GREECE SANTORINI’S SUNSET
กรี ซ 8 วัน 5 คืน
เดินทาง เมษายน – กรกฎาคม 2563
เอเธนส์ | วิหารพาร์ เธนอน | วิหารแห่งเทพโพไซดอน | เกาะซานโตริ นี่ |
ล่องเรื อทะเลสาบภูเขาไฟ | ประตูชยั เฮเดรี ยน

ราคาแนะนําเริ่มต้ นเพียง

69,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. ดูไบ –เอเธนส์ – จตุรัสซินตักมา – ประตูชยั เฮเดรี ยน – เมืองเก่าปลาก้ า
วันที่ 3. อะโครโปลิส – วิหารพาร์ เธนอน – แหลมซูเนียน – วิหารแห่งเทพโพไซดอน
วันที่ 4 เอเธนส์ – เกาะซานโตริ นี่ – หาดเรดบีช – ชมพระอาทิตย์ตก ณ หมูบ่ ้ านเอีย
วันที่ 5. ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ – ถนนโกลด์สตรี ท
วันที่ 6. อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย – นัง่ เรื อเฟอร์ รี่สกู่ รุงเอเธนส์
วันที่ 7. เอเธนส์ – OUTLET – ดูไบ
วันที่ 8. ดูไบ – กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
23.30 น.

วันที่ 2
03.30 น.
06.55 น.
10.50 น.
15.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน
เอมิเรตส์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก

ดู ไ บ – เอเธนส์ – จตุ รั ส ซิ น ตั ก มา – ประตู ชั ย เฮเดรี ย น – เมื อ งเก่ า
ปลาก้ า

ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377
ถึงสนามบินดูไบ เพื่อเวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงเอเธอนส์ ประเทศกรี ซ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 209
ถึงสนามบินเอเธนส์ หลังผ่านตรวจคนเข้ าเมือง นําท่านเดินทางเข้ าสู่ตวั เมืองนําท่านเที่ยวชมเมืองเอเธนส์
ั้
ฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม ให้
(Athens) ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตงของรั
ท่านแวะถ่ายภาพบริเวณหน้ าทําเนียบประธานาธิบดี ซึง่ เดิมเป็ นพระราชวังหลวง จากนันผ่
้ านชมสนามกีฬา
โอลิมปิ ค (Pan Athenaic Olympic) ในอดีตใช้ แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปี ก่อนคริ สตกาล ซึง่ ได้ รับการบูรณะขึ ้นมา
ใหม่และใช้ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ คเป็ นครัง้ แรกในปี ค.ศ.1896 ถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (Arch of
Hadrian) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์ สมัยโบราณ นําท่านเดินทางสู่ ย่ านเมืองเก่ าปลาก้ า
้ เ่ ชิงเขาอโครโปลิส เคยเป็ นย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชน และนักคิดของกรี ซใน
(Plaka) ย่านเก่าแก่ซงึ่ ตังอยู
อดีต ปั จจุบนั ได้ เป็ นที่ตงของเหล่
ั้
าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ และอาร์ ตแกลลอรี่ มากมาย ถนนซอกซอย
ของย่านนีม้ ีขนาดเล็ก ปูด้วยหินก้ อนคล้ ายในอดีต บรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้ าจะทําให้ ท่านย้ อน
ระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีต ที่มีบ้านเรื อนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิค
พร้ อมดอกไม้ คละสี ท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้ างเล็กๆ โบสถ์ ยคุ ไบเซนไทน์ มหาวิทยาลัยเก่า บางส่วนของประตู
และกําแพงโบราณที่ยงั หลงเหลืออยู่ ท่านจะสนุกไปกับการช้ อปปิ ง้ สินค้ าของที่ระลึกจากกรี ซมากมาย พร้ อม

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
ที่พัก

ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนํ ้ามันมะกอก (ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของกรี ซ) อาทิเช่น สบู่ ครี มทาผิว ครี มสระ/นวด
ผม เครื่ องเงินและทองที่ เป็ นลวดลายกรี กโบราณ และงานหัตถกรรมต่างๆ อาทิ เครื่ องปั น้ ดินเผา รู ปปั น้
แกะสลัก ภาพวาดและอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ ท่าน เดินเล่นเที่ยวชมจนถึงยามพลบคํ่าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้ าสู่ท่ พ
ี กั โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเท่ า

