
 
 

รหัสทัวร FES1901187 
ทัวรโครเอเชีย ซาเกรบ ซาดาร ดูบรอฟนิก ซิเบนิก 8 วัน 5 คืน (EK) 
 

มหาวิหารเซนตอนาสตาเซีย โบสถเซนตแมร่ี มหาวิหารเซนตดอมนิอุส พระราชวังดิโอคลีเชียน 
พระราชวังสปอนซา พระราชวังเรคเตอร น้ําพุโอโนฟริโอ มหาวิหารแหงเซนตเจมส อุทยานแหงชาติ
พลิตวิเซ จัตุรัสเจลาซิค สะพานสีเลือด จัตุรัสเซนตมารค 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

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

มิเรตส เท่ียวบินท่ี EK385 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
04.45 น.      แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
08.30 น. ออกเดินทางสูเมือง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ 

EK129  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

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

 เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Bedbank (Hotel Ilirija) หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม ซาดาร – สปลิต – ดูบรอฟนิก  
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 เที่ยวชมเมือง ซาดาร (Zadar) หน่ึงในเมืองโบราณของโครเอเชีย อยูติดกับทะเลเอเดรี

ยติก โดยรอบตัวเมืองเราจะไดเห็นอาคารบานเรือนเกาแกต้ังแตสมัยยุคโรมัน ไมวาจะ
เปนโรมันฟอรัม วิหาร โบสถตางๆ และคณะเราก็ไมพลาดไปเที่ยวชมในตัวเมือง ไมวา
จะเปน มหาวิหารเซนตอนาสตาเซีย (St. Anastasia’s Cathedral) หรืออีกช่ือคือ 
มหาวิหารแหงซาดาร (Zadar Cathedral) โบสถโบราณสีขาวที่สวยสงาดวยศิลปะ
สไตลโรมัน โบสถน้ีสรางข้ึนต้ังแตศตวรรษที่ 12-13 และเปนโบสถท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดใน
ภูมิภาคน้ี แลวแวะไปถายรูปกับอีกหน่ึงโบสถเดนที่อยูใกลๆ กันเลยก็คือ โบสถเซนตแม
ร่ี (St. Mary’s Church) แมจะเปนอาคารท่ีดูจะเรียบๆ เมื่อเทียบกับส่ิงกอสรางอ่ืนๆ 
แตโบสถเซนตแมร่ีน้ันลํ้าคาในดานของประวัติศาสตร ดวยอายุที่มากกวา 900 ป และที่
ดานในโบสถน้ันก็ไดตกแตงดวยสไตลบารอกที่งดงามไมแพโบสถอ่ืนๆ เลย 

 ออกเดินทางสู สปลิต (Split) ดวยรถโคช 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 

 เดินเลนและแวะถายรูปกับวิวสวยๆ ของเมือง สปลิต เมืองใหญอันดับ 2 ของโครเอเชีย 
อีกหน่ึงเมืองริมทะเลที่ร่ํารวยดวยวิวสวยๆ ดวยความเกาแกของเมืองและศูนยกลาง
วัฒนธรรมมาต้ังแตโบราณน้ัน ทําใหเมืองสปลิตไดข้ึนเปนหน่ึงในมรดกโลกที่สําคัญในป 
1979 จุดเช็คอินแวะถายรูปสวยๆ ของกรุปเราในคร้ังน้ีคือ พระราชวังดิโอคลีเชียน 
(Diocletian Palace) พระราชวังโบราณท่ีสรางขึ้นตามรับส่ังของจักรพรรดิโรมัน ดิโอ
คลีเชียน ในชวงศตวรรษท่ี 4 เปนพระราชวังทรงส่ีเหล่ียมผืนผาขนาดใหญริมทะเล เปน
ส่ิงกอสรางต้ังแตยุคโรมันท่ียังคงสภาพไวไดดีมากที่สุดแหงหน่ึง มหาวิหารเซนตดอมนิ
อุส (Cathedral of Saint Domnius) โดดเดนดวยหอระฆังสีขาวที่สูงเดนที่สุดใน
เมืองสปลิตแหงน้ี โบสถสวยอายุกวา 1600 ปแหงน้ีเปนหน่ึงในโบสถของศาสนาคริสต
ที่เกาแกท่ีสุดในโลก   
มุงหนาสูเมือง ดูบรอฟนิก (Dubrovnik) 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก Valamar Lacroma Dubrovnik หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่ส่ี ดูบรอฟนิก – เมืองเกาดูบรอฟนิก – Srd Hill 
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เมืองดูบรอฟนิก เมืองศูนยกลางการทาโบราณ ที่กลายเปนเมืองทองเที่ยวช่ือดังของ

