
 

 



 

ซาแกรบ – โอพาเทียร - ซาดาร - ซีเบนิค - โทรกีร - สปลิท - สตอน  

ดูบรอฟนิค 

ลองเรือทะเลสาบอุทยานพริตวิตเซ 

น่ังกระเชาชมวิวเมืองดูรอฟนิค 

กําหนดการเดินทาง      

วนัท่ีหนึ่งของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ  

23.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขาท่ี 9 เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) 

เจาหนาท่ีจากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึ้นเคร่ือง 

วันท่ีสองของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกรบ – โอพาเทียร 

03.30 น.  ออกเดินทางสู เมืองซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย สายการบินเอมิเรสต (EK) เท่ียวบินท่ี EK377/ EK129  

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ เวลา 0655-0830 น. *.*.*. 

12.35 น. (เวลาทองถิ่น) ถงึสนามบินซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย…หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 

 นําทานเดินทางสู “โอพาเทีย” (OPATIJA) อยูในแควนอิสเตรยี เปนเมืองทองเที่ยว

ต้ังอยูทางฝงตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก มีบานพักตากอากาศสไตสออสเตรียท่ีเรียง

รายอยูตามชายฝง นําทานเท่ียวชมเมืองท่ีเต็มเปยมไปดวยมนตเสนหของบานพกัริม

ชายฝง แวะถายรูปกับรูปปนหญิงสาวกับนกนางนวล (MAIDEN WITH THE 

SEAGULL) เปนรูปปนหญิงสาวท่ีงดงามท่ีมีนกนางนวลเกาะอยูท่ีมือมีเวลาใหทาน

ไดเดินเลนถายรูปกับความสวยงามของเมืองและใหซื้อของท่ีระลกึประจําทองถิ่น 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก OPATIJA HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

วันท่ีสามของการเดินทาง                          ซาดาร - โทรกีร - สปริท - สตอน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ  หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองซาดาร (ZADAR) (285 กม.) เมืองทาสําคัญซึ่ง

ต้ังอยูบนคาบสมุทรขนาดใหญของทะเลอาเดรีติกอดีตเปนเมืองหลวง

ของแควนดัลเมเทียท่ีรํ่ารวยไปดวยอารยธรรมโรมันท่ีมีประวัติศาสตร

มากกวา 3,000 ป ใหทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศท่ีสวยงามของ

เมืองน้ี เดินทางถึงเมืองซาดาร  

นําทานชมเมืองเกาของซาดาร...ชมบรรยากาศความงดงามของเมืองเกา

ท่ีแสนโรแมนติคริมทะเลสาบอาเดรียติกและใหทานถายรูปตามอัธยาศัย … 

นําทานเดินทางสู เมืองโทรกีร (TROGIR)  (130  กม.) เมืองขนาดเล็กบนเกาะท่ีต้ังอยูเกือบชิดกับแผนดินใหญ เปน

เมืองต้ังแตยุคกรีกโรมันและไดรับการอนุรักษใหเปนเมืองเกา ท้ังปอม

ปราการจัตุรัสและกําแพงเมือง  ซึ่งยังไดรับการยอกยองจากยูเนสโก 



 

ใหขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกใน ป ค.ศ. 1997  ระหวางทางผานชมเมืองทองเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงของโครเอเชีย คือ 

เมืองพรีโมสเตน เปนเมืองเล็กท่ีสวยงามและเปนเกาะเล็กๆ ในสมัยกอนมีคนยกยองใหชาวเมืองน้ีเปนชาวเมืองท่ีมี

ความอดทนมากตอการใชชวีิตเน่ืองจากภูมิประเทศเปนภูเขาหินแตยังสามารถทําการเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม และทํา

การเกษตรกรรมโดยเฉพาะไวนแดงท่ีมีชื่อเสียง  ...เดินทางถึงเมืองโทรเกียร 

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บาย นําทาน ชมเขตเมืองเกา ซึ่งมีบรรยากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน  และยังเปนเมืองท่ีรวบรวมเอาสถาปตยกรรมตางยุค

