
 
 

รหัสทัวร HUB1900767 
ทัวรยุโรป ดีไลท โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน (EK) 
- ดูไบ  - ซาเกร็บ – ซาดาร  
– สปลิต – ดูบรอฟนิก – เมืองเกาดูบรอฟนิก  
– ซิเบนิก– พลิตวิเซ – อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ 

 
 

 
 
 
 
 



  

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ   
22.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) พบ

เจาหนาท่ีใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 
 
วันที่สอง  ดูไบ  - ซาเกร็บ – ซาดาร  
01.35 น.        ออกเดินทางสู  เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอ

มิเรตส เท่ียวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
04.45 น.      แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
08.30 น. ออกเดินทางสูเมือง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ 

EK129  
(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

12.35 น.   เดินทางถึง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวออก
เดินทางไปยัง ซาดาร (Zadar) โดยรถโคช  

 เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Bedbank (Hotel Ilirija) หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม ซาดาร – สปลิต – ดูบรอฟนิก  
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 เท่ียวชมเมือง ซาดาร (Zadar) หน่ึงในเมืองโบราณของโครเอเชีย อยูติดกับทะเลเอเดรี

ยติก โดยรอบตัวเมืองเราจะไดเห็นอาคารบานเรือนเกาแกตั้งแตสมัยยุคโรมัน ไมวาจะ
เปนโรมันฟอรัม วิหาร โบสถตางๆ และคณะเราก็ไมพลาดไปเที่ยวชมในตัวเมือง ไมวา
จะเปน มหาวิหารเซนตอนาสตาเซีย (St. Anastasia’s Cathedral) หรืออีกชื่อคือ 
มหาวิหารแหงซาดาร (Zadar Cathedral) โบสถโบราณสีขาวที่สวยสงาดวยศิลปะ
สไตลโรมัน โบสถน้ีสรางขึ้นตั้งแตศตวรรษท่ี 12-13 และเปนโบสถที่มีขนาดใหญที่สุดใน
ภูมิภาคนี้ แลวแวะไปถายรูปกับอีกหนึ่งโบสถเดนที่อยูใกลๆ กันเลยก็คือ โบสถเซนตแม
รี่ (St. Mary’s Church) แมจะเปนอาคารที่ดูจะเรียบๆ เมื่อเทียบกับสิ่งกอสรางอื่นๆ 
แตโบสถเซนตแมรี่น้ันลํ้าคาในดานของประวัติศาสตร ดวยอายุท่ีมากกวา 900 ป และที่
ดานในโบสถน้ันก็ไดตกแตงดวยสไตลบารอกที่งดงามไมแพโบสถอ่ืนๆ เลย 

 ออกเดินทางสู สปลิต (Split) ดวยรถโคช 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



  

 

 เดินเลนและแวะถายรูปกับวิวสวยๆ ของเมือง สปลิต เมืองใหญอันดับ 2 ของโครเอเชีย 
อีกหนึ่งเมืองริมทะเลที่รํ่ารวยดวยวิวสวยๆ ดวยความเกาแกของเมืองและศูนยกลาง
วัฒนธรรมมาต้ังแตโบราณน้ัน ทําใหเมืองสปลิตไดขึ้นเปนหน่ึงในมรดกโลกที่สําคัญในป 
1979 จุดเช็คอินแวะถายรูปสวยๆ ของกรุปเราในครั้งนี้คือ พระราชวังดิโอคลีเชียน 
(Diocletian Palace) พระราชวังโบราณท่ีสรางขึ้นตามรับสั่งของจักรพรรดิโรมัน ดิโอ
คลีเชียน ในชวงศตวรรษที่ 4 เปนพระราชวังทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญริมทะเล เปน
สิ่งกอสรางตั้งแตยุคโรมันที่ยังคงสภาพไวไดดีมากที่สุดแหงหนึ่ง มหาวิหารเซนตดอมนิ
อุส (Cathedral of Saint Domnius) โดดเดนดวยหอระฆังสีขาวที่สูงเดนที่สุดใน
เมืองสปลิตแหงนี้ โบสถสวยอายุกวา 1600 ปแหงนี้เปนหนึ่งในโบสถของศาสนาคริสต
ที่เกาแกที่สุดในโลก   
มุงหนาสูเมือง ดูบรอฟนิก (Dubrovnik) 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูท่ีพัก Valamar Lacroma Dubrovnik หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สี ่ ดูบรอฟนิก – เมืองเกาดูบรอฟนิก – Srd Hill 
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เมืองดูบรอฟนิก เมืองศูนยกลางการทาโบราณ ที่กลายเปนเมืองทองเที่ยวชื่อดังของ

