
 

 

 

 
 

 

 
 

Delight Croatia 8 D 5 N 

ซาเกรบ ซาดาร ์ดบูรอฟนิก ซิเบนิก อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ ่ 
 

 
 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ   

22.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสวุรรณภมิู ชั้น 4 ประต ู9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบ

เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง  ดไูบ  - ซาเกรบ็ – ซาดาร ์ 

02.20 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ 

EK371 (บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบิน) 

05.35 น.      แวะเปลีย่นเครื่องที่เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

08.30 น. ออกเดินทางสู่เมือง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK129 

(บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

12.35 น.   เดนิทางถึง ซาเกรบ็ ประเทศโครเอเชีย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ออกเดนิทางไป

ยงั ซาดาร ์(Zadar) โดยรถโคช้  

 เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั ณ โรงแรม Bedbank (Hotel Ilirija) หรอืระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีสาม ซาดาร ์– สปลิต – ดบูรอฟนิก  

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เที่ยวชมเมือง ซาดาร ์(Zadar) หนึง่ในเมืองโบราณของโครเอเชีย อยู่ตดิกบัทะเลเอเดรียตกิ โดย

รอบตัวเมืองเราจะไดเ้ห็นอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยคุโรมัน ไม่ว่าจะเป็นโรมันฟอรัม 

วิหาร โบสถ์ต่างๆ และคณะเราก็ไม่พลาดไปเที่ยวชมในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารเซนต์

อนาสตาเซีย (St. Anastasia’s Cathedral) หรืออีกชื่อคือ มหาวิหารแห่งซาดาร ์(Zadar 

Cathedral) โบสถโ์บราณสีขาวที่สวยสงา่ดว้ยศิลปะสไตลโ์รมนั โบสถน์ีส้รา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที่ 

12-13 และเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในภมูิภาคนี้ แลว้แวะไปถ่ายรปูกับอีกหนึ่งโบสถ์เด่นที่อยู่

ใกล้ๆ  กันเลยก็คือ โบสถเ์ซนต์แมรี่ (St. Mary’s Church) แมจ้ะเป็นอาคารที่ดจูะเรียบๆ เมื่อ

เทียบกับสิ่งก่อสรา้งอื่นๆ แต่โบสถ์เซนตแ์มรี่นั้นล ้าค่าในดา้นของประวัติศาสตร์ ดว้ยอายทุี่

มากกว่า 900 ปี และที่ดา้นในโบสถน์ัน้ก็ไดต้กแตง่ดว้ยสไตลบ์ารอกที่งดงามไมแ่พโ้บสถอ์ื่นๆ เลย 

 ออกเดนิทางสู ่สปลิต (Split) ดว้ยรถโคช้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 เดินเล่นและแวะถ่ายรปูกบัวิวสวยๆ ของเมือง สปลิต เมืองใหญ่อันดบั 2 ของโครเอเชีย อีกหนึง่

เมืองริมทะเลที่ร ่ารวยดว้ยวิวสวยๆ ดว้ยความเก่าแก่ของเมืองและศนูย์กลางวัฒนธรรมมา

ตัง้แต่โบราณนัน้ ท าใหเ้มืองสปลิตไดข้ึ้นเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่ส าคัญในปี 1979 จดุเช็คอินแวะ

ถ่ายรูปสวยๆ ของกรุ๊ปเราในครั้งนี้คือ พระราชวังดิโอคลีเชียน (Diocletian Palace) 

พระราชวังโบราณที่สรา้งขึ้นตามรับสัง่ของจักรพรรดิโรมัน ดิโอคลีเชียน ในช่วงศตวรรษที่ 4 

เป็นพระราชวังทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ขนาดใหญ่ริมทะเล เป็นสิง่กอ่สรา้งตัง้แตย่คุโรมนัที่ยงัคงสภาพ

ไวไ้ดด้ีมากที่สดุแห่งหนึ่ง มหาวิหารเซนตด์อมนิอสุ (Cathedral of Saint Domnius) โดดเด่น

ดว้ยหอระฆงัสขีาวที่สงูเดน่ที่สดุในเมอืงสปลติแห่งนี ้โบสถส์วยอายกุว่า 1600 ปีแห่งนีเ้ป็นหนึง่ใน