อะโครโปลิส – วิหารพาร์ เธนอน – แหลมซูเนียน – วิหารแห่ งเทพโพไซ
ดอน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่อะโครโปลิส (Acropolis) นําท่านเข้ าชมวิหารพาร์ เธนอน (Parthenon) วิหารที่สร้ างขึ ้น
เมื่ อ 400 ปี ก่ อ นคริ ส ตกาลเพื่ อเป็ น การเฉลิม ฉลองเทพี อ ธี น า (Athena) ในฐานะเป็ น เทพี ผ้ ูพิ ทัก ษ์ ก รุ ง
เอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้ างด้ วยหินอ่อนทังหลั
้ ง ภายในวิหารมีรูปปั น้ เทพีอธีนา ซึง่ มี
ความสูงถึง 12 เมตร ปั จจุบนั วิหารแห่งนี ้ ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมชิ ้นเอกของโลกที่สร้ างขึ ้นใน
ยุคคลาสสิก ที่งดงาม และสมบูรณ์ที่สดุ ในโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื ้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่แหลมซูเนี ยน (Cape Sounion) เพื่อนําท่านชมวิหารแห่ งเทพโพไซดอน (Temple of
Poseidon) หรื อเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทรหรื อท้ องทะเล หนึ่งในวิหารที่เลื่องชื่อที่สดุ ของกรี ซ วิหารแห่ง
นี ้ตังอยู
้ ต่ รงปลายหน้ าผา สร้ างขึ ้นเมื่อ 400 ปี ก่อนคริสตกาล ในอดีตชาวกรี กที่จะต้ องเดินเรื อสูท่ ะเลใหญ่และ
จะต้ องมาบวงสรวงขอพรให้ เดินทางปลอดภัย ศิลปะ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเท่ า

เอเธนส์ – เกาะซานโตริ น่ ี – หาดเรดบี ช – ชมพระอาทิต ย์ ต ก ณ หมู่
วันที่ 4
บ้ านเอีย
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางด้ วยเรื อเฟอร์ รี่เพื่อมุ่งหน้ าสู่เกาะซานโตริ นี (SANTORINI) เกาะซึ่งงดงามดัง่ สรวงสวรรค์
เกาะแห่งนี ม้ ี ขนาดเล็กโดยมี ความยาวเพี ยง 18 ก.ม. มี ชื่อเสียงโด่งดังเป็ นอัน ดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส
(Cyclades) มีชาวกรี กอาศัยอยู่บนเกาะเพียงหมื่นกว่าคน งดงามโรแมนติก ด้ วยกลุม่ บ้ านเรื อนทรงกระบอก
สีขาวสะอาดตา ยอดโบสถ์ ทรงโดมรายล้ อมรอบด้ วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้ าต่าง งดงามดัง่ ภาพใน
โปสการ์ ดท่องเที่ยว เกาะแห่งความมหัศจรรย์น่าเหลือเชื่อระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ วิถีชีวิตคนพื ้นเมืองซึง่
สร้ างบ้ านบนเกาะภูเขาไฟ