โครเอเชีย ไมวาจะเปนตัวเมืองสวยมากเสนหและวิวทะเล เขาชม ยานเมืองเกา ที่นา
ดึงดูดดวยความงามที่มีมาต้ังแตโบราณของเมือง แถมดวยการไดการันตีเปนมรดกโลก
แลวทําใหเมืองดูบรอฟนิกไมควรพลาดเลยเมื่อมาเท่ียวโครเอเชีย ภายในบริเวณเมือง
เกาน้ันมีไฮไลทมากมายที่เราก็ไมพลาดชม ไมวาจะเปน พระราชวัง 
สปอนซา (Sponza Palace) พระราชวังเกาอายุกวา 500 ป ผสมผสานระหวาง
ศิลปะสไตลโกธิคและเรเนสซองส ปจจุบันเปนสถานท่ีทางราชการ เก็บรักษาเอกสาร
เกาแกกวา 100,000 ช้ิน และที่ต้ังอยูติดกันก็คืออีก พระราชวังเรคเตอร (Rector’s 
Palace) เปนพระราชวังทีส่มัยกอนเปนท่ีอยูของขุนนางและเปนเหมือนศาลาวาการ 
ทั้งยังเปนคลังอาวุธ และคุก พระราชวังน้ีมีการผสมผสานศิลปะจากหลายยุคหลายสมัย
แตเขากันไดอยางลงตัวและสวยงาม และแวะไปอีกหน่ึงแลนดมารกของเมือง น้ําพุโอ
โนฟริโอ (Onofrio’s Fountain) น้ําพุขนาดใหญกลางเมืองท่ีไดสรางข้ึนเมือป 1430 
เพ่ือเปนหน่ึงในจุดกระจายน้ําจากทอสงน้ําของเมือง  น่ังกระเชาสู Hill Srd เนินเขา
เหนือเมืองดูบรอฟนิกที่เราจะไดชมวิวสวยๆ ของเมืองแบบเต็มที่จากมุมสูง ทิวทัศนของ



 

 

 

หลังคาอาคารบานเรือนตางๆ ที่เปนอิฐสีสมกับตัวอาคารสีขาวน้ันตัดกับน้ําทะเลสีคราม 
เปนภาพวิวท่ีนาประทับใจมากที่สุดภาพหน่ึงเลย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
แลวก็ไดเวลาท่ีหลายๆ คนรอคอย อิสระชอปปم�ง กับรานคาตามซอกซอยมากมายของ
เมือง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
นําทานกลับสูท่ีพัก Valamar Lacroma Dubrovnik  หรือระดับเดียวกัน  
 

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

ทะเลมากประวัติศาสตร และเปนเมืองของชาวโครเอเชียริมฝم�งทะเลท่ีเกาแกท่ีสุด พรอม
ดวยบรรยากาศริมทะเลชิลลๆ แสนเชิญชวน ภายในเมืองท่ีต้ังของมรดกโลก นําทาน
เที่ยวชมยานเมืองเกาบริเวณ จัตุรัสเมืองเกา ศูนยกลางยานเมืองเกาที่รายลอมไปดวย
อาคารเกาแก และมากมายไปดวยรานคารานอาหาร แตก็ยังไดบรรยากาศของยาน
เมืองเกาอยางครบถวน มหาวิหารแหงเซนตเจมส (Cathedral of Saint James) 
ตัวอาคารสีขาวหลังใหญน้ีไดถูกสรางข้ึนจากหินปูนทั้งหลัง แลวออกแบบอยางดีในสไตล
เรอเนสซองสและโกธิค โดดเดนดวยโดมสีขาวและรูปปم�นท่ีตกแตงอยูโดยรอบตัวโบสถ 