ไวมากท่ีสุดในยโุรปตะวันออก มีท้ังโรมาเนสก เรอเนสซองส บารอก และกรีกโรมันโบราณ เชน ประตูเมือง 

(KOPNENA VRATA) ท่ีมีการบูรณะขึ้นใหมในศตวรรษท่ี 16 หอนาฬิกา (FOGGIA & CLOCK TOWER) สมัย

ศตวรรษท่ี 14    

  นําทาน ชมมหาวิหารเซนตลอวเรนซ (CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE) ท่ีสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 12 ใน

รูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก โดยมีสงิโต อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองคสําคัญตางๆ  

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองสปลิท (SPLIT) (29 กม.) เมืองใหญอันดับท่ีสองรองจากเมืองซาเกรบ เปนเมือง

ศูนยกลางการพาณิชย  ศูนยกลางทางธุรกิจ  การคมนาคมของแควนดัลเมเชี่ยน โดยเปนอีกเมืองหนึ่งท่ีองคการ

ยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนและประกาศใหเปนเมืองมรดกโลก     

นําทานชมเมืองสปลิท ชมศาลาวาการเมืองสไตลเรอเนซองสท่ีสรางในศตวรรษท่ี15 อาคารบานเรือนเกาแกตางๆ  ...

ชมยาน PEOPLE SQUARE ศูนยกลางทางธุรกิจและการบริหาร เม่ือสมัยศตวรรษท่ี 15 และชมสิง่กอสรางท่ีมี

ชื่อเสียง เชน รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN 

HALL ท่ีสรางขึน้ในชวงแรกของศตวรรษท่ี 15 และนําทานชมบริเวณตลาดคาผลไมและอาหารโดยรอบ  

จากน้ันนําทานชมดานหนาพระราชวังดิโอคลีเธ่ียน (DIOCLETIAN PALACE) ท่ีสรางขึ้น

จากพระประสงคของจักรพรรด์ิดิโอคลีเธ่ียนท่ีตองการสรางพระราชวังสําหรับบ้ันปลายชีวิต

ของพระองคในป 295 ซึ่งใชเวลาในการกอสรางถึง 10 ป นําทานชมหองโถงกลางซ่ึงมี

ทางเดินท่ีเชื่อมตอสูหองอ่ืนๆ ชมลานกวาง (PERISTYLE) ซึ่งลอมไวดวยเสาหินแกรนิต 3 

ดาน และเชื่อมตอดวยโคงเสาท่ีตกแตงดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตรสวยงาม ชมยอด

ระฆังแหงวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แทนบูชาของเซนตโดมินัสและเซนตสตาซิ

อุส ซึ่งอยูภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปนของ GREGORY OF NIN ผูนํา

ศาสนาคนสําคัญของโครเอเชียในยุคศตวรรษท่ี 10 ซึ่งเปนฝมือของ IVAN MESTROVIC ชางปนท่ีมีชื่อเสยีงของ

โครเอเชีย… 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองสตอน (STON) (187 กม.) เมืองท่ีต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟ

นิคเปนเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องหอยนางรมและผลิตภัณฑจากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติกและต่ืนตาต่ืนใจ

กับบรรยากาศริมชายฝงทะเลท่ีมีบานเรือนหลังคากระเบ้ืองสีแสดสลับตามแนวชายฝงเปนระยะทางสูสตอนและหมู

บาน่ีสงบตั้งอยูริมฝงบริเวณโคงอาวกวาง ซึ่งในอดีตเคยตกอยูใตการปกครองของโรมันจนกระท่ังถูกทําลายโดยพวก

มองโกล 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพัก ASTAREA  หรือเทียบเทา 

 
 



 
วนัท่ีสี่ของการเดินทาง                  สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค  