โครเอเชีย ไมวาจะเปนตัวเมืองสวยมากเสนหและวิวทะเล เขาชม ยานเมืองเกา ที่นา
ดึงดูดดวยความงามที่มีมาตั้งแตโบราณของเมือง แถมดวยการไดการันตีเปนมรดกโลก
แลวทําใหเมืองดูบรอฟนิกไมควรพลาดเลยเมื่อมาเที่ยวโครเอเชีย ภายในบริเวณเมือง
เก  า นั ้ นม ี ไฮ ไลท  มากมายท ี ่ เ ร าก ็ ไม  พลาดชม ไม  ว  า จ ะ เป  น  พระราชวั ง 
สปอนซา (Sponza Palace) พระราชวังเกาอายุกวา 500 ป ผสมผสานระหวาง
ศิลปะสไตลโกธิคและเรเนสซองส ปจจุบันเปนสถานที่ทางราชการ เก็บรักษาเอกสาร
เกาแกกวา 100,000 ชิ้น และที่ตั้งอยูติดกันก็คืออีก พระราชวังเรคเตอร (Rector’s 
Palace) เปนพระราชวังที่สมัยกอนเปนที่อยูของขุนนางและเปนเหมือนศาลาวาการ 
ทั้งยังเปนคลังอาวุธ และคุก พระราชวังนี้มีการผสมผสานศิลปะจากหลายยุคหลายสมัย
แตเขากันไดอยางลงตัวและสวยงาม และแวะไปอีกหนึ่งแลนดมารกของเมือง นํ้าพุโอ
โนฟริโอ (Onofrio’s Fountain) นํ้าพุขนาดใหญกลางเมืองที่ไดสรางขึ้นเมือป 1430 
เพื่อเปนหนึ่งในจุดกระจายนํ้าจากทอสงนํ้าของเมือง  นั่งกระเชาสู Hill Srd เนินเขา
เหนือเมืองดูบรอฟนิกที่เราจะไดชมวิวสวยๆ ของเมืองแบบเต็มท่ีจากมุมสูง ทิวทัศนของ



  

 

หลังคาอาคารบานเรือนตางๆ ที่เปนอิฐสีสมกับตัวอาคารสีขาวน้ันตัดกับนํ้าทะเลสีคราม 
เปนภาพวิวที่นาประทับใจมากที่สุดภาพหน่ึงเลย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
แลวก็ไดเวลาที่หลายๆ คนรอคอย อิสระชอปปم�ง กับรานคาตามซอกซอยมากมายของ
เมือง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
นําทานกลับสูที่พัก Valamar Lacroma Dubrovnik  หรือระดับเดียวกัน  
 

วันที่หา ดูบรอฟนิก – ซิเบนิก– พลิตวิเซ  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางจากเมืองดูบรอฟนิกไปยังจุดหมายถัดไป ซิเบนิก (Sibenik) เมืองโบราณริม

ทะเลมากประวัติศาสตร และเปนเมืองของชาวโครเอเชียริมฝم�งทะเลที่เกาแกที่สุด พรอม
ดวยบรรยากาศริมทะเลชิลลๆ แสนเชิญชวน ภายในเมืองที่ตั้งของมรดกโลก นําทาน
เที่ยวชมยานเมืองเกาบริเวณ จัตุรัสเมืองเกา ศูนยกลางยานเมืองเกาที่รายลอมไปดวย
อาคารเกาแก และมากมายไปดวยรานคารานอาหาร แตก็ยังไดบรรยากาศของยาน
เมืองเกาอยางครบถวน มหาวิหารแหงเซนตเจมส (Cathedral of Saint James) 
ตัวอาคารสีขาวหลังใหญนีไ้ดถูกสรางขึ้นจากหินปูนทั้งหลัง แลวออกแบบอยางดีในสไตล
เรอเนสซองสและโกธิค โดดเดนดวยโดมสีขาวและรูปปم�นที่ตกแตงอยูโดยรอบตัวโบสถ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น่ังรถโคชเดินทางสูเมืองพลิตวิเซ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Hotel Jezero Plitvice  หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

วันที่หก พลิตวิเซ – อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ – ซาเกร็บ  
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เขาชม อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ (Plitvice Lakes National Park) อุทยานแหงชาติ

