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วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ   
22.00 น.    พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประต ู9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัท่ีสอง  ดไูบ  - ซาเกรบ็ – ซาดาร ์ 
03.30 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบนิที่ EK419 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
06.55 น.      แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 
08.30 น. ออกเดนิทางสู่เมอืง ซาเกรบ็ ประเทศโครเอเชยี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK129  

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
12.35 น.   เดนิทางถงึ ซาเกรบ็ ประเทศโครเอเชีย ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ออกเดนิทางไปยงั ซาดาร ์

(Zadar) โดยรถโคช้  
 เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Bedbank (Hotel Ilirija) หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม ซาดาร ์– สปลิต – ดบูรอฟนิก  
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เที่ยวชมเมอืง ซาดาร ์(Zadar) หนึ่งในเมอืงโบราณของโครเอเชยี อยู่ตดิกบัทะเลเอเดรยีตกิ โดยรอบตวั

เมอืงเราจะได้เหน็อาคารบ้านเรอืนเก่าแก่ตัง้แต่สมยัยุคโรมนั ไม่ว่าจะเป็นโรมนัฟอรมั วหิาร โบสถ์ต่างๆ 
และคณะเราก็ไม่พลาดไปเที่ยวชมในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย (St. 
Anastasia’s Cathedral) หรอือกีชื่อคอื มหาวิหารแห่งซาดาร ์(Zadar Cathedral) โบสถ์โบราณสขีาวที่
สวยสง่าด้วยศลิปะสไตล์โรมนั โบสถ์นี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่12-13 และเป็นโบสถ์ทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดใน
ภูมภิาคนี้ แล้วแวะไปถ่ายรูปกบัอกีหนึ่งโบสถ์เด่นที่อยู่ใกล้ๆ กนัเลยกค็อื โบสถ์เซนต์แมรี่ (St. Mary’s 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

Church) แมจ้ะเป็นอาคารที่ดจูะเรยีบๆ เมื่อเทยีบกบัสิง่ก่อสร้างอื่นๆ แต่โบสถ์เซนต์แมรี่นัน้ล ้าค่าในด้าน
ของประวตัศิาสตร์ ด้วยอายุทีม่ากกว่า 900 ปี และที่ดา้นในโบสถ์นัน้กไ็ดต้กแต่งด้วยสไตล์บารอกที่งดงาม
ไม่แพโ้บสถ์อื่นๆ เลย 

 ออกเดนิทางสู่ สปลิต (Split) ดว้ยรถโคช้ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดนิเล่นและแวะถ่ายรูปกบัววิสวยๆ ของเมอืง สปลิต เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของโครเอเชยี อกีหนึ่งเมอืงรมิ

ทะเลทีร่ ่ารวยด้วยววิสวยๆ ด้วยความเก่าแก่ของเมอืงและศูนยก์ลางวฒันธรรมมาตัง้แต่โบราณนัน้ ท าให้
เมอืงสปลติได้ขึน้เป็นหนึ่งในมรดกโลกที่ส าคญัในปี 1979 จุดเชค็อนิแวะถ่ายรปูสวยๆ ของกรุ๊ปเราในครัง้นี้
คอื พระราชวงัดิโอคลีเชียน (Diocletian Palace) พระราชวงัโบราณที่สรา้งขึน้ตามรบัสัง่ของจกัรพรรดิ
โรมนั ดิโอคลีเชียน ในช่วงศตวรรษที่ 4 เป็นพระราชวงัทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ริมทะเล  เป็น
สิง่ก่อสรา้งตัง้แต่ยคุโรมนัทีย่งัคงสภาพไวไ้ดด้มีากทีสุ่ดแห่งหนึ่ง มหาวิหารเซนตด์อมนิอสุ (Cathedral of 
Saint Domnius) โดดเด่นดว้ยหอระฆงัสขีาวที่สงูเด่นทีสุ่ดในเมอืงสปลติแห่งนี้ โบสถ์สวยอายกุวา่ 1600 ปี
แห่งนี้เป็นหนึ่งในโบสถ์ของศาสนาครสิตท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลก   
มุ่งหน้าสู่เมอืง ดบูรอฟนิก (Dubrovnik) 

