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เอเธนส ์| วิหารพารเ์ธนอน | วิหารแห่งเทพโพไซดอน | เกาะซานโตรนีิ | ลอ่งเรอืทะเลสาบภเูขาไฟ | ประตชูยัเฮเดรยีน 

 
 

     

GREECE SANTORINI’S SUNSET  

กรีซ 8 วัน 5 คืน 

 เดนิทาง เมษายน – กรกฎาคม 2563 

ราคาแนะน าเพยีง   66,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน

เอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ –เอเธนส ์– จตัรุสัซินตกัมา – ประตชูยัเฮเดรียน – เมืองเก่าปลากา้ 

วนัท่ี 3. อะโครโปลิส – วิหารพารเ์ธนอน – แหลมซูเนียน – วิหารแหง่เทพโพไซดอน 

วนัท่ี 4 เอเธนส ์– เกาะซานโตรนีิ – หาดเรดบีช – ชมพระอาทิตยต์ก ณ หมูบ่า้นเอีย 
วนัท่ี 5. ลอ่งเรือทะเลสาบภเูขาไฟ – ถนนโกลดส์ตรีท 

วนัท่ี 6. อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ถ่ายรูปตามอธัยาศยั – นั่งเรือเฟอรร์ี่สูก่รุงเอเธนส ์

วนัท่ี 7. เอเธนส ์– OUTLET – ดไูบ 
วนัท่ี 8. ดไูบ – กรุงเทพฯ  

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 
ดูไบ – เอเธนส ์– จัตุรัสซินตักมา – ประตูชัยเฮเดรียน – เมืองเก่า
ปลาก้า 

03.30 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที ่EK 377 
06.55 น. ถึงสนามบนิดไูบ เพ่ือเวะเปล่ียนเครื่อง   
10.50 น. ออกเดนิทางตอ่สู่กรุงเอเธอนส ์ประเทศกรีซ  โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 209 
15.00 น. ถึงสนามบินเอเธนส ์หลงัผ่านตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองน าท่านเท่ียวชม เมืองเอเธนส ์

(Athens) ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ท่ีตัง้ของรฐัสภาแห่งชาติ และอนสุรณท์หารนิรนาม ให้
ทา่นแวะถ่ายภาพบรเิวณหนา้ท าเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดมิเป็นพระราชวงัหลวง จากนัน้ผ่านชมสนามกีฬา
โอลิมปิก (Pan Athenaic Olympic) ในอดีตใชแ้ข่งกีฬาเม่ือ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งไดร้บัการบรูณะขึน้มา
ใหมแ่ละใชใ้นการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกเป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.1896 ถ่ายภาพกบัประตูชัยเฮเดรียน (Arch of 

Hadrian) และหอสมดุแห่งชาติ ศนูยร์วมของปราชญส์มยัโบราณ น าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าปลาก้า 
(Plaka) ยา่นเก่าแก่ซึ่งตัง้อยู่เชิงเขาอโครโปลิส เคยเป็นยา่นท่ีพบปะของเหล่าบบุผาชน และนกัคิดของกรีซใน
อดีต ปัจจุบนัไดเ้ป็นท่ีตัง้ของเหล่าพิพิธภัณฑท์างประวตัิศาสตร ์และอารต์แกลลอรี่มากมาย ถนนซอกซอย
ของย่านนีมี้ขนาดเล็ก ปดูว้ยหินกอ้นคลา้ยในอดีต บรรยากาศโดยรอบของย่านปลากา้จะท าใหท้่านยอ้น
ระลึกไปถึงเอเธนสใ์นอดีต ท่ีมีบา้นเรือนหลงัเล็กๆปลูกติดกนั มีระเบียงเหล็กดดัสวยงามสไตลนี์โอคลาสสิก 
พรอ้มดอกไมค้ละสี ท่านจะเห็นสิ่งก่อสรา้งเล็กๆ โบสถย์ุคไบเซนไทน ์มหาวิทยาลยัเก่า บางส่วนของประต ู
และก าแพงโบราณท่ียงัหลงเหลืออยู ่ทา่นจะสนกุไปกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึกจากกรีซมากมาย พรอ้ม
ผลิตภัณฑท่ี์ท าจากน า้มนัมะกอก (ผลผลิตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของกรีซ) อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวด
ผม เครื่องเงินและทองท่ีเป็นลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมต่างๆ อาทิ เครื่องป้ันดินเผา รูปป้ัน
แกะสลกั ภาพวาดและอ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระใหท้า่น เดนิเลน่เท่ียวชมจนถึงยามพลบค ่าตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่3 
อะโครโปลิส – วหิารพารเ์ธนอน – แหลมซูเนียน – วหิารแหง่เทพโพไซ
ดอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่อะโครโปลิส (Acropolis) น าท่านเขา้ชมวิหารพารเ์ธนอน (Parthenon) วิหารท่ีสรา้งขึน้