โบสถข์องศาสนาคริสตท์ี่เกา่แกท่ี่สดุในโลก  

มุง่หนา้สูเ่มอืง ดบูรอฟนิก (Dubrovnik) 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั Valamar Lacroma Dubrovnik หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสี่ ดบูรอฟนิก – เมืองเกา่ดบูรอฟนิก – Srd Hill 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เมืองดบูรอฟนิก เมืองศนูยก์ลางการท่าโบราณ ที่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดงัของโครเอเชยี 

ไม่ว่าจะเป็นตวัเมืองสวยมากเสนห่แ์ละวิวทะเล เขา้ชม ย่านเมืองเก่า ที่นา่ดึงดดูดว้ยความงามที่

มีมาตัง้แต่โบราณของเมือง แถมดว้ยการไดก้ารันตีเป็นมรดกโลกแลว้ท าใหเ้มืองดบูรอฟนิกไม่

ควรพลาดเลยเมื่อมาเที่ยวโครเอเชีย ภายในบริเวณเมืองเก่านัน้มีไฮไลทม์ากมายที่เราก็ไม่พลาด

ชม ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังสปอนซา (Sponza Palace) พระราชวังเก่าอายุกว่า 500 ปี 

ผสมผสานระหว่างศิลปะสไตลโ์กธิคและเรเนสซองส ์ปัจจบุันเป็นสถานที่ทางราชการ เก็บรักษา

เอกสารเก่าแก่กว่า 100,000 ชิ้น และที่ตั้งอยู่ติดกันก็คืออีก พระราชวังเรคเตอร ์(Rector’s 

Palace) เป็นพระราชวังที่สมยักอ่นเป็นที่อยู่ของขนุนางและเป็นเหมอืนศาลาว่าการ ทัง้ยงัเป็นคลงั

อาวธุ และคกุ พระราชวังนีม้กีารผสมผสานศิลปะจากหลายยคุหลายสมยัแตเ่ขา้กนัไดอ้ย่างลงตวั

และสวยงาม และแวะไปอีกหนึ่งแลนดม์าร์กของเมือง น ้าพโุอโนฟริโอ (Onofrio’s Fountain) 

น า้พขุนาดใหญ่กลางเมืองที่ไดส้รา้งขึ้นเมือปี 1430 เพื่อเป็นหนึ่งในจดุกระจายน า้จากท่อส่งน า้

ของเมือง  นัง่กระเชา้สู่ Hill Srd เนินเขาเหนือเมืองดบูรอฟนิกที่เราจะไดช้มวิวสวยๆ ของเมือง

แบบเต็มที่จากมมุสงู ทิวทศันข์องหลงัคาอาคารบา้นเรือนตา่งๆ ที่เป็นอิฐสสีม้กบัตวัอาคารสีขาว

นัน้ตดักบัน า้ทะเลสคีราม เป็นภาพวิวที่นา่ประทบัใจมากที่สดุภาพหนึง่เลย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



  

 

แลว้ก็ไดเ้วลาที่หลายๆ คนรอคอย อิสระชอ้ปป้ิง กบัรา้นคา้ตามซอกซอยมากมายของเมอืง  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

น าท่านกลบัส ูท่ี่พกั Valamar Lacroma Dubrovnik  หรอืระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีหา้ ดบูรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ่ – พลิตวิเซ่  

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางจากเมืองดบูรอฟนิกไปยังจดุหมายถัดไป ซิเบนิก (Sibenik) เมืองโบราณริมทะเลมาก

ประวัตศิาสตร ์และเป็นเมอืงของชาวโครเอเชยีริมฝัง่ทะเลที่เกา่แก่ที่สดุ พรอ้มดว้ยบรรยากาศริม

ทะเลชิลล์ๆ  แสนเชิญชวน น าท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าบริเวณ จตัรุสัเมืองเก่า ศนูยก์ลางย่าน

เมืองเก่าที่รายลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ และมากมายไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร แต่ก็ยังได้

บรรยากาศของย่านเมืองเก่าอย่างครบถว้น มหาวิหารแห่งเซนตเ์จมส ์(Cathedral of Saint 

James) ตวัอาคารสขีาวหลงัใหญ่นีไ้ดถ้กูสรา้งขึน้จากหินปูนทัง้หลงั แลว้ออกแบบอย่างดใีนสไตล์

เรอเนสซองสแ์ละโกธิค โดดเดน่ดว้ยโดมสขีาวและรปูป้ันที่ตกแตง่อยู่โดยรอบตวัโบสถ ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นัง่รถโคช้เดนิทางสูเ่มอืงพลติวิเซ่  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั ณ Hotel Jezero Plitvice  หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก พลิตวิเซ่ – อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกรบ็  