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Valamar Lacroma Dubrovnik หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีส่ี ดบูรอฟนิก – เมืองเก่าดบูรอฟนิก – Srd Hill 
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เมืองดูบรอฟนิก เมอืงศูนยก์ลางการท่าโบราณ ที่กลายเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัของโครเอเชยี ไม่ว่าจะ

เป็นตวัเมอืงสวยมากเสน่ห์และววิทะเล เขา้ชม ย่านเมืองเก่า ทีน่่าดงึดดูด้วยความงามทีม่มีาตัง้แต่โบราณ
ของเมอืง แถมด้วยการได้การนัตเีป็นมรดกโลกแล้วท าให้เมืองดูบรอฟนิกไม่ควรพลาดเลยเมื่อมาเที่ ยว
โครเอเชีย ภายในบริเวณเมืองเก่านัน้มีไฮไลท์มากมายที่เราก็ไม่พลาดชม ไม่ว่าจะเป็น พระราชวงั 
สปอนซา (Sponza Palace) พระราชวงัเก่าอายกุวา่ 500 ปี ผสมผสานระหวา่งศลิปะสไตลโ์กธคิและเรเนส
ซองส ์ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่างราชการ เกบ็รกัษาเอกสารเก่าแก่กว่า 100,000 ชิ้น และทีต่ ัง้อยู่ตดิกนักค็อื
อีก พระราชวงัเรคเตอร์ (Rector’s Palace) เป็นพระราชวงัที่สมยัก่อนเป็นที่อยู่ของขุนนางและเป็น
เหมอืนศาลาวา่การ ทัง้ยงัเป็นคลงัอาวธุ และคุก พระราชวงันี้มกีารผสมผสานศลิปะจากหลายยคุหลายสมยั
แต่เขา้กนัได้อยา่งลงตวัและสวยงาม และแวะไปอกีหนึ่งแลนด์มาร์กของเมอืง น ้าพุโอโนฟริโอ (Onofrio’s 
Fountain) น ้าพุขนาดใหญ่กลางเมอืงทีไ่ดส้ร้างขึน้เมอืปี 1430 เพื่อเป็นหนึ่งในจุดกระจายน ้าจากท่อส่งน ้า
ของเมอืง  นัง่กระเชา้สู่ Hill Srd เนินเขาเหนือเมอืงดูบรอฟนิกทีเ่ราจะไดช้มววิสวยๆ ของเมอืงแบบเตม็ที่
จากมุมสูง ทวิทศัน์ของหลงัคาอาคารบ้านเรอืนต่างๆ ที่เป็นอฐิสสีม้กบัตวัอาคารสขีาวนัน้ตดักบัน ้าทะเลสี
คราม เป็นภาพววิทีน่่าประทบัใจมากทีสุ่ดภาพหนึ่งเลย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
แลว้กไ็ดเ้วลาทีห่ลายๆ คนรอคอย อิสระช้อปป้ิง กบัรา้นคา้ตามซอกซอยมากมายของเมอืง  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านกลบัสู่ท่ีพกั Valamar Lacroma Dubrovnik  หรือระดบัเดียวกนั  
 



  

 

วนัท่ีห้า ดบูรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ่ – พลิตวิเซ่  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางจากเมืองดูบรอฟนิกไปยังจุดหมายถัดไป ซิเบนิก (Sibenik)  เมืองโบราณริมทะเลมาก

ประวตัศิาสตร ์และเป็นเมอืงของชาวโครเอเชยีรมิฝัง่ทะเลทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด พรอ้มดว้ยบรรยากาศรมิทะเลชลิล์ๆ  
แสนเชิญชวน ภายในเมืองที่ตัง้ของมรดกโลก น าท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าบริเวณ จตัุรสัเมืองเก่า 
ศนูยก์ลางย่านเมอืงเก่าที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ และมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร แต่กย็งัได้
บรรยากาศของยา่นเมอืงเก่าอยา่งครบถ้วน มหาวิหารแห่งเซนต์เจมส ์(Cathedral of Saint James) ตวั
อาคารสีขาวหลงัใหญ่นี้ได้ถูกสร้างขึน้จากหนิปูนทัง้หลงั แล้วออกแบบอย่างดใีนสไตล์เรอเนสซองส์และ
โกธคิ โดดเด่นดว้ยโดมสขีาวและรปูปัน้ทีต่กแต่งอยูโ่ดยรอบตวัโบสถ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นัง่รถโคช้เดนิทางสู่เมอืงพลติวเิซ่  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel Jezero Plitvice  หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก พลิตวิเซ่ – อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกรบ็  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เข้าชม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) อุทยานแห่งชาติแสนงดงามของ