เม่ือ 400 ปี ก่อนคริสตกาลเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนา (Athena) ในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุง
เอเธนส ์สมัผสัความยิ่งใหญ่อลงัการของวิหารท่ีสรา้งดว้ยหินออ่นทัง้หลงั ภายในวิหารมีรูปป้ันเทพีอธีนา ซึ่งมี
ความสงูถึง 12 เมตร ปัจจบุนัวิหารแห่งนี ้ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกท่ีสรา้งขึน้ใน
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ยคุคลาสสิก ท่ีงดงาม และสมบรูณท่ี์สดุในโลก 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่แหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพ่ือน าท่านชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of 

Poseidon) หรือเทพเนปจนู เทพแห่งมหาสมทุรหรือทอ้งทะเล หนึ่งในวิหารท่ีเล่ืองช่ือท่ีสดุของกรีซ วิหารแห่ง
นีต้ัง้อยูต่รงปลายหนา้ผา สรา้งขึน้เม่ือ 400 ปีก่อนครสิตกาล ในอดีตชาวกรีกท่ีจะตอ้งเดินเรือสู่ทะเลใหญ่และ
จะตอ้งมาบวงสรวงขอพรใหเ้ดนิทางปลอดภยั ศลิปะ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่4 
เอเธนส ์– เกาะซานโตรินี – หาดเรดบีช – ชมพระอาทติยต์ก ณ หมู่
บ้านเอีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางดว้ยเรือเฟอรร์ี่เพ่ือมุ่งหนา้สู่เกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะซึ่งงดงามดั่งสรวงสวรรค ์

เกาะแห่งนีมี้ขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 ก.ม. มีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส 
(Cyclades) มีชาวกรีกอาศยัอยู่บนเกาะเพียงหม่ืนกว่าคน งดงามโรแมนติก ดว้ยกลุ่มบา้นเรือนทรงกระบอก
สีขาวสะอาดตา ยอดโบสถท์รงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหนา้ต่าง งดงามดั่งภาพใน
โปสการด์ทอ่งเท่ียว เกาะแห่งความมหศัจรรยน์่าเหลือเช่ือระหว่างมนษุยก์บัธรรมชาติ วิถีชีวิตคนพืน้เมืองซึ่ง
สรา้งบา้นบนเกาะภเูขาไฟ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าทา่นสมัผสัมหศัจรรยค์วามงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตริน่ี ท่ีไม่เพียงมีแตห่าดทรายสีขาวงดงาม 

และยงัมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีด าของ หาดเรดบีช (RedBeach) หาดแห่งนีต้ัง้อยู่ในบริเวณอโครติร ิ
(Akrotiri) เขตโบราณคดีอันเก่าแก่ต  านานแห่งทฤษฎีแอตแลนตีสอาณาจกัรท่ีไม่มีตวัตนของเพลโต เป็น
โบราณสถานท่ีโดดเด่นท่ีสุดบนเกาะแห่งนี ้ท่ีมีการพบหลกัฐานว่ามีคนพกัอาศยัตัง้แตป่ลายยุคหินใหม่ ราว 
4,000 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงช่วงตน้ของยคุส าริด น าท่านเดินทางสู่ Perissa Beach เป็นหาดท่ีมีจดุเดน่คือ
ถูกปกคลุมดว้ยหินกรวดสีด าท าใหดู้เเปลกตากว่าหาดทรายท่ีเราเคยเห็นทั่วไประหว่างทางท่านจะพบกับ  
เเปลงไรอ่งุ่นโดยองุ่นท่ีน่ีจะปลูกเป็นพุ่มเตีย้ๆเพราะลมเเรงเเละท่ีน่ีจะไม่มีการรดน า้เพราะหมอกยามเชา้ให้
ความชุ่มชืน้เพียงพอตอ่ตน้ไมอ้ยู่เเลว้ น าท่านชมหมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งเป็นหมู่บา้นท่ีคนทอ้งถ่ินเดิมของชาว
ซานโตริน่ีอยู่อาศยักนั และน าท่าน แวะชิมไวนท่ี์ Santo Winery ท่ีน่ีมีไวนใ์หท้่านเลือกชิมหลากหลายราคา
ไมเ่เพงเเถมรสชาตนิุม่ลิน้ท่ีไม่ควรพลาดลิม้ลองและควรคา่แก่การน ากลบัไปเป็นของฝากอีกดว้ย จนไดเ้วลา
อนัสมควร น าทา่นสมัผสับรรยากาศสดุโรแมนติกของการชมพระอาทิตยต์กท่ี เอีย (OIA) จดุชมพระอาทิตย์
ตกดินท่ีสวยท่ีสดุของเกาะ อิสระใหช้มภาพพระอาทิตยสี์แสงสด ริว้สีแดงเจือสีม่วงสม้ของทอ้งฟ้าเหนือทอ้ง
ทะเลสีฟ้าครามสดุลกูหลูกูตา ความงามเกินกวา่ค าบรรยายใดๆ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม SANTORINI PALACE หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่5 ล่องเรือทะเลสาบภเูขาไฟ – ถนนโกลดส์ตรีท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านขึน้รถเคเบิล้คาร ์ชมความงามของเกาะจากมุมสงูและเก่าแก่ของชาวกรีกลงจากเขา น าท่านสัมผัส
ประสบการณส์นุกสนานโดยเลือกน่ังลา (Donky) พาหนะที่โด่งดัง น าท่านล่องเรือในทะเลสาบภูเขา
ไฟ (Santorini Volcano) ท่ีสวยงามแปลกตา อนัเกิดจากการระเบดิตวัของภเูขาไฟระเบิด และการยบุตวัของ
เกาะ เรือจะน าท่านสู่ บริเวณบ่อน า้พุรอ้นเพ่ือไดใ้หส้ัมผัสความงามของน า้ทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดง
แปลกตาดว้ยแรก่ ามะถนั อิสระใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวบริเวณรอบทะเลสาบ เพ่ือถ่ายรูปบา้นเชิงเขาอนัสวยงาม
ของเกาะซานโตรนีิจากจดุชมวิวท่ีดีท่ีสดุ จนไดเ้วลาอนัสมควร จากนัน้น าทา่นลอ่งเรือกลบัสูเ่กาะซานโตรน่ีิ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย อิสระใหท้่านเดินชมถนน VIA D’ORO (Gold Street) ตลอดสองขา้งทาง ท่ีเรียงรายไป ดว้ยรา้นคา้ของท่ี