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 ยังเปนหน่ึงในอุทยานที่เกาแกท่ีสุดและใหญที่สุดของ
โครเอเชียดวยพ้ืนท่ีกวางถึง 296.85 ตารางกิโลเมตร อุทยานแหงน้ีมีช่ือเสียงที่โดงดัง
และสวยงามดวยธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณและทะเลสาบท่ีอยูโดยรอบ ปจจุบันมี
ทะเลสาบรวมแลวถึง 16 แหงกระจายอยูโดยรอบอุทยาน นอกจากน้ีอุทยานพลิตวิเซยัง
เปนท่ีเล่ืองช่ือลือชาวาทัศนียภาพสวยงามเปนอันดับตนๆ ของโลก ดวยสีสันอันสดใส



 

 

 

ของใบไมไมวาจะเปนสีเขียว สม แดง เหลือง และโดยเฉพาะเมื่อสะทอนลงบนผิว
ทะเลสาบแลวย่ิงงดงามอยางท่ีสุด อุทยานพลิตวิเซยังไดข้ึนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ
ที่สําคัญในป 1979 และถือเปนเขตอนุรักษท่ีสําคัญย่ิงของโครเอเชีย แลวนําทาน 
ลองเรือ เพ่ือชมวิวสวยๆ ของทะเลสาบกวาง Jezero Kozjak ทะเลสาบท่ีมีขนาด
ใหญที่สุดภายในอุทยานพลิตวิเซ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  ออกเดินทางสู ซาเกรบ (Zagreb) ท่ีมีฐานะเปนท้ังเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ

ที่สุดของโครเอเชีย ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เปนเมืองเกาแกต้ังแตยุค
โรมันกอนจะคอยๆ ขยายใหญข้ึนเร่ือยๆ ปจจุบันเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวของ
โครเอเชีย ดวยเสนหท่ีมากลน มุงหนาสูจัตุรัสดังในเขตเมืองเกาที่ตองไปพลาดไปเย่ียม
เยือนก็คือ จัตุรัสเจลาซิค (Jelacic Square) ศูนยกลางเมืองเกาต้ังแตศตวรรษที่ 17 
จุดเดนของจัตุรัสแหงน้ีก็คือรูปปم�นของโจเซฟ เจลาซิค ท่ีน่ังอยูบนหลังมา หน่ึงในบุคคล
สําคัญของโครเอเชีย ในเขตเมืองเกาน้ีเองที่เราจะไดเห็นโบสถประจําเมือง มหาวิหาร
ซาเกรบ (Zagreb Cathedral) หน่ึงในแลนดมารกของเมือง สูงเดนดวยหอคอยท่ีสูง
ถึง 108 เมตร จัดเปนหอคอยที่สูงท่ีสุดของโครเอเชียเลยทีเดียว ตัววิหารสรางข้ึนคร้ัง
แรกเมื่อศตวรรษที่ 13 ในสไตลนีโอโกธิค งดงามและประณีตไมแพมหาวิหารที่ไหน          

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Hotel Aristos หรือระดับเดียวกัน 
 
วันทีเ่จ็ด ซาเกร็บ – ดูไบ – กรุงเทพ 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเท่ียวชมภายในเมืองซาเกรบ มุงหนาสู สะพานสีเลือด (Bloody Bridge) แม

จะเรียกวาสะพานแตจริงๆ สถานที่แหงน้ีคือถนนสายหน่ึง ท่ีเม่ือสมัยกอนเคยเปน
สะพานแตเม่ือไดทําการถมท่ีหมดแลวจึงไดเปล่ียนเปนเสนทางถนนแทน แตก็ยังคงช่ือ
วา สะพานสีเลือด เอาไวอยู ถนนสายส้ันๆ ที่ขนาบขางดวยอาคารสไตลโครเอเชียแหงน้ี
จะมีรานคารานอาหารอยูใหเดินชมและเลือกซ้ือได อาคารรัฐสภา (Parliament 
Building) จากสะพานสีเลือดเดินมาไมไกลก็จะไดเจอกับศูนยกลางการปกครองของ
โครเอเชีย ดวยอาคารท่ีสวยแบบเรียบงายแตสงางาม ประดับดวยธงชาติทําใหมองเห็น
ไดไมยาก เปนอาคารเกาแกต้ังแตศตวรรษที่ 18 ชม จัตุรัสเซนตมารค (St. Mark’s 
Square) ท่ีนอกจากเปนจุดนัดพบและทองเที่ยวสุดฮิตแลว ยังเปนที่ต้ังของ โบสถเซนต
มารค (St. Mark’s Church) โบสถโรมันคาทอลิกเกาแกต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 14 ท่ี



 

 

 