ประเทศโครเอเชยี ยงัเป็นหนึ่งในอุทยานทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดของโครเอเชยีดว้ยพืน้ทีก่วา้งถงึ 296.85 
ตารางกโิลเมตร อุทยานแห่งนี้มชีื่อเสยีงที่โด่งดงัและสวยงามด้วยธรรมชาตทิี่อุดมสมบรูณ์และทะเลสาบที่
อยูโ่ดยรอบ ปัจจุบนัมทีะเลสาบรวมแล้วถึง 16 แห่งกระจายอยูโ่ดยรอบอุทยาน นอกจากนี้อุทยานพลติวเิซ่
ยงัเป็นที่เลื่องชื่อลอืชาว่าทศันียภาพสวยงามเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก ด้วยสสีนัอนัสดใสของใบไม้ไม่วา่จะ
เป็นสเีขยีว ส้ม แดง เหลอืง และโดยเฉพาะเมื่อสะทอ้นลงบนผวิทะเลสาบแล้วยิง่งดงามอยา่งทีสุ่ด อุทยาน
พลติวเิซ่ยงัได้ขึน้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตทิี่ส าคญัในปี 1979 และถือเป็นเขตอนุรกัษ์ที่ส าคญัยิง่ของ
โครเอเชยี แล้วน าท่าน ล่องเรือ เพื่อชมววิสวยๆ ของทะเลสาบกวา้ง Jezero Kozjak ทะเลสาบทีม่ขีนาด
ใหญ่ทีสุ่ดภายในอุทยานพลติวเิซ่   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  ออกเดนิทางสู่ ซาเกรบ (Zagreb) ที่มฐีานะเป็นทัง้เมอืงหลวงและเมอืงที่มขีนาดใหญ่ที่สุดของโครเอเชยี 

ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมืองเก่าแก่ตัง้แต่ยุคโรมนัก่อนจะค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้น
เรื่อยๆ ปัจจุบนัเป็นเมอืงศนูยก์ลางการท่องเที่ยวของโครเอเชยี ด้วยเสน่ห์ที่มากล้น มุ่งหน้าสู่จตุัรสัดงัใน
เขตเมอืงเก่าทีต่้องไปพลาดไปเยีย่มเยอืนกค็อื จตัรุสัเจลาซิค (Jelacic Square) ศนูยก์ลางเมอืงเก่าตัง้แต่
ศตวรรษที่ 17 จุดเด่นของจตุัรสัแห่งนี้กค็ือรูปปั้นของโจเซฟ เจลาซคิ ที่นัง่อยู่บนหลงัม้า หนึ่งในบุคคล
ส าคญัของโครเอเชยี ในเขตเมอืงเก่านี้เองที่เราจะได้เหน็โบสถ์ประจ าเมอืง มหาวิหารซาเกรบ (Zagreb 
Cathedral) หนึ่งในแลนดม์ารก์ของเมอืง สงูเด่นดว้ยหอคอยทีส่งูถงึ 108 เมตร จดัเป็นหอคอยทีส่งูทีสุ่ดของ
โครเอเชยีเลยทเีดยีว ตวัวหิารสรา้งขึน้ครัง้แรกเมื่อศตวรรษที ่13 ในสไตล์นีโอโกธคิ งดงามและประณีตไม่
แพม้หาวหิารทีไ่หน          

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Hotel Aristos หรือระดบัเดียวกนั 
 



  

 

วนัท่ีเจด็ ซาเกรบ็ – ดไูบ – กรงุเทพ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชมภายในเมอืงซาเกรบ มุ่งหน้าสู่ สะพานสีเลือด (Bloody Bridge) แมจ้ะเรยีกวา่สะพานแต่