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เขา้ชม อทุยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) อทุยานแห่งชาตแิสนงดงาม

ของประเทศโครเอเชีย ยังเป็นหนึ่งในอทุยานที่เก่าแก่ที่สดุและใหญ่ที่สดุของโครเอเชียดว้ยพื้นที่

กวา้งถึง 296.85 ตารางกิโลเมตร อทุยานแห่งนี้มีชื่อเสียงที่โด่งดังและสวยงามดว้ยธรรมชาตทิี่

อดุมสมบูรณ์และทะเลสาบที่อยู่โดยรอบ ปัจจบุันมีทะเลสาบรวมแลว้ถึง 16 แห่งกระจายอยู่

โดยรอบอทุยาน นอกจากนี้อทุยานพลิตวิเซ่ยังเป็นที่เลื่องชื่อลือชาว่าทัศนียภาพสวยงามเป็น

อนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยสสีนัอนัสดใสของใบไมไ้มว่่าจะเป็นสเีขยีว สม้ แดง เหลอืง และโดยเฉพาะ

เมื่อสะทอ้นลงบนผิวทะเลสาบแลว้ย่ิงงดงามอย่างที่สดุ อทุยานพลิตวิเซ่ยังไดข้ึ้นเป็นมรดกโลก

ทางธรรมชาติที่ส าคัญในปี 1979 และถือเป็นเขตอนรุักษท์ี่ส าคัญย่ิงของโครเอเชีย แลว้น าท่าน 

ล่องเรือ เพื่อชมวิวสวยๆ ของทะเลสาบกวา้ง Jezero Kozjak ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สดุภายใน

อทุยานพลติวิเซ่   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ (Zagreb) ที่มีฐานะเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของ

โครเอเชยี ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศ เป็นเมอืงเกา่แกต่ัง้แตย่คุโรมนักอ่นจะค่อยๆ 

ขยายใหญ่ขึน้เรื่อยๆ ปัจจบุนัเป็นเมอืงศนูยก์ลางการท่องเที่ยวของโครเอเชยี ดว้ยเสนห่ท์ี่มากลน้ 

มุ่งหนา้สู่จัตรุัสดังในเขตเมืองเก่าที่ตอ้งไปพลาดไปเย่ียมเยือนก็คือ จัตรุสัเจลาซิค (Jelacic 

Square) ศนูยก์ลางเมอืงเกา่ตัง้แตศ่ตวรรษที่ 17 จดุเดน่ของจตัรุสัแห่งนีก็้คือรปูป้ันของโจเซฟ เจ

ลาซิค ที่นัง่อยู่บนหลังมา้ หนึ่งในบคุคลส าคัญของโครเอเชีย ในเขตเมืองเก่านีเ้องที่เราจะไดเ้ห็น

โบสถป์ระจ าเมือง มหาวิหารซาเกรบ (Zagreb Cathedral) หนึง่ในแลนดม์ารก์ของเมอืง สงูเดน่

ดว้ยหอคอยที่สงูถึง 108 เมตร จัดเป็นหอคอยที่สงูที่สดุของโครเอเชียเลยทีเดียว ตวัวิหารสร้าง

ขึน้ครัง้แรกเมือ่ศตวรรษที่ 13 ในสไตลน์โีอโกธิค งดงามและประณีตไมแ่พม้หาวิหารที่ไหน          

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้ส ูท่ี่พกั ณ Hotel Aristos หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด ซาเกรบ็ – ดไูบ – กรงุเทพ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



  

 

 น าท่านเที่ยวชมภายในเมืองซาเกรบ มุ่งหนา้สู่ สะพานสีเลือด (Bloody Bridge) แมจ้ะเรียกว่า

สะพานแต่จริงๆ สถานที่แห่งนี้คือถนนสายหนึ่ง ที่เมื่อสมัยก่อนเคยเป็นสะพานแต่เมื่อไดท้ าการ

ถมที่หมดแลว้จึงไดเ้ปลี่ยนเป็นเสน้ทางถนนแทน แต่ก็ยังคงชื่อว่า สะพานสีเลือด เอาไวอ้ยู่ ถนน

สายสั้นๆ ที่ขนาบขา้งดว้ยอาคารสไตลโ์ครเอเชียแห่งนี้จะมีรา้นคา้รา้นอาหารอยู่ใหเ้ดินชมและ

เลือกซ้ือได ้อาคารรฐัสภา (Parliament Building) จากสะพานสีเลือดเดนิมาไม่ไกลก็จะไดเ้จอกบั

ศนูยก์ลางการปกครองของโครเอเชยี ดว้ยอาคารที่สวยแบบเรียบงา่ยแตส่งา่งาม ประดบัดว้ยธง

ชาติท าใหม้องเห็นไดไ้ม่ยาก เป็นอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ศตวรรษที่ 18 ชม จตัรุสัเซนตม์ารค์ (St. 

