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HG09B 
Delight Croatia 8 D 5 N (OS) 

ซาเกรบ ซาดาร์ ดูบรอฟนิก ซิเบนิก อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่  
 

 
 

พิเศษ เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี  
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เวียนนา   
20.00 น.    พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS) พบเจ้าหน้าที่ให้

การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวก 
23.45 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS026 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
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วันที่สอง  เวียนนา – ซาเกร็บ – ซาดาร์  
05.35 น.      แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
06.50 น. ออกเดินทางสู่เมือง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS681 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
07.40 น.   เดินทางถึง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางไปยัง ซาดาร์ 

(Zadar) โดยรถโค้ช น าท่านเที่ยวชมเมือง ซาดาร์ (Zadar) หนึ่งในเมืองโบราณของโครเอเชีย อยู่ติดกับทะเลเอ
เดรียติก โดยรอบตัวเมืองเราจะได้เห็นอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคโรมัน ไม่ว่าจะเป็นโรมันฟอรัม วิหาร 
โบสถ์ต่างๆ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านแวะถ่ายภาพ มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย (St. Anastasia’s Cathedral) หรืออีกชื่อคือ มหาวิหาร
แห่งซาดาร์ (Zadar Cathedral) โบสถ์โบราณสีขาวที่สวยสง่าด้วยศิลปะสไตล์โรมัน โบสถ์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 12-13 และเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ แล้วแวะไปถ่ายรูปกับอีกหนึ่งโบสถ์เด่นที่อยู่ใกล้ๆ 
กันเลยก็คือ โบสถ์เซนต์แมรี่ (St. Mary’s Church) แม้จะเป็นอาคารที่ดูจะเรียบๆ เมื่อเทียบกับสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 
แต่โบสถ์เซนต์แมรี่นั้นล้ าค่าในด้านของประวัติศาสตร์ ด้วยอายุที่มากกว่า 900 ปี และที่ด้านในโบสถ์นั้นก็ได้
ตกแต่งด้วยสไตล์บารอกท่ีงดงามไม่แพ้โบสถ์อ่ืนๆ เลย 

 เย็น รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
  น่าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Falkensteiner Family Hotel Diadora หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
วันที่สาม ซาดาร์ – สปลิต – ดูบรอฟนิก  
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ออกเดินทางสู่ สปลิต (Split) ด้วยรถโค้ช เดินเล่นและแวะถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ของเมือง สปลิต เมืองใหญ่อันดับ 

2 ของโครเอเชีย อีกหนึ่งเมืองริมทะเลที่ร่ ารวยด้วยวิวสวยๆ ด้วยความเก่าแก่ของเมืองและศูนย์กลางวัฒนธรรมมา
ตั้งแต่โบราณนั้น ท าให้เมืองสปลิตได้ขึ้นเป็นหนึ่งในมรดกโลกท่ีส าคัญในปี 1979 จุดเช็คอินแวะถ่ายรูปสวยๆ ของ
กรุ๊ปเราในครั้งนี้คือ พระราชวังดิโอคลีเชียน (Diocletian Palace) พระราชวังโบราณที่สร้างข้ึนตามรับสั่งของ
จักรพรรดิโรมัน ดิโอคลีเชียน ในช่วงศตวรรษท่ี 4 เป็นพระราชวังทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ริมทะเล เป็น
สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ยุคโรมันที่ยังคงสภาพไว้ได้ดีมากท่ีสุดแห่งหนึ่ง มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส (Cathedral of 
Saint Domnius) โดดเด่นด้วยหอระฆังสีขาวที่สูงเด่นที่สุดในเมืองสปลิตแห่งนี้ โบสถ์สวยอายุกว่า 1600 ปีแห่งนี้
เป็นหนึ่งในโบสถ์ของศาสนาคริสต์ที่เก่าแก่ท่ีสุดในโลก 

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 มุ่งสู่เมือง ดูบรอฟนิก (Dubrovnik) เมืองดูบรอฟนิก เมืองศูนย์กลางการท่าโบราณ ที่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยว

ชื่อดังของโครเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองสวยมากเสน่ห์และวิวทะเล 
เย็น  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
  น่าท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Mlini หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
วันที่สี่ ดูบรอฟนิก – เมืองเก่าดูบรอฟนิก – Srd Hill 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ชม ย่านเมืองเก่า ที่น่าดึงดูดด้วยความงามที่มีมาตั้งแต่โบราณของเมือง แถม

ด้วยการได้การันตีเป็นมรดกโลกแล้วท าให้เมืองดูบรอฟนิกไม่ควรพลาดเลย
เมื่อมาเทีย่วโครเอเชีย ภายในบริเวณเมืองเก่านั้นมีไฮไลท์มากมายที่เราก็ไม่
พลาดชม ไม่ว่าจะเป็น พระราชวัง 
สปอนซา (Sponza Palace) พระราชวังเก่าอายุกว่า 500 ปี ผสมผสาน
ระหว่างศิลปะสไตล์โกธิคและเรเนสซองส์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ทางราชการ 
เก็บรักษาเอกสารเก่าแก่กว่า 100,000 ชิ้น และท่ีตั้งอยู่ติดกันก็คืออีก พระราชวังเรคเตอร์ (Rector’s Palace) 
เป็นพระราชวังทีส่มัยก่อนเป็นที่อยู่ของขุนนางและเป็นเหมือนศาลาว่าการ ทั้งยังเป็นคลังอาวุธ และคุก 
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พระราชวังนี้มีการผสมผสานศิลปะจากหลายยุคหลายสมัยแต่เข้ากันได้อย่างลงตัวและสวยงาม และแวะไปอีกหนึ่ง
แลนด์มาร์กของเมือง น้่าพุโอโนฟริโอ (Onofrio’s Fountain) น้ าพุขนาดใหญ่กลางเมืองที่ได้สร้างข้ึนเมือปี 
1430 เพ่ือเป็นหนึ่งในจุดกระจายน้ าจากท่อส่งน้ าของเมือง  นั่งกระเช้าสู่ Hill Srd เนินเขาเหนือเมืองดูบรอฟนิกท่ี
เราจะได้ชมวิวสวยๆ ของเมืองแบบเต็มที่จากมุมสูง ทิวทัศน์ของหลังคาอาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่เป็นอิฐสีส้มกับตัว
อาคารสีขาวนั้นตัดกับน้ าทะเลสีคราม เป็นภาพวิวที่น่าประทับใจมากท่ีสุดภาพหนึ่งเลย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
แล้วก็ได้เวลาที่หลายๆ คนรอคอย อิสระช้อปปิ้ง กับร้านค้าตามซอกซอยมากมายของเมือง  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
น่าท่านกลับสู่ท่ีพัก Hotel Mlini หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันที่ห้า ดูบรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ ่– พลิตวิเซ ่ 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางจากเมืองดูบรอฟนิกไปยังจุดหมายถัดไป ซิเบนิก (Sibenik) เมือง

โบราณริมทะเลมากประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองของชาวโครเอเชียริมฝั่ง
ทะเลที่เก่าแก่ท่ีสุด พร้อมด้วยบรรยากาศริมทะเลชิลล์ๆ แสนเชิญชวน 
ภายในเมืองที่ตั้งของมรดกโลก น าท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าบริเวณ จัตุรัส
เมืองเก่า ศูนย์กลางย่านเมืองเก่าท่ีรายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ และ
มากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร แต่ก็ยังได้บรรยากาศของย่านเมืองเก่า
อย่างครบถ้วน มหาวิหารแห่งเซนต์เจมส์ (Cathedral of Saint 
James) ตัวอาคารสีขาวหลังใหญ่นี้ได้ถูกสร้างข้ึนจากหินปูนทั้งหลัง แล้วออกแบบอย่างดีในสไตล์เรอเนสซองส์
และโกธิค โดดเด่นด้วยโดมสีขาวและรูปปั้นที่ตกแต่งอยู่โดยรอบตัวโบสถ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นั่งรถโค้ชเดินทางสู่เมือง โอโทชาส (Otocac) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 น่าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Jezero หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
วันที่หก พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกร็บ  
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เข้าชม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) อุทยานแห่งชาติแสนงดงามของประเทศ

