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วันที ่1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา 
21.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ เคานเ์ตอร ์ROW G. สายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน ์ เจา้หนา้ที่คอย

อ านวยความสะดวกดา้นกระเป๋าและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 
23.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงเวียนนา โดยการบินออสเตรียน แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่  OS 26 
วันที ่2 เวียนนา – เทีย่วนครซาเกรบ 
05.35 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 
06.15 น. ออกเดินทางโดยออสเตรียน แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ OS 681 
07.05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติซาเกรบ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศลุกากร เขา้สูต่วัเมืองนครซาเกรบ 

เมืองหลวงอนัเก่าแก่ ศนูยก์ลางการปกครอง เศรษฐกิจและวฒันธรรมของประเทศโครเอเชีย 
09.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมือง เริ่มตน้เดินทวัรจ์ากจตัรุสัมหาวิหารเซนตส์ตีเฟน โบสถเ์ก่าแก่ที่มีอายเุกือบ 1,000 ปี เห็น

ไดจ้ากทกุมมุของเมือง หลงัจากถกูกองทพัมองโกลท าลายในครสิตศ์ตวรรษที่ 13 และแผน่ดินไหวครัง้ใหญ่ใน
ปี ค.ศ.1880 กไ็ดร้บัการซ่อมแซมใหม่ใหเ้ป็นรูปแบบนิโอโกธิคดงัที่เห็นในปัจจบุนั ชมตลาดโดแลค ตลาด
กลางแจง้ที่กลา่วกนัว่า เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของยโุรป ชมประตเูมืองเก่าสโตนเกท ประตเูมืองที่ยงัหลงเหลือมี
รูปพระแม่มารีอยู่ รอดพน้จากไฟไหมค้รัง้ใหญ่ในปี ค.ศ.1731 เชื่อกนัว่าเกิดจากปาฏิหารยิอ์นัศักด์ิสิทธิ์ เขา้สู่
จตัรุสัมหาวิหารเซนตม์ารค์ ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่าซาเกรบ สรา้งขึน้ในราวศตวรรษที่ 13 หลงัคามงุดว้ย
กระเบือ้งสีต่างๆ ซึ่งเป็นรูปตราสญัลกัษณข์อง ซาเกรบ โครเอเชีย สลาโวเนีย และดาลมาเชีย รอบๆ จตัรุสัเรียง
รายไปดว้ย ท าเนียบประธานาธิบดีและรฐัสภา บนัทกึภาพแบบพาโนรามา ที่จดุชมวิวตวัเมืองเก่าเขตอพัเพอร์
ทาวน ์แลว้นั่งรถรางสูโ่ลเวอรท์าวน ์เขตชมุชนย่านใจกลางเมือง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเดินเลน่ใจกลางเมือง ณ จตัรุสัเยลาซิค ย่านการคา้และศนูยก์ลางของเมือง อีก

ทัง้ยงัเป็นแหลง่ชอ้ปปิ้งอนัทนัสมยัของคนเมือง รา้นคา้และรา้นขายของที่ระลกึเรียงราย ใหท้่านไดเ้พลิดเพลนิ
ตามอธัยาศยั 

19.00 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Westin hotel Zagreb ***** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันที ่3 ซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ ่
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
09.00 น. เดินทางสูเ่มืองพลิตวิเซ่ (Plitvice) แห่งแควน้ Istria & Kvarner ระหว่างทางเต็มไปดว้ยธรรมชาติ และความ

งามของทิวทศันส์องขา้งทางที่รายลอ้มดว้ยป่าเขาสลบัทุ่งหญา้ ฟารม์การเกษตรที่อดุมสมบรูณ ์
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
12.30 น. น าท่านเขา้สู ่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ตัง้อยู่ในกลางของประเทศ ถูก

