
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ซาแกรบ - ซาดาร - ซเีบนคิ - โทรกรี - สปลทิ 

- สตอน - ดูบรอฟนคิ  
กําหนดการเดินทาง      
วันที่หนึ่งของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ  

20.00 น. พรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 

ทางเขาที ่9 เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่จากบริษัท

ฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึ้นเครื่อง 

วันที่สองของการเดินทาง                       กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ซาแกรบ - ซาดาร 

01.05 น.  ออกเดินทางสู เมืองซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดย สายการบินเอมิ

เรสต (EK)  

เท่ียวบินที่ EK385 / EK129 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ เวลา 

06.05 –  08.15 น.)  

11.30 น. (เวลาทองถิ่น) ถึงสนามบินซาแกร็บ ประเทศ

โครเอเชีย…หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรเรียบรอยแลว.....นําทานเดินทางสูเมืองซา

ดาร (ZADAR) (285 กม.) เมืองทาสําคัญซึ่งตั้งอยู

บนคาบสมุทรขนาดใหญของทะเลอาเดรีติกอดีต

เปนเมืองหลวงของแควนดัลเมเทียที่ร่ํารวยไปดวยอารยธรรมโรมันที่มี

ประวัติศาสตรมากกวา 3,000 ป ใหทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่

สวยงามของเมืองนี้ เดินทางถึงเมืองซาดาร  

นําทานชมเมืองเกาของซาดาร...ชมบรรยากาศความงดงามของเมือง

เกาท่ีแสนโรแมนติคริมทะเลสาบอาเดรียติกและใหทานถายรูปตาม

อัธยาศัย … 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

ที่พัก  PINIJA หรือเทียบเทา 

วันที่สามของการเดินทาง                          ซาดาร - สปริท - สตอน 



 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ  หองอาหารของ

โรงแรม 

นําทาน

เดินทางสู 

เมืองโทรกีร 

(TROGIR)  

(130  กม.) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้งอยู

เกือบชิดกับแผนดินใหญ เปนเมืองตั้งแตยุคกรีกโรมันและไดรับการ

อนุรักษใหเปนเมืองเกา ท้ังปอมปราการจัตุรัสและกําแพงเมือง  ซึ่งยัง

ไดรับการยอกยองจากยูเนสโกใหขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลกใน ป 

ค.ศ. 1997  ระหวางทางผานชมเมืองทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของ

โครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน เปนเมืองเล็กที่สวยงามและเปนเกาะ

เล็กๆ ในสมัยกอนมีคนยกยองใหชาวเมืองนี้เปนชาวเมืองที่มีความ

อดทนมากตอการใชชีวิตเนื่องจากภูมิประเทศเปนภูเขาหินแตยัง

สามารถทําการเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม และทําการเกษตรกรรม

โดยเฉพาะไวนแดงที่มีชื่อเสียง  ...เดินทางถึงเมืองโทรเกียร 

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บาย นําทาน ชมเขตเมืองเกา ซึ่งมีบรรยากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน  และยัง

เปนเมืองที่รวบรวมเอาสถาปตยกรรมตางยุคไวมากที่สุดในยุโรป

ตะวันออก มีทั้งโรมาเนสก เรอเนสซองส บารอก และกรีกโรมันโบราณ 

เชน ประตูเมือง (KOPNENA VRATA) ที่มีการบูรณะขึ้นใหมใน

ศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกา (FOGGIA & CLOCK TOWER) สมัย

ศตวรรษที่ 14    

  นําทาน ชมมหาวิหารเซนตลอวเรนซ (CATHEDRAL OF ST. 

LAWRENCE) ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบ

โรมันเนสก โดยมีสิงโต อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองคสําคัญตางๆ  

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองสปลิท (SPLIT) (29 กม.) เมืองใหญ

อันดับที่สองรองจากเมืองซาเกรบ เปนเมืองศูนยกลางการพาณิชย  

ศูนยกลางทางธุรกิจ  การคมนาคมของแควนดัลเมเช่ียน โดยเปนอีก



 
เมืองหนึ่งที่องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนและประกาศใหเปนเมือง

มรดกโลก     

นําทานชมเมืองสปลิท ชมศาลาวาการเมืองสไตลเรอเนซองสท่ีสราง

ในศตวรรษที่15 อาคารบานเรือนเกาแกตางๆ  ...ชมยาน PEOPLE 

SQUARE ศูนยกลางทางธุรกิจและการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 

