
 
 

 

 

Grand Croatia 8 Days 
ซาเกรบ ซาดาร ดบูรอฟนกิ ซเิบนกิ โวดเิซ อทุยานแหงชาติ

พลติวิเซ  
 

 
 

Hub 



  

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– ดูไบ   

22.30 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอ

มิเรตส (EK) พบเจาหนาทีใ่หการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 

วันที่สอง  ดูไบ  - ซาเกร็บ – ซาดาร  

01.05 น.        ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการ

บินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

05.00 น.      แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

08.45 น. ออกเดินทางสูเมือง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินเอมิเรตส 

เท่ียวบินที่ EK129 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.05 น.   เดินทางถงึ ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย

แลวออกเดินทางไปยัง ซาดาร (Zadar) โดยรถโคช  

 เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Hotel Kolovare หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม ซาดาร – สปลิต – ดูบรอฟนิก  

เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 เที่ยวชมเมือง ซาดาร (Zadar) หนึ่งในเมืองโบราณของโครเอเชีย อยูติด

กับทะเลเอเดรียติก โดยรอบตัวเมืองเราจะไดเห็นอาคารบานเรือนเกาแก

ตั้งแตสมัยยุคโรมัน ไมวาจะเปนโรมันฟอรัม วิหาร โบสถตางๆ และคณะ

เราก็ไมพลาดไปเที่ยวชมในตัวเมือง ไมวาจะเปน มหาวิหารเซนตอนาสตา

เซีย (St. Anastasia’s Cathedral) หรืออีกชื่อคือ มหาวิหารแหงซาดาร 

(Zadar Cathedral) โบสถโบราณสีขาวที่สวยสงาดวยศิลปะสไตลโรมัน 

โบสถนี้สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 12-13 และเปนโบสถที่มีขนาดใหญที่สุด

ในภูมิภาคนี้ แลวแวะไปถายรูปกับอีกหนึ่งโบสถเดนที่อยูใกลๆ กันเลยก็คือ 

โบสถเซนตแมรี่ (St. Mary’s Church) แมจะเปนอาคารที่ดูจะเรียบๆ เมื่อ

เทียบกับสิ่งกอสรางอื่นๆ แตโบสถ เซนตแมรี่นั้นล้ํ าคาในดานของ



  

 

ประวัติศาสตร ดวยอายุที่มากกวา 900 ป และที่ดานในโบสถนั้นก็ได

ตกแตงดวยสไตลบารอกท่ีงดงามไมแพโบสถอื่นๆ เลย 

 ออกเดินทางสู สปลิต (Split) ดวยรถโคช 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 เดินเลนและแวะถายรูปกับวิวสวยๆ ของเมือง สปลิต เมืองใหญอันดับ 2 

ของโครเอเชีย อีกหนึ่งเมืองริมทะเลที่ร่ํารวยดวยวิวสวยๆ ดวยความเกาแก

ของเมืองและศูนยกลางวัฒนธรรมมาตั้งแตโบราณนั้น ทําใหเมืองสปลิตได

ขึ้นเปนหนึ่งในมรดกโลกที่สําคัญในป 1979 จุดเช็คอินแวะถายรูปสวยๆ 

ของกรุปเราในครั้งนี้คือ พระราชวังดิโอคลีเชียน (Diocletian Palace) 

พระราชวังโบราณที่สรางขึ้นตามรับสั่งของจักรพรรดิโรมัน ดิโอคลีเชียน 

ในชวงศตวรรษที่ 4 เปนพระราชวังทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญริมทะเล 

เปนสิ่งกอสรางตั้งแตยุคโรมันที่ยังคงสภาพไวไดดีมากที่สุดแหงหนึ่ง มหา

วิหารเซนตดอมนิอุส (Cathedral of Saint Domnius) โดดเดนดวยหอ

ระฆังสีขาวที่สูงเดนที่สุดในเมืองสปลิตแหงนี้ โบสถสวยอายุกวา 1600 ป

แหงนี้เปนหนึ่งในโบสถของศาสนาคริสตที่เกาแกท่ีสุดในโลก   

มุงหนาสูเมือง ดูบรอฟนิก (Dubrovnik) 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นําทานเขาสูที่พัก Valamar Lacroma Dubrovnik หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สี่ ดูบรอฟนิก – เมืองเกาดูบรอฟนิก – Srd Hill 

เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 เมืองดูบรอฟนิก เมืองศูนยกลางการทาโบราณ ที่กลายเปนเมืองทองเที่ยว