โครเอเชีย ยังเป็นหนึ่งในอุทยานที่เก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ที่สุดของโครเอเชียด้วยพื้นที่กว้างถึง 296.85 ตาราง
กิโลเมตร อุทยานแห่งนี้มีชื่อเสียงที่โด่งดังและสวยงามด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และทะเลสาบที่อยู่โดยรอบ 
ปัจจุบันมีทะเลสาบรวมแล้วถึง 16 แห่งกระจายอยู่โดยรอบอุทยาน นอกจากนี้อุทยานพลิตวิเซ่ยังเป็นที่เลื่องชื่อลือ
ชาว่าทัศนียภาพสวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยสีสันอันสดใสของใบไม้ไม่ว่าจะเป็นสีเขียว ส้ม แดง เหลือง 
และโดยเฉพาะเมื่อสะท้อนลงบนผิวทะเลสาบแล้วยิ่งงดงามอย่างที่สุด อุทยานพลิตวิเซ่ยังได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติที่ส าคัญในปี 1979 และถือเป็นเขตอนุรักษ์ท่ีส าคัญยิ่งของโครเอเชีย แล้วน าท่าน ล่องเรือ เพ่ือชมวิว
สวยๆ ของทะเลสาบกว้าง Jezero Kozjak ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดภายในอุทยานพลิตวิเซ่   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ (Zagreb) ที่มีฐานะเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโครเอเชีย ตั้งอยู่

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ยุคโรมันก่อนจะค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน
เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโครเอเชีย ด้วยเสน่ห์ที่มากล้น อิสระช้อปปิ้ง ที่ห้าง Arena Centar 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 น่าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hotel Aristos หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
วันทีเ่จ็ด ซาเกร็บ – เวียนนา – กรุงเทพ 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านเที่ยวชมภายในเมืองซาเกรบ สะพานสีเลือด (Bloody Bridge) แม้จะเรียกว่าสะพานแต่จริงๆ สถานที่
แห่งนี้คือถนนสายหนึ่ง ที่เมื่อสมัยก่อนเคยเป็นสะพานแต่เมื่อได้ท าการถมที่หมดแล้วจึงได้เปลี่ยนเป็นเส้นทางถนน
แทน แต่ก็ยังคงชื่อว่า สะพานสีเลือด เอาไว้อยู่ ถนนสายสั้นๆ ที่ขนาบข้างด้วยอาคารสไตล์โครเอเชียแห่งนี้จะมี
ร้านค้าร้านอาหารอยู่ให้เดินชมและเลือกซ้ือได้ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) จากสะพานสีเลือดเดิน
มาไม่ไกลก็จะได้เจอกับศูนย์กลางการปกครองของโครเอเชีย ด้วยอาคารที่สวยแบบเรียบง่ายแต่สง่างาม ประดับ
ด้วยธงชาติท าให้มองเห็นได้ไม่ยาก เป็นอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ชม จัตุรัสเซนตม์าร์ค (St. Mark’s 
Square) ที่นอกจากเป็นจุดนัดพบและท่องเที่ยวสุดฮิตแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s 
Church) โบสถ์โรมันคาทอลิกเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ที่แม้จะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่หรูหราเหมือนโบสถ์ใหญ่
ทั้งหลาย แต่โบสถ์เซนต์มาร์คแห่งนี้ก็งดงามและโดดเด่นด้วยหลังคาที่มุงด้วยโมเสกสัสันสวยงามพร้อมด้วย
ลวดลายของตราสัญลักษณ์ของเมือง Lotrščak Tower ก็เป็นอีก
หนึ่งไฮไลท์ที่เราไม่พลาด หอคอยของป้อมปราการโบราณแห่งนี้มีอายุ
มากกว่า 700 ปี เป็นป้อมท่ีคอยดูแลประตูทางด้านทิศใต้ของเมืองเก่า 
ภายในมปีืนใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้นบนสุด โดยจะยิงทุกๆ เวลาเที่ยงวันของทุก
วันเป็นสัญญาณแทนระฆัง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
มุ่งหน้าสู่จัตุรัสดังในเขตเมืองเก่าท่ีต้องไปพลาดไปเยี่ยมเยือนก็คือ 
จัตุรัสเจลาซิค (Jelacic Square) ศูนย์กลางเมืองเก่าตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 17 จุดเด่นของจัตุรัสแห่งนี้ก็คือรูปปั้นของโจเซฟ เจลาซิค ที่นั่งอยู่บนหลังม้า หนึ่งในบุคคลส าคัญของโครเอเชีย 
ในเขตเมืองเก่านี้เองที่เราจะได้เห็นโบสถ์ประจ าเมือง มหาวิหารซาเกรบ (Zagreb Cathedral) หนึ่งในแลนด์
มาร์กของเมือง สูงเด่นด้วยหอคอยที่สูงถึง 108 เมตร จัดเป็นหอคอยที่สูงที่สุดของโครเอเชียเลยทีเดียว ตัววิหาร
สร้างข้ึนครั้งแรกเม่ือศตวรรษที่ 13 ในสไตล์นีโอโกธิค งดงามและประณีตไม่แพ้มหาวิหารที่ไหน 

