนดการเดินทาง
วันที่ 30 พ.ย.-8 ธ.ค. 61

53,888.-

วันที่ 3-11 ธ.ค. 61

53,888.-

วันที่ 24 ธ.ค. 61-1 ม.ค. 62, 25 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62 (ปีใหม่)

65,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

กลาง
วัน

ค่ํา

โรงแรมที่พัก
หรือเทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ – ดูไบ

✈

✈

✈

2

ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย

✈

✈

O

GRAND ADRIATIC I

3

โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – ซาดาร์

O

O

O

KOLOVARE

4

ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – สตอน – ดูบรอฟนิค

O

X

O

DUBROVNIK ADRIA

5

ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าจุดชมวิว – เขตเมืองเก่า

O

O

X

DUBROVNIK ADRIA

6

ดูบรอฟนิค – โทรเกียร์ – ซิเบนิค

O

O

O

PUNTA VODICE

7

ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง

O

O

X

PHOENIX

8

ซาเกรบ – สนามบิน

O

✈

✈

9

ดูไบ – กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:

กรุงเทพฯ

22.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน
เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
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วันที่ 2:

ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย

01.05 น.

ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 385

05.00 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

10.00 น.

ออกเดินทางต่อสู่กรุงซาเกรบ โดยเที่ยวบินที่ EK 129
***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน EK 2012 เวลา
10.00 น. และถึงกรุงซาเกรบ เวลา 13.15 น.***

13.15 น.

ถึงสนามบินกรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย(Croatia) (เวลาท้อ งถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 6
ชั่วโมง และจะเปลี่ ยนเป็ น 5 ชั่ วโมงในวั นที่ 31 มีนาคม 2562) นํา ท่า นออกเดิน ทางสู่ แคว้ น อิ สเตรี ย
(Istria) ชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เป็น เมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกริม ทะเลอาเดรียติก มี
บ้านพั กตากอากาศสไตลื ออสเตรีย ที่เรี ยงรายอยู่ ตามชายฝั่ง นํ าท่า นเที่ ยวชมเมือ งที่เ ต็มเปี่ ยมไปด้ว ย
มนต์เ ส่น ห์ ของบ้ านพั กริ มชายฝั่ ง แวะถ่า ยรู ปกั บ รูป ปั้น หญิง สาวกั บนกนางนวล (Maiden with the
Seagull) เป็นรูปปั้นหญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ

ค่ํา
ทีพ
่ ก
ั

วันที่ 3:

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
เดินทางเข้าสู่ที่พัก GRAND ADRIATIC หรือเทียบเท่า

โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – เมืองซาดาร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน
จากองค์ก ารยูเ นสโกให้เ ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อุ ทยานนี้มีพื้ นที่ป ระมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรื อ
ประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าและพื้นน้ําครอบคลุมประมาณ 2.17
ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งที่มีความงดงามแตกต่างกัน นําท่านเข้าชมความงาม
ของอุทยาน Lower Lake โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak ***ในกรณีที่ทะเลสาบเป็นน้ําแข็ง
จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษั ทคืนเงินท่า นละ 5ยูโร*** ซึ่ งเป็น ทะเลสาบที่ ใหญ่ที่สุดในอุทยาน
แห่ ง นี้ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ทะเลสาบที่ เ ชื่ อ มระหว่ า งอุ ท ยานตอนล่ า งขึ้ น สู่ ท ะเลสาบชั้ น บนของอุ ท ยาน
เพลิ ด เพลิ น กั บ ธรรมชาติ อั น งดงามและความอลั ง การของ Lower Lake ที่ ป ระกอบด้ ว ยทะเลสาบ
Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นต้น นําท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้
ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน ชม Veliki Slip ชมน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร

กลางวัน
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บ่าย

นําท่านเดินทางสู่เมืองซาดาร์ (Zadar) เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีมาแล้ว และเป็นเมืองท่า
สําคัญซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบน
ั
นําท่านถ่ายรูปกับโบสถ์สําคัญประจําเมืองโบสถ์อนาสตาเชีย (The Cathedral of St. Anastasia) เป็น
โบสถ์ โรมั นคาทอลิก สร้ า งขึ้ นในสมั ยศตวรรษที่ 5-6 ในยุค โรมาเนสก์ เป็น โบสถ์ที่ใหญ่ ที่สุด ในแคว้ น
ดัลมัลเชีย นําท่านชมบริเวณด้านนอกโบสถ์เซนต์ โดแนท ซึ่งเป็นโบสถ์สําคัญประจําเมือ งอีกแห่งหนี่ง
ชมโรมันฟอรัมหรือย่านชุมชนของโรมันเมื่อสองพันปีก่อนที่นักโบราณคดีได้ใช้ความอุตสาหะในการขุด
ค้นพบหลักฐานสําคัญต่างๆ ทั้งที่อยู่อาศัยชาวโรมัน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ทีพ
่ ก
ั

เดินทางเข้าสู่ที่พัก PINIJIA หรือเทียบเท่า

วันที่ 4:

ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธีย
่ น – สตอน – ดูบรอฟนิค

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองสปลิท (Split) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยู่ในแคว้นดัลเมเชีย
อันเป็นต้นกําเนิดของสุนัขพันธุ์ดัลมาเชี่ยนที่โด่งดัง เที่ยวชมเมืองสปริท ที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอ
คลี เธี่ ย น ประกอบด้ว ย ศาลาว่ าการเมือ งสไตล์เ รอเนซองส์ สร้ า งในสมั ย คริ สต์ ศ ตวรรษที่ 15 อาคาร
บ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ นําท่านชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจและ การบริหาร นําท่านชม
พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (Diocletian Palace) องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ.1979 สร้ างขึ้ น จากพระประสงค์ ข องจั ก รพรรดิ์ ดิโ อคลี เธี่ ย นแห่ ง โรมัน ซึ่ งต้ อ ง

การสร้ า ง

พระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ หลังจากสละบัลลังก์ ภายในพระราชวังประกอบด้วยวิหาร
จูปิเตอร์ (Catacombes) สุสานใต้ดินที่มีชื่อเสียง และวิหารต่างๆ นําท่านชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่
เชื่อมต่ อสู่ห้อ งอื่นๆ ชมลาน Peristyle ซึ่งล้อ มด้วยเสาหิน แกรนิ ต 3 ด้า น และเชื่อ มต่อด้ วยโค้ งเสาที่
ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตร สวยงามชมยอดระฆังแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) แท่น
บูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาดิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหาร
กลางวัน
บ่าย

อิสระอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (Ston) เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารทะเลรสเลิศ และมีฟาร์ม
เลี้ยงหอยนางรมที่มีชื่อเสียง โดยท่านจะได้ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ชั้นดี ซึ่งเมือง
สตอนเป็นเมืองที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมยุคกลางคือกําแพงเมืองโบราณ
ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อล้อมรอบเมือง โดยกําแพงโบราณแห่งนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างกําแพงนี้ประมาณ 200
ปี มีความยาวมากกว่า 5.5 กิ โลเมตร แม้ว่าในอดี ตนั้นตัวกํา แพงเคยถู กระเบิดในสงครามปี ค.ศ. 1991
และแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1996 แต่ก็สามารถคงอยู่มาจนได้ถึงทุกวันนี้

ค่ํา
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นําท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค (Dubrovnik) โดยเดินทางเรียบชายฝั่งทะเลเอเดรียติก
เดินผ่านบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝั่ง โดยเมืองดูบ
รอฟนิคได้ชื่อว่า เป็นหนึ่ งในเมื องเก่าที่ สวยที่สุดในยุโ รป สมญานาม ไข่มุกแห่ งทะเลเอเดรี ยติก เป็ น
เมื อ งที่ มีอํ า นาจทางทะเลตั้ ง แต่ศ ตวรรษที่ 13 และมี ค วามเจริ ญรุ่ ง เรื องทางการค้ า จึง ได้ สร้า งความ
ยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้ วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์ วิห าร จัตุ รัส น้ําพุ และบ้านเรือนต่างๆ และ
ได้รับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย
ทีพ
่ ก
ั

