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วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ   

23.30 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) พบเจาหนาที่ใหการ

ตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ  - ซาเกร็บ – ซาดาร  

03.30 น.       ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK377 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

07.15 น.      แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

10.00 น. ออกเดินทางสูเมือง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินฟลายดูไบ เที่ยวบินที่ EK2012  

13.15 น.   เดินทางถึง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวออกเดินทางไปยัง ซาดาร 

(Zadar) โดยรถโคช ซาดาร (Zadar) หนึ่งในเมืองโบราณของสโลวีเนีย อยูติดกับทะเลเอเดรียติก โดยรอบตัว

เมืองเราจะไดเห็นอาคารบานเรือนเกาแกตั้งแตสมัยยุคโรมัน 

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานสูที่พัก  ณ Bedbank Amadria Park หรือระดับ

เดียวกัน 

วันที่สาม ซาดาร – สปลิต – ดูบรอฟนิก  

เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นเที่ยวชมเมือง ซาดาร ไมวาจะเปนโรมันฟอรัม วิหาร 

โบสถตางๆ และคณะเราก็ไมพลาดไปเที่ยวชมในตัวเมือง ไมวาจะเปน มหาวิหารเซนตอนาสตาเซีย (St. 

Anastasia’s Cathedral) หรืออีกชื่อคือ มหาวิหารแหงซาดาร (Zadar Cathedral) โบสถโบราณสีขาวที่

สวยสงาดวยศิลปะสไตลโรมัน โบสถนี้สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 12-13 และเปนโบสถที่มีขนาดใหญที่สุดในภูมิภาค

นี้ แลวแวะไปถายรูปกับอีกหนึ่งโบสถเดนที่อยูใกลๆ กันเลยก็คือ โ บสถเซนตแมรี่ (St. Mary’s Church) แมจะ

เปนอาคารที่ดูจะเรียบๆ เมื่อเทียบกับสิ่งกอสรางอื่นๆ แตโบสถเซนตแมรี่นั้นล้ําคาในดานของประวัติศาสตร ดวย

อายุที่มากกวา 900 ป และที่ดานในโบสถนั้นก็ไดตกแตงดวยสไตลบารอกที่งดงามไมแพโบสถอื่นๆ เลย หลังจาก

นั้นนําทานออกเดินทางสู สปลิต (Split)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินเลนและแวะถายรูปกับ

วิวสวยๆ ของเมือง สปลิต เมืองใหญอันดับ 2 ของโครเอเชีย อีกหนึ่งเมือง

ริมทะเลที่ร่ํารวยดวยวิวสวยๆ ดวยความเกาแกของเมืองและศูนยกลาง

วัฒนธรรมมาตั้งแตโบราณนั้น ทําใหเมืองสปลิตไดข้ึนเปนหนึ่งในมรดกโลก

ที่สําคัญในป 1979 จุดเช็คอินแวะถายรูปสวยๆ ของกรุปเราในครั้งนี้คือ 

พระราชวังดิโอคลีเชียน (Diocletian Palace) พระราชวังโบราณที่

สรางขึ้นตามรับสั่งของจักรพรรดิโรมัน ดิโอคลีเชียน ในชวงศตวรรษที่ 4 

เปนพระราชวังทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญริมทะเล เปนสิ่งกอสรางตั้งแตยุคโรมันที่ยังคงสภาพไวไดดีมากที่สุด

แหงหนึ่ง มหาวิหารเซนตดอมนิอุส (Cathedral of Saint Domnius) โดดเดนดวยหอระฆังสีขาวที่สูงเดนที่สุด

ในเมืองสปลิตแหงนี้ โบสถสวยอายุกวา 1600 ปแหงนี้เปนหนึ่งในโบสถของศาสนาคริสตที่เกาแกที่สุดในโลก 

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง Dugopolje 

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก  ณ Hotel Katarina หรือระดับเดียวกัน 
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วันที่สี ่ ดูบรอฟนิก – เมืองเกาดูบรอฟนิก – Srd Hill 

เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองดูบรอฟนิก  เมือง

ศูนยกลางการทาโบราณ ที่กลายเปนเมืองทองเที่ยวชื่อดังของโครเอเชีย ไมวาจะเปนตัวเมืองสวยมากเสนหและวิว

ทะเล  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานชม ยานเมือง

เกา ที่นาดึงดูดดวยความงามที่มีมาตั้งแตโบราณของเมือง แถมดวย

การไดการันตีเปนมรดกโลกแลวทําใหเมืองดูบรอฟนิกไมควรพลาด

เลยเมื่อมาเที่ยวโครเอเชีย ภายในบริเวณเมืองเกานั้นมีไฮไลท

มากมายที่เราก็ไมพลาดชม ไมวาจะเปน พระราชวังสปอนซา 

(Sponza Palace) พระราชวังเกาอายุกวา 500 ป ผสมผสาน

ระหวางศิลปะสไตลโกธิคและเรเนสซองส ปจจุบันเปนสถานที่ทางราชการ เก็บรักษาเอกสารเกาแกกวา 100,000 

ชิ้น และที่ตั้งอยูติดกันก็คืออีก พระราชวังเรคเตอร (Rector’s Palace) เปนพระราชวังที่สมัยกอนเปนที่อยูของ

ขุนนางและเปนเหมือนศาลาวาการ ทั้งยังเปนคลังอาวุธ และคุก พระราชวังนี้มีการผสมผสานศิลปะจากหลายยุค

หลายสมัยแตเขากันไดอยางลงตัวและสวยงาม และแวะไปอีกหนึ่งแลนดมารกของเมือง น้ําพุโอโนฟริโอ 

(Onofrio’s Fountain) น้ําพุขนาดใหญกลางเมืองที่ไดสรางขึ้นเมือป 1430 เพื่อเปนหนึ่งในจุดกระจายน้ําจาก

ทอสงน้ําของเมือง  นั่งกระเชาสู Hill Srd เนินเขาเหนือเมืองดูบรอฟนิกที่เราจะไดชมวิวสวยๆ ของเมืองแบบ

เต็มที่จากมุมสูง แลวก็ไดเวลาที่หลายๆ คนรอคอย อิสระชอปปง ที่สามารถเดินชอปปงไดอยางจุใจไปกับรานคา

มากมายตามซอกซอยมากมายของเมือง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก  ณ Grand Hotel Park หรือระดับ

เดียวกัน  

วันที่หา ดูบรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ  

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เดินทางจากเมืองดูบรอฟนิกไปยังจุดหมายถัดไป ซิเบนิก 

(Sibenik) เมืองโบราณริมทะเลมากประวัติศาสตร และเปนเมืองของชาวโครเอเชียริมฝงทะเลที่เกาแกที่สุด 

พรอมดวยบรรยากาศริมทะเลชิลลๆ แสนเชิญชวน ภายในเมืองที่ตั้งของมรดกโลก นําทานเที่ยวชมยานเมืองเกา

บริเวณ จัตุรัสเมืองเกา ศูนยกลางยานเมืองเกาที่รายลอมไปดวยอาคารเกาแก และมากมายไปดวยรานคา

รานอาหาร แตก็ยังไดบรรยากาศของยานเมืองเกาอยางครบถวน มหาวิหารแหงเซนตเจมส (Cathedral of 

Saint James) ตัวอาคารสีขาวหลังใหญนี้ไดถูกสรางขึ้นจากหินปูนทั้งหลัง แลวออกแบบอยางดีในสไตลเรอเนส

ซองสและโกธิค โดดเดนดวยโดมสีขาวและรูปปนที่ตกแตงอยูโดยรอบตัวโบสถ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําทานเดินทางสู เขตอุทยานแหงชาติพลิตวิเซ ผานชมธรรมชาติ