ระลกึของกรีซ ทัง้นาฬิกา, เครื่องประดบั, สรอ้ยคอของตกแตง่บา้นตา่งๆมากมาย เดินลดัเลาะไป ตามตรอก
ซอกซอย ทา่นจะพบกบัความนา่รกัของรา้นคา้ตา่งๆผนวกกบคัวามงดงามของทศนีัยภาพภูเขาและทะเลแห่ง
เมืองฟิรา่ หรือแวะนั่งดื่มกาแฟพรอ้มละเลียดความงามของธรรมชาติอนัน่าทึ่ง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม SANTORINI PALACE หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่6 
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย – น่ังเรือเฟอรร่ี์สู่กรุง
เอเธนส ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนอริยาบท สมัผสับรรยากาศอนังดงามของเกาะสวรรคแ์ละแสนบริสทุธ์ิท่ีเป็นท่ีนิยม

ของคนทั่วโลกแบบเตม็ตามใจทา่นตอ้งการ 
กลางวัน รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านนั่งเรือเฟอรร์ี่สู่กรุงเอเธนส ์(Athens) (ใชเ้วลาประมาณ 6 ชั่วโมง) (ในกรณ่ีที่เรือด่วนเต็มทาง

บริษัทจะปรับไปน่ังเรือโดยสารปกตแิทนซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 8-9 ช่ัวโมง) 
ค ่า รบัประทานอาหรค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่7 เอเธนส ์– OUTLET – ดูไบ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Athens Outlet ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย 
อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 
GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าเดนิทางสู ่สนามบินเอเธนส ์เพ่ือใหท้า่นมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือก

ซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
18.05 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่ EK 210 
23.35 น. ถึงสนามบนิดไูบรอเปล่ียนเครื่อง เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง  

  

วันที ่8  ดูไบ – กรุงเทพฯ  
02.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่ EK 384 

 **คณะเดนิทางวนัท่ี 08 มิ.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 02.50 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.30 น.** 
12.15 น. คณะเดนิทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

******************************************************************************************************************** 
 

ราคาแนะน าเพยีง  

GREECE SANTORINI’S SUNSET 8 วัน 5 คนื 
โดยสายการบนิอมิเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ท่านละ 

09 – 16 เม.ย. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 44,400.- 14,900.- 

18 – 25 พ.ค. 63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 43,900.- 14,900.- 

08 – 15 มิ.ย. 63 67,900.- 67,900.- 67,900.- 44,900.- 17,900.- 

25 ก.ค. – 01 ส.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 47,400.- 19,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน  3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะ และยื่น

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม

กับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครือ่งดื่มที่สั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, คา่น า้หนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต ้

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศกรซี (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซา่ หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ 
ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจ
ไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกั
หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน   
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5. ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษัท
ดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือ
เดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

6. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แต่งเติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่
นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว
เครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น  / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (กรซี) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ตา่งประเทศ, 

