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Delight Croatia 8 D 5 N
ซาเกรบ ซาดาร์ ดูบรอฟนิก ซิเบนิก อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
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วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
01.35 น.
04.45 น.
08.30 น.
12.35 น.
เย็น
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ให้การ
ต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
ดูไบ - ซาเกร็บ – ซาดาร์
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสูเ่ มือง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK129
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยัง ซาดาร์
(Zadar) โดยรถโค้ช
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Bedbank (Hotel Ilirija) หรือระดับเดียวกัน
ซาดาร์ – สปลิ ต – ดูบรอฟนิ ก
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เที่ยวชมเมือง ซาดาร์ (Zadar) หนึ่งในเมืองโบราณของโครเอเชีย อยู่ตดิ กับทะเลเอเดรียติก โดยรอบตัว
เมืองเราจะได้เห็นอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ตงั ้ แต่สมัยยุคโรมัน ไม่ว่าจะเป็ นโรมันฟอรัม วิหาร โบสถ์ต่างๆ
และคณะเราก็ ไ ม่ พ ลาดไปเที่ย วชมในตัว เมือ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น มหาวิ ห ารเซนต์ อ นาสตาเซี ย (St.
Anastasia’s Cathedral) หรืออีกชื่อคือ มหาวิ หารแห่งซาดาร์ (Zadar Cathedral) โบสถ์โบราณสีขาวที่
สวยสง่าด้วยศิลปะสไตล์โรมัน โบสถ์น้ีสร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 12-13 และเป็ นโบสถ์ทม่ี ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดใน
ภูมภิ าคนี้ แล้วแวะไปถ่ายรูปกับอีกหนึ่งโบสถ์เด่นที่อยู่ใกล้ๆ กันเลยก็คอื โบสถ์เซนต์แมรี่ (St. Mary’s
Church) แม้จะเป็ นอาคารที่ดูจะเรียบๆ เมื่อเทียบกับสิง่ ก่อสร้างอื่นๆ แต่โบสถ์เซนต์แมรีน่ ัน้ ลํ้าค่าในด้าน
ของประวัตศิ าสตร์ ด้วยอายุทม่ี ากกว่า 900 ปี และทีด่ า้ นในโบสถ์นนั ้ ก็ได้ตกแต่งด้วยสไตล์บารอกทีง่ ดงาม
ไม่แพ้โบสถ์อ่นื ๆ เลย
ออกเดินทางสู่ สปลิ ต (Split) ด้วยรถโค้ช
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินเล่นและแวะถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ของเมือง สปลิ ต เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของโครเอเชีย อีกหนึ่งเมืองริม
ทะเลทีร่ ่ํารวยด้วยวิวสวยๆ ด้วยความเก่าแก่ของเมืองและศูนย์กลางวัฒนธรรมมาตัง้ แต่โบราณนัน้ ทําให้
เมืองสปลิตได้ขน้ึ เป็ นหนึ่งในมรดกโลกทีส่ าํ คัญในปี 1979 จุดเช็คอินแวะถ่ายรูปสวยๆ ของกรุ๊ปเราในครัง้ นี้
คือ พระราชวังดิ โอคลีเชี ยน (Diocletian Palace) พระราชวังโบราณทีส่ ร้างขึน้ ตามรับสังของจั
่
กรพรรดิ
โรมัน ดิโ อคลีเ ชีย น ในช่ ว งศตวรรษที่ 4 เป็ น พระราชวัง ทรงสี่เ หลี่ย มผืน ผ้า ขนาดใหญ่ ริม ทะเล เป็ น
สิง่ ก่อสร้างตัง้ แต่ยคุ โรมันทีย่ งั คงสภาพไว้ได้ดมี ากทีส่ ดุ แห่งหนึ่ง มหาวิ หารเซนต์ดอมนิ อสุ (Cathedral of
Saint Domnius) โดดเด่นด้วยหอระฆังสีขาวทีส่ งู เด่นทีส่ ุดในเมืองสปลิตแห่งนี้ โบสถ์สวยอายุกว่า 1600 ปี
แห่งนี้เป็ นหนึ่งในโบสถ์ของศาสนาคริสต์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ ในโลก
มุง่ หน้าสูเ่ มือง ดูบรอฟนิ ก (Dubrovnik)
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เย็น
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
เย็น
วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
เย็น

