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HG09
Delight Croatia 8 D 5 N
ซาเกรบ ซาดาร ดูบรอฟนิก ซิเบนิก อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
22.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) พบเจาหนาท่ีใหการตอนรับพรอม

อํานวยความสะดวก
วนัทีส่อง  ดไูบ  - ซาเกรบ็ – ซาดาร
01.35 น.     ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK385 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)
04.45 น.   แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส
08.30 น. ออกเดินทางสูเมือง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK129

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)
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12.35 น. เดินทางถึง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชยี ผานพิธตีรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวออกเดินทางไปยัง ซาดาร (Zadar)
โดยรถโคช

 เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 นาํทานเขาสูที่พกั ณ โรงแรม Bedbank (Hotel Ilirija) หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม ซาดาร – สปลิต – ดูบรอฟนิก
เชา        บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เท่ียวชมเมือง ซาดาร (Zadar) หน่ึงในเมืองโบราณของโครเอเชีย อยูติดกับทะเลเอเดรียติก โดยรอบตัวเมืองเราจะ
ไดเห็นอาคารบานเรือนเกาแกต้ังแตสมัยยุคโรมัน ไมวาจะเปนโรมันฟอรัม วิหาร โบสถตางๆ และคณะเราก็ไมพลาดไป
เท่ียวชมในตัวเมือง ไมวาจะเปน มหาวิหารเซนตอนาสตาเซยี (St. Anastasia’s Cathedral) หรืออีกช่ือคือ มหาวิหาร
แหงซาดาร (Zadar Cathedral) โบสถโบราณสีขาวที่สวยสงาดวยศิลปะสไตลโรมัน โบสถนี้สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่
12-13 และเปนโบสถท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในภูมิภาคน้ี แลวแวะไปถายรูปกับอีกหน่ึงโบสถเดนท่ีอยูใกลๆ กันเลยก็คือ
โบสถเซนตแมรี ่(St. Mary’s Church) แมจะเปนอาคารท่ีดูจะเรียบๆ เม่ือเทียบกับส่ิงกอสรางอ่ืนๆ แตโบสถเซนตแมร่ี
น้ันลํ้าคาในดานของประวัติศาสตร ดวยอายุท่ีมากกวา 900 ป และท่ีดานในโบสถน้ันก็ไดตกแตงดวยสไตลบารอกท่ี
งดงามไมแพโบสถอื่นๆ เลย
ออกเดินทางสู สปลิต (Split) ดวยรถโคช

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
เดินเลนและแวะถายรูปกับวิวสวยๆ ของเมือง สปลิต เมืองใหญอันดับ 2 ของโครเอเชีย อีกหนึ่งเมืองริมทะเลที่
รํ่ารวยดวยวิวสวยๆ ดวยความเกาแกของเมืองและศูนยกลางวัฒนธรรมมาต้ังแตโบราณน้ัน ทําใหเมืองสปลิตไดข้ึน
เปนหนึ่งในมรดกโลกท่ีสําคัญในป 1979 จุดเช็คอินแวะถายรูปสวยๆ ของกรุปเราในครั้งน้ีคือ พระราชวังดิโอคลี
เชียน (Diocletian Palace) พระราชวังโบราณที่สรางข้ึนตามรับส่ังของจักรพรรดิโรมัน ดิโอคลีเชียน ในชวง
ศตวรรษท่ี 4 เปนพระราชวังทรงส่ีเหล่ียมผืนผาขนาดใหญริมทะเล เปนส่ิงกอสรางต้ังแตยุคโรมันท่ียังคงสภาพไวไดดี
มากท่ีสุดแหงหน่ึง มหาวิหารเซนตดอมนิอุส (Cathedral of Saint Domnius) โดดเดนดวยหอระฆังสีขาวท่ีสูงเดน
ท่ีสุดในเมืองสปลิตแหงน้ี โบสถสวยอายุกวา 1600 ปแหงน้ีเปนหนึ่งในโบสถของศาสนาคริสตท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก

มุงหนาสูเมือง ดูบรอฟนิก (Dubrovnik)
เย็น  รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
  นําทานเขาสูที่พัก Valamar Lacroma Dubrovnik หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่ ดูบรอฟนิก – เมืองเกาดูบรอฟนิก – Srd Hill
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองดูบรอฟนิก เมืองศูนยกลางการทาโบราณ ท่ีกลายเปนเมืองทองเท่ียวช่ือดังของโครเอเชีย ไมวาจะเปนตัวเมือง
สวยมากเสนหและวิวทะเล เขาชม ยานเมืองเกา ท่ีนาดึงดูดดวยความงามท่ีมีมาต้ังแตโบราณของเมือง แถมดวยการ
ไดการันตีเปนมรดกโลกแลวทําใหเมืองดูบรอฟนิกไมควรพลาดเลยเม่ือมาเท่ียวโครเอเชีย ภายในบริเวณเมืองเกาน้ัน
มี ไ ฮ ไ ล ท ม า ก ม า ย ท่ี 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 ผสมผสานระหวางศิลปะสไตลโกธิคและเรเนสซองส
ปจจุ บันเปนสถานท่ีทางราชการ เก็บรักษาเอกสารเกาแกกวา  100,000 ช้ิน และ ท่ี ต้ังอยู ติดกันก็คืออีก
พระราชวังเรคเตอร (Rector’s Palace) เปนพระราชวังท่ีสมัยกอนเปนท่ีอยูของขุนนางและเปนเหมือนศาลาวาการ
ท้ังยงัเปนคลังอาวุธ และคุก พระราชวังน้ีมีการผสมผสานศิลปะจากหลายยุคหลายสมัยแตเขากันไดอยางลงตัวและ
สวยงาม และแวะไปอีกหน่ึงแลนดมารกของเมือง น้าํพโุอโนฟริโอ (Onofrio’s Fountain) นํ้าพุขนาดใหญกลางเมืองท่ี
ไดสรางข้ึนเมือป 1430 เพ่ือเปนหน่ึงในจุดกระจายนํ้าจากทอสงนํ้าของเมือง  น่ังกระเชาสู Hill Srd เนินเขาเหนือเมือง
ดูบรอฟนิกท่ีเราจะไดชมวิวสวยๆ ของเมืองแบบเต็มท่ีจากมุมสูง ทิวทัศนของหลังคาอาคารบานเรือนตางๆ ท่ีเปนอิฐ
สีสมกับตัวอาคารสีขาวน้ันตัดกับนํ้าทะเลสีคราม เปนภาพวิวท่ีนาประทับใจมากท่ีสุดภาพหน่ึงเลย

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

แลวก็ไดเวลาท่ีหลายๆ คนรอคอย อิสระชอปปง กับรานคาตามซอกซอยมากมายของเมือง
เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร

นําทานกลับสูที่พัก Valamar Lacroma Dubrovnik  หรือระดับเดียวกัน
วันที่หา ดูบรอฟนิก – ซิเบนิก– พลิตวิเซ
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางจากเมืองดูบรอฟนิกไปยังจุดหมายถัดไป ซเิบนกิ (Sibenik) เมืองโบราณริมทะเลมากประวัติศาสตร และเปน
เมืองของชาวโครเอเชียริมฝงทะเลท่ีเกาแกท่ีสุด พรอมดวยบรรยากาศริมทะเลชิลลๆ แสนเชิญชวน ภายในเมืองท่ีต้ัง
ของมรดกโลก นําทานเท่ียวชมยานเมืองเกาบริเวณ จัตุรัสเมืองเกา ศูนยกลางยานเมืองเกาท่ีรายลอมไปดวย
อาคารเกาแก และมากมายไปดวยรานคารานอาหาร แตก็ยังไดบรรยากาศของยานเมืองเกาอยางครบถวน มหา
วหิารแหงเซนตเจมส (Cathedral of Saint James) ตัวอาคารสีขาวหลังใหญนี้ไดถูกสรางขึ้นจากหินปูนทั้งหลัง แลว
ออกแบบอยางดีในสไตลเรอเนสซองสและโกธิค โดดเดนดวยโดมสีขาวและรูปปนที่ตกแตงอยูโดยรอบตัวโบสถ