และความงามของทิวทัศนสองขางทางที่รายลอมดวยปาเขาสลับ ทุงหญา ฟารมเกษตรที่อุดมสมบูรณ ถทาน

ทางเขาสู อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ ที่ตั้งอยูใจกลางของ อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ เปนอุทยานแหงชาติ ที่ไดรับการ

ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการ UNESCO เมื่อป 1979 อุทยานแหงนี้มีเนื้อที่กวา 29,482 เฮคเตอร พื้นที่

สวนใหญปกคลุมดวยน้ํามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟา รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมตอกันดวยทางเดิน

สะพานไมลัดเลาะระหวางทะเลสาบและเนินเขา 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก  ณ Hotel Mirjana Rastoke หรือระดับ

เดียวกัน 

วันที่หก พลิตวิเซ – อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ – ซาเกร็บ  

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมจากนั้นเขาชม อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ (Plitvice Lakes 

National Park) อุทยานแหงชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชีย ยังเปน

หนึ่งในอุทยานที่เกาแกที่สุดและใหญที่สุดของโครเอเชียดวยพื้นที่กวางถึง 

296.85 ตารางกิโลเมตร อุทยานแหงนี้มีชื่อเสียงที่โดงดังและสวยงามดวย

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและทะเลสาบที่อยูโดยรอบ ปจจุบันมีทะเลสาบรวม

แลวถึง 16 แหงกระจายอยูโดยรอบอุทยาน นอกจากนี้อุทยานพลิตวิเซยังเปน

ที่เลื่องชื่อลือชาวาทัศนียภาพสวยงามเปนอันดับตนๆ ของโลก ดวยสีสันอัน

สดใสของใบไมไมวาจะเปนสีเขียว สม แดง เหลือง และโดยเฉพาะเมื่อสะทอนลงบนผิวทะเลสาบแลวยิ่งงดงาม

อยางท่ีสุด อุทยานพลิตวิเซยังไดข้ึนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติที่สําคัญในป 1979 และถือเปนเขตอนุรักษที่สําคัญ

ยิ่งของโครเอเชีย แลวนําทาน ลองเรือ เพื่อชมวิวสวยๆ ของทะเลสาบกวาง Jezero Kozjak ทะเลสาบที่มีขนาด

ใหญที่สุดภายในอุทยานพลิตวิเซ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู ซาเกรบ (Zagreb) ที่มีฐานะเปนทั้งเมืองหลวงและ

เมืองที่มีขนาดใหญที่สุดของโครเอเชีย ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เปนเมืองเกาแกตั้งแตยุคโรมัน

กอนจะคอยๆ ขยายใหญขึ้นเรื่อยๆ ปจจุบันเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวของโครเอเชีย ดวยเสนหที่มากลน 

มุงหนาสูจัตุรัสดังในเขตเมืองเกาที่ตองไปพลาดไปเยี่ยมเยือนก็คือ จัตุรัสเจลาซิค (Jelacic Square) ศูนยกลาง

เมืองเกาตั้งแตศตวรรษที่ 17 จุดเดนของจัตุรัสแหงนี้ก็คือรูปปนของโจเซฟ เจลาซิค ที่นั่งอยูบนหลังมา หนึ่งใน

บุคคลสําคัญของโครเอเชีย ในเขตเมืองเกานี้เองที่เราจะไดเห็นโบสถประจําเมือง มหาวิหารซาเกรบ (Zagreb 

Cathedral) หนึ่งในแลนดมารกของเมือง สูงเดนดวยหอคอยที่สูงถึง 108 เมตร จัดเปนหอคอยที่สูงที่สุดของ

โครเอเชียเลยทีเดียว ตัววิหารสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 13 ในสไตลนีโอโกธิค งดงามและประณีตไมแพมหา