ท างานอยู่ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ 

กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่า

จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ 

บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนี้
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รวมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวม

แวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป  สว่นตวั

ของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 

แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในสมดุบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 20 วนั กอ่นวันยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ใน

กรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบญัชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน หลังจากธนาคารออกให ้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบับญัชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4.1 ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของ

บญัช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอก

คา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ 

โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน หลังจากธนาคารออกให ้

     3.4.2 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้

     3.4.3 เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์ จะตอ้งเป็นผูท้ีส่ามารถพสิจูนค์วามสมัพันธก์นัไดเ้ทา่นัน้ ดังนี ้สตูบิตัร

(กรณีเป็นพอ่ แม ่ลกู)เทา่น ัน้ สมรส(กรณีสาม-ีภรรยา) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
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(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

        - นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

          - กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีทีผู่เ้ยาวอ์ายตุ า่กวา่ 20 ปี  

6.1 ขอสตูบิตัรตวัจรงิ และ ส าเนา 1 ชุด 

6.2 ใบยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและชดเชย

คา่เสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ โดยคดัจากอ าเภอตน้สงักดั (ถงึแมจ้ะเดนิทางไปกบับดิา – มารดา) 

6.3 ใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ ตวัจรงิ และ ส าเนา 1 ชุด (หากเคยมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ) 

6.4 กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่  

***หมายเหต:ุ กรณีผูเ้ยาว ์เอกสารท ัง้หมดตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษโดยกระทรวงตา่งประเทศ พรอ้มตรา
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ประทบัเทา่น ัน้ โดยผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่แปลเอกสารตามจรงิ**** 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ 

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำเชงเกนประเทศกรีซ 

(กรณุำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เน่ืองจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน) 

ช่ือ – นำมสกลุ ผูเ้ดินทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………… 

1. นำมสกลุ [ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………………………… 

2. นำมสกลุตอนเกิด [ภำษำองักฤษ]………………………………………………………………… 

3. ช่ือตวั [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด………………………………………………………………………….. 

5. สถำนท่ีเกิด………………………………………………………………………………………… 

6. ประเทศท่ีเกิด…………………………………………………………………………………… 

7. สญัชำติปัจจบุนั ...............................สญัชำติโดยก ำเนิด หำกต่ำงจำกปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญิง 

9. สถำนภำพ           โสด                       แต่งงำน                แต่งงำนไม่จดทะเบียน 

                                      หย่ำ                                แยกกนัอยู่                       หม้ำย 

                                            อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอก ช่ือตวั นำมสกลุ ท่ีอยู่(หำกต่ำงจำกผูข้อ) และสญัชำติของผูมี้อ ำนำจปกครอง/
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ดแูลผูเ้ยำว ์……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

11. ท่ีอยู่ / อีเมลข์องผูข้อ 

……………………………………………………………………………………………………… 

หมำยเลขโทรศพัท.์................................................................................................................................................... 

12. อำชีพปัจจบุนั......................................................................................................................................................... 

13. ช่ือบริษทัหรอืรำ้นค้ำ ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์ /  ส ำหรบันักเรียน นักศึกษำ กรณุำกรอกช่ือ ท่ีอยู่ของสถำบนั

ศึกษำ 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

14. วีซ่ำเชงเกนท่ีเคยได้รบัในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
                  ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ตัง้แต่วนัท่ี........................................ ถึงวนัท่ี.............................................. 

15. เคยถกูพิมพล์ำยน้ิวมือเพือ่กำรขอวีซ่ำเชงเก้นก่อนหน้ำน้ี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรณุำระบุวนัท่ี หำกทรำบ)................................................ 
 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ท่ำนเคยถกูปฏิเสธวีซ่ำหรอืไม ่
        ไม่เคย                              เคย  (เหตผุลในกำรปฏิเสธ)................................................ 

17. ควำมรบัผิดชอบค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

    ตวัผูข้อวีซ่ำเอง                   มีผูอ่ื้นออกให้(เจ้ำบำ้น/บริษทั/องคก์ร)  

          อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   

ส่ิงท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ     ส่ิงท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ 

 เงินสด       

 เชค็เดินทำง      เงินสด 

 บตัรเครดิต     ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหำให้ 
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 ช ำระค่ำท่ีพกัลว่งหน้ำแล้ว     ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมีผูอ้อกให้ 

 ช ำระค่ำพำหนะลว่งหน้ำแลว้    ช ำระค่ำพำหนะลว่งหน้ำแล้ว 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

 

************************************************ 

หมำยเหต ุกำรอนุมติัวีซ่ำเป็นดลุพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทัไมมี่ส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทัเป็นเพียง

ตวักลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทำงเท่ำนัน้ 
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