เชา               รับประทานอาหารเชา ณ  หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 กม.) เมืองทางตอนใตของสาธารณรฐัโครเอเชีย ท่ีมีขาม

พรมแดนติด ประเทศบอสเนียและเฮอรเซโกวนีา  

นําทานเดินทางสู สถานีเพื่อขึ้นกระเชาไฟฟา (CABLE CAR RIDE) ท่ีความสูง 

400 เมตรเพื่อชมวิวและทิวทัศนท่ีคงความเปนเอกลักษณของบานเมืองหลังคาสี

สมและความงดงามของทะเลอาเดรียติก 

  จากน้ันนําทาน ชมเมืองเกา (OLD TOWN) ซึ่งโอบลอมดวย

กาํแพงโบราณสงูตระหงานในศตวรรษท่ี 13  เพื่อปองกันภัยจากศัตรู เชน พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียนและ

เซิรบและในเขตเมืองเกาประกอบดวยสิ่งกอสรางโบราณ ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดก

โลก และเปนเขตชุมชนเริ่มแรกท่ีบรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสราง

บานเมืองไวต้ังแตศตวรรษท่ี 7     

  นําทาน ชมประตูเมือง (PILE GATE) ต้ังอยูทางทิศตะวันตก ซึ่งเปน

ทางเขาหลักของเมืองเกาและพ้ืนทางเดินถูกสรางขึ้นจากหินในป 1537   

ชมนํ้าพุโบราณทรงกลม (ONFRIO 

FOUNTAIN) เปนนํ้าพุท่ีใชหลอเลี้ยงประชากร

ในยามมีศึกสงคราม  …จากน้ันนําทานชมสถานท่ีสําคัญตางๆ เชน Franciscan Monastery 

วิหารในสถาปตยกรรมแบบโกธิก รานขายยาท่ีเกาแกท่ีสุดของยโุรปซึ่งดําเนินกิจการมาต้ังแตป 

ค.ศ. 1391  ใหทานไดอิสระถายรูปบริเวณจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเปนสถานที่นัดพบประกอบ

กิจกรรมตางๆ ของเมืองในอดีต    

  อิสระใหทานไดถายรูปกับเสาหินอัศวิน (ORLANDO COLUMN) หอนาฬิกา (BELL TOWER) ท่ีต้ังอยูปลายสุดของ

ถนนสายหลักสรางขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1444  หนาปดทําดวยเหล็กมีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตหนาปดซึ่งเปนแทน

พระจันทรบอกขางขึ้นขางแรมในสมัยกอนและรูปปนของนักบุญ ST.BLAISE ซึ่งมีโบสถประจําเมืองสไตลโรมาเนสก

แหงแรกของเมืองเปนฉากหลังและโบสถ THE CATHEDRAL TREASURY  สถานท่ีเก็บอัฐิของนักบุญ ST. 

BLAISE รวมถึงภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะวัตถุล้ําคาจํานวนมากและผลิตเหรียญกษาปณและทองท่ีมีชื่อเสียงของ

เมืองดูบรอฟนืกอีกดวย...จนกระท่ังไดเวลาอันสมควร  

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองซีเบนิค (SEBINIK) (278 กม.) เปนเมืองทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญอีกเมืองหน่ึงของประเทศ

โคเอเซีย  ... ชมตัวเมืองเการิมฝงทะเลอาเดรียติคท่ีมีหลังคาอาคารบานเรือนทําดวยกระเบ้ืองสสีม สไตลเรอเนอ

ซองส ท่ีไดรับอทิธิพลจากทางประเทศอิตาลี  

ชมสภาวาการเมืองเกา (THE OLD LOGGIA) ท่ีสรางขึ้นราว 

ค.ศ.15 …ชมมหาวิหารเซนตจาคอบ  (CATHEDRAL OF 

ST.JACOV) สรางขึ้นในระหวางป ค.ศ. 1431-1535  เปน

สถาปตยกรรมผสมผสานกันระหวาง 3  ศิลปกรรม คือ ดาลมา

เชีย (ทองถิ่น) ศิลปะทางเหนือของอิตาลแีละทัสคานีท้ังวิหารลวน

สรางดวยหินท้ังหมดไมมีซีเมนตบัวใตชายคาเปนรูปศีรษะคน 71 ชิ้น ท้ังผูชาย ผูหญิง และเด็ก เปนการสะทอนให 



