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แกรนดโครเอเชีย 8 วัน 

ซาเกรบ ซาดาร ดูบรอฟนิก ซิเบนิก 
อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ 



  

	 We’re ONE CENTER	 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ   

22.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) พบเจาหนาที่ใหการตอนรับ

พรอมอํานวยความสะดวก 

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ - ดูไบ  - ซาเกร็บ – ซาดาร  

02.20 น.       ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK371 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

05.35 น.      แวะเปล่ียนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

08.30 น. ออกเดินทางสูเมือง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK129 (บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) 

12.35 น.   เดินทางถึง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวออกเดินทางไปยัง ซาดาร 

(Zadar) โดยรถโคช ซาดาร (Zadar) ซ่ึงในอดีตน้ันที่น่ีเคยเปนเมืองหลวงเกาของภูมิภาคดัลเมเชียมากอน และมี

บทบาทเปนเมืองทาที่สําคัญของคาบสมุทรเอเดรียติคมาตั้งแตในชวงสมัยอยูภายใตการปกครองของโรมัน และใน

ปจจุบันซารดารกลายเปนเมืองทองเที่ยวที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกและยาวนานมากกวา 

3,000 ป 

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานสูที่พัก  ณ Hotel Kolovare หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม ซาดาร – มหาวิหารแหงซาดาร - สปลิต – พระราชวังดิโอคลีเชียน 

เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากน้ันเที่ยวชม เมืองซาดาร นําทานชมอดีต โรมันฟอรัม ที่

เปนที่ตั้งของวิหารหรือโบสถตางๆ จากนั้นนําทานถายรูป มหาวิหารเซนตอนาสตาเซีย (St. Anastasia’s 

Cathedral) หรืออีกช่ือคือ มหาวิหารแหงซาดาร (Zadar Cathedral) โบสถโบราณสีขาวที่สวยสงาดวยศิลปะ

สไตลโรมัน โบสถน้ีสรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 12-13 และเปนโบสถที่มีขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคน้ี จากน้ันอิสระให

ทานเดินเลนริมชายฝงทะเลหรือเลือกซ้ือสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันนําทานออกเดินทางสู สปลิต (Split) เดินเลนและแวะ

ถายรูปกับเมืองเกา สปลิต เมืองใหญอันดับ 2 ของโครเอเชีย อีกหน่ึงเมืองริมทะเลที่ร่ํารวยดวยวิวสวยๆ ดวยความ

เกาแกของเมืองและศูนยกลางวัฒนธรรมมาตั้งแตโบราณนั้น ทําใหเมืองสปลิตไดขึ้นเปนหน่ึงในมรดกโลกที่สําคัญในป 

1979 นําทานชมบริเวณดานนอกและถายรูปกับ 

พระราชวังดิโอคลีเชียน (Diocletian Palace) พระราชวัง

โบราณที่สรางขึ้นตามรับส่ังของจักรพรรดิโรมัน ดิโอคลีเชียน 

ในชวงศตวรรษที่ 4 เปนพระราชวังทรงส่ีเหล่ียมผืนผาขนาด

ใหญริมทะเล เปนส่ิงกอสรางตั้งแตยุคโรมันที่ยังคงสภาพไวได

ดีมากที่สุดแหงหน่ึง จากน้ันนําทานถายรูป มหาวิหารเซนต

ดอมนิอุส (Cathedral of Saint Domnius) โดดเดนดวย

หอระฆังสีขาวที่สูงเดนที่สุดในเมืองสปลิตแหงน้ี โบสถสวยอายุกวา 1600 ปแหงน้ีเปนหน่ึงในโบสถของศาสนาคริสต

ที่เกาแกที่สุดในโลก  

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก  ณ Hotel Katarina หรือระดับเดียวกัน 
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วันที่สี่ ดูบรอฟนิก – เมืองเกาดูบรอฟนิก – Srd Hill 

เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองดูบรอฟนิก  เมืองศูนยกลาง

และเปนเมืองทาโบราณที่กลายเปนเมืองทองเที่ยวช่ือดังของโครเอเชีย ไมวาจะเปนตัวเมืองที่มีความสวยงามและมาก

ไปดวยเสนหและวิวทะเล  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทาน น่ังกระเชาฟาสู Hill Srd เนินเขาเหนือเมืองดูบรอฟ