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
นั่งรถโคชเดินทางสูเมืองพลิตวิเซ

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ณ Hotel Jezero Plitvice  หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก พลิตวิเซ – อุทยานแหงชาติพลิตวิเซ – ซาเกร็บ
เชา        รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เขาชม อทุยานแหงชาตพิลิตวิเซ (Plitvice Lakes National Park) อุทยานแหงชาติแสนงดงามของประเทศโครเอเชีย
ยังเปนหนึ่งในอุทยานที่เกาแกท่ีสุดและใหญท่ีสุดของโครเอเชียดวยพ้ืนท่ีกวางถึง 296.85 ตารางกิโลเมตร อุทยาน
แหงน้ีมีช่ือเสียงท่ีโดงดังและสวยงามดวยธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณและทะเลสาบท่ีอยูโดยรอบ ปจจุบันมีทะเลสาบรวม
แลวถึง 16 แหงกระจายอยูโดยรอบอุทยาน นอกจากน้ีอุทยานพลิตวิเซยังเปนท่ีเล่ืองช่ือลือชาวาทัศนียภาพสวยงาม
เปนอันดับตนๆ ของโลก ดวยสีสันอันสดใสของใบไมไมวาจะเปนสีเขียว สม แดง เหลือง และโดยเฉพาะเมื่อสะทอนลง
บนผิวทะเลสาบแลวย่ิงงดงามอยางท่ีสุด อุทยานพลิตวิเซยังไดข้ึนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติท่ีสําคัญในป 1979
และถือเปนเขตอนุรักษท่ีสําคัญย่ิงของโครเอเชีย แลวนําทาน ลองเรือ เพ่ือชมวิวสวยๆ ของทะเลสาบกวาง Jezero
Kozjak ทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดภายในอุทยานพลิตวิเซ

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
ออกเดินทางสู ซาเกรบ (Zagreb) ท่ีมีฐานะเปนท้ังเมืองหลวงและเมืองท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดของโครเอเชีย ตั้งอยูทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เปนเมืองเกาแกต้ังแตยุคโรมันกอนจะคอยๆ ขยายใหญข้ึนเร่ือยๆ ปจจุบันเปนเมือง
ศูนยกลางการทองเท่ียวของโครเอเชีย ดวยเสนหท่ีมากลน มุงหนาสูจัตุรัสดังในเขตเมืองเกาที่ตองไปพลาดไปเยี่ยม
เยือนก็คือ จตัรุัสเจลาซคิ (Jelacic Square) ศูนยกลางเมืองเกาตั้งแตศตวรรษที ่17 จุดเดนของจัตุรัสแหงนี้ก็คือรูป
ปนของโจเซฟ เจลาซิค ท่ีน่ังอยูบนหลังมา หน่ึงในบุคคลสําคัญของโครเอเชีย ในเขตเมืองเกาน้ีเองท่ีเราจะไดเห็นโบสถ
ประจําเมือง มหาวหิารซาเกรบ (Zagreb Cathedral) หนึ่งในแลนดมารกของเมือง สูงเดนดวยหอคอยที่สูงถึง 108
เมตร จดัเปนหอคอยที่สูงท่ีสุดของโครเอเชียเลยทีเดียว ตัววิหารสรางข้ึนครั้งแรกเม่ือศตวรรษท่ี 13 ในสไตลนีโอ
โกธิค งดงามและประณีตไมแพมหาวิหารที่ไหน

