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ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - สนามบินเวียนนา
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ ROW G. สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอย
อานวยความสะดวกด้านกระเป๋ าและการเช็คอิน จากนัน้ เชิญรอ ณ ห้องพักผูโ้ ดยสารขาออก
ออกเดินทางสูก่ รุงเวียนนา โดยการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 26
เวียนนา – เทีย่ วนครซาเกรบ
ถึงสนามบินกรุงเวียนนา รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางโดยออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 681
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติซาเกรบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เข้าสูต่ วั เมืองนครซาเกรบ
เมืองหลวงอันเก่าแก่ ศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศโครเอเชีย
นาคณะเที่ยวชมเมือง เริ่มต้นเดินทัวร์จากจัตรุ สั มหาวิหารเซนต์สตีเฟน โบสถ์เก่าแก่ท่มี ีอายุเกือบ 1,000 ปี เห็น
ได้จากทุกมุมของเมือง หลังจากถูกกองทัพมองโกลทาลายในคริสต์ศตวรรษที่ 13 และแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ใน
ปี ค.ศ.1880 ก็ได้รบั การซ่อมแซมใหม่ให้เป็ นรูปแบบนิโอโกธิคดังที่เห็นในปั จจุบนั ชมตลาดโดแลค ตลาด
กลางแจ้งที่กล่าวกันว่า เก่าแก่ท่สี ดุ แห่งหนึ่งของยุโรป ชมประตูเมืองเก่าสโตนเกท ประตูเมืองที่ยงั หลงเหลือมี
รูปพระแม่มารีอยู่ รอดพ้นจากไฟไหม้ครัง้ ใหญ่ในปี ค.ศ.1731 เชื่อกันว่าเกิดจากปาฏิหาริยอ์ นั ศักดิ์สิทธิ์ เข้าสู่
จัตรุ สั มหาวิหารเซนต์มาร์ค ซึ่งตัง้ อยู่ใจกลางเมืองเก่าซาเกรบ สร้างขึน้ ในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงด้วย
กระเบือ้ งสีต่างๆ ซึ่งเป็ นรูปตราสัญลักษณ์ของ ซาเกรบ โครเอเชีย สลาโวเนีย และดาลมาเชีย รอบๆ จัตรุ สั เรียง
รายไปด้วย ทาเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภา บันทึกภาพแบบพาโนรามา ที่จดุ ชมวิวตัวเมืองเก่าเขตอัพเพอร์
ทาวน์ แล้วนั่งรถรางสูโ่ ลเวอร์ทาวน์ เขตชุมชนย่านใจกลางเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่นใจกลางเมือง ณ จัตรุ สั เยลาซิค ย่านการค้าและศูนย์กลางของเมือง อีก
ทัง้ ยังเป็ นแหล่งช้อปปิ ้งอันทันสมัยของคนเมือง ร้านค้าและร้านขายของที่ระลึกเรียงราย ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั Westin hotel Zagreb ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เดินทางสูเ่ มืองพลิตวิเซ่ (Plitvice) แห่งแคว้น Istria & Kvarner ระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติ และความ
งามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่ าเขาสลับทุ่งหญ้า ฟาร์มการเกษตรที่อดุ มสมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ตัง้ อยู่ในกลางของประเทศ ถูก
ค้นพบขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติไปตามทางเท้าที่จดั ไว้เป็ นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบและ
นา้ ตกที่สงู ตระหง่าน เป็ นอุทยานธารสวรรค์ตามธรรมชาติแห่งยุโรป พืน้ ที่สว่ นใหญ่ปกคลุมด้วยนา้ มีทะเลสาบ
สีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบ
และเนินเขา บางช่วงเป็ นนา้ ตกแบ่งเป็ น 2 ระดับ นา้ ตกที่สงู ที่สดุ มีความสูง 639 เมตร ที่ต่าสุดมีความสูง 503
เมตร นาท่านล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ท่ีสดุ ในอุทยานฯ องค์การยูเนสโก้จึงได้รบั