วิหารที่ไหน    

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก  ณ Hotel Aritos หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เจ็ด ซาเกร็บ - สะพานสีเลือด – จัตุรัสเซนตมารค - สนามบิน 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเที่ยวชมภายในเมืองซาเกรบ มุงหนาสู สะพานสี

เลือด (Bloody Bridge) แมจะเรียกวาสะพานแตจริงๆ สถานที่

แหงนี้คือถนนสายหนึ่ง ที่เมื่อสมัยกอนเคยเปนสะพานแตเมื่อไดทํา

การถมที่หมดแลวจึงไดเปลี่ยนเปนเสนทางถนนแทน แตก็ยังคงชื่อ

วา สะพานสีเลือด เอาไวอยู ถนนสายสั้นๆ ที่ขนาบขางดวยอาคาร

สไตลโครเอเชียแหงนี้จะมีรานคารานอาหารอยูใหเดินชมและเลือก

ซื้อได อาคารรัฐสภา (Parliament Building) จากสะพานสี

เลือดเดินมาไมไกลก็จะไดเจอกับศูนยกลางการปกครองของ

โครเอเชีย ดวยอาคารที่สวยแบบเรียบงายแตสงางาม ประดับดวยธงชาติทําใหมองเห็นไดไมยาก เปนอาคารเกาแก

ตั้งแตศตวรรษที่ 18 ชม จัตุรัสเซนตมารค (St. Mark’s Square) ที่นอกจากเปนจุดนัดพบและทองเที่ยวสุดฮิต
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แลว ยังเปนที่ตั้งของ โบสถเซนตมารค (St. Mark’s Church) โบสถโรมันคาทอลิกเกาแกตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 

14 ที่แมจะไมไดดูยิ่งใหญหรูหราเหมือนโบสถใหญทั้งหลาย แตโบสถเซนตมารคแหงนี้ก็งดงามและโดดเดนดวย

หลังคาที่มุงดวยโมเสกสัสันสวยงามพรอมดวยลวดลายของตราสัญลักษณของเมือง Lotrščak Tower ก็เปนอีก

หนึ่งไฮไลทที่เราไมพลาด หอคอยของปอมปราการโบราณแหงนี้มีอายุมากกวา 700 ป เปนปอมที่คอยดูแลประตู

ทางดานทิศใตของเมืองเกา ภายในมีปนใหญตั้งอยูที่ชั้นบนสุด โดยจะยิงทุกๆ เวลาเที่ยงวันของทุกวันเปนสัญญาณ

แทนระฆัง 

 ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 

15.25 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินฟลายดูไบ เที่ยวบินที่ EK2013 แวะเปลี่ยนเครื่อง  

23.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ 

03.05 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK384  

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

12.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพรอมความประทับใจ  

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

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ  2,000  บาท 

  พักเดี่ยวเพิ่มทานละ     8,000  บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของบริษัท 

 
 

 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 21-28 พ.ย. 2562 43,900 

ธันวาคม  5-12 ธ.ค. 2562 43,900 

มกราคม 23-30 ม.ค. 2563 43,900 

กุมภาพันธ 6-13 / 20-27 ก.พ. 2563 43,900 

มีนาคม 5-12 / 19-26 มี.ค. 2563 43,900 
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อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส / ฟลายดูไบ (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขาพัก

ที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาธรรมเนียมและคาบริการในการขอยื่นวีซาโครเอเชีย  

5,500 / ทาน ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ  

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอ/ทาน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  วันละ 2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร    

 คาทิปไกดทองถิ่น  วันละ 2 ยูโร x 2 วัน = 4 ยูโร 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย  วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 และคาวีซา 5,500 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจอง

ภายใน 3 วัน)  

2. หากทานที่ตองการใหทางบริษัททัวรยื่นวีซาให กรุณาชําระคาธรรมเนียมและคาบริการในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน 5,500 

/ ทาน พรอมกับยอดมัดจําในขอ 1  

3. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

4. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

5. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
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6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง 

เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด เชน 

ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

และอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ (Join Land) ผูเดินทางตอง

รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซา 

ระยะเวลาในการยื่น 20-30 วันทําการ  

(ระหวางการพิจารณาวีซาไมสามารถขอพาสปอรตคืนกอนกําหนด) 

 

สําหรับทานที่มีวีซาเชงเกนแบบ Multiple และเคยใชในการเขาประเทศกลุมเชงเกนมาแลว ที่วันเดนิทาง

ยังครอบคลุมและไมหมดอาย ุสามารถใชเดินทางเขาประเทศโครเอชียไดโดยไมตองทําวซีาโครเอเชีย

เพิ่มเติม 
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แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซา 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………. 

7. สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………… 

 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

 

9. สถานภาพ           โสด                       แตงงาน (จดทะเบียน)             แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา         แยกกันอยู                          หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

    

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………......……………………………………………………………………………………………………………......……………………… 

11. ที่อยูปจจุบัน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………………… 

หมายเลขโทรศัพทมือถือ......................................................อีเมล........................................................ 

 

12. อาชีพปจจุบัน

........................................................................................................………………………………………………………………………………………… 

 

13. ชื่อบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………......……………………… 
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14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

             ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่........................................ ถึงวันที่.............................................. 

15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้ 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อและความสัมพันธ.................................  

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………….....……………..…. 

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว     คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)      อื่นๆ (โปรดระบุ)  

 

เอกสารที่ตองใชในการยื่นวีซา 

1. พาสปอรตทีย่ังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ  

2. รูปถายสีขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและถายไวไมเกิน 6 เดือน) 

3. ไฟลสแกนรูปถาย และ พาสปอรต 

4. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  

   -สําเนาทะเบียนบาน พรอมแปลภาษาอังกฤษ 

-สําเนาบัตรประชาชน  

-สําเนาทะเบียนสมรส พรอมแปลภาษาอังกฤษ (ถามี)  

-สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล พรอมแปลภาษาอังกฤษ (ถามี) 



  

 We’re ONE CENTER  

5. กรณีเปนพนักงานบริษัท 

    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษ และชื่อตองตรงกับพาสปอรตเทานั้น โดยระบุ

ตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลัง

ครบกําหนด 

6. กรณีเปนเจาของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองท่ีคัดไวไมเกิน 3 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

7. หลักฐานทางการเงิน  

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน (อัพเดตยอดเงินลาสุด 15 วันกอนวันยื่นวีซา) ควร เ ลื อ ก เ ล ม ที่ มี

การเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมตากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงิน เพียงพอ ที่จะครอบคลุม

กับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา หรือ Statement ยอนหลัง 6 

เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษออกโดยธนาคารเทานั้น  

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

8. กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด (SPONSOR)  นอกเหนือจาก

เอกสารขอ 1-7 แลว ทางบริษัทฯ เตรียมเอกสาร Letter Of Sponsor พรอม Bank Certificate  จากธนาคาร 

9. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ  (ตัวจริง)  

โดยออกเอกสารไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา 

10. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป  

 ไมไดเดินทางไปกับบิดาหรือมารดา (คนใดคนหนึ่ง)  

 -จดหมาย ยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงคในการอนุญาตใหบุตร 

เดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงลายมือชื่อและ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง พรอมแปลภาษาอังกฤษ 

 - บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา พรอมแปลภาษาอังกฤษ 

 - สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 

 - หลักฐานการทํางาน บิดา / มารดา (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 - หลักฐานการเงินของ บิดา / มารดา (ฉบับภาษาอังกฤษ)   

11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก

ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตอง ชําระคาธรรมเนียมใหม

ทุกครั้ง หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวใหกับทางเจาหนาที่ 

12. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 25,500 ตอทานกอนเทานั้นถึงสามารถดําเนินขั้นตอนการยื่นวีซาได 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร  

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 