นิกที่ทุกทานจะสามารถชมเมืองดูบรอฟนิกจากมุมสูง หลังจากน้ันนําทานชม ยานเมืองเกาดูบรอฟนิก ที่มีความ

สวยงามและมีมาตั้งแตสมัยโบราณ  อีกทั้งยังไดรับการันตีจากองคการยูเนสโก ประกาศไวใหเปนมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม นําทานถายรูป พระราชวังสปอนซา (Sponza 

Palace) พระราชวังเกาอายุกวา 500 ป ผสมผสานระหวาง

ศิลปะสไตลโกธิคและเรเนสซองส ปจจุบันเปนสถานท่ีทาง

ราชการ เก็บรักษาเอกสารเกาแกกวา 100,000 ช้ิน และ 

พระราชวังเรคเตอร (Rector’s Palace) เปนพระราชวังที่

สมัยกอนเปนที่อยูของขุนนางและเปนเหมือนศาลาวาการ ทั้ง

ยังเปนคลังอาวุธ และคุก พระราชวังน้ีมีการผสมผสานศิลปะ

จากหลายยุคหลายสมัยแตเขากันไดอยางลงตัว  จากน้ันนํา

ทานชมแลนดมารกของเมือง นํ้าพุโอโนฟริโอ (Onofrio’s Fountain) นํ้าพุขนาดใหญกลางเมืองที่ไดสรางขึ้นเมือป 

1430 เพื่อเปนหน่ึงในจุดกระจายน้ําจากทอสงนํ้าของเมือง  จากน้ันใหเวลาทานไดเดินเลนชมเมืองเกาหรือเลือกซ้ือ

ของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก  ณ Grand Hotel Park หรือระดับเดียวกัน  

วันที่หา ดูบรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ  

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเดินทางจากเมืองดูบรอฟนิกไปยัง เมืองซิเบ

นิก (Sibenik) เมืองโบราณริมทะเลมากประวัติศาสตร และเปนเมืองของชาวโครเอเชียริมฝงทะเลที่เกาแกที่สุด 

พรอมดวยบรรยากาศริมทะเล ภายในเมืองเปนที่ตั้งของมรดกโลก นําทานเท่ียวชมยานเมืองเกาบริเวณ จัตุรัสเมือง

เกา ศูนยกลางยานเมืองเกาที่รายลอมไปดวยอาคารเกาแก และมากมายไปดวยรานคารานอาหาร นําทานถายรูป

ดานหนา มหาวิหารแหงเซนตเจมส (Cathedral of Saint James) ตัวอาคารสีขาวหลังใหญน้ีไดถูกสรางขึ้นจาก

หินปูนทั้งหลัง แลวออกแบบอยางดีในสไตลเรอเนสซองสและโกธิค โดดเดนดวยโดมสีขาวและรูปปนที่ตกแตงอยู

โดยรอบตัวโบสถ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู เขตอุทยานแหงชาติพลิตวิเซ ผานชมธรรมชาติ

และความงามของทิวทัศนสองขางทางที่รายลอมดวยปาเขาสลับ ทุงหญา ฟารมเกษตรที่อุดมสมบูรณ อุทยานแหงชาติ

พลิตวิเซ เปนอุทยานแหงชาติ ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการ UNESCO เม่ือป 1979 อุทยานแหง

น้ีมีเน้ือที่กวา 29,482 เฮคเตอร พื้นที่สวนใหญปกคลุมดวยนํ้ามีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟา รวมกันถึง 16 

ทะเลสาบ เช่ือมตอกันดวยทางเดินสะพานไมลัดเลาะระหวางทะเลสาบและเนินเขา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก  ณ Hotel Mirjana Rastoke หรือระดับ

เดียวกัน 
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วันที่หก พลิตวิเซ – อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ – ซาเกร็บ  

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันเขาชม อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ (Plitvice 

Lakes National Park) อุทยานแหงชาติแสนงดงามของ

ประเทศโครเอเชีย ยังเปนหน่ึงในอุทยานที่เกาแกที่สุดและ

ใหญที่สุดของโครเอเชียดวยพื้นที่กวางถึง 296.85 ตาราง

กิโลเมตร อุทยานแหงน้ีมีช่ือเสียงที่โดงดังและสวยงามดวย

ธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณและทะเลสาบที่อยู โดยรอบ 

ปจจุบันมีทะเลสาบรวมแลวถึง 16 แหงกระจายอยูโดยรอบ

อุทยาน นอกจากน้ีอุทยานพลิตวิเซยังเปนที่เล่ืองช่ือลือชาวาทัศนียภาพสวยงามเปนอันดับตนๆ ของโลก ดวยสีสันอัน