เอาไว้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารโรงแรม
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั Hotel Lyra hotel Plitvice **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
พลิตวิเซ่ – ซีเบนิก - สปลิต
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาชมสถานที่สาคัญที่สดุ ของเมืองคือ มหาวิหารเซนต์เจมส์ สร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1431-ค.ศ.1535 เป็ น
สถาปั ตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศิลปกรรมคือ ดัลเมเชียน (ท้องถิ่น), ศิลปะทางเหนือของอิตาลี และทัส
คานี สถาปนิคทัง้ 3 ท่าน ได้ใช้เทคนิคชัน้ สูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่และโดมครึง่ วงกลม ทัง้ วิหารล้วนสร้าง
ด้วยหินทัง้ หมด สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะโกธิค และเรอเนสซองค์ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน โดย
ยูเนสโก้ยกให้มหาวิหารแห่งนีเ้ ป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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เดินทางสูเ่ มืองสปลิต (Split) เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองของโครเอเชีย รองลงมาจากเมืองซาเกรบ ในแคว้นดัลเม
เชียน ที่น่เี ป็ นศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการคมนาคมที่สาคัญที่สดุ ของเขตชายทะเล ระหว่างทางให้
ท่านได้แวะบันทึกภาพสวยของเมือง พรีโมสเตน เมืองที่ตงั้ อยู่บนปลายแหลมของแผ่นดิน มองด้วยตาเปล่า
เสมือนเมืองตัง้ อยู่บนเกาะเล็กๆส่วนตัว เป็ นภาพบรรยากาศชวนฝัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั Hotel Park – Split ***** (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
สปลิต – เทีย่ วเมืองเก่าสปลิต – โทรกีร์ จิบกาแฟยามบ่าย
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เที่ยวเมืองสปลิต (Split) เขตเมืองโบราณสปลิต เป็ นที่ตงั้ ของพระราชวังดิโอคลีเธียน (Diocletian’s Palace)
สร้างในราวศตวรรษที่ 3 บนอ่าวอัสพาลาโธส โดยดิโอคลีเธียน จักรพรรดิแห่งโรม ซึ่งพระองค์ทรงพานักที่
พระราชวังแห่งนีจ้ นสิน้ ชีพ ในปี ค.ศ. 305 ชมร่องรอยของพระราชวังที่มีอายุกว่า 1,700 ปี ด้านในเป็ นมหา
วิหารสร้างในยุคกลาง และป้อมปราการเดิมเพื่อป้องกันข้าศึก UNESCO ได้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้วย
อิสระให้ท่านพักผ่อนหย่อนใจบน พรอมมินาด ถนนเลียบทะเลที่งดงามของเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมเมืองเก่าโทรกีร ์ (Trogir) เป็ นเมืองที่ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นเมืองมรดกโลกจาก UNESCO ตัง้ แต่ปี 1997
เพราะเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือนที่ถกู สร้างด้วยอิฐเก่า และมีผงั เมืองตามแบบฉบับกรีก – โรมัน เป็ นเมือง
เก่าที่ยงั คงอนุรกั ษ์สถาปั ตยกรรมในอดีตต่างๆ เช่น ป้อมปราการหรือกาแพงเมืองเอาไว้ได้ เมืองนีแ้ ปลกและ
น่าสนใจตัง้ แต่ทาเลที่ตงั้ เพราะเมืองโทรกีรเ์ ป็ นเมืองเกาะเล็กๆ ที่ตงั้ อยู่ห่างจากฝั่งเพียงเดินข้ามสะพานแค่ไม่กี่
ก้าวเท่านัน้ นอกจากนัน้ ยังสามารถเดินเล่นรอบเกาะชมทิวทัศน์ของโบสถ์ กาแพงเมือง หรือเดินเล่นในตลาด
ได้อย่างสบายๆ เพราะเกาะมีขนาดไม่ใหญ่มาก ที่น่เี ป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่หี า้ มพลาด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั Hotel Park – Split ***** (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