และชมสิ่งกอสรางที่มีชื่อเสียง เชน รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-

GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL 

ที่สรางขึ้นในชวงแรกของศตวรรษที่ 15 และนําทานชมบริเวณตลาด

คาผลไมและอาหารโดยรอบ  

จากนั้นนําทานชมดานหนาพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน 

(DIOCLETIAN PALACE) ที่สรางขึ้นจากพระ

ประสงคของจักรพรรดิ์ดิโอคลเีธี่ยนที่ตองการสราง

พระราชวังสําหรับบั้นปลายชีวิตของพระองคในป 295 

ซึ่งใชเวลาในการกอสรางถึง 10 ป นําทานชมหองโถง

กลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมตอสูหองอื่นๆ ชมลานกวาง (PERISTYLE) 

ซึ่งลอมไวดวยเสาหินแกรนิต 3 ดาน และเช่ือมตอดวยโคงเสาที่ตกแตง

ดวยชอดอกไมสลักอยางวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแหงวิหาร THE 

CATHEDRAL BELFRY แทนบูชาของเซนตโดมินัสและเซนตสตาซิ

อุส ซึ่งอยูภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) 

ชมรูปปนของ GREGORY OF NIN ผูนําศาสนาคนสําคัญของ

โครเอเชียในยุคศตวรรษที่ 10 ซึ่งเปนฝมือของ IVAN MESTROVIC 

ชางปนที่มีช่ือเสียงของโครเอเชีย… 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองสตอน (STON) (187 กม.) เมืองที่ต้ังอยู

ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟนิคเปนเมืองที่มีชื่อเสียงใน

เรื่องหอยนางรมและผลิตภัณฑจากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรี

ยติกและตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝงทะเลทีม่ีบานเรือนหลังคา

กระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝงเปนระยะทางสูสตอนและหมูบานี่



 
สงบตั้งอยูริมฝงบริเวณโคงอาวกวาง ซึ่งในอดีตเคยตกอยูใตการ

ปกครองของโรมันจนกระท่ังถูกทําลายโดยพวกมองโกล 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

ที่พัก ASTAREA  หรือเทียบเทา 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง                  สตอน - ดูบรอฟนคิ - ซีเบนคิ  

เชา               รับประทานอาหารเชา ณ  หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองดูบรอฟนิค 

(DUBROVNIK) (55 กม.) เมืองทางตอนใต

ของสาธารณรัฐโครเอเชีย ท่ีมีขามพรมแดนติด 

ประเทศบอสเนียและเฮอรเซโกวีนา  

  นําทานเดินทางสู สถานีเพื่อขึ้นกระเชาไฟฟา (CABLE CAR RIDE) 

ทีค่วามสูง 400 เมตรเพื่อชมวิวและทิวทัศนที่คงความเปนเอกลักษณ

ของบานเมืองหลังคาสีสมและความงดงาม

ของทะเลอาเดรียติก 

  จากนั้นนําทาน ชมเมืองเกา (OLD TOWN) 

ซึ่งโอบลอมดวยกําแพงโบราณสูงตระหงาน

ในศตวรรษที ่13  เพ่ือปองกันภัยจากศัตรู 

เชน พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียน

และเซิรบและในเขตเมืองเกาประกอบดวยสิ่งกอสรางโบราณ ซึ่งไดรับ

การขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก และเปนเขต

ชุมชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสรางบานเมืองไวตั้งแต

ศตวรรษที่ 7     

  นําทาน ชมประตูเมือง (PILE GATE) ตั้งอยูทางทิศตะวันตก ซึ่งเปน

ทางเขาหลักของเมืองเกาและพื้นทางเดินถูกสรางขึ้นจากหินในป 

1537   

ชมน้ําพุโบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN) เปน

น้ําพุท่ีใชหลอเลี้ยงประชากรในยามมีศึกสงคราม  …

จากนั้นนําทานชมสถานที่สําคัญตางๆ เชน Franciscan 

Monastery วิหารในสถาปตยกรรมแบบโกธกิ รานขายยา



 

ที่เกาแกที่สุดของยุโรปซึ่งดําเนินกิจการมาต้ังแตป ค.ศ. 1391  ให

ทานไดอิสระถายรูปบริเวณจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเปนสถานที่นัดพบ