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านสัมผัสมหัศจรรย์ความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตริ น่ี ที่ไม่เพียงมีแต่หาดทรายสีขาวงดงาม
และยังมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็ นสีดําของ หาดเรดบีช (RedBeach) หาดแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ในบริเวณอโครติริ
(Akrotiri) เขตโบราณคดีอันเก่าแก่ตํานานแห่งทฤษฎีแอตแลนตีสอาณาจักรที่ ไม่มี ตวั ตนของเพลโต เป็ น
โบราณสถานที่โดดเด่นที่สดุ บนเกาะแห่งนี ้ ที่มีการพบหลักฐานว่ามีคนพักอาศัยตังแต่
้ ปลายยุคหินใหม่ ราว
4,000 ปี ก่อนคริ สตกาล จนถึงช่วงต้ นของยุคสําริ ด นําท่านเดินทางสู่ Perissa Beach เป็ นหาดที่มีจดุ เด่นคือ
ถูกปกคลุมด้ วยหินกรวดสีดําทําให้ ดเู เปลกตากว่าหาดทรายที่เราเคยเห็นทัว่ ไประหว่างทางท่านจะพบกับเเป
ลงไร่องุ่นโดยองุ่นที่นี่จะปลูกเป็ นพุม่ เตี ้ยๆเพราะลมเเรงเเละที่นี่จะไม่มีการรดนํ ้าเพราะหมอกยามเช้ าให้ ความ
ชุ่มชื ้นเพียงพอต่อต้ นไม้ อยู่เเล้ ว นําท่านชมหมู่บ้าน Pyrgos ซึง่ เป็ นหมู่บ้านที่คนท้ องถิ่นเดิมของชาวซานโตริ
นี่อยู่อาศัยกัน และนําท่าน แวะชิมไวน์ ที่ Santo Winery ที่นี่มีไวน์ ให้ ท่านเลือกชิมหลากหลายราคาไม่เเพ
งเเถมรสชาตินุ่มลิ ้นที่ไม่ควรพลาดลิ ้มลองและควรค่าแก่การนํากลับไปเป็ นของฝากอีกด้ วย จนได้ เวลาอัน
สมควร นําท่านสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกที่ เอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตย์ตก
ดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ ชมภาพพระอาทิตย์สีแสงสด ริ ว้ สีแดงเจือสีม่วงส้ มของท้ องฟ้าเหนือท้ อง

คํ่า
ที่พัก

ทะเลสีฟา้ ครามสุดลูกหูลกู ตา ความงามเกินกว่าคําบรรยายใดๆ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข้ าสู่ท่ พ
ี กั โรงแรม SANTORINI PALACE หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5 ล่ องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ – ถนนโกลด์ สตรีท
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านขึ ้นรถเคเบิ ้ลคาร์ ชมความงามของเกาะจากมุมสูงและเก่าแก่ของชาวกรี กลงจากเขา นําท่ านสัมผัส
ประสบการณ์ สนุกสนานโดยเลือกนั่งลา (Donky) พาหนะที่โด่ งดัง นําท่านล่ องเรื อในทะเลสาบภูเขา
ไฟ (Santorini Volcano) ที่สวยงามแปลกตา อันเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิด และการยุบตัวของ
เกาะ เรื อจะนํ าท่านสู่ บริ เวณบ่อนํ า้ พุร้อนเพื่ อได้ ให้ สัมผัสความงามของนํ า้ ทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดง
แปลกตาด้ วยแร่กํามะถัน อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวบริ เวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปบ้ านเชิงเขาอันสวยงาม
ของเกาะซานโตรินีจากจุดชมวิวที่ดีที่สดุ จนได้ เวลาอันสมควร จากนันนํ
้ าท่านล่องเรื อกลับสูเ่ กาะซานโตรินี่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
อิสระให้ ท่านเดินชมถนน VIA D’ORO (Gold Street) ตลอดสองข้ างทาง ที่เรี ยงรายไป ด้ วยร้ านค้ าของที่
ระลึกของกรี ซ ทังนาฬ
้ ิกา, เครื่ องประดับ, สร้ อยคอของตกแต่งบ้ านต่างๆมากมาย เดินลัดเลาะไป ตามตรอก
ซอกซอย ท่านจะพบกับความน่ารักของร้ านค้ าต่างๆผนวกกบัความงดงามของทศันียภาพภูเขาและทะเลแห่ง
เมืองฟิ ร่า หรื อแวะนัง่ ดื่มกาแฟพร้ อมละเลียดความงามของธรรมชาติอนั น่าทึง่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม SANTORINI PALACE หรือเทียบเท่ า