สปลิต - ฟาร์มหอยนางรม - สตอน - ดูบรอฟนิก
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เดินทางสูเ่ มืองตอนใต้สดุ ผ่านอาณาเขตดินแดนของ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ที่เมืองเนอุม เข้าสูเ่ มือง
สตอน แหล่งเลีย้ งหอยกว่า 80 สายพันธุ์ และที่น่ยี งั มีช่ือเสียงในเรื่องฟาร์มเลีย้ งหอยนางรม นาท่านชมการ
สาธิตวิธีการเลีย้ งหอย และนาขึน้ มารับประทานแบบสดๆ ก่อนอาลาเมือง บันทึกภาพของเมืองที่มีกาแพง
โบราณล้อมรอบตัวเมืองเก่าบนยอดเขา โดยกาแพงเมืองนีม้ ีความยาว 5.5 กม. โดยมีความยาวเป็ นอันดับหนึ่ง
ของยุโรป และเป็ นอันดับสองรองจากกาแพงเมืองจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสูเ่ ขตเมืองเก่าดูบรอฟนิก (Dubrovnik) เป็ นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สดุ ในยุโรป สมญานามไข่มกุ แห่ง
ทะเลเอเดรียติก เป็ นเมืองที่มีอานาจทางทะเลตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 และมีความสูเ่ จริญรุง่ เรืองทางการค้า จึงได้
สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่นด้วยการตกแต่งพระราชวัง, สร้างโบสถ์, วิหาร สร้างจัตรุ สั และนา้ พุ บ้านเรือน
ต่างๆ ได้รบั การปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย
นาชมเมืองเก่าดูบรอฟนิก (Grad) โดยเริ่มต้นจากประตูหลัก (Pile Gate), นา้ พุโบราณทรงกลม (Onfrio
Foutain), โบสถ์ฟรานซิสกัน ในสถาปั ตยกรรมโกธิก ภายในมีรา้ นขายยาที่เก่าแก่ท่สี ดุ ของยุโรป ดาเนินกิจการ
มาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1391 ชมสปอนซ่าพาเลซ (The Sponza Palace) พระราชวังเดิม งดงามในสถาปั ตยกรรม
โกธิกผสมเรอเนซองส์ เป็ นหอจดหมายเหตุท่บี อกเล่าเรื่อง ราวความเป็ นเมืองท่าการค้าขายทางทะเลในอดีต
จัตรุ สั กลางเมือง (Loggia) ซึ่งเป็ นสถานที่นดั พบของชาวเมือง ในอดีตโบสถ์เซนต์เบลซ (St.Blaise) นัก บุญ
ประจาเมือง สร้างในสไตล์โรมาเนสก์เป็ ฯแห่งแรกของเมือง เข้าชมเรคเตอร์พาเลซ (Rector’s Palace) อดีตเคย
เป็ นที่ทาการรัฐบาล นาท่านชมเมืองแบบพาโนรามาวิวบนกาแพงเมืองโบราณ ที่โอบล้อมรอบเมืองเก่ายาวถึง
1,940 เมตร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั Sheraton Dubrovnik Riviera hotel***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ดูบรอฟนิก – เคเบิล้ คาร์ - เวียนนา – เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
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รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านขึน้ เคเบิล้ คาร์ สูจ่ ดุ ชมวิวบนยอดเขา เสน่หข์ องดูบรอฟนิก อยู่ท่จี ดุ ชมวิวของแต่ละแห่งไม่ซา้ แบบ ขึน้ สู่
ยอดเขาบนความสูง 405 เมตร เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองแบบพาโนรามา กล่าวกันว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวย
ที่สดุ ของเมือง แล้วนาคณะเดินทางสูเ่ มืองแชฟทัท (Cavtat) เมืองเล็กตากอากาศของผูท้ ่รี กั ความสงบเงียบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินสูก่ รุงเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 734
ถึงท่าอากาศยานกรุงเวียนนา รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 25
คณะเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ
สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

