
 

Croatia world heritage site 8 day                                1  

 

รหัสโปรแกรม : 23227 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 
 

วนัที ่1 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - สนามบนิเวยีนนา 
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเ์ตอร ์ ROW G. สายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน ์ เจ้าหนา้ที่คอยอำนวยความ

สะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอนิ จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก 
23.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่  OS 26 
วนัที ่2 เวยีนนา – เทีย่วนครซาเกรบ 
05.35 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 
06.15 น. ออกเดินทางโดยออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินท่ี OS 681 
07.05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติซาเกรบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เข้าสู่ตัวเมืองนครซาเกรบ เมืองหลวง

อันเก่าแก่ ศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศโครเอเชยี 
09.00 น. นำคณะเทีย่วชมเมือง เริ่มต้นเดินทัวร์จากจัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน โบสถเ์ก่าแก่ที่มีอายุเกือบ 1,000 ปี เห็นได้จาก

ทุกมุมของเมอืง หลังจากถูกกองทัพมองโกลทำลายในคริสต์ศตวรรษที่ 13 และแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1880 ก็
ได้รับการซ่อมแซมใหม่ให้เป็นรูปแบบนิโอโกธิคดังทีเ่ห็นในปัจจุบัน ชมตลาดโดแลค ตลาดกลางแจ้งที่กล่าวกันว่า เก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ชมประตูเมืองเก่าสโตนเกท ประตูเมืองที่ยังหลงเหลือมีรูปพระแม่มารีอยู่ รอดพ้นจากไฟไหม้ครั้ง
ใหญ่ในปี ค.ศ.1731 เชื่อกันว่าเกดิจากปาฏิหาริย์อันศักดิ์สิทธิ์ เขา้สู่จัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค ซึง่ต้ังอยู่ใจกลางเมือง
เก่าซาเกรบ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีต่างๆ ซึ่งเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของ ซาเกรบ 
โครเอเชีย สลาโวเนยี และดาลมาเชีย รอบๆ จัตุรัสเรยีงรายไปด้วย ทำเนียบประธานาธิบดีและรฐัสภา บันทึกภาพแบบ
พาโนรามา ที่จุดชมวิวตัวเมืองเกา่เขตอัพเพอร์ทาวน์ แล้วนั่งรถรางสู่โลเวอร์ทาวน ์เขตชุมชนย่านใจกลางเมือง  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่นใจกลางเมือง ณ จัตุรัสเยลาซิค ย่านการค้าและศูนย์กลางของเมือง อีกทั้งยังเป็น

แหล่งช้อปปิ้งอันทันสมัยของคนเมอืง ร้านค้าและร้านขายของที่ระลึกเรยีงราย ให้ท่านได้เพลิดเพลินตามอัธยาศัย 
19.00 รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก Westin hotel Zagreb ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วนัที ่3 ซาเกรบ - อทุยานแหง่ชาตพิลิตวเิซ ่
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
09.00 น. เดินทางสู่เมืองพลติวิเซ ่ (Plitvice) แห่งแคว้น Istria & Kvarner ระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติ และความงามของ

ทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับทุ่งหญ้า ฟาร์มการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ 
11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
12.30 น. นำท่านเข้าสู่ อทุยานแห่งชาตพิลทิวเิซ ่ (Plitvice Lakes National Park) ต้ังอยู่ในกลางของประเทศ ถูกค้นพบขึ้นเมื่อป ี

ค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติไปตามทางเท้าที่จัดไว้เป็นสัดสว่น ลัดเลาะไปตามทะเลสาบและน้ำตกที่สูงตระหง่าน เป็น
อุทยานธารสวรรค์ตามธรรมชาติแห่งยุโรป พื้นท่ีส่วนใหญ่ปกคลมุด้วยน้ำ มีทะเลสาบสเีขียวมรกตและสีฟ้ารวมกันถงึ 
16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา บางช่วงเป็นน้ำตกแบ่งเป็น 2 ระดับ 
น้ำตกที่สูงที่สุดมีความสูง 639 เมตร ที่ต่ำสุดมีความสูง 503 เมตร นำท่านล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak เป็นทะเลสาบ
ที่ใหญ่ทีสุ่ดในอุทยานฯ องค์การยูเนสโก้จึงได้รับเอาไว้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979  

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารโรงแรม 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก Hotel Lyra hotel Plitvice **** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
วนัที ่4 พลติวเิซ ่– ซเีบนกิ - สปลติ  
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 นำชมสถานที่สำคัญท่ีสุดของเมืองคือ มหาวหิารเซนตเ์จมส ์ สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1431-ค.ศ.1535 เป็น

สถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศิลปกรรมคือ ดัลเมเชียน (ท้องถิ่น), ศิลปะทางเหนือของอิตาลี และทัสคาน ี
สถาปนิคทั้ง 3 ท่าน ได้ใช้เทคนิคชัน้สูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่และโดมครึ่งวงกลม ทั้งวิหารล้วนสร้างด้วยหินทั้งหมด 
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สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะโกธคิ และเรอเนสซองคผ์สมผสานกันอย่างกลมกลืน โดยยูเนสโกย้กให้มหาวิหารแห่ง
นี้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 เดินทางสูเ่มืองสปลิต (Split) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของโครเอเชยี รองลงมาจากเมืองซาเกรบ ในแคว้นดัลเมเชียน ที่นี่

เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการคมนาคมที่สำคญัท่ีสุดของเขตชายทะเล ระหวา่งทางให้ท่านได้แวะ
บันทึกภาพสวยของเมือง พรีโมสเตน เมืองที่ต้ังอยู่บนปลายแหลมของแผ่นดิน มองด้วยตาเปล่าเสมือนเมืองต้ังอยู่บน
เกาะเล็กๆสว่นตัว เป็นภาพบรรยากาศชวนฝัน 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก Hotel Park – Split ***** (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วนัที ่5 สปลติ – เทีย่วเมอืงเกา่สปลติ – โทรกรี ์จบิกาแฟยามบา่ย 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
09.00 น. เที่ยวเมืองสปลิต (Split) เขตเมอืงโบราณสปลติ เป็นท่ีต้ังของพระราชวังดิโอคลเีธียน (Diocletian’s Palace) สร้างใน

ราวศตวรรษที่ 3 บนอ่าวอัสพาลาโธส โดยดิโอคลีเธียน จักรพรรดิแห่งโรม ซึ่งพระองค์ทรงพำนักที่พระราชวังแห่งนี้จน
สิ้นชีพ ในปี ค.ศ. 305 ชมร่องรอยของพระราชวังที่มีอายุกว่า 1,700 ปี ด้านในเป็นมหาวิหารสร้างในยุคกลาง และป้อม
ปราการเดิมเพื่อป้องกันข้าศึก UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย อิสระให้ท่านพักผ่อนหย่อนใจบน พรอมมิ
นาด ถนนเลียบทะเลที่งดงามของเมือง 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชมเมืองเก่าโทรกีร์ (Trogir) เปน็เมืองที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกจาก UNESCO ต้ังแต่ปี 1997 เพราะ

เอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือนท่ีถูกสร้างด้วยอิฐเก่า และมีผังเมอืงตามแบบฉบับกรีก – โรมัน เป็นเมืองเก่าที่ยังคง
อนุรักษ์สถาปตัยกรรมในอดีตต่างๆ เช่น ป้อมปราการหรือกำแพงเมืองเอาไว้ได้ เมืองนี้แปลกและน่าสนใจต้ังแต่ทำเลที่ต้ัง 
เพราะเมืองโทรกีร์เป็นเมืองเกาะเลก็ๆ ที่ต้ังอยู่ห่างจากฝั่งเพียงเดินข้ามสะพานแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้น นอกจากนั้น ยัง
สามารถเดินเล่นรอบเกาะชมทิวทศัน์ของโบสถ์ กำแพงเมือง หรือเดินเล่นในตลาดได้อย่างสบายๆ เพราะเกาะมีขนาดไม่
ใหญ่มาก ที่นี่เป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่ีห้ามพลาด 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก Hotel Park – Split ***** (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
วนัที ่6 สปลติ - ฟารม์หอยนางรม - สตอน - ดบูรอฟนกิ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองตอนใต้สุด ผ่านอาณาเขตดินแดนของ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ทีเ่มืองเนอุม เข้าสู่เมืองสตอน แหล่ง

เลี้ยงหอยกว่า 80 สายพันธุ์ และทีน่ี่ยังมีชื่อเสยีงในเรื่องฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม นำท่านชมการสาธิตวิธีการเลี้ยงหอย 
และนำขึ้นมารับประทานแบบสดๆ ก่อนอำลาเมือง บันทึกภาพของเมืองที่มีกำแพงโบราณล้อมรอบตัวเมืองเก่าบนยอด
เขา โดยกำแพงเมืองนี้มีความยาว 5.5 กม. โดยมีความยาวเป็นอันดับหนึ่งของยุโรป และเป็นอันดับสองรองจากกำแพง
เมอืงจีน 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นำท่านสูเ่ขตเมืองเก่าดูบรอฟนิก (Dubrovnik) เป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยโุรป สมญานามไข่มุกแห่งทะเลเอเดรี

ยติก เป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลต้ังแต่ศตวรรษที่ 13 และมคีวามสูเ่จริญรุ่งเรืองทางการค้า จึงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้
โดดเด่นดว้ยการตกแต่งพระราชวัง, สร้างโบสถ,์ วิหาร สร้างจัตุรัสและน้ำพุ บ้านเรือนต่างๆ ได้รับการปรับเปลี่ยนอย่าง
งดงามตามยุคสมัย 