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั Valamar Lacroma Dubrovnik หรือระดับเดียวกัน
ดูบรอฟนิ ก – เมืองเก่าดูบรอฟนิ ก – Srd Hill
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองดูบรอฟนิ ก เมืองศูนย์กลางการท่าโบราณ ทีก่ ลายเป็ นเมืองท่องเทีย่ วชื่อดังของโครเอเชีย ไม่ว่าจะ
เป็ นตัวเมืองสวยมากเสน่หแ์ ละวิวทะเล เข้าชม ย่านเมืองเก่า ทีน่ ่าดึงดูดด้วยความงามทีม่ มี าตัง้ แต่โบราณ
ของเมือง แถมด้วยการได้การันตีเป็ นมรดกโลกแล้วทําให้เมืองดูบรอฟนิกไม่ควรพลาดเลยเมื่อมาเที่ยว
โครเอเชีย ภายในบริเ วณเมือ งเก่ า นัน้ มีไ ฮไลท์ม ากมายที่เ ราก็ไ ม่พ ลาดชม ไม่ว่ า จะเป็ น พระราชวัง
สปอนซา (Sponza Palace) พระราชวังเก่าอายุกว่า 500 ปี ผสมผสานระหว่างศิลปะสไตล์โกธิคและเรเนส
ซองส์ ปจั จุบนั เป็ นสถานทีท่ างราชการ เก็บรักษาเอกสารเก่าแก่กว่า 100,000 ชิน้ และทีต่ งั ้ อยู่ตดิ กันก็คอื
อีก พระราชวังเรคเตอร์ (Rector’s Palace) เป็ น พระราชวัง ที่ส มัย ก่อ นเป็ น ที่อ ยู่ข องขุน นางและเป็ น
เหมือนศาลาว่าการ ทัง้ ยังเป็ นคลังอาวุธ และคุก พระราชวังนี้มกี ารผสมผสานศิลปะจากหลายยุคหลายสมัย
แต่เข้ากันได้อย่างลงตัวและสวยงาม และแวะไปอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมือง นํ้าพุโอโนฟริ โอ (Onofrio’s
Fountain) นํ้ าพุขนาดใหญ่กลางเมืองทีไ่ ด้สร้างขึน้ เมือปี 1430 เพื่อเป็ นหนึ่งในจุดกระจายนํ้ าจากท่อส่งนํ้ า
ของเมือง นัง่ กระเช้าสู่ Hill Srd เนินเขาเหนือเมืองดูบรอฟนิกทีเ่ ราจะได้ชมวิวสวยๆ ของเมืองแบบเต็มที่
จากมุมสูง ทิวทัศน์ของหลังคาอาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่เป็ นอิฐสีสม้ กับตัวอาคารสีขาวนัน้ ตัดกับนํ้ าทะเลสี
คราม เป็ นภาพวิวทีน่ ่าประทับใจมากทีส่ ดุ ภาพหนึ่งเลย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แล้วก็ได้เวลาทีห่ ลายๆ คนรอคอย อิ สระช้อปปิ้ ง กับร้านค้าตามซอกซอยมากมายของเมือง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับสู่ที่พกั Valamar Lacroma Dubrovnik หรือระดับเดียวกัน
ดูบรอฟนิ ก – ซิ เบนิ ก– พลิ ตวิ เซ่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดิ น ทางจากเมื อ งดู บ รอฟนิ ก ไปยัง จุ ด หมายถั ด ไป ซิ เบนิ ก (Sibenik) เมื อ งโบราณริ ม ทะเลมาก
ั่
ประวัตศิ าสตร์ และเป็ นเมืองของชาวโครเอเชียริมฝงทะเลที
เ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ พร้อมด้วยบรรยากาศริมทะเลชิลล์ๆ
แสนเชิญ ชวน ภายในเมือ งที่ต ัง้ ของมรดกโลก นํ า ท่า นเที่ย วชมย่า นเมือ งเก่ า บริเ วณ จัตุรสั เมืองเก่ า
ศูนย์กลางย่านเมืองเก่าทีร่ ายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ และมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร แต่กย็ งั ได้
บรรยากาศของย่านเมืองเก่าอย่างครบถ้วน มหาวิ หารแห่งเซนต์เจมส์ (Cathedral of Saint James) ตัว
อาคารสีขาวหลังใหญ่น้ีได้ถูกสร้างขึน้ จากหินปูนทัง้ หลัง แล้วออกแบบอย่างดีในสไตล์เรอเนสซองส์และ
ั ้ ต่ กแต่งอยูโ่ ดยรอบตัวโบสถ์
โกธิค โดดเด่นด้วยโดมสีขาวและรูปปนที
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
่
ชเดินทางสูเ่ มืองพลิตวิเซ่
นังรถโค้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hotel Jezero Plitvice หรือระดับเดียวกัน
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พลิ ตวิ เซ่ – อุทยานแห่งชาติ พลิ ตวิ เซ่ – ซาเกร็บ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้า ชม อุทยานแห่ งชาติ พลิ ต วิ เซ่ (Plitvice Lakes National Park) อุ ท ยานแห่ง ชาติแ สนงดงามของ
ประเทศโครเอเชีย ยังเป็ นหนึ่งในอุทยานทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ ของโครเอเชียด้วยพืน้ ทีก่ ว้างถึง 296.85
ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งนี้มชี ่อื เสียงทีโ่ ด่งดังและสวยงามด้วยธรรมชาติทอ่ี ุดมสมบูรณ์และทะเลสาบที่
อยู่โดยรอบ ปจั จุบนั มีทะเลสาบรวมแล้วถึง 16 แห่งกระจายอยู่โดยรอบอุทยาน นอกจากนี้อุทยานพลิตวิเซ่
ยังเป็ นทีเ่ ลื่องชื่อลือชาว่าทัศนียภาพสวยงามเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยสีสนั อันสดใสของใบไม้ไม่ว่าจะ
เป็ นสีเขียว ส้ม แดง เหลือง และโดยเฉพาะเมื่อสะท้อนลงบนผิวทะเลสาบแล้วยิง่ งดงามอย่างทีส่ ุด อุทยาน
พลิตวิเซ่ยงั ได้ขน้ึ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติท่สี ําคัญในปี 1979 และถือเป็ นเขตอนุ รกั ษ์ท่สี ําคัญยิง่ ของ
โครเอเชีย แล้วนํ าท่าน ล่องเรือ เพื่อชมวิวสวยๆ ของทะเลสาบกว้าง Jezero Kozjak ทะเลสาบทีม่ ขี นาด
ใหญ่ทส่ี ดุ ภายในอุทยานพลิตวิเซ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ (Zagreb) ที่มฐี านะเป็ นทัง้ เมืองหลวงและเมืองที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดของโครเอเชีย
ตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็ นเมืองเก่าแก่ตงั ้ แต่ยุคโรมันก่อนจะค่อยๆ ขยายใหญ่ข้นึ
เรื่อยๆ ปจั จุบนั เป็ นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโครเอเชีย ด้วยเสน่ หท์ ม่ี ากล้น มุ่งหน้าสู่จตั ุรสั ดังใน
เขตเมืองเก่าทีต่ อ้ งไปพลาดไปเยีย่ มเยือนก็คอื จัตุรสั เจลาซิ ค (Jelacic Square) ศูนย์กลางเมืองเก่าตัง้ แต่
ั้
ศตวรรษที่ 17 จุดเด่นของจัตุรสั แห่งนี้ก็คอื รูปปนของโจเซฟ
เจลาซิค ที่นัง่ อยู่บนหลังม้า หนึ่งในบุคคล
สําคัญของโครเอเชีย ในเขตเมืองเก่านี้เองทีเ่ ราจะได้เห็นโบสถ์ประจําเมือง มหาวิ หารซาเกรบ (Zagreb
Cathedral) หนึ่งในแลนด์มาร์กของเมือง สูงเด่นด้วยหอคอยทีส่ งู ถึง 108 เมตร จัดเป็ นหอคอยทีส่ งู ทีส่ ดุ ของ
โครเอเชียเลยทีเดียว ตัววิหารสร้างขึน้ ครัง้ แรกเมื่อศตวรรษที่ 13 ในสไตล์นีโอโกธิค งดงามและประณีตไม่
แพ้มหาวิหารทีไ่ หน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Hotel Aristos หรือระดับเดียวกัน
ซาเกร็บ – ดูไบ – กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเทีย่ วชมภายในเมืองซาเกรบ มุง่ หน้าสู่ สะพานสีเลือด (Bloody Bridge) แม้จะเรียกว่าสะพานแต่
จริงๆ สถานทีแ่ ห่งนี้คอื ถนนสายหนึ่ง ที่เมื่อสมัยก่อนเคยเป็ นสะพานแต่เมื่อได้ทําการถมทีห่ มดแล้วจึงได้
เปลี่ยนเป็ นเส้นทางถนนแทน แต่ก็ยงั คงชื่อว่า สะพานสีเลือด เอาไว้อยู่ ถนนสายสัน้ ๆ ที่ขนาบข้างด้วย
อาคารสไตล์ โ ครเอเชีย แห่ ง นี้ จ ะมีร้ า นค้ า ร้ า นอาหารอยู่ ใ ห้ เ ดิน ชมและเลื อ กซื้ อ ได้ อาคารรัฐ สภา
(Parliament Building) จากสะพานสีเ ลือ ดเดิน มาไม่ ไ กลก็ จ ะได้เ จอกับ ศู น ย์ก ลางการปกครองของ
โครเอเชีย ด้วยอาคารที่สวยแบบเรียบง่ายแต่สง่างาม ประดับด้วยธงชาติทําให้มองเห็นได้ไม่ยาก เป็ น
อาคารเก่าแก่ตงั ้ แต่ศตวรรษที่ 18 ชม จัตุรสั เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Square) ที่นอกจากเป็ นจุดนัดพบ
และท่องเที่ยวสุดฮิตแล้ว ยังเป็ นที่ตงั ้ ของ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Church) โบสถ์โรมันคาทอลิก
เก่าแก่ตงั ้ แต่สมัยศตวรรษที่ 14 ที่แม้จะไม่ได้ดูยงิ่ ใหญ่หรูหราเหมือนโบสถ์ใหญ่ทงั ้ หลาย แต่โบสถ์เซนต์
มาร์คแห่ง นี้ ก็งดงามและโดดเด่นด้วยหลังคาที่มุงด้ว ยโมเสกสัสนั สวยงามพร้อมด้ว ยลวดลายของตรา
สัญลักษณ์ของเมือง Lotrščak Tower ก็เป็ นอีกหนึ่งไฮไลท์ทเ่ี ราไม่พลาด หอคอยของป้อมปราการโบราณ
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15.25 น.
23.00 น.
วันที่แปด
03.40 น.
13.15 น.