08.00 น.

13.00 น.
17.30 น.
18.55 น.
23.20 น.
วันที่ 8
14.20 น.

PERIOD

10 – 17 กรกฎาคม 2565
24 – 31 กรกฎาคม 2565
07 – 14 สิงหาคม 2565
21- 28 สิงหาคม 2565
04 – 11 กันยายน 2565

Tour Fare

Child 4-11

Child 4-6

SGL

NO TKT

Adults

With Bed

No Bed

SUPP

ADL / CHD

115,000
115,000
115,000
115,000
115,000

103,500
103,500
103,500
103,500
103,500

92,000
92,000
92,000
92,000
92,000

21,000
21,000
21,000
21,000
21,000

35,000 / 27,000
35,000 / 27,000
35,000 / 27,000
35,000 / 27,000
35,000 / 27,000

ค่าทัวร์รวม :

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชือ้ เพลิง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
ค่าพาหนะรถโค้ชท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานยุโรป
ค่าเข้าตั๋วเข้าอุทยานพลิตวิเซ่ / ค่าตั๋ววังดิโอคลีเชียน / ค่าทัวร์ฟาร์มหอย / ค่าเคเบิล้ คาร์ ดูบรอฟนิก
โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนู และให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศโครเอเชีย ยื่นผ่านตัวแทน VFS GLOBAL (Thailand)
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการสูญเสียชีวติ /อวัยวะ/
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง จากอุบตั เิ หตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000
บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000บาทรวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน
150,000 บาท ทัง้ นีค้ รอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
o ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม
o
o
o
o
o
o
o
o

ค่าทัวร์ไม่รวม
• ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิ่น
• ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
• ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ส่งั มาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหาร
ทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จา่ ยเพิม่

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

กรุณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจา 65,000 บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และ
กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน
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ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60-45 วัน
คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45-30 วัน
หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-15 วัน
หักค่าทัวร์ 60%
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14- วันเดินทาง
หัก 100% ของค่าทัวร์
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋ว ที่ NONCHANGE NAME & NON-REFUND
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ ไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทัง้ หมด ให้ถือเป็ นการยกเลิก
ตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ที า่ นไม่แน่ใจว่าจะได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานทูต ทาง
บริษัทขอแนะนาให้ท่านยื่นขอวีซา่ แบบเดีย่ ว ซึง่ จะรูผ้ ลเร็วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผเู้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
15 วัน

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

ยื่นวีซ่าประเทศโครเอเชีย
กรุ ณาเตรียมเอกสารสาหรับยื่นวีซ่า 1 ชุด ใช้เวลายื่นวีซา่ ประมาณ 15 วันทาการ
พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่า
ในกลุม่ ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จานวน 2 ใบ พืน้ หลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และ
เหมือนกันทัง้ 2 รูป**กรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อขอตัวอย่างรูปถ่าย**
สาเนาทะเบียนบ้าน,สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาบัตรข้าราชการ,สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล,สาเนาทะเบียนสมรส,
สาเนาใบหย่า,สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริบรู ณ์
หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท สังกัดหรือหน่วยงานที่ท่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุ
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ท่เี ริ่มทางานกับบริษัทนีแ้ ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป
ท่องเที่ยว หลังจากนัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา / เอกสารออกไม่เกิน 30 วันก่อนการยื่นวีซ่า
กรณีท่เี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ไม่เกิน 6
เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควร
เลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีท่เี ดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญ
ั ชีใดบัญชี
หนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็ น sponsor พร้อมระบุช่ือของผูท้ ่ีออกค่าใช้จ่ายให้
***สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวัน*** / เอกสารการเงินต้องอัพเดทไม่เกิน 7-10 วันก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้ ต้องทา
เอกสารการเงิน 2 รอบค่ะ
กรณีท่บี ริษัทของท่าน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 –
6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางาน
ของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ ดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนีใ้ นจดหมายด้วย
กรณีท่เี ป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษฉบับจริง
กรณีท่เี ด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา,
มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือ
เขต โดยมีนายอาเภอ หรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
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ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
o หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
o กรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
o ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ อ้ งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ น
เหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
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