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Delight Croatia 8 D 5 N 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ   
22.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) พบเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวก 
วนัท่ีสอง  ดไูบ  - ซาเกร็บ – ซาดาร ์ 
02.20 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK371 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
05.35 น.      แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์
08.30 น. ออกเดินทางสู่เมือง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK129 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
12.35 น.   เดินทางถึง ซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ออกเดินทางไปยงั ซาดาร ์

(Zadar) โดยรถโคช้  
 เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Bedbank (Hotel Ilirija) หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม ซาดาร ์– สปลิต – ดบูรอฟนิก  
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 เท่ียวชมเมือง ซาดาร ์(Zadar) หน่ึงในเมืองโบราณของโครเอเชีย อยูติ่ดกบัทะเลเอเดรียติก โดยรอบตวัเมืองเรา

จะไดเ้ห็นอาคารบา้นเรือนเกา่แกต่ ัง้แตส่มยัยุคโรมนั ไมว่า่จะเป็นโรมนัฟอรัม วิหาร โบสถต์า่งๆ และคณะเราก็ไม่
พลาดไปเท่ียวชมในตวัเมือง ไมว่า่จะเป็น มหาวิหารเซนตอ์นาสตาเซีย (St. Anastasia’s Cathedral) หรืออีก
ช่ือคือ มหาวิหารแห่งซาดาร ์(Zadar Cathedral) โบสถโ์บราณสีขาวท่ีสวยสงา่ดว้ยศิลปะสไตลโ์รมนั โบสถน้ี์
สรา้งขึ้นตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 12-13 และเป็นโบสถท่ี์มีขนาดใหญท่ี่สุดในภูมิภาคน้ี แลว้แวะไปถา่ยรูปกบัอีกหน่ึงโบสถ์
เดน่ท่ีอยูใ่กล ้ๆ  กนัเลยก็คือ โบสถเ์ซนตแ์มร่ี (St. Mary’s Church) แมจ้ะเป็นอาคารท่ีดูจะเรียบๆ เม่ือเทียบกบั
ส่ิงกอ่สรา้งอ่ืนๆ แตโ่บสถเ์ซนตแ์มร่ีนั้นล า้คา่ในดา้นของประวติัศาสตร์ ดว้ยอายุท่ีมากกวา่ 900 ปี และท่ีดา้นใน
โบสถน์ั้นก็ไดต้กแตง่ดว้ยสไตลบ์ารอกท่ีงดงามไมแ่พโ้บสถอ่ื์นๆ เลย 

 ออกเดินทางสู ่สปลิต (Split) ดว้ยรถโคช้ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เดินเลน่และแวะถา่ยรูปกบัวิวสวยๆ ของเมือง สปลิต เมืองใหญอ่นัดบั 2 ของโครเอเชีย อีกหน่ึงเมืองริมทะเลท่ี

ร ่ ารวยดว้ยวิวสวยๆ ดว้ยความเกา่แกข่องเมืองและศูนยก์ลางวฒันธรรมมาตัง้แตโ่บราณนั้น ท าใหเ้มืองสปลิตไดข้ึ้น
เป็นหน่ึงในมรดกโลกท่ีส าคญัในปี 1979 จุดเช็คอินแวะถา่ยรูปสวยๆ ของกรุ๊ปเราในครั้งน้ีคือ พระราชวงัดิโอคลี
เชียน (Diocletian Palace) พระราชวงัโบราณท่ีสรา้งขึ้นตามรับสั่งของจกัรพรรดิโรมนั ดิโอคลีเชียน ในชว่ง
ศตวรรษท่ี 4 เป็นพระราชวงัทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ขนาดใหญริ่มทะเล เป็นส่ิงกอ่สรา้งตัง้แตยุ่คโรมนัท่ียงัคงสภาพไวไ้ด ้
ดีมากท่ีสุดแห่งหน่ึง มหาวิหารเซนตด์อมนิอุส (Cathedral of Saint Domnius) โดดเดน่ดว้ยหอระฆงัสีขาวท่ี
สูงเดน่ท่ีสุดในเมืองสปลิตแห่งน้ี โบสถส์วยอายุกวา่ 1600 ปีแห่งน้ีเป็นหน่ึงในโบสถข์องศาสนาคริสตท่ี์เกา่แกท่ี่สุด
ในโลก   
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มุง่หนา้สูเ่มือง ดบูรอฟนิก (Dubrovnik) 
เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Valamar Lacroma Dubrovnik หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีส่ี ดบูรอฟนิก – เมืองเก่าดบูรอฟนิก – Srd Hill 
เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เมืองดูบรอฟนิก เมืองศูนยก์ลางการทา่โบราณ ท่ีกลายเป็นเมืองทอ่งเท่ียวช่ือดงัของโครเอเชีย ไมว่า่จะเป็นตวั