ชื่อดังของโครเอเชีย ไมวาจะเปนตัวเมืองสวยมากเสนหและวิวทะเล เขา

ชม ยานเมืองเกา ที่นาดึงดูดดวยความงามที่มีมาตั้งแตโบราณของเมือง 

แถมดวยการไดการันตีเปนมรดกโลกแลวทําใหเมืองดูบรอฟนิกไมควร

พลาดเลยเมื่อมาเที่ยวโครเอเชีย ภายในบริเวณเมืองเกานั้นมีไฮไลท

ม า ก ม า ย ที่ เ ร า ก็ ไ ม พ ล า ด ช ม  ไ ม ว า จ ะ เ ป น  พ ร ะ ร า ช วั ง 

สปอนซา (Sponza Palace) พระราชวังเกาอายุกวา 500 ป ผสมผสาน

ระหวางศิลปะสไตลโกธิคและเรเนสซองส ปจจุบันเปนสถานที่ทางราชการ 



  

 

เก็บรักษาเอกสารเกาแกกวา 100,000 ชิ้น และที่ตั้งอยูติดกันก็คืออีก 

พระราชวังเรคเตอร (Rector’s Palace) เปนพระราชวังที่สมัยกอนเปนที่

อยูของขุนนางและเปนเหมือนศาลาวาการ ทั้งยังเปนคลังอาวุธ และคุก 

พระราชวังนี้มีการผสมผสานศิลปะจากหลายยุคหลายสมัยแตเขากันได

อยางลงตัวและสวยงาม และแวะไปอีกหนึ่งแลนดมารกของเมือง น้ําพุโอ

โนฟริโอ (Onofrio’s Fountain) น้ําพุขนาดใหญกลางเมืองที่ไดสรางขึ้น

เมือป 1430 เพื่อเปนหนึ่งในจุดกระจายน้ําจากทอสงน้ําของเมือง  นั่ง

กระเชาสู Hill Srd เนินเขาเหนือเมืองดูบรอฟนิกที่เราจะไดชมวิวสวยๆ 

ของเมืองแบบเต็มที่จากมุมสูง ทิวทัศนของหลังคาอาคารบานเรือนตางๆ ที่

เปนอิฐสีสมกับตัวอาคารสีขาวนั้นตัดกับน้ําทะเลสีคราม เปนภาพวิวที่นา

ประทับใจมากท่ีสุดภาพหนึ่งเลย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

แลวก็ไดเวลาที่หลายๆ คนรอคอย อิสระชอปปง กับรานคาตามซอกซอย

มากมายของเมือง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

นําทานกลับสูที่พัก Valamar Lacroma Dubrovnik  หรือระดับเดียวกัน  

วันที่หา ดูบรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ – พลิตวิเซ  

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 เดินทางจากเมืองดูบรอฟนิกไปยังจุดหมายถัดไป ซิเบนิก (Sibenik) เมือง

โบราณริมทะเลมากประวัติศาสตร และเปนเมืองของชาวโครเอเชียริมฝง

ทะเลที่เกาแกที่สุด พรอมดวยบรรยากาศริมทะเลชิลลๆ แสนเชิญชวน 

ภายในเมืองที่ตั้งของมรดกโลก นําทานเที่ยวชมยานเมืองเกาบริเวณ 

จัตุรัสเมืองเกา ศูนยกลางยานเมืองเกาที่รายลอมไปดวยอาคารเกาแก และ

มากมายไปดวยรานคารานอาหาร แตก็ยังไดบรรยากาศของยานเมืองเกา

อยางครบถวน มหาวิหารแหงเซนตเจมส (Cathedral of Saint James) 

ตัวอาคารสีขาวหลังใหญนี้ไดถูกสรางขึ้นจากหินปูนทั้งหลัง แลวออก

แบบอยางดีในสไตลเรอเนสซองสและโกธิค โดดเดนดวยโดมสีขาวและรูป

ปนที่ตกแตงอยูโดยรอบตัวโบสถ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



  

 

 นําทานผานชมเมือง โวดิเซ (Vodice) เมืองเล็กๆ ที่แมจะไมใหญแตก็

เกาแกและมากดวยทัศนียภาพสวยๆ ไมแพเมืองริมทะเลอื่นๆ เลย เมืองโวดิ

เซนั้นสามารถยอนประวัติศาสตรไปไดถึงชวงยุคโรมัน และเคยเปนสวน

หนึ่งของเวนิสชวงป 1412-1797 

นั่งรถโคชเดินทางสูเมืองพลิตวิเซ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเขาสูที่พัก ณ Hotel Jezero Plitvice  หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก พลิตวิเซ – อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ – ซาเกร็บ  