 นำชมเมืองเก่าดูบรอฟนิก (Grad) โดยเริ่มต้นจากประตูหลัก (Pile Gate), น้ำพุโบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), 
โบสถฟ์รานซสิกัน ในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป ดำเนินกิจการมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 
1391 ชมสปอนซ่าพาเลซ (The Sponza Palace) พระราชวังเดมิ งดงามในสถาปัตยกรรมโกธิกผสมเรอเนซองส์ เป็น
หอจดหมายเหตุที่บอกเล่าเรื่อง ราวความเป็นเมืองท่าการค้าขายทางทะเลในอดีต จัตุรัสกลางเมือง (Loggia) ซึ่งเป็น
สถานที่นัดพบของชาวเมือง ในอดีตโบสถ์เซนต์เบลซ (St.Blaise) นัก บุญประจำเมือง สร้างในสไตล์โรมาเนสกเ์ป็ฯแห่ง
แรกของเมือง เข้าชมเรคเตอร์พาเลซ (Rector’s Palace) อดีตเคยเป็นท่ีทำการรัฐบาล นำท่านชมเมืองแบบพาโนรามา
วิวบนกำแพงเมืองโบราณ ที่โอบล้อมรอบเมืองเก่ายาวถึง 1,940 เมตร 

19.00 น. รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  



 

Croatia world heritage site 8 day                                3  

 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก Sheraton Dubrovnik Riviera hotel***** หรือเทียบเท่าในระดับเดยีวกัน 
วนัที ่7 ดบูรอฟนกิ – เคเบิล้คาร ์- เวยีนนา –  เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สู่จุดชมววิบนยอดเขา เสน่ห์ของดูบรอฟนิก อยู่ที่จุดชมววิของแต่ละแห่งไม่ซ้ำแบบ ขึ้นสู่ยอดเขาบน

ความสูง 405 เมตร เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองแบบพาโนรามา กล่าวกันว่าเป็นจุดชมววิที่สวยทีสุ่ดของเมือง แล้วนำ
คณะเดินทางสู่เมืองแชฟทัท (Cavtat) เมืองเล็กตากอากาศของผู้ที่รักความสงบเงียบ 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
17.30 น. ออกเดินสู่กรุงเวยีนนา โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ OS 734 
18.55 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเวียนนา รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
23.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน ์เที่ยวบินท่ี  OS 25 
วนัที ่8 คณะเดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ 
14.20 น. สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ  
  

PPEERRIIOODD TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss 

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd 

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd 

SSGGLL  
SSUUPPPP 

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 สงิหาคม 2565 115,000 103,500 92,000 21,000 35,000 / 27,000 
21- 28 สงิหาคม 2565 115,000 103,500 92,000 21,000 35,000 / 27,000 
04 – 11 กนัยายน 2565 115,000 103,500 92,000 21,000 35,000 / 27,000  

  
คา่ทวัรร์วม :      

o ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วนัที ่1 พฤษภาคม 2565 
o ค่าพาหนะรถโค้ชท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานยุโรป 
o ค่าเข้าต๋ัวเข้าอุทยานพลิตวเิซ่ / คา่ต๋ัววังดิโอคลเีชียน / ค่าทัวร์ฟารม์หอย / ค่าเคเบิ้ลคาร์ ดูบรอฟนิก 
o โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดยีวกัน (หอ้งละ 2 ท่าน)  
o ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนู และให้ท่านไดเ้ลศิรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
o ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
o ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโครเอเชีย ยื่นผ่านตัวแทน VFS GLOBAL (Thailand) 
o ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ป ีจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 
บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ1,500,000บาทรวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 
150,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว 

o ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 

คา่ทวัรไ์ม่รวม  
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิน่ 
• ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
• ค่าใช้จ่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ี

สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหาร
ทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 
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การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำ 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึง่ท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจอง
ของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์สว่นที่เหลือลว่งหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินสว่นที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัท
ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
  
การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60-45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45-30 วัน หักค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-15 วัน หักค่าทัวร์ 50% 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14- วันเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร ์
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตาม

กำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และคา่เปลี่ยนชื่อต๋ัวเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเง่ือนไขของต๋ัวที่ NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 

▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันท้ังหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตาม
เง่ือนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัท
ขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดีย่ว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวซี่าแบบกรุ๊ป 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 
15 วัน  

  
ยืน่วซีา่ประเทศโครเอเชยี 

กรณุาเตรยีมเอกสารสำหรบัยืน่วซีา่ 1 ชดุ  ใชเ้วลายืน่วซีา่ประมาณ 15 วนัทำการ 
o พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า  
o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) มีอายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 

รูป**กรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อขอตัวอย่างรูปถ่าย** 
o สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรข้าราชการ,สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล,สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า,

สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  
o หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท สังกัดหรือหน่วยงานที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตรา

เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีทีเ่ริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมา
ทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา / เอกสารออกไม่เกิน 30 วันกอ่นการยื่นวีซ่า   

o กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบยีนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไมเ่กิน 6  เดือน 
พร้อมวัตถุประสงค์   

o หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสำเนาสมุดบัญชเีงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มี
การเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใชจ้่าย
ได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออก
หนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบุชือ่ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้  ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแส
รายวัน*** / เอกสารการเงินต้องอัพเดทไม่เกิน 7-10 วันก่อนยื่นวซี่า ดังนั้นต้องทำเอกสารการเงิน 2 รอบค่ะ 

o กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางใหก้ับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6 แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อ
ผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

o กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริง   
o กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา, มารดา 

จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหน่ึงได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมี
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นายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง 
o การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเ้ดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวี

ซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนยีมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
o หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

o กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

o ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็
ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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