ประกอบกิจกรรมตางๆ ของเมืองในอดีต    

อิสระใหทานไดถายรูปกับเสาหินอัศวิน (ORLANDO COLUMN) หอนาฬิกา 

(BELL TOWER) ทีต่ั้งอยูปลายสุดของถนนสายหลักสรางขึ้นเมื่อป 

ค.ศ. 1444  หนาปดทําดวยเหล็กมีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใตหนาปด

ซึ่งเปนแทนพระจันทรบอกขางขึ้นขางแรมในสมัยกอนและรูปปนของ

นักบุญ ST.BLAISE ซึ่งมีโบสถประจําเมืองสไตลโรมาเนสกแหงแรก

ของเมืองเปนฉากหลังและโบสถ THE CATHEDRAL TREASURY  

สถานที่เก็บอัฐิของนักบุญ ST. BLAISE รวมถึงภาพเขียนและชิ้นงาน

ศิลปะวัตถุล้ําคาจํานวนมากและผลิตเหรียญกษาปณและทองที่มีชื่อเสียง

ของเมืองดูบรอฟนืกอีกดวย...จนกระทั่งไดเวลาอันสมควร  

เท่ียง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

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

ประวัติศาสตรที่สําคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศโคเอเซีย  ... ชมตวั

เมืองเการิมฝงทะเลอาเดรียติคที่มีหลังคาอาคารบานเรือนทําดวย

กระเบื้องสีสม สไตลเรอเนอซองส ท่ีไดรับอิทธิพลจากทางประเทศ

อิตาลี  

ชมสภาวาการเมืองเกา (THE OLD 

LOGGIA) ที่สรางขึ้นราว ค.ศ.15 …

ชมมหาวิหารเซนตจาคอบ  

(CATHEDRAL OF ST.JACOV) 

สรางขึ้นในระหวางป ค.ศ. 1431-1535  เปนสถาปตยกรรมผสมผสาน

กันระหวาง 3  ศิลปกรรม คือ ดาลมาเชีย (ทองถิ่น) ศิลปะทางเหนือ

ของอิตาลแีละทัสคานีทั้งวิหารลวนสรางดวยหินทั้งหมดไมมีซีเมนตบัว

ใตชายคาเปนรูปศีรษะคน 71 ชิ้น ทั้งผูชาย ผูหญิง และเด็ก เปนการ

สะทอนใหเหน็ถึงอิทธิพลของศิลปะกอธิคและเรอเนซองส ซึ่ง

ผสมผสานเขากันไดอยางงดงามแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนผานงาน



 
ศิลปะจากยุคกอธิคสูยุคเรอ เนซองส ซึง่องคการยูเนสโกไดขึ้น

ทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.2000 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

ที่พัก SOLARIS หรือเทียบเทา 

วนัที่หาของการเดนิทาง                         ซีเบนคิ - พลิตวิเซ - ซาแกรบ 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ  
หองอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นนําทานเดินทางสู เมือง

พลิตวิเซ (PLITVICE) (172 กม.) 

แหงแควน  ISTRIA & 

KVARNER ระหวางทางใหทาน

อิสระชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศนสองขางทางที่รายลอม

ดวยปาเขาสลับ ทุงหญา ฟารมการเกษตรที่อุดมสมบูรณ นําทานเขา

ชมอุทยายานแหงชาติพริตวิตเซ พรอมลองเรือ.... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองซาแกรบ (ZAGREB) (130 กม.) เมืองหลวง

ของประเทศโครเอเชีย ซึ่งตั้งอยูริมฝงแมน้ําซาวา (SAVA) และภูเขา

เขาเมดเวดนีตซา (MEDVEDNICA) เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอัน

ยาวนานมากวา 1,000 ป ทั้งยังเปนศูนยกลางทางการเมืองเศรษฐกิจ 

การคาและการศึกษา  

นําทาน ชมยานเมืองเกา ซึ่งจัดแบงออกเปน 2 เขต คือ Lower & 

Upper Town อยางลงตัว ผานชมโรงละครแหงชาต ิที่สรางขึ้นใน

สไตลนีโอบาร็อค มีลักษณะเปนรูปตัว U และ

รายรอบไปดวยสวนสาธารณะจนไดรับสมญา

นามวา “The Green Horse shoe” ชมบริเวณ

ที่เปนสถานทีท่ําการรัฐบาล (SABOR) และ

แกลเลอรี่ ที่บอกเลาถึงความเปนมาของคน

ชาติโครแอตที่แยกตัวออกจากยูโกสลาเวียในอดีต  



 