เมืองสวยมากเสน่หแ์ละวิวทะเล เขา้ชม ย่านเมืองเก่า ท่ีน่าดึงดูดดว้ยความงามท่ีมีมาตัง้แตโ่บราณของเมือง แถม
ดว้ยการไดก้ารันตีเป็นมรดกโลกแลว้ท าใหเ้มืองดูบรอฟนิกไมค่วรพลาดเลยเม่ือมาเท่ียวโครเอเชีย ภายในบริเวณ
เ มื อ ง เ ก่ า นั้ น มี ไ ฮ ไ ล ท ์ ม า ก ม า ย ท่ี เ ร า ก็ ไ ม่ พ ล า ด ช ม  ไ ม่ ว ่ า จ ะ เ ป็ น  พ ร ะ ร า ช วั ง 
สปอนซา (Sponza Palace) พระราชวงัเกา่อายุกวา่ 500 ปี ผสมผสานระหว่างศิลปะสไตลโ์กธิคและเรเนส
ซองส ์ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีทางราชการ เก็บรักษาเอกสารเกา่แกก่วา่ 100,000 ช้ิน และท่ีตัง้อยูติ่ดกนัก็คืออีก 
พระราชวงัเรคเตอร ์(Rector’s Palace) เป็นพระราชวงัท่ีสมยักอ่นเป็นท่ีอยูข่องขุนนางและเป็นเหมือนศาลาวา่
การ ท ัง้ยงัเป็นคลงัอาวุธ และคุก พระราชวงัน้ีมีการผสมผสานศิลปะจากหลายยุคหลายสมยัแตเ่ขา้กนัไดอ้ยา่งลง
ตวัและสวยงาม และแวะไปอีกหน่ึงแลนดม์าร์กของเมือง น ้าพุโอโนฟริโอ (Onofrio’s Fountain) น ้าพุขนาด
ใหญก่ลางเมืองท่ีไดส้รา้งขึ้นเมือปี 1430 เพ่ือเป็นหน่ึงในจุดกระจายน ้าจากทอ่สง่น ้าของเมือง  นั่งกระเชา้สู่ Hill 
Srd เนินเขาเหนือเมืองดูบรอฟนิกท่ีเราจะไดช้มวิวสวยๆ ของเมืองแบบเต็มท่ีจากมุมสูง ทิวทศัน์ของหลงัคาอาคาร
บา้นเรือนตา่งๆ ท่ีเป็นอิฐสีสม้กบัตวัอาคารสีขาวนั้นตดักบัน ้าทะเลสีคราม เป็นภาพวิวท่ีน่าประทบัใจมากท่ีสุดภาพ
หน่ึงเลย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
แลว้ก็ไดเ้วลาท่ีหลายๆ คนรอคอย อิสระชอ้ปป้ิง กบัรา้นคา้ตามซอกซอยมากมายของเมือง  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
น าท่านกลบัสู่ท่ีพกั Valamar Lacroma Dubrovnik  หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีหา้ ดบูรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ่ – พลิตวิเซ่  
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดินทางจากเมืองดูบรอฟนิกไปยงัจุดหมายถดัไป ซิเบนิก (Sibenik) เมืองโบราณริมทะเลมากประวติัศาสตร์ และ

เป็นเมืองของชาวโครเอเชียริมฝั่งทะเลท่ีเกา่แกท่ี่สุด พรอ้มดว้ยบรรยากาศริมทะเลชิลล์ๆ  แสนเชิญชวน ภายในเมือง
ท่ีต ัง้ของมรดกโลก น าทา่นเท่ียวชมยา่นเมืองเกา่บริเวณ จตุัรสัเมืองเก่า ศูนยก์ลางยา่นเมืองเกา่ท่ีรายลอ้มไปดว้ย
อาคารเกา่แก ่และมากมายไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร แตก็่ยงัไดบ้รรยากาศของยา่นเมืองเกา่อยา่งครบถว้น มหา
วิหารแห่งเซนตเ์จมส ์(Cathedral of Saint James) ตวัอาคารสีขาวหลงัใหญน้ี่ไดถู้กสรา้งขึ้นจากหินปูนท ัง้
หลงั แลว้ออกแบบอยา่งดีในสไตลเ์รอเนสซองสแ์ละโกธิค โดดเดน่ดว้ยโดมสีขาวและรูปปั้นท่ีตกแตง่อยูโ่ดยรอบตวั
โบสถ ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นั่งรถโคช้เดินทางสูเ่มืองพลิตวิเซ ่ 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Hotel Jezero Plitvice  หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกร็บ  
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เขา้ชม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) อุทยานแห่งชาติแสนงดงามของประเทศ

