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เอเธนส ์| วิหารพารเ์ธนอน | วิหารแหง่เทพโพไซดอน | เกาะซานโตรนีิ | ล่องเรือทะเลสาบภเูขาไฟ | ประตชูยัเฮเดรียน 

 
 

     

  

 

 

 

  

 

 

GREECE SANTORINI’S SUNSET  

กรีซ 8 วัน 5 คืน 

 เดนิทาง เมษายน – กรกฎาคม 2563 

 เส้นทางการเดินทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

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

วนัท่ี 3. อะโครโพลิส – วิหารพารเ์ธนอน – แหลมซูเนียน – วิหารแห่งเทพโพไซดอน 

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

วนัท่ี 6. อิสระใหท้่านไดเ้ดินเลน่ถ่ายรูปตามอธัยาศยั – นั่งเรือเฟอรร์ี่สูก่รุงเอเธนส ์

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

 

ราคาแนะน าเพียง   69,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน

เอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 

วันที ่2 
ดูไบ – เอเธนส ์– จัตุรัสซินตักมา – ประตูชัยเฮเดรียน – เมืองเก่า
ปลาก้า 

03.30 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 377 
06.55 น. ถึงสนามบินดไูบ เพ่ือเวะเปลีย่นเครื่อง   
10.50 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเอเธนส ์ประเทศกรีซ  โดยสายการบินเอมเิรตส ์เทีย่วบินที ่EK 209 
15.00 น. ถึงสนามบินเอเธนส ์หลงัผา่นตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางเขา้สูต่วัเมืองน าท่านเท่ียวชมเมืองเอเธนส ์

(Athens) ชมจัตุรัสซนิตักมา (Syntagma Square) ท่ีตัง้ของรฐัสภาแห่งชาติ และอนุสรณท์หารนิรนาม ให้
ท่านแวะถ่ายภาพบริเวณหนา้ท าเนียบประธานาธิบด ีซึ่งเดิมเป็นพระราชวงัหลวง จากนัน้ผา่นชมสนามกีฬา
โอลิมปิค (Pan Athenaic Olympic) ในอดีตใชแ้ขง่กีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งไดร้บัการบูรณะขึน้มา
ใหมแ่ละใชใ้นการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิคเป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.1896 ถ่ายภาพกบัประตูชัยเฮเดรียน (Arch of 

Hadrian) และหอสมดุแห่งชาติ ศนูยร์วมของปราชญ์สมยัโบราณ น าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าปลาก้า 
(Plaka) ย่านเก่าแก่ซึ่งตัง้อยู่เชิงเขาอะโครโพลิส เคยเป็นย่านท่ีพบปะของเหลา่บบุผาชน และนักคิดของกรีซ
ในอดีต ปัจจบุนัไดเ้ป็นท่ีตัง้ของเหลา่พิพิธภณัฑท์างประวตัิศาสตร ์และอารต์แกลลอรี่มากมาย ถนนซอกซอย
ของย่านนีม้ีขนาดเล็ก ปูดว้ยหินกอ้นคลา้ยในอดีต บรรยากาศโดยรอบของย่านปลากา้จะท าใหท้่านยอ้น
ระลกึไปถึงเอเธนสใ์นอดีต ท่ีมีบา้นเรือนหลงัเลก็ๆปลกูติดกนั มีระเบียงเหล็กดดัสวยงามสไตลนี์โอคลาสสิก 
พรอ้มดอกไมค้ละสี ท่านจะเห็นสิ่งก่อสรา้งเล็กๆ โบสถย์ุคไบเซนไทน ์มหาวิทยาลยัเก่า บางส่วนของประต ู
และก าแพงโบราณท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท่านจะสนกุไปกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ของท่ีระลกึจากกรีซมากมาย พรอ้ม
ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากน า้มนัมะกอก (ผลผลิตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของกรีซ) อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวด
ผม เครื่องเงินและทองท่ีเป็นลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมต่างๆ อาทิ เครื่องป้ันดินเผา รูปป้ัน
แกะสลกั ภาพวาดและอ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระใหท้่าน เดินเลน่เท่ียวชมจนถึงยามพลบค ่าตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่3 
อะโครโพลิส – วหิารพารเ์ธนอน – แหลมซูเนียน – วหิารแห่งเทพโพไซ
ดอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสูอ่ะโครโพลิส (Acropolis) น าท่านเขา้ชมวหิารพารเ์ธนอน (Parthenon) วิหารท่ีสรา้งขึน้
เมื่อ 400 ปี ก่อนคริสตกาลเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนา (Athena) ในฐานะเป็นเทพีผูพิ้ทักษ์กรุง
เอเธนส ์สมัผสัความย่ิงใหญ่อลงัการของวิหารท่ีสรา้งดว้ยหินออ่นทัง้หลงั ภายในวิหารมีรูปป้ันเทพีอธีนา ซึ่งมี
ความสงูถึง 12 เมตร ปัจจบุนัวิหารแห่งนี ้ไดร้บัการยกย่องวา่เป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกท่ีสรา้งขึน้ใน
ยคุคลาสสิก ท่ีงดงาม และสมบรูณท่ี์สดุในโลก 