แมจะไมไดดูยิ่งใหญหรูหราเหมือนโบสถใหญทั้งหลาย แตโบสถเซนตมารคแหงน้ีก็
งดงามและโดดเดนดวยหลังคาที่มุงดวยโมเสกสัสันสวยงามพรอมดวยลวดลายของตรา
สัญลักษณของเมือง Lotrščak Tower ก็เปนอีกหน่ึงไฮไลทท่ีเราไมพลาด หอคอยของ
ป�อมปราการโบราณแหงน้ีมีอายุมากกวา 700 ป เปนป�อมที่คอยดูแลประตูทางดานทิศ
ใตของเมืองเกา ภายในมีปนใหญต้ังอยูที่ช้ันบนสุด โดยจะยิงทุกๆ เวลาเที่ยงวันของทุก
วันเปนสัญญาณแทนระฆัง 

 ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 
15.25 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK130 แวะเปล่ียน

เคร่ือง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
23.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 
วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ 
03.40 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินที่ EK376 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

****************************************** 
อัตราคาบริการ 

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 



 

 

 

 
 
 

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 

 
อัตราน้ีรวม 
✓ คาต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
✓ คาธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซากลุมเชงเกน 
✓ คาที่พักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราน้ีไมรวม 
✗ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุปเหมา

หรือตัดกรุปเทาน้ัน) 
✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเคร่ืองด่ืมในหองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถทองถ่ิน ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ข้ันต่ํา 100 บาท / วัน / คน  
  
เง่ือนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอม
สําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
  
 
 

สิงหาคม 6-13 ส.ค. 62 



 

 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําท้ังหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง
บริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และ
ไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ หรือ
ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดย
ท้ังหมด 
 

เอกสารท่ีตองใชในการย่ืนวีซา 
1. พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรต
เลม 
เกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการ
อนุมัติวีซา 
2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปน
สีขาวเทาน้ันและมีอายุไมเกิน 6 เดือน ไมสวมใสเคร่ืองประดับและแวนสายตา) 
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน  

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



 

 

 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุ
ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาท่ีขอลางาน 
เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
 
 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ  

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

Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทาน้ัน (ในกรณีที่
ผูอ่ืนเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเช่ือมโยงความสัมพันธพรอมย่ืนเอกสารฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินตองมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงิน
เพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจายไดอยางไม
เดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร (Bank 
Certificate) 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง 
ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผูเดินทาง และ
เหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  

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

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ท่ีทานอยู (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!!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซา
ใหกับบุตร ** 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการ
สุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสาร ดังกลาวเชนกัน 
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเร่ืองวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 
13. การย่ืนวีซาน้ันผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทาน้ันถึงสามารถดําเนิน
ข้ันตอนการยื่นวีซาได 

** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจาย
เพ่ิมเติมใบละ 500 บาท * 
 
รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกน 
ระยะเวลาในการย่ืน 15 วันทําการ 
 
กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ  



 

 

 

ช่ือ-นามสกุล (ตามหนา
พาสปอรต)................................................................................................................. 
ท่ีอยู
................................................................................................................................................................ 
เบอรโทรศัพท..................................................... เบอรมือถือ
........................................................................ 
E-
Mail........................................................................................................................................................
... 
สถานะ  สมรส      โสด 
เลขท่ีพาสปอรต................................................... วันหมดอายุ
...................................................................... 
วัน/เดือน/ป เกิด............................................. อาชีพ
................................................................................... 
สถานที่ทํางาน
.............................................................................................................................................. 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน
....................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน.................................................
EMail……………………………………………………………. 
อาหาร   ไมรับประทานเน้ือวัว      มังสวิรติ           มุสลิม      



 

 

 

    อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................      
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยมีวีซาเชงเกนหรือไม 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวีซา (Issue).................................วันหมดอายุ
...............................  
  ไมเคย  
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา ทานเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือทําวีซาหรือไม 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ป ของวันออกวีซา (Issue).................................วันหมดอายุ
...............................  
  ไมเคย  
** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว กรุณาถายรูปหนาวีซาเพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ ** 
 
** สําหรับวีซาโครเอเชียผูสมัครไมตองเดินทางมาย่ืนดวยตนเอง เพราะฉะน้ันเอกสารที่ใชย่ืนวีซา
ควรสงมาถึงบริษัทอยางนอยกอนวันยื่น 3-5 วัน **  
 
 
 