โครเอเชีย ยงัเป็นหน่ึงในอุทยานท่ีเกา่แก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของโครเอเชียดว้ยพ้ืนท่ีกวา้งถึง 296.85 ตาราง
กิโลเมตร อุทยานแห่งน้ีมีช่ือเสียงท่ีโดง่ดงัและสวยงามดว้ยธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และทะเลสาบท่ีอยู่โดยรอบ 
ปจัจุบนัมีทะเลสาบรวมแลว้ถึง 16 แหง่กระจายอยูโ่ดยรอบอุทยาน นอกจากน้ีอุทยานพลิตวิเซย่งัเป็นท่ีเล่ืองช่ือลือ
ชาวา่ทศันียภาพสวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ดว้ยสีสนัอนัสดใสของใบไมไ้มว่า่จะเป็นสีเขียว สม้ แดง เหลือง 
และโดยเฉพาะเม่ือสะทอ้นลงบนผิวทะเลสาบแลว้ย่ิงงดงามอยา่งท่ีสุด อุทยานพลิตวิเซย่งัไดข้ึ้นเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติท่ีส าคญัในปี 1979 และถือเป็นเขตอนุรักษ์ท่ีส าคญัย่ิงของโครเอเชีย แลว้น าทา่น ล่องเรือ เพ่ือชมวิว
สวยๆ ของทะเลสาบกวา้ง Jezero Kozjak ทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดภายในอุทยานพลิตวิเซ ่  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ (Zagreb) ท่ีมีฐานะเป็นท ัง้เมืองหลวงและเมืองท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดของโครเอเชีย ตัง้อยู่

ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมืองเกา่แกต่ ัง้แตยุ่คโรมนักอ่นจะคอ่ยๆ ขยายใหญข่ึ้นเร่ือยๆ ปจัจุบนัเป็น
เมืองศูนยก์ลางการทอ่งเท่ียวของโครเอเชีย ดว้ยเสน่หท่ี์มากลน้ มุง่หนา้สู่จตุัรัสดงัในเขตเมืองเกา่ท่ีตอ้งไปพลาดไป
เย่ียมเยือนก็คือ จตุัรสัเจลาซิค (Jelacic Square) ศูนยก์ลางเมืองเกา่ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 จุดเดน่ของจตุัรัสแห่ง
น้ีก็คือรูปปัน้ของโจเซฟ เจลาซิค ท่ีนั่งอยูบ่นหลงัมา้ หน่ึงในบุคคลส าคญัของโครเอเชีย ในเขตเมืองเกา่น้ีเองท่ีเราจะ
ไดเ้ห็นโบสถป์ระจ าเมือง มหาวิหารซาเกรบ (Zagreb Cathedral) หน่ึงในแลนดม์าร์กของเมือง สูงเดน่ดว้ย
หอคอยท่ีสูงถึง 108 เมตร จดัเป็นหอคอยท่ีสูงท่ีสุดของโครเอเชียเลยทีเดียว ตวัวิหารสรา้งขึ้นครั้งแรกเม่ือศตวรรษ
ท่ี 13 ในสไตลนี์โอโกธิค งดงามและประณีตไมแ่พม้หาวิหารท่ีไหน          

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Hotel Aristos หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีเจ็ด ซาเกร็บ – ดไูบ – กรุงเทพ 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเท่ียวชมภายในเมืองซาเกรบ มุง่หนา้สู ่สะพานสีเลือด (Bloody Bridge) แมจ้ะเรียกวา่สะพานแตจ่ริงๆ 

สถานท่ีแห่งน้ีคือถนนสายหน่ึง ท่ีเม่ือสมยักอ่นเคยเป็นสะพานแต่เม่ือไดท้  าการถมท่ีหมดแลว้จึงไดเ้ปล่ียนเป็น
เสน้ทางถนนแทน แตก็่ยงัคงช่ือวา่ สะพานสีเลือด เอาไวอ้ยู ่ถนนสายสัน้ๆ ท่ีขนาบขา้งดว้ยอาคารสไตลโ์ครเอเชีย
แหง่น้ีจะมีรา้นคา้รา้นอาหารอยูใ่หเ้ดินชมและเลือกซ้ือได ้อาคารรฐัสภา (Parliament Building) จากสะพานสี
เลือดเดินมาไมไ่กลก็จะไดเ้จอกบัศูนยก์ลางการปกครองของโครเอเชีย ดว้ยอาคารท่ีสวยแบบเรียบงา่ยแตส่งา่งาม 
ประดบัดว้ยธงชาติท าใหม้องเห็นไดไ้ม่ยาก เป็นอาคารเกา่แกต่ ัง้แตศ่ตวรรษท่ี 18 ชม จตุัรสัเซนตม์ารค์ (St. 
Mark’s Square) ท่ีนอกจากเป็นจุดนัดพบและทอ่งเท่ียวสุดฮิตแลว้ ยงัเป็นท่ีตัง้ของ โบสถ์เซนตม์ารค์ (St. 
Mark’s Church) โบสถโ์รมนัคาทอลิกเกา่แกต่ ัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 14 ท่ีแมจ้ะไมไ่ดดู้ย่ิงใหญห่รูหราเหมือนโบสถ์