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ณ Hotel Aristos หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด ซาเกร็บ – ดูไบ – กรุงเทพ
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเท่ียวชมภายในเมืองซาเกรบ มุงหนาสู สะพานสเีลือด (Bloody Bridge) แมจะเรียกวาสะพานแตจริงๆ สถานท่ี
แหงน้ีคือถนนสายหน่ึง ท่ีเม่ือสมัยกอนเคยเปนสะพานแตเม่ือไดทําการถมท่ีหมดแลวจึงไดเปล่ียนเปนเสนทางถนนแทน
แตก็ยังคงช่ือวา สะพานสีเลือด เอาไวอยู ถนนสายสั้นๆ ที่ขนาบขางดวยอาคารสไตลโครเอเชียแหงน้ีจะมีรานคา
รานอาหารอยูใหเดินชมและเลือกซื้อได อาคารรฐัสภา (Parliament Building) จากสะพานสีเลือดเดินมาไมไกลก็จะได
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เจอกับศูนยกลางการปกครองของโครเอเชีย ดวยอาคารที่สวยแบบเรียบงายแตสงางาม ประดับดวยธงชาติทําให
มองเห็นไดไมยาก เปนอาคารเกาแกต้ังแตศตวรรษท่ี 18 ชม จัตุรัสเซนตมารค (St. Mark’s Square) ท่ีนอกจากเปน
จุดนัดพบและทองเท่ียวสุดฮิตแลว ยังเปนท่ีต้ังของ โบสถเซนตมารค (St. Mark’s Church) โบสถโรมันคาทอลิก
เกาแกต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 14 ท่ีแมจะไมไดดูยิ่งใหญหรูหราเหมือนโบสถใหญท้ังหลาย แตโบสถเซนตมารคแหงน้ีก็
งดงามและโดดเดนดวยหลังคาท่ีมุงดวยโมเสกสัสันสวยงามพรอมดวยลวดลายของตราสัญลักษณของเมือง
Lotrščak Tower ก็เปนอีกหนึ่งไฮไลทที่เราไมพลาด หอคอยของปอมปราการโบราณแหงนี้มีอายุมากกวา 700 ป
เปนปอมท่ีคอยดูแลประตูทางดานทิศใตของเมืองเกา ภายในมีปนใหญต้ังอยูท่ีช้ันบนสุด โดยจะยิงทุกๆ เวลาเท่ียงวัน
ของทุกวันเปนสัญญาณแทนระฆัง
ไดเวลาอันสมควรนําทกุทานเดนิทางสูสนามบนิ เดินทางกลบัประเทศไทย

15.25 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK130 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)

23.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส แวะเปล่ียนเคร่ือง
วนัท่ีแปดดูไบ – กรงุเทพฯ
03.40 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินท่ี EK376 (บริการอาหารและเครือ่งด่ืมบนเคร่ืองบิน)
13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

******************************************
อัตราคาบริการ

เดก็ (อายไุมเกนิ 12 ป) ไมมเีตยีงลดทานละ 2,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 10,000 บาท

 อัตรานี้รวม
✓ คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)
✓ คาธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซากลุมเชงเกน
✓ คาท่ีพักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ
✓ คารถปรบัอากาศ และบริการนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ

วนัเดินทาง ราคา

พฤษภาคม 12-19 พ.ค. 62

50,900

มถินุายน 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

54,900

สิงหาคม 6-13 ส.ค. 62



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes

✓ คาเขาชมสถานท่ี และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ
✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม
✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุปเหมาหรือตัดกรุปเทานั้น)
✗ คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก
✗ คาทิปไกดทองถิน่และคนขบัรถทองถิน่ ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ คาทิปหวัหนาทวัรไทย ขัน้ต่าํ 100 บาท / วัน / คน

เงื่อนไขในการจองทวัร
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดนิทาง
2. ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนคาทัวร
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําท้ังหมด
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด

หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
2. บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญ
หาย สูญเสียหรอืไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทาน
รับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

