
 

 

รหัสทัวร VCT1901188 
ทัวรโครเอเชีย ซาแกรบ ซาดาร ซีเบนิค โทรกีร สปลิท สตอน  
7 วัน 4 คืน (EK) 
ชมมหาวิหารเซนตลอวเรนซ พระราชวังดิโอคลีเธ่ียน ชมมหาวิหารเซนตสตีเฟ�น  
ชมกําแพงหินโบราณ  อุทยายานแหงชาติพริตวิตเซ ชมมหาวิหารเซนตจาคอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่หน่ึงของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ  

21.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทางเขาที่ 9 
เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่จากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกใหทานกอนข้ึนเคร่ือง 

 
วันที่สองของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกรบ - ซาดาร 

01.05 น.  ออกเดินทางสู เมืองซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย สายการบินเอมิเรสต (EK)  
เท่ียวบินที่ EK385 / EK129 (แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองดูไบ เวลา 1000-1315
น.)  

13.15น. (เวลาทองถ่ิน) ถึงสนามบินซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย…หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว.....นําทานเดินทางสู
เมืองซาดาร (ZADAR) (285 กม.) เมืองทาสําคัญซ่ึงต้ังอยู
บนคาบสมุทรขนาดใหญของทะเลอาเดรีติกอดีตเปนเมือง
หลวงของแควนดัลเมเทียท่ีร่ํารวยไปดวยอารยธรรมโรมันท่ี
มีประวัติศาสตรมากกวา 3,000 ป ใหทานไดเพลิดเพลิน
กับบรรยากาศท่ีสวยงามของเมืองน้ี เดินทางถึงเมืองซาดาร  
นําทานชมเมืองเกาของซาดาร...ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเกาท่ีแสนโร
แมนติคริมทะเลสาบอาเดรียติกและใหทานถายรูปตามอัธยาศัย … 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก  PINIJA หรือเทียบเทา 
 
วันที่สามของการเดินทาง                          ซาดาร - โทรกีร - สปริท - สตอน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ  หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองโทรกีร (TROGIR)  (130  

กม.) เมืองขนาดเล็กบน
เกาะท่ีต้ังอยูเกือบชิดกับ
แผนดินใหญ เปนเมือง



 

 

ต้ังแตยุคกรีกโรมันและไดรับการอนุรักษใหเปนเมืองเกา ท้ังป�อมปราการจัตุรัสและ
กําแพงเมือง  ซึ่งยังไดรับการยอกยองจากยูเนสโกใหข้ึนทะเบียนเปนเมืองมรดก
โลกใน ป ค.ศ. 1997  ระหวางทางผานชมเมืองทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของ
โครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน เปนเมืองเล็กท่ีสวยงามและเปนเกาะเล็กๆ ใน
สมัยกอนมีคนยกยองใหชาวเมืองน้ีเปนชาวเมืองที่มีความอดทนมากตอการใชชีวิต
เน่ืองจากภูมิประเทศเปนภูเขาหินแตยังสามารถทําการเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม 
และทําการเกษตรกรรมโดยเฉพาะไวนแดงที่มีช่ือเสียง  ...เดินทางถึงเมืองโทรเกียร 

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทาน ชมเขตเมืองเกา ซึ่งมีบรรยากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน  และยังเปนเมืองท่ี

รวบรวมเอาสถาปตยกรรมตางยุคไวมากที่สุดในยุโรปตะวันออก มีท้ังโรมาเนสก 
เรอเนสซองส บารอก และกรีกโรมันโบราณ เชน ประตูเมือง (KOPNENA 
VRATA) ที่มีการบูรณะข้ึนใหมในศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกา (FOGGIA & 
CLOCK TOWER) สมัยศตวรรษท่ี 14    

  นําทาน ชมมหาวิหารเซนตลอวเรนซ (CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ที่
สรางข้ึนในศตวรรษที่ 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก โดยมีสิงโต อดัม & 
อีฟ และรูปสลักนักบุญองคสําคัญตางๆ  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองสปลิท (SPLIT) (29 กม.) เมืองใหญอันดับที่สอง
รองจากเมืองซาเกรบ เปนเมืองศูนยกลางการพาณิชย  ศูนยกลางทางธุรกิจ  การ
คมนาคมของแควนดัลเมเช่ียน โดยเปนอีกเมืองหน่ึงท่ีองคการยูเนสโกไดข้ึน
ทะเบียนและประกาศใหเปนเมืองมรดกโลก     
นําทานชมเมืองสปลิท ชมศาลาวาการเมืองสไตลเรอเนซองสท่ีสรางในศตวรรษ
ท่ี15 อาคารบานเรือนเกาแกตางๆ  ...ชมยาน PEOPLE SQUARE ศูนยกลาง
ทางธุรกิจและการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษท่ี 15 และชมส่ิงกอสรางที่มีช่ือเสียง 
เชน รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ 