นําทานชมมหาวิหารเซนตสตีเฟน (ST. STEPHEN'S 

CATHEDRAL) มียอดแหลมทรงกลวยคูบนยอดวิหารตกแตงอยาง

งดงาม เปนสถาปตยกรรมที่มีอายุเกาแกกวา 800 ป ซึ่งไดรับการ

บูรณะปฏิสังขรณในสไตลนีโอโกธิค งดงามดวยหอคอย

แฝดปลายแหลมสีทองอราม ภายในประดิษฐานรูป

นักบุญองคสําคัญตางๆ เชน นักบุญเซนตปเตอร, เซนต

ปอลล  

ชมกําแพงหินโบราณ  ยุคศตวรรษที่ 13 ที่สรางรายลอม

เมืองเกาซึ่งยังคงความอัศจรรยของภาพพระแมมารีที่ไมถูกเผาทําลาย

เมื่อไฟไหมครั้งใหญในปค.ศ. 1731  

ชมตลาดกลางเมือง (DOLAC  MARKET) ตลาดกลางแจงที่เกาแก

ที่สุดของยุโรปและยังมีสีสันสดุๆ โดยตลอดแนวถนนจะมีรานอาหารคา

เฟตนารักๆ ใตรมสีสดใส ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา

พื้นเมืองตามอัธยาศัย…. 

ค่ํา      *.*.*. อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปง *.*.*. 

ที่พัก ARISTOS หรือเทียบเทา 

วนัที่หกของการเดนิทาง                      ซาแกรบ - ดไูบ  

เชา รับประทานอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

อิสระพักผอนตามอัธยาศัย จนไดเวลาอันสมควร...นําทานเดินทางสู

สนามบินเพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย 

14.40 น.   (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส 

เท่ียวบินที่ EK130 /EK376 

 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง                       ดไูบ - กรงุเทพฯ 

 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ เวลา 23.05 - 03.30+1 น.) 

12.35 น.       (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ …. 
 

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

 



 

 

อัตราคาใชจาย  

วันทีเ่ดนิทาง ผูใหญ พกัเดี่ยว เพิม่ 

27 ธ.ค. –  2 ม.ค. 49,999 9,500 
** ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้าํมันและ/หรือภาษีประกันภัยการ

เดินทาง และคาวีซา ***  

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคา   
 

อัตรานี้รวม 
1. คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น (ในกรณีมีความประสงคอยู

ตอจะตองอยู 

ภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไมมี

เครื่องปรับอากาศเนื่องจาก 

อยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาล

ตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัท

จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  

** เนื่องจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู 

(Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 

(Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยก

หองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการ

แยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  

** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง

อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 



 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินจิของสถานทูต มใิชบริษัททวัร การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงาย

ขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบรษิัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนา

เพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมาระหวาง

การพจิารณาอนุมตัิวซีาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทานั้น) 

3. สําหรับผูเดินทางทีศ่ึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดาํเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานกัหรือศึกษาอยู

เทานั้น  

4. หนังสือเดินทางตองมอีายุไมต่าํกวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํา

รองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบรษิัทดวย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของทานจะ

เปนประโยชนอยางยิง่ในการยืน่คํารองขอวีซา และจาํนวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่าํกวา 3 หนา  

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือ

เปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)  

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

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

ฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทานั้น) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

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

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

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายตุั้งแตแรกเกิด ถงึ 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชวีิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลาน

บาท]เทานั้น 

8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
 

อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนัก

เกินจากทาง 

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

กระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษ ี

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  



 
5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษคาบริการ

พิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

7. คาทิปทานละ 55.- ยูโร 

8. คาวีซาโคเอเซีย ทานละ 6,500.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตาม

กําหนดได กรณี 

ถามีคาใชจายเกิดขึ้นตองจายคา DHL เริ่มตนทานละ 4,000.- ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทานั้น) 
 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินคามัดจํา ทานละ 30,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนบัจากวันจอง มฉิะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะขอรับลกูคารายตอไป  

ชําระสวนที่เหลือ 15 วนั ลวงหนากอนออกเดนิทาง มิฉะนัน้ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิคามัดจําทั้งหมด 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 4 สัปดาหกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 30,000.-บาท  
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทฯ ไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการ

บินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่

เกิดขึ้นจริง  

3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด 

เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู

ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่นั่ง Long 

leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป  คืนมัดจําทั้งหมด 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วัน  เก็บมัดจําทั้งจํานวน 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน  เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 14 วัน  เก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม

จํานวนที่บริษัท 

ฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท

ตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 
 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน

การเดินทางของ 

ทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และ

คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว 

ทางบริษัทฯ ขอ 

เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออก

ตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

 กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของ 

สงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน 

(ผูใหญ ) และ/ 

หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให

ทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม

สามารถควบคุม 

ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือ

เดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเขาประเทศ 

ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจ

ของสถานฑูต  



 
เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงิน

มัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือ

วาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ

ถึงแมวาทานจะ 

ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียม

ใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 

และโปรด 

แตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต

ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของ

ทาง 

สถานทูตเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อทานได 

ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด  

 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูใน

ดุลพินิจของทาง 

สถานทูตฯเทานั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน

กรณีที่ลูกคา 

ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบ

คาใชจายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และ

เหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวม

เดินทางเปนสําคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนที่รักเกียจ

ของคนสวน 

ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุม

ใหญแลวไมเกรงใจผูอื่นชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไมขายทวัรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เวนมีใบรับรอง

แพทย) 



 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

จองทัวรเพื่อ 

หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุป

รวมกัน) 

 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวร

นั้นๆ ยืนยัน 

การเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบ

คาใชจายนั้นได 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน 12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงาน

ภายใน 20.00  

น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว

หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจวแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกใน

การเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรบัทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดใน

การเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, 

การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, 

รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราช

ฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่ง

อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มี

ความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่

ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ

การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว 

บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปน

สําคัญ 



 
 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนาํพาการเดินทางใน

ครั้งนี”้ 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (โครเอเชีย) 
ใชเวลาทําการอนุมตัิวีซาประมาณ 20 วันทําการ ยื่นวีซาไมตองแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (สีลมคอมเพลก็ซ) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตวัจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางยืน่วีซาเขาสถานทตูแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการ

ใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนงัสือเดินทางจะตองไมชาํรุด(หนังสอื

เดินทางเลมเกา กรุณานาํมาประกอบการยื่นวีซาดวย)  

 

2. รปูถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พื้นหลังขาวเทานัน้ ถาย

ไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

 

3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  

**สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยสวนตวัของผูเดินทาง ยอนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกคาทาํรายการเดินบัญชี ยอดเงนิ

ในบัญชขีั้นต่ํา 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดด

เดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 

**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดยีวกันกับสเตทเมน และชื่อ-นามสกุลภาษาองักฤษตองตรงตามหนา

พาสปอรต  

(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันทีย่ื่น) (ใชทั้ง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได) 

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พ่ีนอง ที่มีสายเลือดเดยีวกัน หรือ สามี

ภรรยา เทานั้น) 

3.2.1. ตองทาํเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษเทานั้น 

3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูท่ีถูกรบัรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจาํ และบัญชียอดตดิลบ** 

 

4. หลักฐานการทํางาน  

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบ

ทะเบียนการคา(พค.0403) 

- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทาํงาน  

(ขอเปนภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทูตที่ยื่น) 



 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสอืรับรองการเรยีนที่ออกจากสถาบันท่ีกําลังศกึษาอยู  

(ขอเปนภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต) ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถานทูตที่ยื่น) 

 

5. เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร (กรณเีด็กอายตุ่ํากวา 20 ป) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถาม)ี 

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอาํเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบใุหบุตร

เดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบดิา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนงัสือยินยอมระบใุหบุตรเดินทาง

ไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มี

ความสัมพันธเปนอะไรกันกับเดก็ จากอาํเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเดก็ที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลังโดยมีรายละเอยีดวาฝายใดเปนผูมอีํานาจปกครองบตุรแต

เพียงผูเดียว 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทาํไมไมม ีpassport *** 

- กรณีเดก็อายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวซีา  

 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถกูตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคาํรองขอวีซาเทานัน้ 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเตมิไดทกุเวลา หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเติม 

 

 