อิ ส ระให้ ท่ า นได้ เดิ น เล่ น ถ่ า ยรู ป ตามอั ธ ยาศั ย – นั่ งเรื อ เฟอร์ รี่ สู่ ก รุ ง
วันที่ 6
เอเธนส์
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย
คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
อิสระให้ ท่านได้ พักผ่ อนอริยาบท สัมผัสบรรยากาศอันงดงามของเกาะสวรรค์และแสนบริสทุ ธิ์ที่เป็ นที่นิยม
ของคนทัว่ โลกแบบเต็มตามใจท่านต้ องการ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นํ าท่านนั่งเรื อเฟอร์ รี่สู่กรุ งเอเธนส์ (Athens) (ใช้ เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง) (ในกรณี่ ท่ ีเรื อด่ วนเต็มทาง
บริษัทจะปรั บไปนั่งเรือโดยสารปกติแทนซึ่งจะใช้ เวลาประมาณ 8-9 ชั่วโมง)
รับประทานอาหรคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
เข้ าสู่ท่ พ
ี กั โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเท่ า

วันที่ 7 เอเธนส์ – OUTLET – ดูไบ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Athens Outlet ให้ เวลาท่านได้ อิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมมากมาย

กลางวัน
บ่ าย
18.05 น.
23.35 น.

อ า ทิ เ ช่ น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS,
GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําเดินทางสู่ สนามบินเอเธนส์ เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือก
ซื ้อสินค้ าในร้ านค้ าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK 210
ถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่ อง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง

วันที่ 8 ดูไบ – กรุ งเทพฯ
02.50 น.
12.15 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK 384
**คณะเดินทางวันที่ 08 มิ.ย. 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 02.50 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.30 น.**
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
********************************************************************************************************************

ราคาแนะนําเริ่มต้ นเพียง
GREECE SANTORINI’S SUNSET 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินอิมเิ รตส์ (EK)
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

09 – 16 เม.ย. 63
75,900.75,900.75,900.47,400.25 เม.ย. – 02 พ.ย. 63
72,900.72,900.72,900.49,900.18 – 25 พ.ค. 63
69,900.69,900.69,900.46,900.08 – 15 มิ.ย. 63
72,900.72,900.72,900.49,900.25 ก.ค. – 01 ส.ค. 63
76,900.76,900.76,900.51,400.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ
14,900.14,900.14,900.17,900.19,900.-

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริ การนีร้ วม
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่ อ่
จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู ก ค้ า ท่ า นใดสนใจ ซื อ้ ประกั น การเดิ น ทางสํ า หรั บ ครอบคลุ ม เรื่ องสุ ข ภาพสามารถสอบถามข้ อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จา่ ย 3 %

อัตราค่ าบริ การนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํ ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจาก
โรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้
ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศกรี ซ (ผู้ยื่นวีซา่ ต้ องชําระเงินตรงกับสถานทูต ในวันยื่นวีซา่ จํานวนเงินโดยประมาณ 2,300
บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร)

เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1. การพิ จารณาวีซ่าเป็ น ดุล ยพิ นิ จ ของสถานทูต มิ ใช่บ ริ ษั ท ทัว ร์ การเตรี ย มเอกสารที่ ดี และถูก ต้ องจะช่วยให้ ก าร
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
2. กรณี ท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ ได้
3. สําหรับผู้เดินทางที่ศกึ ษาหรื อทํางานอยู่ตา่ งประเทศ จะต้ องดําเนินเรื่ องการขอวีซา่ ด้ วยตนเองในประเทศที่ตนพํานัก
หรื อศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วตํ่ากว่า 6 เดือน
5. ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคําร้ องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กบั ทางบริษัท
ด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้ องขอวีซา่ และจํานวนหน้ าหนังสือ
เดินทาง ต้ องเหลือว่างสําหรับติดวีซา่ ไม่ตํ่ากว่า 3 หน้ า
6. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ
้
และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สํารองที่นงั่ พร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่
เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผู้ที่ จะนั่งต้ องมี คุณ สมบัติตรงตามที่ สายการบิ น
กํ าหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่ มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่น ได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบิน มีปัญ หา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นํา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ูที่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่ บริ ษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยื่นวีซา่ / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋
เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1.