 ได้เวลาอันสมควรน่าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 
18.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ 
19.40 น. ถึงสนามบิน เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
23.20 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ OS678 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบิน) 
 
วันที่แปด เวียนนา – กรุงเทพฯ 
14.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

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

อัตราค่าบริการ 
 
 
 
 

 
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 

พักเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 
 

 
 

วันเดินทาง ราคา 

ตุลาคม 7-14, 17-24, 22-29 ต.ค. 62 59,900  
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 อัตรานี้รวม 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS) 
✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 
✓ ค่าท่ีพักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณตี้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น) 
✗ ค่าน้่าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก่าหนดให้ 23 กิโลกรัม/ 1คน/ 1ใบ เท่านั้น 
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก 
✗ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน  
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่่า 100 บาท / วัน / คน  
  
เงื่อนไขในการจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน 
3. หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
  
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจ าทั้งหมด 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจ าทั้งหมด 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น 
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่
ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่า
ท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า 
1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม 
เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า 
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2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 
6 เดือน ไม่สวมใส่เครื่องประดับและแว่นสายตา) 
3. เอกสาระส าคัญส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน  

3.2 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาบัตรข้าราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  
3.4 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษัท 
    ใบรับรองการท างานจากบริษัทท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน 
วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลัง
ครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงิน
ของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ในกรณีที่ผู้อื่นเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ 
ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต้องมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อ
แสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร (Bank Certificate) 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
7. กรณีท่ีบริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว 
ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดย
ระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 
8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น  
9. กรณีที่เด็กอายุต่่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อ่าเภอ / เขต ที่ท่านอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ) 
- บัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางกับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  
- บัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
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สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน 
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพ่ือให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 
13. การยื่นวีซ่านั้นผู้เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านั้นถึงสามารถด าเนินขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้ 

** ทางบริษัทไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท * 
 
รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันท าการ 
กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ  
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต)................................................................................................................. 
ที่อยู่...................................................................................................................... .......................................... 
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มือถือ.................................................................. ...... 
E-Mail...................................................................................................................... ..................................... 
สถานะ  สมรส      โสด 
เลขที่พาสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ................................................. ..................... 
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................... ............. 
สถานที่ท างาน......................................................................................................... ..................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน.......................................................................................................... ............................. 
เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน.................................................EMail……………………………………………………………. 
อาหาร   ไม่รับประทานเนื้อวัว      มังสวิรติ           มุสลิม      
    อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................      
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................  
  ไม่เคย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อท่าวีซ่าหรือไม่ 
  เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................  
  ไม่เคย  
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ** 
 
** ส่าหรับวีซ่าโครเอเชียผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมายื่นด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าควรส่งมาถึงบริษัท
อย่างน้อยก่อนวันยื่น 3-5 วัน **  
 
 
 