คน้พบขึน้เม่ือปี ค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติไปตามทางเทา้ที่จดัไวเ้ป็นสดัสว่น ลดัเลาะไปตามทะเลสาบและ
น า้ตกที่สงูตระหง่าน เป็นอทุยานธารสวรรคต์ามธรรมชาติแหง่ยโุรป พืน้ที่สว่นใหญ่ปกคลมุดว้ยน า้ มีทะเลสาบ
สีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกนัถงึ 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกนัดว้ยทางเดินสะพานไม ้ ลดัเลาะระหว่างทะเลสาบ
และเนินเขา บางช่วงเป็นน า้ตกแบ่งเป็น 2 ระดบั น า้ตกที่สงูที่สดุมีความสงู 639 เมตร ที่ต  ่าสดุมีความสงู 503 
เมตร น าท่านลอ่งเรือขา้มทะเลสาบ Kozjak เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุในอทุยานฯ องคก์ารยเูนสโกจ้ึงไดร้บั
เอาไวเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารโรงแรม 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Hotel Lyra hotel Plitvice **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันที ่4 พลิตวิเซ่ – ซีเบนิก - สปลิต  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
 น าชมสถานที่ส  าคญัที่สดุของเมืองคือ มหาวิหารเซนตเ์จมส ์ สรา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1431-ค.ศ.1535 เป็น

สถาปัตยกรรมผสมผสานกนัระหว่าง 3 ศิลปกรรมคือ ดลัเมเชียน (ทอ้งถิ่น), ศิลปะทางเหนือของอิตาลี และทสั
คานี สถาปนิคทัง้ 3 ท่าน ไดใ้ชเ้ทคนิคชัน้สงูในการสรา้งหอ้งโถงสงูใหญ่และโดมครึง่วงกลม ทัง้วิหารลว้นสรา้ง
ดว้ยหินทัง้หมด สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของศิลปะโกธิค และเรอเนสซองคผ์สมผสานกนัอย่างกลมกลืน โดย
ยเูนสโกย้กใหม้หาวิหารแห่งนีเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
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 เดินทางสูเ่มืองสปลิต (Split) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองของโครเอเชีย รองลงมาจากเมืองซาเกรบ ในแควน้ดลัเม
เชียน ที่นี่เป็นศนูยก์ลางวฒันธรรม เศรษฐกิจ และการคมนาคมที่ส  าคญัที่สดุของเขตชายทะเล ระหว่างทางให้
ท่านไดแ้วะบนัทกึภาพสวยของเมือง พรีโมสเตน เมืองที่ตัง้อยู่บนปลายแหลมของแผ่นดิน มองดว้ยตาเปลา่
เสมือนเมืองตัง้อยู่บนเกาะเล็กๆสว่นตวั เป็นภาพบรรยากาศชวนฝัน 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Hotel Park – Split ***** (พกั 2 คนื) หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันที ่5 สปลิต – เทีย่วเมืองเก่าสปลติ – โทรกีร ์จิบกาแฟยามบ่าย 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
09.00 น. เที่ยวเมืองสปลิต (Split) เขตเมืองโบราณสปลิต เป็นที่ตัง้ของพระราชวงัดิโอคลีเธียน (Diocletian’s Palace) 

สรา้งในราวศตวรรษที่ 3 บนอ่าวอสัพาลาโธส โดยดิโอคลีเธียน จกัรพรรดิแห่งโรม ซึ่งพระองคท์รงพ านกัที่
พระราชวงัแห่งนีจ้นสิน้ชีพ ในปี ค.ศ. 305 ชมรอ่งรอยของพระราชวงัที่มีอายกุว่า 1,700 ปี ดา้นในเป็นมหา
วิหารสรา้งในยคุกลาง และปอ้มปราการเดิมเพื่อปอ้งกนัขา้ศกึ UNESCO ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกดว้ย 
อิสระใหท้่านพกัผ่อนหย่อนใจบน พรอมมินาด ถนนเลียบทะเลที่งดงามของเมือง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมเมืองเก่าโทรกีร ์ (Trogir) เป็นเมืองที่ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกจาก UNESCO ตัง้แต่ปี 1997 

เพราะเอกลกัษณข์องอาคารบา้นเรือนที่ถกูสรา้งดว้ยอิฐเก่า และมีผงัเมืองตามแบบฉบบักรีก – โรมนั เป็นเมือง
เก่าที่ยงัคงอนรุกัษส์ถาปัตยกรรมในอดีตต่างๆ เช่น ปอ้มปราการหรือก าแพงเมืองเอาไวไ้ด ้ เมืองนีแ้ปลกและ
น่าสนใจตัง้แต่ท าเลที่ตัง้ เพราะเมืองโทรกีรเ์ป็นเมืองเกาะเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ห่างจากฝ่ังเพียงเดินขา้มสะพานแค่ไม่ก่ี
กา้วเท่านัน้ นอกจากนัน้ ยงัสามารถเดินเลน่รอบเกาะชมทิวทศันข์องโบสถ ์ ก าแพงเมือง หรือเดินเลน่ในตลาด
ไดอ้ย่างสบายๆ เพราะเกาะมีขนาดไม่ใหญ่มาก ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หา้มพลาด 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Hotel Park – Split ***** (พกั 2 คนื) หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันที ่6 สปลิต - ฟารม์หอยนางรม - สตอน - ดูบรอฟนิก 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองตอนใตส้ดุ ผ่านอาณาเขตดินแดนของ บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนา ที่เมืองเนอมุ เขา้สูเ่มือง