สดใสของใบไมไมวาจะเปนสีเขียว สม แดง เหลือง และโดยเฉพาะเม่ือสะทอนลงบนผิวทะเลสาบแลวย่ิงงดงามอยาง

ที่สุด อุทยานพลิตวิเซยังไดขึ้นเปนมรดกโลกทางธรรมชาติที่สําคัญในป 1979 และถือเปนเขตอนุรักษที่สําคัญย่ิงของ

โครเอเชีย แลวนําทาน ลองเรือ เพื่อชมวิวสวยๆ ของทะเลสาบกวาง Jezero Kozjak ทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญที่สุด

ภายในอุทยานพลิตวิเซ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ออกเดินทางสู ซาเกรบ (Zagreb) ที่มีฐานะเปนทั้งเมืองหลวงและ

เมืองที่มีขนาดใหญที่สุดของโครเอเชีย ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เปนเมืองเกาแกตั้งแตยุคโรมันกอน

จะคอยๆ ขยายใหญขึ้นเรื่อยๆ ปจจุบันเปนเมืองศูนยกลางการทองเท่ียวของโครเอเชีย ดวยเสนหที่มากลน    

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก  ณ Hotel Aritos หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เจ็ด ซาเกร็บ - มหาวิหารซาเกร็บ – จัตุรัสเซนตมารค – สนามบิน - ดูไบ 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากน้ันนําทานเดินทางสูเขตเมืองเกาของเมืองซาเก็บ นําทาน

ชม จัตุรัสเจลาซิค (Jelacic Square) ศูนยกลางเมืองเกาตั้งแตศตวรรษที่ 17 จุดเดนของจัตุรัสแหงน้ีก็คือรูปปน

ของโจเซฟ เจลาซิค ที่น่ังอยูบนหลังมา หน่ึงในบุคคลสําคัญ

ของโครเอเชีย จากน้ันนําทานถายรูปดานหนา มหาวิหารซา

เกร็บ (Zagreb Cathedral) หน่ึงในแลนดมารกของเมือง สูง

เดนดวยหอคอยที่สูงถึง 108 เมตร จัดเปนหอคอยที่สูงที่สุดของ

โครเอเชีย ตัววิหารสรางขึ้นครั้งแรกเม่ือศตวรรษที่ 13 ใน

สไตลนีโอโกธิค งดงามและประณีตไมแพมหาวิหารในที่ใด 

จากน้ันนําทานเดินสู จัตุ รัสเซนตมารค (St. Mark’s 

Square) เปนสถานที่นัดพบของคนทั่วไปและนักทองเท่ียว อีก

ทั้งยังเปนสถานที่ทองเท่ียวที่มีช่ือเสียงของเมืองแหงน้ี เปนที่ตั้ง

ของ โบสถเซนตมารค (St. Mark’s Church) โบสถ

โรมันคาทอลิกเกาแกตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 14 ที่ไมไดมีขนาด

ย่ิงใหญหรือหรูหราเหมือนโบสถใหญอ่ืนๆ แตโบสถเซนตมารค

แหงน้ีงดงามและโดดเดนดวยหลังคาที่ มุงดวยโมเสกสีสัน

สวยงามพรอมดวยลวดลายของตราสัญลักษณของเมือง 
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จากน้ันนําทานถายรูปบริเวณ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) ศูนยกลางการปกครองของโครเอเชีย ดวย

อาคารที่สวยแบบเรียบงายแตสงางาม ประดับดวยธงชาติทําใหมองเห็นไดไมยาก เปนอาคารเกาแกตั้งแตศตวรรษที่ 

18 ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 

15.25 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบนิเอมิเรตส เทีย่วบินที่ EK130 แวะเปล่ียนเครื่อง (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

23.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง 

วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ

03.40 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเทีย่วบินที่ EK376  

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

12.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพรอมความประทับใจ  

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

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนา 

 

อัตราคาบริการ  

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

  พักเดี่ยว     เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆ ของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษทัถือวาทาน 

รับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆ ของบริษทั 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 