จรงิๆ สถานทีแ่ห่งนี้คอืถนนสายหนึ่ง ที่เมื่อสมยัก่อนเคยเป็นสะพานแต่เมื่อได้ท าการถมทีห่มดแลว้จงึได้
เปลี่ยนเป็นเส้นทางถนนแทน แต่กย็งัคงชื่อว่า สะพานสเีลือด เอาไวอ้ยู่ ถนนสายสัน้ๆ ที่ขนาบข้างด้วย
อาคารสไตล์โครเอเชียแห่งนี้จะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่ให้เดินชมและเลือกซื้อได้ อาคารรฐัสภา 
(Parliament Building) จากสะพานสีเลือดเดินมาไม่ไกลก็จะได้เจอกับศูนย์กลางการปกครองของ
โครเอเชีย ด้วยอาคารที่สวยแบบเรียบง่ายแต่สง่างาม ประดบัด้วยธงชาตทิ าให้มองเหน็ได้ไม่ยาก เป็น
อาคารเก่าแก่ตัง้แต่ศตวรรษที่ 18 ชม จตัุรสัเซนต์มารค์ (St. Mark’s Square) ที่นอกจากเป็นจุดนัดพบ
และท่องเที่ยวสุดฮติแล้ว ยงัเป็นที่ตัง้ของ โบสถ์เซนต์มารค์ (St. Mark’s Church) โบสถ์โรมนัคาทอลิก
เก่าแก่ตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 14 ที่แม้จะไม่ได้ดูยิง่ใหญ่หรูหราเหมอืนโบสถ์ใหญ่ทัง้หลาย แต่โบสถ์เซนต์
มาร์คแห่งนี้ก็งดงามและโดดเด่นด้วยหลงัคาที่มุงด้วยโมเสกสสันัสวยงามพร้อมด้วยลวดลายของตรา
สญัลกัษณ์ของเมอืง Lotrščak Tower กเ็ป็นอกีหนึ่งไฮไลท์ทีเ่ราไม่พลาด หอคอยของป้อมปราการโบราณ
แห่งนี้มอีายุมากกวา่ 700 ปี เป็นป้อมทีค่อยดแูลประตูทางดา้นทศิใตข้องเมอืงเก่า ภายในมปืีนใหญ่ตัง้อยู่ที่
ช ัน้บนสุด โดยจะยงิทุกๆ เวลาเทีย่งวนัของทุกวนัเป็นสญัญาณแทนระฆงั 

 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
15.25 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK130 แวะเปลีย่นเครื่อง (บรกิารอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
22.55 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง 
วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ 
02.50 น. เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK384 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบนิ) 
12.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

****************************************** 
อตัราค่าบริการ 

 
 
 

 
 
เดก็ (อายไุม่เกนิ 12 ปี) ไม่มเีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคา 

Songkran Festival 7-14 เม.ย. 62 64,900 



  

 

 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเกน้ 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด และค่าเครื่องด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั (12 ยโูร / ท่าน ตลอดทริป) 

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
  
เงื่อนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั 
3. หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั
เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 
4. เมื่อท่านได้ช าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่ม 
เก่า ไม่วา่จะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่กต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายไุม่เกนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถ้าม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถ้าม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัที่ท่านท างานอยูต่้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดือนปีที่เริม่ท างานกบับริษทันี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที่คดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พร้อมวตัถุประสงค์หรอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธ์พร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ)  ยอดเงนิต้องมี
จ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็วา่ม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดอืดร้อน เมื่อกลบัสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกบัหนังสือรบัทางการเงินที่ออกจากธนาคาร 
(Bank Certificate) 

**สถานทตูไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-
6 แล้ว ทางบรษิทัฯ จะต้องออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมาท างาน



  

 

ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านัน้  
9. กรณีท่ีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่กต็อ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ
เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เช่นกนั 
12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแล้ว ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรื่องวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
13. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินข ัน้ตอนการยืน่วซี่าได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด 

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอาย.ุ..................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................EMail……………………………………………………………. 

อาหาร   ไม่รบัประทานเนื้อววั      มงัสวริต ิ          มุสลมิ      

    อื่นๆ โปรดระบุ......................................................      

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไม่เคย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไม่เคย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรุณาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 

** ส าหรบัวีซ่าโครเอเชียผูส้มคัรไม่ต้องเดินทางมาย่ืนด้วยตนเอง เพราะฉะนัน้เอกสารท่ีใช้ย่ืนวีซ่าควรส่ง
มาถึงบริษทัอย่างน้อยก่อนวนัย่ืน 3-5 วนั **  

 
 
 