วันที่ 5:
เช้า

เดินทางเข้าสู่ที่พัก DUBROVNIK ADRIA หรือเทียบเท่า

ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าจุดชมวิว – เขตเมืองเก่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนั่งกระเช้า สู่ SRD HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิค ท่านจะได้ถ่ายรูปเมืองเก่า
ดูบรอฟนิคจากมุมสูง ภูมิทัศน์ที่รายล้อมด้วยน้ําทะเลสีฟ้าใสดุจราวแสงสะท้อนของคริสตอลโอบล้อ ม
เมืองเก่าไว้ ด้วยความสวยงามของบ้านเรือนสีขาว มุงด้วยหลังคาสีส้ม อันเป็นภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของ
เมืองดูบรอฟนิคที่พลาดไม่ได้

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
จากนั้นพาท่านเดินชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทั ศ นีย ภาพของตัว เมือ งเก่ า มีป้ อ มปราการโบราณความยาว 190 เมตร
ล้อ มรอบ ถื อ เป็ นสั ญลั กษณ์ ของเมือ งที่ค วามโด่ง ดั งเทีย บได้กั บ แกรนด์แ คนย่ อนหรื อแกรนด์ค าแนล
แห่งเวนิส นําท่านเดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจําเมือง เพื่อเข้า
สู่ใจกลางเมืองเก่า ชมน้ําพุ Onofrio ซึ่งเป็นตั้งเป็นเกียรติแก่ของสถาปนิกผู้สร้างน้ํา พุแห่งนี้ ถ่ายรูปกับ
The Cathedral Treasury หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ทําการค้าขายกับ
ชาวเวนิชในอดีต นําท่านถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) จากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับ
พระราชวังเรคเตอร์ (Rector's Palace) พระราชวังที่สร้างขึ้ นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค , เรเน
ซองส์และบาโร๊ค ได้เวลานําท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) สร้างขึ้นโดย
ศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารและสํานักงานส่วน
ราชการ นําท่านเดินผ่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วย
อาคารสไตล์โรมัน โกธิค และร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ทีพ
่ ก
ั

เดินทางเข้าสู่ที่พัก DUBROVNIK ADRIA หรือเทียบเท่า

วันที่ 6:

(GH)

ดูบรอฟนิค – โทรเกียร์ – ซิเบนิค
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เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ เป็นเมือง
เก่าแก่ตั้งแต่สมัยเมื่อ 380 ปีก่อนคริสตกาล บ้านเรือนได้รับอิทธิพลจากศิลปะสไตล์เรเนซองค์และบา
โร๊ค ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์เป็นมรดกโลกในปี 1997 นําท่านชม เขตเมือง
เก่า สัมผั สอาคาร บ้านเรือ น ที่ได้รับ อิทธิพลจากสถาปัต ยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เช่น ประตูเมือ ง
Kopnena Vrata ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 นําท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์
(St. Lawrence Cathedral) จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่าง
วิจิตรตระการตา

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซิเบนิค (Sibenik) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแม่น้ําทะเล เอเดรียติค นําท่านชม
จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค ที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่ถูกตัดแปลงเป็นร้าน
ขายยา ร้านแว่นตา ร้านเสื้อผ้าบูติก และอีกมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจา กเมืองริมฝั่งทะเลอะเดรี
ยติกทั่วไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองขึ้นของ
เวเนเชียน หรือเวนิซ ทุกวันนี้จึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายสไตล์
เวเนเชียนอย่างชัดเจน ถ่ายรูปกับชมมหาวิหารเซนต์เจมส์หรือมหาวิหารเซนต์จาคอบ คืออีกหนึ่ง
มรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ที่เมืองซีเบนิคบนชายฝั่งดัลเมเชียน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการ
ส่อสร้างในแบบผสมระหว่างศิลปะทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดัลเมเชีย และทัสคานี เนื่องจากใช้
สถาปนิกในการออกแบบถึง 3 คน และมีความเชี่ย วชาญที่แตกต่างกัน โดยสร้างเสร็จในปี 1535 ด้วย
โครงสร้างที่มาจากหินปูนสีขาวล้วนๆ ไม่มีวัสดุอื่นปลอมปน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นนักบุญเจมส์
หรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึ่งเป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู

ค่ํา
ทีพ
่ ก
ั

วันที่ 7:

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน
้ เมือง
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม PUNTA VODICE หรือเทียบเท่า

ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเล

เอ

เดรี ย ติ ค ซึ่ ง มี ค วามเก่ า แก่ แ ฝงด้ ว ยเสน่ ห์ แ ละมนต์ ข ลั ง ซาเกรบเป็ น เมื อ งแห่ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งมาตั้ ง แต่ ส มั ย ศตวรรษที่ 11 ปั จ จุ บั น ชาวโครเอเชี ย มี วิ ถี ชี วิ ต เยี่ ย งชาวยุ โ รปที่ เ จริ ญ
โดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะทั่วทั้งเมื อง
กลางวัน

(GH)
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
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บ่าย

นําท่านเดินเที่ยวเมืองซาเกรบ ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen Cathedral) ซึ่งมียอด
แหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม สามารถเห็นได้จากทุกมุมในซาเกรบ มหาวิหารนี้ก็
ได้รับการบูรณะใหม่อีกหลายครั้ง จนกระทั่งรูปร่างมหาวิหารงดงามในรูปแบบ

นิโอ -โกธิคดังปัจจุบัน

ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการบูรณะก่อสร้างในปี ค.ศ. 1880 จากนั้นนําชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market)
ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส มีดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูกวางขายมากมาย
ค่ํา
ทีพ
่ ก
ั

วันที่ 8:

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม PHOENIX หรือเทียบเท่า

ซาเกรบ – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่เขต Upper Town แวะถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์มาร์ก (St. Marks Church) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง
เก่าซาเกรบ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีต่างๆ ซึ่งเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของ
ซาเกรบ โครเอเชีย สโลวีเนีย และ ดัลมาเชีย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศเดียวกัน (อดีตยูโกสลาเวีย)
นํ า ท่ า นชมโบสถ์ ป ระจํ า เมื อ งเก่ า เซนต์ แ คทเธอรี น (St. Catherine) โบสถ์ แ บบบาโรกสี ข าวน่ า
ประทับใจ แวะชมจัตุรัส Trg Ban Jelacic Square จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านนําสมัย ชม
อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelacic ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาวฮังกาเรียนเมื่อปี ค.ศ. 1848

10.30 น.

นําเดินทางสู่สนามบินซาเกรบ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

14.45 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 130
***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 61 เป็นต้นไป ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน EK 2013 เวลา
14.30 น. และถึงดูไบ เวลา 23.00 น.***

23.05 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่ 9:

ดูไบ – กรุงเทพฯ

03.30 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK 376
***คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 61 เป็นต้นไป ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน EK 384 เวลา
03.05 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.05 น.***

12.35 น.

(GH)

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
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ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทําการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก
เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ
ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตให้เ ข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้ หนัง สือเดิ นทางราชการ (เล่ มสีน้ํา เงิน) เดิ นทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
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โปรแกรม : Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน
โดยการบินเอมิเรตส์ (EK)

กําหนดวันเดินทาง:

30 พ.ย.-8 ธ.ค. 61
3-11 ธ.ค. 61

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

53,888.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

53,888.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

8,500.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

53,888.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
53,888.(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

36,888.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโครเอเชีย
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชําระเงินพร้อมเงินมัดจําค่าทัวร์ เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
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กําหนดวันเดินทาง:

24 ธ.ค. 61-1 ม.ค. 62, 25 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62 (ปีใหม่)
อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

65,900.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

65,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

8,500.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

65,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
65,900.(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

40,900.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโครเอเชีย
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชําระเงินพร้อมเงินมัดจําค่าทัวร์ เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

อัตราค่าบริการนีร
้ วม
1.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และ
อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

2.

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3.

ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ

4.

ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)

5.

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6.

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7.

ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
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** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.

ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

9.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนีไ
้ ม่รวม
1.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้าํ หนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญ
หายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

3.

ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4.

ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

5.

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโครเอเชีย (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชําระเงินพร้อมเงินมัดจําค่าทัวร์ เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ 5,500 บาท)

6.

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ (20 ยูโร)

7.

ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ยูโร)

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษท
ั ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรี ยมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทน
ั ที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขน
ั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเป็นหมูค
่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
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เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยืน
่ วีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณี ท่า นใดต้อ งใช้ พาสปอร์ต เดิน ทาง ช่ วงระหว่า งยื่น วีซ่ า หรือ ก่อ นเดิน ทางกับทางบริษั ท ท่านต้อ งแจ้ งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่ วงหน้า เพื่ อ
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณา
อนุมัติวีซ่าได้
3. สําหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ํากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคําร้องขอทํา
หนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดิน ทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดิน ทางของท่านจะเป็น ประโยช น์
อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้น ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็น หนังสือ
ของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียก
เก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น จริง และรอ Refund จาก
ทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบั ติตรงตามที่สายการบิน กําหนด เช่น ต้องเป็น ผู้ที่มีร่างกาย
แข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรั ม) ไม่ใช่ผู้ที่
มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
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5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไป
ชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว)
ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพั ก แบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้ าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตีย ง
ใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็น ต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้น ไม่สามารถ
จัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่ อาจมีการแยกห้องพัก

2.

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือ
ย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็น ห้องเดี่ยวอาจเป็น ห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึ่งขึ้น อยู่กับการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศโครเอเชีย
ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 21 วันทําการ
ยื่นวีซ่าไม่ต้องแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ์)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูต
และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยู่เรื่อย ๆ**

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวี
ซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ
เดินทางจะต้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ
หรือนัก เรียน นักศึก ษาศึก ษาอยู่ ต่างประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้ าที่ของทางบริษัทให้ทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม
และ บางสถานทู ตอาจไม่ ส ามารถยื่ น ขอวี ซ่า ในประเทศไทยได้ ข้ อ กํ า หนดนี้ รวมไปถึ ง ผู้
เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
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2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว
เท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอน
แทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)

3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง
3.1.1 ใช้หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE ที่ออก
จากทางธนาคาร (ต้องสะกดชื่อให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ต้องมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร)
กรุณายืน
่ ขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้า เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 15 วันหลังจากธนาคาร
ออกให้ (สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี )
3.1.2 สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไปส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน

(รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน
7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น)
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่
มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น)
3.2.1. ต้องทําเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2 ถ่ายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จา
่ ย
3.2.2. ต้องทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน
้ (เป็นบัญชีเดียวกันกับสําเนาสมุดบัญชี) ฉบับ
ภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต กรุณายืน
่ ขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้า โดยใช้เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 15 วัน
หลังจากธนาคารออกให้

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีตด
ิ ลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
4. หลักฐานการทํางาน
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุน
้ ส่วน อายุไม่
เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
- เป็นพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
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ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-

นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
**กรณีศึกษาอยู่ต่างประเทศ ต้องใช้หนังสือรับรองการเรียนตัวจริง เท่านั้น**

5. เอกสารส่วนตัว
-

สําเนาทะเบียนบ้าน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลีย
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ บิดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตมารดามาด้วย
-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ มารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดามาด้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด
เป็นผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทําจดหมายชี้แจงว่าทําไมไม่มี passport
***
-

กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า

7. ท่านไม่จําเป็นต้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซ่าเท่านั้น

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
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แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซ่าเประเทศโครเอเชีย
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….……………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………
6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..……………………………………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ..................................สัญชาติโดยกําเนิดหากต่างจากปัจจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

หญิง

9. สถานภาพ

โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม้าย

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10.

ในกรณีเป็นผู้เยาว์

กรุณากรอกชือ
่ -นามสกุล

ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ)

ปกครอง/ดูแลผู้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
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และสัญชาติของผู้มีอํานาจ

(GH)
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…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..............................................อีเมล.......................................
12. อาชีพปัจจุบัน(หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น
..........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ที่อยู่ของ
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……
14. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

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

15. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยูข
่ องผู้รอ
้ งขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง

มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อ .............................................

สิ่งที่ช่วยในการดํารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..….
สิ่งที่ช่วยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผู้จัดหาให้

ชําระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพํานักมีผู้ออกให้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย
่ วข้องใดๆทัง
้ สิ้น
ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
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