RENAISSANCE TOWN HALL ท่ีสรางข้ึนในชวงแรกของศตวรรษ
ที่ 15 และนําทานชมบริเวณตลาดคาผลไมและอาหารโดยรอบ  
จากน้ันนําทานชมดานหนาพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN 
PALACE) ท่ีสรางข้ึนจากพระประสงคของจักรพรรด์ิดิโอคลีเธี่ยนท่ี



 

 

ตองการสรางพระราชวังสําหรับบ้ันปลายชีวิตของพระองคในป 295 ซ่ึงใชเวลาใน
การกอสรางถึง 10 ป นําทานชมหองโถงกลางซ่ึงมีทางเดินที่เช่ือมตอสูหองอ่ืนๆ 
ชมลานกวาง (PERISTYLE) ซ่ึงลอมไวดวยเสาหินแกรนิต 3 ดาน และเช่ือมตอ
ดวยโคงเสาท่ีตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแหง
วิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แทนบูชาของเซนตโดมินัสและเซนตสตาซิ
อุส ซ่ึงอยูภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปم�นของ 
GREGORY OF NIN ผูนําศาสนาคนสําคัญของโครเอเชียในยุคศตวรรษท่ี 10 ซ่ึง
เปนฝมือของ IVAN MESTROVIC ชางปم�นท่ีมีช่ือเสียงของโครเอเชีย… 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองสตอน (STON) (187 กม.) เมืองท่ีต้ังอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟนิคเปนเมืองที่มีช่ือเสียงในเร่ืองหอยนางรม
และผลิตภัณฑจากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติกและต่ืนตาต่ืนใจกับ
บรรยากาศริมชายฝم�งทะเลที่มีบานเรือนหลังคากระเบ้ืองสีแสดสลับตามแนวชายฝم�ง
เปนระยะทางสูสตอนและหมูบาน่ีสงบต้ังอยูริมฝم�งบริเวณโคงอาวกวาง ซ่ึงในอดีต
เคยตกอยูใตการปกครองของโรมันจนกระท่ังถูกทําลายโดยพวกมองโกล 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก ASTAREA  หรือเทียบเทา 
 
วันที่ส่ีของการเดินทาง                  สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค  
เชา               รับประทานอาหารเชา ณ  หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 
กม.) เมืองทางตอนใตของสาธารณรัฐโครเอเชีย ท่ีมีขาม
พรมแดนติด ประเทศบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา  
นําทานเดินทางสู สถานีเพ่ือข้ึนกระเชาไฟฟ�า (CABLE 

CAR RIDE) ท่ีความสูง 400 เมตรเพ่ือชมวิวและทิวทัศนท่ีคงความเปน
เอกลักษณของบานเมืองหลังคาสีสมและความ
งดงามของทะเลอาเดรียติก 

  จากน้ันนําทาน ชมเมืองเกา (OLD TOWN) ซ่ึงโอบ
ลอมดวยกําแพงโบราณสูงตระหงานในศตวรรษที ่13  



 

 

เพ่ือป�องกันภัยจากศัตรู เชน พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิรบและใน
เขตเมืองเกาประกอบดวยส่ิงกอสรางโบราณ ซ่ึงไดรับการข้ึนทะเบียนจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนมรดกโลก และเปนเขตชุมชนเร่ิมแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมา
สรางบานเมืองไวต้ังแตศตวรรษที่ 7     

  นําทาน ชมประตูเมือง (PILE GATE) ต้ังอยูทางทิศตะวันตก ซ่ึงเปนทางเขาหลัก
ของเมืองเกาและพื้นทางเดินถูกสรางข้ึนจากหินในป 1537   

ชมน้ําพุโบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เปนน้ําพุท่ีใชหลอ
เล้ียงประชากรในยามมีศึกสงคราม  …จากน้ันนําทานชมสถานท่ี
สําคัญตางๆ เชน Franciscan Monastery วิหารใน
สถาปตยกรรมแบบโกธิก รานขายยาท่ีเกาแกที่สุดของยุโรปซ่ึงดําเนิน
กิจการมาต้ังแตป ค.ศ. 1391  ใหทานไดอิสระถายรูปบริเวณจัตุรัส