เอกสารที่ตองใชในการยื่นวีซา
1. พาสปอรตท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลม
เกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนาใหญ) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมีอายุไมเกิน 6
เดือน ไมสวมใสเครื่องประดับและแวนสายตา)
3. เอกสาระสําคัญสวนบุคคล
   3.1 สําเนาทะเบียนบาน

3.2 สาํเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
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3.4 สําเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถามี)
4. กรณีเปนพนักงานบริษัท
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนง อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วัน
เดือนปท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กาํหนด
5. กรณีเปนเจาของกิจการ

ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองท่ีคัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของ
บริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิน

Statement ยอนหลงั 3 เดอืน ฉบับจรงิ ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเทานัน้ (ในกรณีทีผู่อืน่เปนคนออกคาใชจายให ตอง
มหีลักฐานเช่ือมโยงความสัมพนัธพรอมยืน่เอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงินตองมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงให
เห็นวามี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เม่ือกลับสู
ภูมิลําเนา พรอมกับหนังสือรับทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร (Bank Certificate)

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีท่ีบรษัิทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว
ทางบรษัิทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุ
รายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา

จะตองมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบันการศกึษา ภาษาองักฤษ (ตวัจรงิ) เทาน้ัน
9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป

9.1 ไมไดเดนิทางไปกบับดิา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึง่
- จดหมายยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจาก อําเภอ / เขต ท่ีทานอยู (เปนภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดนิทางไปกบับดิา มารดา
- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซาใหกับบุตร  **
10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน เปนการถาวร และถึงแมวาทาน
จะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุก
ครั้ง หากสถานทูตมีการสุม เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร ดังกลาวเชนกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของ
สถานฑูตเร่ืองวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก บันทึกไวเปนสถิติในนามของบรษัิท
13. การย่ืนวีซาน้ันผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําพรอมคาวีซากอนเทาน้ันถึงสามารถดําเนินข้ันตอนการย่ืนวีซาได

** ทางบรษิทัไมมนีโยบายการแปลเอกสารให ถาหากตองการใหทางเราแปลเอกสารจะมีคาใชจายเพ่ิมเตมิใบละ 500 บาท *
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รายละเอียดและเอกสารในการขอยืนวีซ่าประเทศเชงเก้น

ระยะเวลาในการยนื 15 วนัทาํการ

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองักฤษ

ชอื-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์).................................................................................................................

ทอียู.่...............................................................................................................................................................

เบอร์โทรศพัท.์.................................................... เบอร์มอืถอื........................................................................

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

สถานะ ¨ สมรส ¨ โสด

เลขทพีาสปอร์ต................................................... วนัหมดอาย.ุ.....................................................................

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี...................................................................................

สถานททีาํงาน..............................................................................................................................................

ทอียูส่ถานททีาํงาน.......................................................................................................................................

เบอร์โทรศพัทท์ทีาํงาน.................................................EMail…………………………………………………………….

อาหาร ¨ ไม่รบัประทานเนอืววั ¨ มงัสวริติ ¨ มุสลมิ

¨ อนืๆ โปรดระบุ......................................................

ในช่วงระยะ 3 ปีทีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรอืไม่

¨  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................

¨  ไม่เคย

ในช่วงระยะ 3 ปีทีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิวมือเพือทาํวีซ่าหรือไม่

¨  เคย กรุณาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซ่ีา (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................

¨  ไม่เคย

** หากเคยแสกนลายนวิมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซีา่เพอืใหเ้จา้หน้าทตีรวจสอบ **

** สาํหรบัวีซ่าโครเอเชียผูส้มคัรไม่ต้องเดินทางมายืนด้วยตนเอง เพราะฉะนนัเอกสารทีใช้ยืนวีซ่าควรส่ง

มาถึงบริษทัอย่างน้อยก่อนวนัยืน -  วนั **