 

เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะกอธิคและเรอเนซองส ซึ่งผสมผสานเขากันไดอยางงดงามแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนผาน

งานศิลปะจากยคุกอธิคสูยุคเรอ เนซองส ซึ่งองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.2000 

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพัก SOLARIS หรือเทียบเทา 

วันท่ีหาของการเดินทาง                         ซีเบนิค - พลิตวิเซ - ซาแกรบ 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองพลิตวิเซ (PLITVICE) 

(172 กม.) แหงแควน  ISTRIA & KVARNER 

ระหวางทางใหทานอิสระชมธรรมชาติและความงาม

ของทิวทัศนสองขางทางท่ีรายลอมดวยปาเขาสลบั ทุง

หญา ฟารมการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ นําทานเขาชมอุ

ทยายานแหงชาติพริตวิตเซ พรอมลองเรือ.... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองซาแกรบ (ZAGREB) (130 กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ซึ่งต้ังอยูริมฝงแมนํ้าซาวา 

(SAVA) และภูเขาเขาเมดเวดนีตซา (MEDVEDNICA) เปนเมืองท่ีมีประวัติศาสตรอันยาวนานมากวา 1,000 ป ท้ัง

ยังเปนศูนยกลางทางการเมืองเศรษฐกิจ การคาและการศึกษา  

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก ARISTOS หรือเทียบเทา 

วันท่ีหกของการเดินทาง                      ซาแกรบ  

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน ชมยานเมืองเกา ซึ่งจัดแบงออกเปน 2 เขต คือ Lower & Upper Town อยางลงตัว ผานชมโรงละคร

แหงชาติ ท่ีสรางขึ้นในสไตลนีโอบาร็อค มีลักษณะเปนรูปตัว U และรายรอบไปดวยสวนสาธารณะจนไดรับสมญา

นามวา “The Green Horse shoe” ชมบริเวณท่ีเปนสถานท่ีทําการรัฐบาล (SABOR) และแกลเลอร่ี ท่ีบอกเลาถึง

ความเปนมาของคนชาติโครแอตท่ีแยกตัวออกจากยูโกสลาเวยีในอดีต  

นําทานชมมหาวิหารเซนตสตีเฟน (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL) มี

ยอดแหลมทรงกลวยคูบนยอดวิหารตกแตงอยาง

งดงาม เปนสถาปตยกรรมท่ีมีอายุเกาแกกวา 800 ป 

ซึ่งไดรับการบูรณะปฏิสังขรณในสไตลนีโอโกธิค งดงาม

ดวยหอคอยแฝดปลายแหลมสทีองอราม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองคสําคัญตางๆ เชน 

นักบุญเซนตปเตอร, เซนตปอลล  

ชมกําแพงหินโบราณ  ยุคศตวรรษท่ี 13 ท่ีสรางรายลอมเมืองเกาซึ่งยังคงความอัศจรรยของ

ภาพพระแมมารีท่ีไมถูกเผาทําลายเมื่อไฟไหมครั้งใหญในปค.ศ. 1731  

ชมตลาดกลางเมือง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจงท่ีเกาแกท่ีสุดของยโุรปและยงัมีสีสนัสุดๆ โดยตลอดแนว

ถนนจะมีรานอาหารคาเฟตนารักๆ ใตรมสีสดใส ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย…. 

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก ARISTOS หรือเทียบเทา 



 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง                         ซาแกรบ-กรุงเทพฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

อิสระพักผอนตามอัธยาศัย จนไดเวลาอันสมควร...นําทานเดินทางสูสนามบินเพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย 

15.25 น.  (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK130 /EK376 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง                        กรุงเทพฯ 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ เวลา 2300-0340 น. *.*.*. 