กลางเมือง ซ่ึงเปนสถานที่นัดพบประกอบกิจกรรมตางๆ ของเมืองในอดีต    
อิสระใหทานไดถายรูปกับเสาหินอัศวิน (ORLANDO COLUMN) หอนาฬิกา (BELL TOWER) 

ท่ีต้ังอยูปลายสุดของถนนสายหลักสรางข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1444  หนาปดทําดวยเหล็ก
มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตหนาปดซึ่งเปนแทนพระจันทรบอกขางขึ้นขางแรมใน
สมัยกอนและรูปปم�นของนักบุญ ST.BLAISE ซ่ึงมีโบสถประจําเมืองสไตลโรมาเนสก
แหงแรกของเมืองเปนฉากหลังและโบสถ THE CATHEDRAL TREASURY  
สถานที่เก็บอัฐิของนักบุญ ST. BLAISE รวมถึงภาพเขียนและช้ินงานศิลปะวัตถุล้ํา
คาจํานวนมากและผลิตเหรียญกษาปณและทองที่มีช่ือเสียงของเมืองดูบรอฟนืกอีก
ดวย...จนกระท่ังไดเวลาอันสมควร  

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองซีเบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เปนเมืองทาง

ประวัติศาสตรที่สําคัญอีกเมืองหน่ึงของประเทศโคเอเซีย  ... ชมตัวเมืองเการิมฝم�ง
ทะเลอาเดรียติคท่ีมีหลังคาอาคารบานเรือนทําดวยกระเบ้ืองสีสม สไตลเรอเนอ
ซองส ท่ีไดรับอิทธิพลจากทางประเทศอิตาลี  

ชมสภาวาการเมืองเกา (THE OLD 
LOGGIA) ที่สรางข้ึนราว ค.ศ.15 …ชมมหา
วิหารเซนตจาคอบ  (CATHEDRAL OF 



 

 

ST.JACOV) สรางข้ึนในระหวางป ค.ศ. 1431-1535  เปนสถาปตยกรรม
ผสมผสานกันระหวาง 3  ศิลปกรรม คือ ดาลมาเชีย (ทองถ่ิน) ศิลปะทางเหนือของ
อิตาลีและทัสคานีทั้งวิหารลวนสรางดวยหินทั้งหมดไมมีซีเมนตบัวใตชายคาเปนรูป
ศีรษะคน 71 ช้ิน ท้ังผูชาย ผูหญิง และเด็ก เปนการสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของ
ศิลปะกอธิคและเรอเนซองส ซ่ึงผสมผสานเขากันไดอยางงดงามแสดงใหเห็นถึงการ
เปล่ียนผานงานศิลปะจากยุคกอธิคสูยุคเรอ เนซองส ซ่ึงองคการยูเนสโกไดข้ึน
ทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.2000 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก SOLARIS หรือเทียบเทา 
 
วันที่หาของการเดินทาง                         ซีเบนิค - พลิตวิเซ - ซาแกรบ 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหาร
ของโรงแรม 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองพลิตวิเซ 

(PLITVICE) (172 กม.) แหงแควน  
ISTRIA & KVARNER ระหวางทางให
ทานอิสระชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศนสองขางทางท่ีรายลอมดวยป�าเขา
สลับ ทุงหญา ฟารมการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ นําทานเขาชมอุทยายานแหงชาติพ
ริตวิตเซ พรอมลองเรือ.... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองซาแกรบ (ZAGREB) (130 กม.) เมืองหลวงของประเทศ

โครเอเชีย ซึ่งต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําซาวา (SAVA) และภูเขาเขาเมดเวดนีตซา 
(MEDVEDNICA) เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานมากวา 1,000 ป ท้ังยัง
เปนศูนยกลางทางการเมืองเศรษฐกิจ การคาและการศึกษา  

นําทาน ชมยานเมืองเกา ซ่ึงจัดแบงออกเปน 2 เขต คือ Lower & 
Upper Town อยางลงตัว ผานชมโรงละคร
แหงชาติ ที่สรางข้ึนในสไตลนีโอบาร็อค มี
ลักษณะเปนรูปตัว U และรายรอบไปดวย



 

 