31 มี.ค.-7 เม.ย. / 14-21 / 

30 เม.ย.-7 พ.ค. 2563 
49,900 

10-17 เม.ย. 2563 53,900 

พฤษภาคม 4-11 พ.ค. 2563 49,900 

มิถุนายน 2-9 / 30 มิ.ย.-7 พ.ค. 2563 49,900 



  

	 We’re ONE CENTER	 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

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

เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมและคาบริการในการขอยื่นวีซาโครเอเชีย  

5,500 / ทาน ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ  

 คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอ/ทาน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  วันละ 2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร    

 คาทิปไกดทองถิ่น  วันละ 2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย  วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 

เง่ือนไขในการจองทัวร 

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

ภายใน 3 วัน)  

2. หากทานที่ตองการใหทางบริษัททัวรย่ืนวีซาให กรุณาชําระคาธรรมเนียมและคาบริการในการขอย่ืนวีซากลุมเชงเกน 5,500 

/ ทาน พรอมกับยอดมัดจําในขอ 1  

3. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน   

4. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

5. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมาย่ืนวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ย่ืนวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

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

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  
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7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการย่ืนวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปน

ตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด เชน 

ตองสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ

อํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ (Join Land) ผูเดินทางตองรับผิดชอบ

คาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซา 

ระยะเวลาในการยื่น 20-30 วันทําการ  

(ระหวางการพิจารณาวีซาไมสามารถขอพาสปอรตคืนไดกอนกําหนด) 

สําหรับทานทีม่ีวีซาเชงเกนแบบ Multiple และเคยใชในการเขาประเทศกลุมเชงเกนมาแลว ทีว่ันเดินทางยัง

ครอบคลุมและไมหมดอายุ สามารถใชเดนิทางเขาประเทศโครเอชียไดโดยไมตองทําวีซาโครเอเชียเพ่ิมเติม 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซา 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 

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

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

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

3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

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

6. ประเทศที่เกดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………… 
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8. เพศ   ชาย         หญิง 

 

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

  หยา         แยกกันอยู                          หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

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

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

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

11. ที่อยูปจจุบัน 

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

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

    หมายเลขโทรศพัทมือถือ......................................................อีเมล........................................................ 

12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 

13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศกึษา 

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

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

             ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่........................................ ถึงวันที.่............................................. 

15. เคยถูกพมิพลายนิ้วมือเพือ่การขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

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

16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาต/ิบริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุช่ือและความสัมพนัธ.................................  

ส่ิงที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………….....……………..…. 

   เงินสด     ส่ิงที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
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   ชําระคาที่พกัลวงหนาแลว     คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

 

 

 

เอกสารท่ีตองใชในการยื่นวีซา 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตากวา 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)  

-สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล พรอมแปลภาษาอังกฤษ (ถามี) 

5. กรณีเปนพนักงานบริษัท 

    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษ และชื่อตองตรงกับพาสปอรตเทานั้น โดย

 ระบุตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา

 ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 

6. กรณีเปนเจาของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

7. หลักฐานทางการเงิน  

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน (อัพเดตยอดเงินลาสุด 15 วันกอนวันย่ืนวีซา) ควร

 เลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงิน

 เพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เม่ือกลับสู

 ภูมิลําเนา หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษออกโดยธนาคารเทานั้น  

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

8. กรณีที่บริษัทของทานเปนผู รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางให กับผู เ ดินทางทั้ งหมด (SPONSOR) 

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

 จากธนาคาร 

9. กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ 

 (ตัวจริง) โดยออกเอกสารไมเกิน 30 วัน กอนวันย่ืนวีซา 

10. กรณีท่ีเด็กอายุตากวา 20 ป  



  

	 We’re ONE CENTER	 

 ไมไดเดินทางไปกับบิดาหรือมารดา (คนใดคนหนึ่ง)  

 -จดหมาย ยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตองไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงคในการอนุญาตให

 บุตร เดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลง

 ลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง พรอมแปลภาษาอังกฤษ 

 - บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา พรอมแปลภาษาอังกฤษ 

 - สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 

 - หลักฐานการทํางาน บิดา / มารดา (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

 - หลักฐานการเงินของ บิดา / มารดา (ฉบับภาษาอังกฤษ)   

11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวา

 ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตอง

 ชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร

 ดังกลาวใหกับทางเจาหนาที่ 

12. การย่ืนวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 25,500 ตอทานกอนเทานั้นถึงสามารถดําเนินขั้นตอน

 การย่ืนวีซาได 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร  

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 