Mark’s Square) ที่นอกจากเป็นจดุนดัพบและท่องเที่ยวสดุฮิตแลว้ ยังเป็นที่ตัง้ของ โบสถเ์ซนต์

มารค์ (St. Mark’s Church) โบสถ์โรมันคาทอลิกเก่าแก่ตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 14 ที่แมจ้ะไม่ไดด้ ู

ย่ิงใหญ่หรหูราเหมือนโบสถ์ใหญ่ทั้งหลาย แต่โบสถ์เซนตม์าร์คแห่งนี้ก็งดงามและโดดเด่นดว้ย

หลงัคาที่มงุดว้ยโมเสกสสันัสวยงามพรอ้มดว้ยลวดลายของตราสญัลกัษณข์องเมือง Lotrščak 

Tower ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลทท์ี่เราไม่พลาด หอคอยของป้อมปราการโบราณแห่งนี้มีอายมุากกว่า 

700 ปี เป็นป้อมที่คอยดแูลประตทูางดา้นทิศใตข้องเมืองเก่า ภายในมีปืนใหญ่ตัง้อยู่ที่ชั้นบนสดุ 

โดยจะยิงทกุๆ เวลาเที่ยงวันของทกุวันเป็นสญัญาณแทนระฆงั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทกุท่านเดินทางส ูส่นามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

15.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดไูบ โดยสายการบินเอมเิรตส ์เที่ยวบินที ่EK130 แวะเปลีย่นเครื่อง (บริการ

อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบิน) 

23.05 น. เดนิทางถึงสนามบิน เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครื่อง 

วนัท่ีแปด ดไูบ – กรงุเทพฯ 

03.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินเอมเิรตส ์โดยเที่ยวบินที ่EK384 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครื่องบิน) 

12.15 น.  เดนิทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

อตัราค่าบรกิาร 

 

** เด็ก (อายไุมเ่กิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 

** พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 

 อตัราน้ีรวม 

✓✓ ค่าตัว๋เครื่องบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมเิรตส ์(EK) 

✓✓ ค่าธรรมเนยีมในการขอยื่นวีซ่ากลุม่เชงเกน้ 

✓✓ ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบใุนรายการ 

✓✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 

✓✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ และค่าธรรมเนยีมตามที่ระบใุนรายการ 

วนัเดินทาง ราคา 

Songkran Festival 10—17 เม.ย. 62 59,900 



  

 

✓✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 

✓✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗✓ ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกร ุป๊เหมา

หรอืตดักร ุป๊เท่านัน้) 

✗✓ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗✓ ค่าใชจ่้ายสว่นตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งด่ืมในหอ้งพกั 

✗✓  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน 2 ยโูร/ท่าน/วนั (12 ยโูร/ท่าน ตลอดทรปิ) 

✗✓ ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท/วนั/คน (100 * 6 วนั) 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วัน) พรอ้มส าเนาหนงัสือ
เดนิทาง 

2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 20 วันท าการ 

3. หากไมช่ าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

 การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป   คืนมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป   เก็บค่าใชจ้่ายเบื้องตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-30 วัน   เก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 25 วัน  ขอเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีที่ผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยินดี

คืนเงนิโดยหักเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสัย และไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนอืความรับผิดชอบของหัวหนา้

ทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมอืง เป็นตน้ 

3. เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆ หรือถกูปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนเงนิในทกุกรณี 

4. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบั

ทางบริษทัจะถือว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขตา่งๆ ของบริษทัที่ไดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการยื่นวีซ่า 

1. พาสปอรต์ที่ยงัไมห่มดอาย ุและมอีายไุม่ต า่กว่า 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่่า

จะเคยมวีีซ่าในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวีิซ่า 

2. รปูถ่ายสีขนาด 2 นิว้ (แบบหนา้ใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัน้

และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 

3. เอกสาระส าคญัสว่นบคุคล  

  3.1 ส าเนาทะเบียนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ  

3.3 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้ม)ี  

3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่หรือนามสกลุ (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนกังานบรษิทั 



  

 

    ใบรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบตุ าแหนง่ อัตรา

เงินเดือนในปัจจบุัน วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยโุรป 

หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 

5. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองที่คัดไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวัตถปุระสงคห์รือใบเสียภาษีและ

หลกัฐานการเงนิของบริษทัยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผ ูอ่ื้นเป็น

คนออกค่าใชจ่้ายให ้ตอ้งมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์รอ้มยื่นเอกสารฉบบัแปลภาษา

องักฤษ) ยอดเงินตอ้งมีจ านวนไม่ต า่กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะ

ครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถที่จะใชจ้่ายไดอ้ย่างไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา 

พรอ้มกบัหนงัสอืรบัทางการเงนิที่ออกจากธนาคาร (Bank Certificate) 

**สถานทตูไมร่บัพิจารณาบญัชกีระแสรายวันทกุกรณี** 

7. กรณีที่บริษทัของท่านเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนอืจาก

เอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบริษทัจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรบัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้่าย

และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลที่จดัการเดนิทางนีใ้นจดหมาย 

8. กรณีท่ีเป็นนกัเรยีน นกัศึกษา  

จะตอ้งม ีหนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจรงิ) เท่านัน้  

9. กรณีท่ีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรอื เพียงคนใดคนหน่ึง 

- จดหมายยินยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจาก อ าเภอ / เขต ที่ท่านอยู่ (เป็นภาษาองักฤษ) 

- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอรต์บิดา / มารดา 

- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสตูบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางกับผู้ออกค่าใช ้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ 

9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  

- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอรต์บิดา / มารดา 

- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสตูบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

*ในวนัท่ีมายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ตอ้งเดินทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวีซา่ใหก้บับตุร* 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถึงแมว่้าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนยีมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการ

ขอย่ืนค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนยีมใหม่ทกุครั้ง หากสถานทตูมีการสุ่ม เรียกสมัภาษณบ์างท่าน 

ทางบริษัทขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทั้งนี้

บริษัทจะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร

เพิ่มเตมิ ทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทตูเพื่อใหอ้ยู่ใน

ดลุยพินจิของสถานทตูเรื่องวีซ่าของท่าน เนือ่งจากการขอวีซ่าในแตล่ะประเทศจะถกูบันทึกไวเ้ป็นสถิตใิน

นามของบริษทั 



  

 

12. การย่ืนวีซ่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวีซ่ากอ่นเท่านัน้ จึงสามารถด าเนนิขัน้ตอนการย่ืนวี

ซ่าได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้าย

เพ่ิมเติมใบละ 500 บาท * 

 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซา่ประเทศเชงเกน้ 

ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ 

 

กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชือ่-นามสกลุ (ตามหนา้พาสปอรต์)............................................................................................................ ..... 

ที่อยู่...................................................................................................................... .......................................... 

เบอรโ์ทรศัพท.์.................................................... เบอรม์อืถือ........................................................................ 

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

สถานะ  สมรส      โสด 

เลขที่พาสปอรต์................................................... วันหมดอาย.ุ..................................................................... 

วัน/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานที่ท างาน.............................................................................................................................................. 

ที่อยู่สถานที่ท างาน.......................................................................................................... ............................. 

เบอรโ์ทรศัพทท์ี่ท างาน.................................................EMail……………………………………………………………. 

อาหาร   ไมร่บัประทานเนือ้วัว      มงัสวิรตั ิ          มสุลมิ      

    อื่นๆ โปรดระบ.ุ.....................................................      

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้หรอืไม่ 

  เคย กรณุาระบ ุวัน/เดอืน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  

  ไมเ่คย  

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรอืไม่ 

  เคย กรณุาระบ ุวัน/เดอืน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  

  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายนิว้มอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหนา้วีซ่าเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจสอบ ** 

 

** ส าหรบัวีซา่โครเอเชียผ ูส้มคัรไมต่อ้งเดินทางมายื่นดว้ยตนเอง เพราะฉะนัน้เอกสารท่ีใชย้ื่นวีซ่า

ควรสง่มาถึงบรษิทัอยา่งนอ้ยกอ่นวนัยื่น 3-5 วนั **  

 

 

 