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

ใหญท่ ัง้หลาย แตโ่บสถเ์ซนตม์าร์คแห่งน้ีก็งดงามและโดดเดน่ดว้ยหลงัคาท่ีมุงดว้ยโมเสกสสันัสวยงามพรอ้มดว้ย

ลวดลายของตราสัญลกัษณ์ของเมือง Lotrščak Tower ก็เป็นอีกหน่ึงไฮไลทท่ี์เราไม่พลาด หอคอยของป้อม
ปราการโบราณแหง่น้ีมีอายุมากกวา่ 700 ปี เป็นป้อมท่ีคอยดูแลประตูทางดา้นทิศใตข้องเมืองเกา่ ภายในมีปืนใหญ่
ตัง้อยูท่ี่ช ัน้บนสุด โดยจะยิงทุกๆ เวลาเท่ียงวนัของทุกวนัเป็นสญัญาณแทนระฆงั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 
15.25 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK130 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
23.05 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 
วนัท่ีแปด ดไูบ – กรุงเทพฯ 
03.00 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK384 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
12.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

****************************************** 
อตัราค่าบริการ 

 
 
 

 
 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 
 อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

✓ คา่ธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซา่กลุม่เชงเกน้ 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 

วนัเดินทาง ราคา 

Songkran Festival 10—17 เม.ย. 62 59,900 
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อตัราน้ีไม่รวม 

✗ คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตดักรุ๊ปเทา่นั้น) 

✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 2 ยูโร / คน / วนั (12 ยูโร / ทา่น ตลอดทริป) 

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 
2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปญัหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่
ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 
 
เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่ 
เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนา้ใหญ)่ ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน) 
3. เอกสาระส าคญัสว่นบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบียนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  
3.4 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถา้มี) 

4. กรณีเป็นพนกังานบริษทั 
    ใบรับรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือนในปจัจุบนั วนั
เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนด 
5. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของ
บริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเทา่นั้น (ในกรณีท่ีผู ้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใชจ่้ายให ้ตอ้งมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์รอ้มย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงินตอ้งมีจ านวน
ไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใช ้
จา่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา พรอ้มกบัหนังสือรับทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร (Bank Certificate) 

**สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 
7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางท ัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 
ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบต่อคา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ
รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา  

จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น  
9. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศจาก อ าเภอ / เขต ท่ีทา่นอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดินทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
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9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ตอ้งเดินทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวีซ่าใหก้บับุตร ** 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ เป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
สถานฑูตเร่ืองวีซา่ของทา่นเน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 
13. การย่ืนวีซา่นั้นผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มคา่วีซา่กอ่นเทา่นั้นถึงสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท * 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ 
ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ 

 

กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองัฤษ  

ช่ือ-นามสกุล (ตามหนา้พาสปอร์ต).................................................................................................... ............. 

ท่ีอยู.่...................................................................................................................... ......................................... 

เบอร์โทรศพัท.์.................................................... เบอร์มือถือ........................................................................ 

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

สถานะ  สมรส      โสด 

เลขท่ีพาสปอร์ต................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ................................................................................... 

สถานท่ีท างาน................................................................................................................. ............................. 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
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ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน...................................................................................................................... ................. 

เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน.................................................EMail……………………………………………………………. 

อาหาร   ไมร่บัประทานเน้ือววั      มงัสวิรติ           มุสลิม      

    อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................      

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้หรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  
** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว้ กรุณาถา่ยรูปหนา้วีซา่เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ** 

 
** ส าหรบัวีซ่าโครเอเชียผูส้มคัรไม่ตอ้งเดินทางมาย่ืนดว้ยตนเอง เพราะฉะนัน้เอกสารท่ีใชย่ื้นวีซ่าควรส่งมาถึง

บริษทัอย่างน้อยก่อนวนัย่ืน 3-5 วนั **  
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	Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ในกรณีที่ผู้อื่นเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต้องมีจํานวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียง...
	จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น