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 เข าชม อุทยานแหงชาติพลิตวิ เซ  (Plitvice Lakes National Park) 

อุทยานแหงชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชีย ยังเปนหนึ่งในอุทยาน

ที่เกาแกที่สุดและใหญที่สุดของโครเอเชียดวยพื้นที่กวางถึง 296.85 

ตารางกิโลเมตร อุทยานแหงนี้มีชื่อเสียงที่โดงดังและสวยงามดวย

ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณและทะเลสาบที่อยูโดยรอบ ปจจุบันมีทะเลสาบรวม

แลวถึง 16 แหงกระจายอยูโดยรอบอุทยาน นอกจากนี้อุทยานพลิตวิเซยัง

เปนที่เลื่องชื่อลือชาวาทัศนียภาพสวยงามเปนอันดับตนๆ ของโลก ดวย

สีสันอันสดใสของใบไมไมวาจะเปนสีเขียว สม แดง เหลือง และโดยเฉพาะ

เมื่อสะทอนลงบนผิวทะเลสาบแลวยิ่งงดงามอยางที่สุด อุทยานพลิตวิเซยัง

ไดขึ้นเปนมรดกโลกทางธรรมชาติที่สําคัญในป 1979 และถือเปนเขต

อนุรักษที่สําคัญยิ่งของโครเอเชีย แลวนําทาน ลองเรือ เพื่อชมวิวสวยๆ 

ของทะเลสาบกวาง Jezero Kozjak ทะเลสาบที่มีขนาดใหญที่สุดภายใน

อุทยานพลิตวิเซ   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  ออกเดินทางสู ซาเกรบ (Zagreb) ที่มีฐานะเปนทั้งเมืองหลวงและเมืองที่มี

ขนาดใหญที่สุดของโครเอเชีย ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ 

เปนเมืองเกาแกตั้งแตยุคโรมันกอนจะคอยๆ ขยายใหญขึ้นเรื่อยๆ ปจจุบัน

เปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวของโครเอเชีย ดวยเสนหที่มากลน มุง

หนาสูจัตุรัสดังในเขตเมืองเกาที่ตองไปพลาดไปเยี่ยมเยือนก็คือ จัตุรัสเจ

ลาซิค (Jelacic Square) ศูนยกลางเมืองเกาตั้งแตศตวรรษที่ 17 จุดเดน



  

 

ของจัตุรัสแหงนี้ก็คือรูปปนของโจเซฟ เจลาซิค ที่นั่งอยูบนหลังมา หนึ่งใน

บุคคลสําคัญของโครเอเชีย ในเขตเมืองเกานี้เองที่เราจะไดเห็นโบสถ

ประจําเมือง มหาวิหารซาเกรบ (Zagreb Cathedral) หนึ่งในแลนดมารก

ของเมือง สูงเดนดวยหอคอยที่สูงถึง 108 เมตร จัดเปนหอคอยที่สูงที่สุด

ของโครเอเชียเลยทีเดียว ตัววิหารสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 13 ใน

สไตลนีโอโกธิค งดงามและประณีตไมแพมหาวิหารที่ไหน          

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเขาสูที่พัก ณ Hotel Aristos หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เจ็ด ซาเกร็บ – ดูไบ – กรุงเทพ 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเที่ยวชมภายในเมืองซาเกรบ มุงหนาสู สะพานสีเลือด (Bloody 

Bridge) แมจะเรียกวาสะพานแตจริงๆ สถานที่แหงนี้คือถนนสายหนึ่ง ที่

เมื่อสมัยกอนเคยเปนสะพานแตเมื่อไดทําการถมที่หมดแลวจึงได

เปลี่ยนเปนเสนทางถนนแทน แตก็ยังคงชื่อวา สะพานสีเลือด เอาไวอยู 

ถนนสายสั้นๆ ที่ขนาบขางดวยอาคารสไตลโครเอเชียแหงนี้จะมีรานคา

รานอาหารอยูใหเดินชมและเลือกซื้อได อาคารรัฐสภา (Parliament 

Building) จากสะพานสีเลือดเดินมาไมไกลก็จะไดเจอกับศูนยกลางการ

ปกครองของโครเอเชีย ดวยอาคารที่สวยแบบเรียบงายแตสงางาม ประดับ

ดวยธงชาติทําใหมองเห็นไดไมยาก เปนอาคารเกาแกตั้งแตศตวรรษที่ 18 

ชม จัตุรัสเซนตมารค (St. Mark’s Square) ที่นอกจากเปนจุดนัดพบและ

ทองเที่ยวสุดฮิตแลว ยังเปนที่ตั้งของ โบสถเซนตมารค (St. Mark’s 

Church) โบสถโรมันคาทอลิกเกาแกตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 14 ที่แมจะ