สวนสาธารณะจนไดรับสมญานามวา “The Green Horse shoe” ชมบริเวณที่
เปนสถานที่ทําการรัฐบาล (SABOR) และแกลเลอร่ี ที่บอกเลาถึงความเปนมาของ
คนชาติโครแอตที่แยกตัวออกจากยูโกสลาเวียในอดีต  
นําทานชมมหาวิหารเซนตสตีเฟ�น (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) มียอด
แหลมทรงกลวยคูบนยอดวิหารตกแตงอยางงดงาม เปนสถาปตยกรรมที่มีอายุ
เกาแกกวา 800 ป ซึ่งไดรับการบูรณะปฏิสังขรณในสไตลนีโอโกธิค งดงามดวย
หอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอราม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองคสําคัญตางๆ 
เชน นักบุญเซนตปเตอร, เซนตปอลล  
ชมกําแพงหินโบราณ  ยุคศตวรรษท่ี 13 ท่ีสรางรายลอมเมืองเกาซ่ึงยังคงความ
อัศจรรยของภาพพระแมมารีท่ีไมถูกเผาทําลายเม่ือไฟไหมคร้ังใหญในปค.ศ. 1731  
ชมตลาดกลางเมือง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจงที่เกาแกท่ีสุดของยุโรป
และยังมีสีสันสุดๆ โดยตลอดแนวถนนจะมีรานอาหารคาเฟ�ตนารักๆ ใตรมสีสดใส 
ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย…. 

ค่ํา      *.*.*. อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง *.*.*. 
ท่ีพัก ARISTOS หรือเทียบเทา 
 
วันที่หกของการเดินทาง                      ซาแกรบ - ดูไบ  

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 
อิสระพักผอนตามอัธยาศัย จนไดเวลาอันสมควร...นําทานเดินทางสูสนามบินเพ่ือ
เดินทางกลับสูประเทศไทย 

14.30 น.   (เวลาทองถ่ิน) ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ 
EK130 /EK384 

 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง                       ดูไบ - กรุงเทพฯ 

 (แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองดูไบ เวลา 1430-2300น.) 
12.05 น.       (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ …. 
 

 
 



 

 

อัตราคาใชจาย 
วันที่เดินทาง ผูใหญ พักเด่ียว เพ่ิม 

17 – 23 ก.ย. / 8 – 14 ต.ค.    16 – 22 ต.ค. 39,999.- 9,500.- 
12 – 18 กค. / 6 – 12 ส.ค. 41,999.- 9,500.- 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของ
ภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และคาวีซา ***  
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงราคา   
 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ใน 
กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดข้ึน
สําหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ 
จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการ
ปรับข้ึนหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อัน
เปนผลทําใหตองการเปล่ียนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 



 

 

** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดข้ึนทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบ
เทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด 
หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก 
เจาหนาท่ี)  
-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  



 

 

-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การ
เคลื่อนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสง
ศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 
*ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได *  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ 
ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม 
หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, 
คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญ
หายในระหวางการเดินทาง เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 
8. คาวีซาโคเอเซีย ทานละ 6,500.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการย่ืนวีซาเปนคณะแลว  
ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดข้ึนตองจายคา DHL เร่ิมตนทานละ 
4,000.- ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
**กรุณาอานเง่ือนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
 



 

 

เง่ือนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี

ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 
เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ 
คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับ
สายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา 
ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / คา
สวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
คร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ 
บินใหระบุขอความตามเง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทาน



 

 

จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีที่ทาน
ย่ืนวีซาแลว  
 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 



 

 

ไมใชผูทีมี่ปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม 
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่  
ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได 
อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซา
ไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ 
ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม 
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน 
ฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ 
จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปน
การชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง 
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไป
แลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป 
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 



 

 

 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณา 
อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานได
ทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ 
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯกอนทุกคร้ังมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังส้ินโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุด
วิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี 
พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ 
กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผู
ผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ 
ความปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ  
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
ซ้ือทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน 
เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจาก
พนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน  
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจ
ตองแกไขปรับเปล่ียน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความ
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 



 

 

ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวท้ังใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความ
เหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (โครเอเชีย) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 20 วันทําการ ย่ืนวีซาไมตองแสดงตนท่ีศูนยยืน่วีซา VFS 
Global (สีลมคอมเพล็กซ)เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการ



 

 

และทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไม
สามารถดึงเลมออกมากอนได 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ

ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทาง
เลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พ้ืนหลัง
ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไม
เลอะหมึก) 

 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดือน 
(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีข้ันต่ํา 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน 
กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตอง
ขอเปน Statement เทาน้ัน) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และช่ือ-
นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ย่ืน) (ใชท้ัง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พ่ีนอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษ
เทาน้ัน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 



 

 

 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 
 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี



 

 

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา  
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 