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

Poseidon) หรือเทพเนปจนู เทพแห่งมหาสมทุรหรือทอ้งทะเล หนึ่งในวิหารท่ีเลื่องช่ือท่ีสดุของกรีซ วิหารแห่ง
นีต้ัง้อยู่ตรงปลายหนา้ผา สรา้งขึน้เมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตชาวกรีกท่ีจะตอ้งเดินเรือสูท่ะเลใหญ่และ
จะตอ้งมาบวงสรวงขอพรใหเ้ดินทางปลอดภยั ศิลปะ 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่4 
เอเธนส ์– เกาะซานโตรินี – หาดเรดบีช – ชมพระอาทิตยต์ก ณ หมู่
บ้านเอยี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางดว้ยเรือเฟอรร์ี่เพ่ือมุ่งหนา้สู่เกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะซึ่งงดงามดั่งสรวงสวรรค ์

เกาะแห่งนีม้ีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 ก.ม. มีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นอันดบั 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส 
(Cyclades) มีชาวกรีกอาศยัอยู่บนเกาะเพียงหมื่นกวา่คน งดงามโรแมนติก ดว้ยกลุม่บา้นเรือนทรงกระบอก
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สีขาวสะอาดตา ยอดโบสถท์รงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตหูนา้ต่าง งดงามดั่งภาพใน
โปสการด์ท่องเท่ียว เกาะแห่งความมหศัจรรยน์่าเหลือเช่ือระหวา่งมนษุยก์บัธรรมชาติ วิถีชีวิตคนพืน้เมืองซึ่ง
สรา้งบา้นบนเกาะภเูขาไฟ 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านสมัผสัมหศัจรรยค์วามงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี ท่ีไมเ่พียงมีแตห่าดทรายสีขาวงดงาม 

และยงัมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีด  าของ หาดเรดบีช (RedBeach) หาดแห่งนีต้ัง้อยู่ในบริเวณอะโครติ
ริ (Akrotiri) เขตโบราณคดีอนัเก่าแก่ต  านานแห่งทฤษฎีแอตแลนตีสอาณาจักรท่ีไม่มีตวัตนของเพลโต เป็น
โบราณสถานท่ีโดดเดน่ท่ีสดุบนเกาะแห่งนี ้ท่ีมีการพบหลกัฐานวา่มีคนพักอาศยัตัง้แต่ปลายยุคหินใหม่ ราว 
4,000 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงช่วงตน้ของยคุส  าริด น าท่านเดินทางสู ่Perissa Beach เป็นหาดท่ีมีจุดเด่นคือ
ถกูปกคลมุดว้ยหินกรวดสีด  าท าใหด้เูเปลกตากวา่หาดทรายท่ีเราเคยเห็นทั่วไประหวา่งทางท่านจะพบกับเเป
ลงไรอ่งุ่นโดยองุ่นท่ีน่ีจะปลกูเป็นพุ่มเตีย้ๆเพราะลมเเรงเเละท่ีน่ีจะไมม่ีการรดน า้เพราะหมอกยามเชา้ใหค้วาม
ชุ่มชืน้เพียงพอตอ่ตน้ไมอ้ยู่เเลว้ น าท่านชมหมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งเป็นหมูบ่า้นท่ีคนทอ้งถ่ินเดิมของชาวซานโตริ
น่ีอยู่อาศยักัน และน าท่าน แวะชิมไวนท่ี์ Santo Winery ท่ีน่ีมีไวนใ์หท้่านเลือกชิมหลากหลายราคาไม่เเพ
งเเถมรสชาตินุ่มลิน้ท่ีไม่ควรพลาดลิม้ลองและควรค่าแก่การน ากลบัไปเป็นของฝากอีกดว้ย จนไดเ้วลาอนั
สมควร น าท่านสมัผสับรรยากาศสดุโรแมนติกของการชมพระอาทิตยต์กท่ี เอยี (OIA) จุดชมพระอาทิตยต์ก
ดินท่ีสวยท่ีสดุของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตยส์ีแสงสด ริว้สีแดงเจือสีม่วงสม้ของทอ้งฟ้าเหนือทอ้ง
ทะเลสีฟ้าครามสดุลกูหลูกูตา ความงามเกินกวา่ค  าบรรยายใดๆ 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม SANTORINI PALACE หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่5 ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ – ถนนโกลดส์ตรีท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านขึน้รถเคเบิล้คาร ์ชมความงามของเกาะจากมมุสงูและเก่าแก่ของชาวกรีกลงจากเขา น าท่านสัมผัส
ประสบการณส์นุกสนานโดยเลือกน่ังลา (Donky) พาหนะทีโ่ด่งดัง น าท่านล่องเรือในทะเลสาบภูเขา
ไฟ (Santorini Volcano) ท่ีสวยงามแปลกตา อนัเกิดจากการระเบิดตวัของภเูขาไฟระเบิด และการยบุตวัของ
เกาะ เรือจะน าท่านสู่ บริเวณบ่อน า้พุรอ้นเพ่ือไดใ้หส้มัผสัความงามของน ้าทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดง
แปลกตาดว้ยแรก่  ามะถนั อิสระใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวบริเวณรอบทะเลสาบ เพ่ือถ่ายรูปบา้นเชิงเขาอนัสวยงาม
ของเกาะซานโตรินีจากจดุชมวิวท่ีดีท่ีสดุ จนไดเ้วลาอนัสมควร จากนัน้น  าท่านลอ่งเรือกลบัสูเ่กาะซานโตริน่ี 

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

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

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม SANTORINI PALACE หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่6 
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย – น่ังเรือเฟอร์ร่ีสู่กรุง
เอเธนส ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อสิระให้ท่านได้พักผ่อนอริยาบท สมัผสับรรยากาศอนังดงามของเกาะสวรรคแ์ละแสนบริสทุธ์ิท่ีเป็นท่ีนิยม

ของคนทั่วโลกแบบเตม็ตามใจท่านตอ้งการ 
กลางวัน รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านนั่งเรือเฟอรร์ี่สู่กรุงเอเธนส ์(Athens) (ใชเ้วลาประมาณ 6 ชั่วโมง) (ในกรณี่ที่เรือด่วนเต็มทาง

บริษัทจะปรับไปน่ังเรือโดยสารปกติแทนซึง่จะใช้เวลาประมาณ 8-9 ช่ัวโมง) 
ค า่ รบัประทานอาหรค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่7 เอเธนส ์– OUTLET – ดูไบ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าเดินทางสู ่สนามบินเอเธนส ์เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือก

ซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
18.05 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่ EK 210 
23.35 น. ถึงสนามบินดไูบรอเปลี่ยนเครื่อง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง  

  

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

 **คณะเดินทางวนัท่ี 08 มิ.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 02.50 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.30 น.** 
12.15 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

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

ราคาแนะน าเพียง  

GREECE SANTORINI’S SUNSET 8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 

ท่านละ 

09 – 16 เม.ย. 63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 47,400.- 14,900.- 

25 เม.ย. – 02 พ.ย. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 49,900.- 14,900.- 

18 – 25 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 46,900.- 14,900.- 

08 – 15 มิ.ย. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 49,900.- 17,900.- 

25 ก.ค. – 01 ส.ค. 63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 51,400.- 19,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่า ภายใน  3 วัน

นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะ และย่ืน

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติม

กับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, ค่าน า้หนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกรซี (ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัสถานทตู ในวนัยื่นวีซ่า จ  านวนเงินโดยประมาณ 2,300 

บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (18 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรอื ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ 
ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจ
ไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุติัวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก
หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน   
5. ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัท

ดว้ย เนื่องจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือ
เดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

6. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ เดินทางนั้นๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แต่งเติมใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่ งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิท ธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

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

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมัด
จ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน  / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
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3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (กรซี) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่า  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชดุ ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและ

ทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ตวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาว

เท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใสค่อน

แทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์

ธรรมดาของธนาคารทั่วไป  สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิ

บัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในสมุดบัญช ีอพัเดทไม่เกนิ 20 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่  

และบัญชตีอ้งมคีรบทุกเดอืน  ในกรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         
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3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้่านถ่ายส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม่) 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน หลงัจากธนาคารออกให ้  ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนักบับัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 

3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4.1 ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ฉบับภาษาองักฤษ โดยระบุชือ่เจา้ของ

บัญช ี (บุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชี

ออกคา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจาก ธนาคารลวง

หนา้ โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วนั ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน หลงัจากธนาคารออกให  ้

     3.4.2 ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย ์ของบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่ายให ้

     3.4.3 เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์จะตอ้งเป็นผูท้ีส่ามารถพสิจูนค์วามสมัพันธก์นัไดเ้ท่านัน้ ดงัน้ี สูตบิตัร

(กรณีเป็นพ่อ แม่ ลกู)เทา่น ัน้ สมรส(กรณีสาม-ีภรรยา) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

        - นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

          - กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
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- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีทีผู่เ้ยาวอ์ายุต า่กวา่ 20 ปี  

6.1 ขอสูตบิตัรตวัจรงิ 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 กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  

***หมายเหต:ุ กรณีผูเ้ยาว ์เอกสารท ัง้หมดตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษโดยกระทรวงตา่งประเทศ พรอ้มตรา

ประทบัเทา่น ัน้ โดยผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่แปลเอกสารตามจรงิ**** 

7. ท่านไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ 

ไดทุ้กเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำเชงเกนประเทศกรีซ 

(กรณุำกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เน่ืองจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน) 

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

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

                                            อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรุณำกรอก ช่ือตวั นำมสกลุ ท่ีอยู่(หำกต่ำงจำกผูข้อ) และสญัชำติของผูมี้อ ำนำจปกครอง/

ดแูลผู้เยำว ์……………………………………………………………………………………………………… 

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

11. ท่ีอยู่ / อีเมลข์องผูข้อ 

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

หมำยเลขโทรศพัท์.............................................................................................................. ...................................... 

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

13. ช่ือบริษทัหรือร้ำนค้ำ ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศพัท์  /  ส ำหรบันักเรียน นักศึกษำ กรณุำกรอกช่ือ ท่ีอยู่ของสถำบนั

ศึกษำ 

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

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

14. วีซ่ำเชงเกนท่ีเคยได้รบัในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
                  ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ตัง้แต่วนัท่ี........................................ ถึงวนัท่ี.............................................. 
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15. เคยถกูพิมพล์ำยน้ิวมือเพ่ือกำรขอวีซ่ำเชงเก้นก่อนหน้ำน้ี 
                  ไม่เคย   เคย  (กรณุำระบวุนัท่ี หำกทรำบ)................................................ 
 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ท่ำนเคยถกูปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่ 
        ไม่เคย                              เคย  (เหตผุลในกำรปฏิเสธ)................................................ 
17. ควำมรบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพ ำนักอยู่ของผูร้้องขอ 
    ตวัผูข้อวีซ่ำเอง                   มีผูอ่ื้นออกให้(เจ้ำบ้ำน/บริษทั/องคก์ร)  

          อื่นๆ (โปรดระบ)ุ   

ส่ิงท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ     ส่ิงท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ 

 เงินสด       

 เชค็เดินทำง      เงินสด 

 บตัรเครดิต     ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหำให้ 

 ช ำระค่ำท่ีพกัล่วงหน้ำแล้ว     ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดระหว่ำงพ ำนักมีผูอ้อกให้ 

 ช ำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแล้ว    ช ำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแล้ว 

 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ      อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    
 

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

หมำยเหต ุกำรอนุมติัวีซ่ำเป็นดลุพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทัเป็น

เพียงตวักลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เดินทำงเท่ำนัน้ 
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