ไมไดดูยิ่งใหญหรูหราเหมือนโบสถใหญทั้งหลาย แตโบสถเซนตมารค

แหงนี้ก็งดงามและโดดเดนดวยหลังคาที่มุงดวยโมเสกสัสันสวยงามพรอม

ดวยลวดลายของตราสัญลักษณของเมือง Lotrščak Tower ก็เปนอีกหนึ่ง

ไฮไลทที่เราไมพลาด หอคอยของปอมปราการโบราณแหงนี้มีอายมุากกวา 

700 ป เปนปอมที่คอยดูแลประตูทางดานทิศใตของเมืองเกา ภายในมีปน



  

 

ใหญตั้งอยูที่ชั้นบนสุด โดยจะยิงทุกๆ เวลาเที่ยงวันของทุกวันเปน

สัญญาณแทนระฆัง 

 ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 

14.40 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK130 แวะ

เปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

23.05 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

 

วนัทีแ่ปด ดไูบ – กรงุเทพฯ 

03.05 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK384  

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

12.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพรอมความประทับใจ 

 

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

อัตราคาบรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 

พักเดี่ยว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 

 

 อัตรานี้รวม 

✓ คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

✓ คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน 

วนัเดนิทาง ราคา 

พฤศจิกายน 28 พ.ย.-5 ธ.ค.  

49,900 
ธนัวาคม 2-9 ธ.ค. 

New Year 

Festival 2019 

26 ธ.ค.-2 ม.ค.  

28 ธ.ค.-4 ม.ค. 
59,900 



  

 

✓ คาที่พักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ 

✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คาเขาชมสถานท่ี และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตรานี้ไมรวม 

✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะใน

กรณีกรุปเหมาหรือตัดกรุปเทานั้น) 

✗ คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอ

หนึ่งคน 

✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคา

เครื่องดื่มในหองพัก 

✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน  

✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นต่ํา 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน) 

  

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 

วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 

2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน 

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการ

เดินทางโดยอัตโนมัติ 

  

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 



  

 

4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 

5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคา

ทัวรท้ังหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 

ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ

ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง 

เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใช

บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ

บริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไข

ตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด 

 

เอกสารที่ตองใชในการยื่นวีซา 

1. พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมี

พาสปอรตเลม 

เกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปน

การงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 

จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมีอายุไมเกิน 6 เดือน) 

3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล  

   3.1 ทะเบียนบานตัวจริงและสําเนา  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  



  

 

3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  

3.4 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถามี) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท 

    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น 

โดยระบุตาํแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และ

ชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ

หลังครบกําหนด 

5. กรณีเปนเจาของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอม

วัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน 

พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

6. หลักฐานทางการเงิน  

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย ยอนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปจจุบันใน

วันที่ยื่นวีซา) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมาเสมอ และมีจํานวนไมตา

กวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับ

คาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมอกลับสู

ภูมิลําเนา  

หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคาร

เทานั้น (ในกรณีที่ผูอื่นเปนคนออกคาใชจายให ตองมีหลักฐานเชื่อมโยง

ความสัมพันธพรอมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผู

เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออก

จดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมา

ทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ใน

จดหมายดวย 

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  



  

 

จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทา

นน  

9. กรณีที่เด็กอายุตากวา 20 ป  

9.1 ไมไดเดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 

- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ที่ทานอยู (เปน

ภาษาอังกฤษ) 

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 

- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับ

ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 

- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรม

การรองขอวีซาใหกับบุตร ** 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขา

ประเทศในกลุมเชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูต

ไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตอง

ชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน 

ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด

แตงกายสุภาพ ทั้ งนี้บริษัทฯ จะสง เจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและ

ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอ

รบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน 



  

 

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานฑูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจาก

การขอวีซาในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทานั้นถึง

สามารถดําเนินขั้นตอนการยนวีซาได 

** ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมี

คาใชจายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท * 

 