สตอน แหลง่เลีย้งหอยกว่า 80 สายพนัธุ ์ และที่นี่ยงัมีชื่อเสยีงในเรื่องฟารม์เลีย้งหอยนางรม น าท่านชมการ
สาธิตวิธีการเลีย้งหอย และน าขึน้มารบัประทานแบบสดๆ ก่อนอ าลาเมือง บนัทกึภาพของเมืองที่มีก าแพง
โบราณลอ้มรอบตวัเมืองเก่าบนยอดเขา โดยก าแพงเมืองนีม้ีความยาว 5.5 กม. โดยมีความยาวเป็นอนัดบัหนึ่ง
ของยโุรป และเป็นอนัดบัสองรองจากก าแพงเมืองจีน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสูเ่ขตเมืองเก่าดบูรอฟนิก (Dubrovnik) เป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สดุในยโุรป สมญานามไข่มกุแห่ง

ทะเลเอเดรียติก เป็นเมืองที่มีอ านาจทางทะเลตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 และมีความสูเ่จรญิรุง่เรอืงทางการคา้ จึงได้
สรา้งความยิ่งใหญ่ใหโ้ดดเด่นดว้ยการตกแต่งพระราชวงั, สรา้งโบสถ,์ วิหาร สรา้งจตัรุสัและน า้พ ุ บา้นเรือน
ต่างๆ ไดร้บัการปรบัเปลี่ยนอยา่งงดงามตามยคุสมยั 

 น าชมเมืองเก่าดบูรอฟนิก (Grad) โดยเริ่มตน้จากประตหูลกั (Pile Gate), น า้พโุบราณทรงกลม (Onfrio 
Foutain), โบสถฟ์รานซสิกนั ในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีรา้นขายยาที่เก่าแก่ที่สดุของยโุรป ด าเนินกิจการ
มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1391 ชมสปอนซ่าพาเลซ (The Sponza Palace) พระราชวงัเดิม งดงามในสถาปัตยกรรม
โกธิกผสมเรอเนซองส ์ เป็นหอจดหมายเหตทุี่บอกเลา่เรื่อง ราวความเป็นเมืองท่าการคา้ขายทางทะเลในอดีต 
จตัรุสักลางเมือง (Loggia) ซึ่งเป็นสถานที่นดัพบของชาวเมือง ในอดีตโบสถเ์ซนตเ์บลซ (St.Blaise) นกั บญุ
ประจ าเมือง สรา้งในสไตลโ์รมาเนสกเ์ป็ฯแห่งแรกของเมือง เขา้ชมเรคเตอรพ์าเลซ (Rector’s Palace) อดีตเคย
เป็นที่ท  าการรฐับาล น าท่านชมเมืองแบบพาโนรามาวิวบนก าแพงเมืองโบราณ ที่โอบลอ้มรอบเมืองเก่ายาวถึง 
1,940 เมตร 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Sheraton Dubrovnik Riviera hotel***** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
วันที ่7 ดูบรอฟนิก – เคเบิล้คาร ์- เวียนนา –  เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
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08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
 น าท่านขึน้เคเบิล้คาร ์ สูจ่ดุชมวิวบนยอดเขา เสน่หข์องดบูรอฟนิก อยู่ที่จดุชมวิวของแต่ละแห่งไม่ซ า้แบบ ขึน้สู่

ยอดเขาบนความสงู 405 เมตร เพื่อชมทศันียภาพของเมืองแบบพาโนรามา กลา่วกนัว่าเป็นจดุชมวิวที่สวย
ที่สดุของเมือง แลว้น าคณะเดินทางสูเ่มืองแชฟททั (Cavtat) เมืองเล็กตากอากาศของผูท้ี่รกัความสงบเงียบ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
17.30 น. ออกเดินสูก่รุงเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ OS 734 
18.55 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเวียนนา รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
23.20 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่  OS 25 
วันที ่8 คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 
14.20 น. สายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน ์น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ  
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CChhiilldd  44--66  
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NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD 