แห่งนี้มอี ายุมากกว่า 700 ปี เป็ นป้อมทีค่ อยดูแลประตูทางด้านทิศใต้ของเมืองเก่า ภายในมีปืนใหญ่ตงั ้ อยู่ท่ี
ชัน้ บนสุด โดยจะยิงทุกๆ เวลาเทีย่ งวันของทุกวันเป็ นสัญญาณแทนระฆัง
ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK130 แวะเปลีย่ นเครือ่ ง (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ดูไบ – กรุงเทพฯ
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK376 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบน
เครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************
อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง

ราคา

พฤษภาคม

12-19 พ.ค. 62

มิ ถนุ ายน

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

สิ งหาคม

6-13 ส.ค. 62

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ

50,900

54,900
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✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่ จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊
เท่านัน้ )
✗ ค่านํ้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตํา่ 100 บาท / วัน / คน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง
2. ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปญั หา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
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เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนําไปแสดงด้วยเพือ่ เป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมใส่เครือ่ งประดับและแว่นสายตา)
3. เอกสาระสําคัญส่วนบุคคล
3.1 สําเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สําเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทํางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปจั จุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณี ที่ผ้อู ื่นเป็ นคนออก
ค่าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต้องมี
จํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมลิ ําเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร
(Bank Certificate)
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่านัน้
9. กรณี ที่เด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อําเภอ / เขต ทีท่ า่ นอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
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- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าว
เช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
13. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดําเนินขัน้ ตอนการยืน่ วีซ่าได้
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท *

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วันทําการ
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีท่ าํ งาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ าํ งาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี าํ งาน.................................................EMail…………………………………………………………….
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 ไม่รบั ประทานเนื้อวัว  มังสวิรติ
 มุสลิม
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่

อาหาร

 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทําวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **
** สําหรับวีซ่าโครเอเชียผูส้ มัครไม่ต้องเดิ นทางมายื่นด้วยตนเอง เพราะฉะนัน้ เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าควรส่ง
มาถึงบริ ษทั อย่างน้ อยก่อนวันยื่น 3-5 วัน **