12.50 น.       (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ …. 

 

***@@..@@*** 

อัตราคาใชจาย 

วันท่ีเดินทาง ผูใหญ พักเดี่ยวเพิม่ 

1-8 เม.ย. / 14-21 เม.ย. 

29 เม.ย. – 6 พ.ค. 

5-12 พ.ค. / 29 พ.ค. – 5 มิ.ย. 

43,999.- 9,500.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีนํ้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการ

เดินทาง และคาวีซา ***  

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลขิสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคา   

*.*.*. อัตรานี้รวม *.*.*. 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยู 

ภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกดิขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจาก 

อยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพกัตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงาน

แฟร,การประชมุ อันเปนผลทําใหตองการเปลีย่นยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม

และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  

** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกนั จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) 

หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี

หองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหา

ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  

 



 
 

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่ง

ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา  

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูต

งายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวซีา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนา

เพื่อวางแผนในการขอวซีาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ

พิจารณาอนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึน้ทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยู

เทาน้ัน  

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไป

ยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของ

ทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวซีาไมตํ่ากวา 3 หนา  

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต 

ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสยีอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท]เทาน้ัน 

8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  

 

 

 

 

 



 

อัตรานี้ไมรวม 

1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทาง 

สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทาง

หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 

4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษคาบริการพิเศษ 

ตางๆ 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 

8. คาวีซาโคเอเซีย ทานละ 6,500.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณี 

ถามีคาใชจายเกดิขึ้นตองจายคา DHL เริ่มตนทานละ 4,000.- ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 

**กรณุาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรทีท่านไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัตวิีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมอืงที่เขาพกั เชน กรณทีี่เมืองน้ันมีการ
จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคา 
ทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามทีท่างบริษัทระบุขอความบางอยางใน
น้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทตู (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบรษัิทฯ  
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดนิทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 
-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามทีท่างสายการบินใหระบุขอความตามเง่ือนไข 
สายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและ
บริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสยีคาใชจายที่ไมสามารถเรยีกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตัว๋เครื่องบิน 
(กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบรกิารยื่นวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว  
หมายเหต ุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสยีหาย อันเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุม
ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
นํ้าเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 
14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอแลว ในกรณีที่
ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบรษัิทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทัง้น้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสดุวสิยัตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสาํคัญ…. 



 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจาํทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูทีจ่ะน่ังตองมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตอง
เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉูุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีมี่ปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทาน้ัน 

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดคีืนเงินใหทั้งหมด
หักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทวัรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวซีาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดลุพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระ
เงินมัดจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยืน่คํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทตูมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทวัร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรบัทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทกุครั้งมฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆทั้งสิน้โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุดวสิัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสาํคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาทีเ่คยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรอืถือวามา
กลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชกัชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่าํกวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจาย
น้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสยีเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรบัเปลี่ยน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมดัจําแลว
หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดแูลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรอืไมสะดวกในการ
เดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทาน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสาํหรับทานผูมีเกียรตซิึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ี
ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศ
ไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ 
ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอ
สงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (โครเอเชีย) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 20 วันทําการ ยื่นวีซาไมตองแสดงตนท่ีศูนยยื่นวีซา VFS Global (สีลม
คอมเพล็กซ)เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงาน
เหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด
(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 

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

 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขั้นต่ํา 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 
วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษตอง
ตรงตามหนาพาสปอรต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันท่ียื่น) (ใชท้ัง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พี่นอง ท่ีมีสายเลือด
เดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษเทาน้ัน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร 
ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 
เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) ใชคําวา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
 
 
 



 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม
ระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา  
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 