10 – 17 กรกฎาคม 2565 115,000 103,500 92,000 21,000 35,000 / 27,000 
24 – 31 กรกฎาคม 2565 115,000 103,500 92,000 21,000 35,000 / 27,000 
07 – 14 สิงหาคม 2565 115,000 103,500 92,000 21,000 35,000 / 27,000 
21- 28 สิงหาคม 2565 115,000 103,500 92,000 21,000 35,000 / 27,000 
04 – 11 กันยายน 2565 115,000 103,500 92,000 21,000 35,000 / 27,000  

  

ค่าทัวรร์วม :      
o ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2565 
o ค่าพาหนะรถโคช้ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานยโุรป 
o ค่าเขา้ตั๋วเขา้อทุยานพลิตวเิซ่ / คา่ตั๋ววงัดิโอคลีเชยีน / ค่าทวัรฟ์ารม์หอย / ค่าเคเบิล้คาร ์ดบูรอฟนิก 
o โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
o ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการคดัสรรเมน ูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
o ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
o ค่าธรรมเนียมวีซา่ประเทศโครเอเชีย ยื่นผ่านตวัแทน VFS GLOBAL (Thailand) 
o ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะ/

สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัเิหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 
บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000บาทรวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 
150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 

o ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของทา่นเองไม่เกิน 7 
กิโลกรมั 
 

ค่าทวัรไ์ม่รวม  
• ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
• ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
• ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาท ิคา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องดื่มที่

สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหาร
ทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ 

  
การจองทัวร ์(How to make your reservation) 
กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ า 65,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และ
กรุณาช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ท่าน



 

Croatia world heritage site 8 day                                4  

ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข 
  
การยกเลิกการจองทัวร ์(Cancellation Charge) 
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60-45 วนั คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45-30 วนั หกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-15 วนั หกัค่าทวัร ์60% 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14- วนัเดินทาง หกั 100% ของคา่ทวัร ์
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ไดท้นัตาม

ก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคดิค่าใชจ้่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปล่ียนชื่อตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 

▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของทา่นไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่วา่ดว้ย
เหตผุลใดๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิก
ตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ทา่นไม่แน่ใจว่าจะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวซี่าจากทางสถานทตู ทาง
บรษิัทขอแนะน าใหท้่านยื่นขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเรว็กวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

▪ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 
15 วนั  

  
ยื่นวีซ่าประเทศโครเอเชีย 

กรุณาเตรียมเอกสารส าหรับยื่นวีซ่า 1 ชุด  ใช้เวลายื่นวีซา่ประมาณ 15 วันท าการ 
o พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอรต์เลม่เก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า

ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอื่น ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัิวีซ่า  
o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และ

เหมือนกนัทัง้ 2 รูป**กรุณาติดต่อพนกังานขายเพื่อขอตวัอย่างรูปถ่าย** 
o ส าเนาทะเบียนบา้น,ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาบตัรขา้ราชการ,ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ,ส าเนาทะเบียนสมรส, 

ส าเนาใบหย่า,ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 
o หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท สงักดัหรือหน่วยงานที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุ

ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป
ท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา / เอกสารออกไม่เกิน 30 วนัก่อนการยื่นวีซ่า   

o กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรบัรองบรษิัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 6  
เดือน พรอ้มวตัถปุระสงค ์  

o หนงัสือรบัรองจากทางธนาคารและส าเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั ควร
เลือกเลม่ที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสูภ่มูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชี
หนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสือรบัรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พรอ้มระบชุื่อของผูท้ี่ออกค่าใชจ้่ายให ้ 
***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** / เอกสารการเงินตอ้งอพัเดทไม่เกิน 7-10 วนัก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้ตอ้งท า
เอกสารการเงิน 2 รอบค่ะ 

o กรณีที่บรษิัทของท่าน เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 
6 แลว้ ทางบรษิัทจะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างาน
ของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

o กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษฉบบัจรงิ   
o กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบั บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, 

มารดา จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือ
เขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

o การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว่้าท่านจะ
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ถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไมค่ืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

o หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดั
หมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

o กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจง้สถานทตูยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถิติในนามของบรษิัทฯ  

o ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็น
เหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งคืนค่าวีซ่าได ้

 

 