แสนงดงามของประเทศโครเอเชีย ยังเปนหน่ึงในอุทยานที่เกาแกที่สุดและใหญที่สุดของ
โครเอเชียดวยพื้นที่กวางถึง 296.85 ตารางกิโลเมตร อุทยานแหงนี้มีชื่อเสียงที่โดงดัง
และสวยงามดวยธรรมชาติที ่อุดมสมบูรณและทะเลสาบที ่อยู โดยรอบ ปจจุบันมี
ทะเลสาบรวมแลวถึง 16 แหงกระจายอยูโดยรอบอุทยาน นอกจากน้ีอุทยานพลิตวิเซยัง
เปนที่เลื่องชื่อลือชาวาทัศนียภาพสวยงามเปนอันดับตนๆ ของโลก ดวยสีสันอันสดใส
ของใบไมไมวาจะเปนสีเขียว สม แดง เหลือง และโดยเฉพาะเมื่อสะทอนลงบนผิว
ทะเลสาบแลวยิ่งงดงามอยางที่สุด อุทยานพลิตวิเซยังไดขึ้นเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ
ที ่สําคัญในป 1979 และถือเปนเขตอนุรักษที ่สําคัญยิ ่งของโครเอเชีย แลวนําทาน 
ลองเรือ เพื่อชมวิวสวยๆ ของทะเลสาบกวาง Jezero Kozjak ทะเลสาบที่มีขนาด
ใหญที่สุดภายในอุทยานพลิตวิเซ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  ออกเดินทางสู ซาเกรบ (Zagreb) ที่มีฐานะเปนทั้งเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ

ที่สุดของโครเอเชีย ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เปนเมืองเกาแกตั้งแตยุค
โรมันกอนจะคอยๆ ขยายใหญขึ้นเรื่อยๆ ปจจุบันเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวของ
โครเอเชีย ดวยเสนหที่มากลน มุงหนาสูจัตุรัสดังในเขตเมืองเกาที่ตองไปพลาดไปเยี่ยม
เยือนก็คือ จัตุรัสเจลาซิค (Jelacic Square) ศูนยกลางเมืองเกาตั้งแตศตวรรษที่ 17 
จุดเดนของจัตุรัสแหงนี้ก็คือรูปปم�นของโจเซฟ เจลาซิค ที่นั่งอยูบนหลังมา หนึ่งในบุคคล
สําคัญของโครเอเชีย ในเขตเมืองเกานี้เองที่เราจะไดเห็นโบสถประจําเมือง มหาวิหาร
ซาเกรบ (Zagreb Cathedral) หนึ่งในแลนดมารกของเมือง สูงเดนดวยหอคอยที่สูง
ถึง 108 เมตร จัดเปนหอคอยที่สูงที่สุดของโครเอเชียเลยทีเดียว ตัววิหารสรางขึ้นครั้ง
แรกเมื่อศตวรรษที่ 13 ในสไตลนีโอโกธิค งดงามและประณีตไมแพมหาวิหารที่ไหน          

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Hotel Aristos หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 



  

 

วันที่เจ็ด ซาเกร็บ – ดูไบ – กรุงเทพ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเที่ยวชมภายในเมืองซาเกรบ มุงหนาสู สะพานสีเลือด (Bloody Bridge) แม

จะเรียกวาสะพานแตจริงๆ สถานที่แหงนี้คือถนนสายหนึ่ง ที่เมื ่อสมัยกอนเคยเปน
สะพานแตเมื่อไดทําการถมที่หมดแลวจึงไดเปลี่ยนเปนเสนทางถนนแทน แตก็ยังคงชื่อ
วา สะพานสีเลือด เอาไวอยู ถนนสายส้ันๆ ที่ขนาบขางดวยอาคารสไตลโครเอเชียแหงน้ี
จะมีรานคารานอาหารอยู ใหเดินชมและเลือกซื ้อได อาคารรัฐสภา (Parliament 
Building) จากสะพานสีเลือดเดินมาไมไกลก็จะไดเจอกับศูนยกลางการปกครองของ
โครเอเชีย ดวยอาคารที่สวยแบบเรียบงายแตสงางาม ประดับดวยธงชาติทําใหมองเห็น
ไดไมยาก เปนอาคารเกาแกตั้งแตศตวรรษที่ 18 ชม จัตุรัสเซนตมารค (St. Mark’s 
Square) ที่นอกจากเปนจุดนัดพบและทองเที่ยวสุดฮิตแลว ยังเปนที่ต้ังของ โบสถเซนต
มารค (St. Mark’s Church) โบสถโรมันคาทอลิกเกาแกตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 14 ที่
แมจะไมไดดูยิ ่งใหญหรูหราเหมือนโบสถใหญทั้งหลาย แตโบสถเซนตมารคแหงนี้ก็
งดงามและโดดเดนดวยหลังคาที่มุงดวยโมเสกสัสันสวยงามพรอมดวยลวดลายของตรา
สัญลักษณของเมือง Lotrščak Tower ก็เปนอีกหนึ่งไฮไลทที่เราไมพลาด หอคอยของ
ป�อมปราการโบราณแหงน้ีมีอายุมากกวา 700 ป เปนป�อมที่คอยดูแลประตูทางดานทิศ
ใตของเมืองเกา ภายในมีปนใหญตั้งอยูที่ชั้นบนสุด โดยจะยิงทุกๆ เวลาเที่ยงวันของทุก
วันเปนสัญญาณแทนระฆัง 

 ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 
15.25 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK130 แวะเปลี่ยน

เครื่อง (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
23.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
 
วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ 
03.40 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินที่ EK376 (บริการอาหาร

และเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

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



  

 

อัตราคาบริการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 
 
อัตราน้ีรวม 
✓ คาต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
✓ คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน 
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
 
 

วันเดินทาง ราคา 
พฤษภาคม 12-19 พ.ค. 62 

50,900 
มิถุนายน 18-25 มิ.ย. 62 

กันยายน 3-10 ก.ย. 62 

ตุลาคม 1-8 / 8-15 / 16-23 ต.ค. 62 

กรกฎาคม 23-30 ก.ค. 62 
54,900 

สิงหาคม 6-13 ส.ค. 62 



  

 

อัตราน้ีไมรวม 
✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุปเหมา

หรือตัดกรุปเทาน้ัน) 
✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นตํ่า 100 บาท / วัน / คน  
  
เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอม
สําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
  
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

หมายเหตุ (1) 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และ
ไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 
3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือ
ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดย
ทั้งหมด 
 
เอกสารที่ตองใชในการยื่นวีซา 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรต
เลม 
เกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการ
อนุมัติวีซา 
2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปน
สีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน ไมสวมใสเครื่องประดับและแวนสายตา) 
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที ่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุ
ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน 
เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ  



  

 

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน  

Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานั้น (ในกรณีที่
ผู อื ่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธพรอมยื่นเอกสารฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินตองมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงิน
เพียงพอ ที ่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที ่จะใชจายไดอยางไม
เดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร (Bank 
Certificate) 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
7. กรณีที ่บริษัทของทานเปนผู รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผู เดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง 
ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  

จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทาน้ัน  
9. กรณีที่เด็กอายตุํ่ากวา 20 ป  

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อ ําเภอ / เขต ท ี ่ท านอยู  (เปน

ภาษาอังกฤษ) 
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ 
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 



  

 

หมายเหตุ (2) 
** ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซาใหกับบุตร ** 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการ
สุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั ้งนี ้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที ่ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสาร ดังกลาวเชนกัน 
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจง
สถานทูตเพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื ่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 
13. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทานั้นถึงสามารถดําเนิน
ขั้นตอนการยื่นวีซาได 

** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจาย
เพ่ิมเติมใบละ 500 บาท * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื�นวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื�น 15 วนัทาํการ 

 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ  

ชื�อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ที�อยู.่............................................................................................................................................................... 

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

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

สถานะ  สมรส      โสด 

เลขที�พาสปอรต์................................................... วนัหมดอาย.ุ..................................................................... 

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

สถานที�ทาํงาน.............................................................................................................................................. 

ที�อยูส่ถานที�ทาํงาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ี�ทาํงาน.................................................EMail……………………………………………………………. 

อาหาร   ไมร่บัประทานเนื�อววั      มงัสวริต ิ          มสุลมิ      
    อื�นๆ โปรดระบุ......................................................      
ในช่วงระยะ 3 ปีที�ผา่นมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 
  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีที�ผา่นมา ท่านเคยสแกนลายนิ�วมือเพื�อทาํวีซ่าหรือไม่ 
  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายนิ�วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื�อใหเ้จา้หน้าที�ตรวจสอบ ** 
 

** สําหรับวีซาโครเอเชียผูสมัครไมตองเดินทางมายื่นดวยตนเอง เพราะฉะน้ันเอกสารที่ใชยื่นวีซา
ควรสงมาถึงบริษัทอยางนอยกอนวันยื่น 3-5 วัน **  