2.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตาํ่

3.
4.

กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มี
อ่างอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (กรีซ)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 15 ว ันทําการ

่ แสดงตนทีศ
่
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทาง
ธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย
1. หน ังสอ
้
ื เดินทางจะต ้องไม่ชาํ รุด
2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืน
(หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)

ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พําน ักอยูต
่ า่ งประเทศ, ทํางานอยูต
่ า่ งประเทศ หรือน ักเรียน
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่า
จะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอ
่ ในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนีร้ วมไปถึงผูเ้ ดินทางทีถ
วีซา
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***

ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
้ หลังขาวเท่านัน
้
่ อนแทคเลนส ์ รูป
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใสค
ไม่เลอะหมึก)
้ า่ ยเอง
3. หล ักฐานการเงิน กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
้ า่ ยเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
ธรรมดาของธนาคารทั่วไป สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสําเนา ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญช ี
โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในสมุดบัญช ี อัพเดทไม่เกิน 20 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และบัญช ี
ี้ จง
ี่ ไี ม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น STATEMENT พร ้อมทําจดหมายชแ
ต ้องมีครบทุกเดือน ในกรณีทม
ี าทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่มใหม่)
3.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสําเนาสมุดบัญชม
3.3

ื ร ับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต ้องสะกดชอ
ื่ -สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
หน ังสอ

ี อมทรัพย์ในข ้อ 3.1
ออกมาไม่เกิน 1 เดือน หลังจากธนาคารออกให ้ ต ้องเป็ นบัญชเี ดียวกันกับบัญชอ
้ า่ ยเอง
3.4 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
ื่ เจ ้าของบัญช ี
3.4.1 ต ้องทํา BANK GUARANTEE ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชอ
ื่ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต และบุคคลทีเ่ จ ้าของบัญชอ
ี อกค่าใชจ่้ าย
(บุคคลทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย) ต ้องสะกดชอ

ื่ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต กรุณายืน
้
ให ้ (ผู ้เดินทาง) ต ้องสะกดชอ
่ ขอจาก ธนาคาร่ลวงหน ้า โดยใชเวลา
ดําเนินงานประมาณ 3 วัน ออกมาไม่เกิน 1 เดือน หลังจากธนาคารออกให ้
3.4.2 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ของบุคคลทีอ
่ อกค่าใชจ่้ ายให ้
ั พันธ์ จะต ้องเป็ นผู ้ทีส
ั พันธ์กน
3.4.3 เอกสารพิสจ
ู น์ความสม
่ ามารถพิสจ
ู น์ความสม
ั ได ้เท่านัน
้ ดังนี้ สูตบ
ิ ัตร(กรณี
เป็ นพ่อ แม่ ลูก)เท่านน
้ั สมรส(กรณีสามี-ภรรยา)

ี ด
ี ากประจํา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทํางาน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น อายุไม่เกิน 3
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

ี้ จงการทํางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญาเชา่ ที่ โฉนด
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
ทีด
่ น
ิ เป็ นต ้น

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนังสอ
่ ทํางาน

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชคํ้ าว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
- น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ ําลังศก
่ื -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชคํ้ าว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
- กรณีทเี่ กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรข ้าราชการบํานาญมาด ้วย
5. เอกสารสว่ นต ัว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ต
ั ร(กรณีเด็กอายุตํา่ กว่า 20)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีทผ
ี่ เู ้ ยาว์อายุตา
ํ่ กว่า 20 ปี
6.1

ขอสูตบ
ิ ัตรต ัวจริง และ สําเนา 1 ชุด

6.2

้ า่ ยและชดเชยค่าเสย
ี หายที่
ใบยินยอมให้ผเู ้ ยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยมีการร ับรองค่าใชจ
ั ัด (ถึงแม้จะเดินทางไปก ับบิดา – มารดา)
้ โดยค ัดจากอําเภอต้นสงก
อาจเกิดขึน

6.3

ื่ – นามสกุล ต ัวจริง และ สําเนา 1 ชุด (หากเคยมีการเปลีย
ื่ -นามสกุล)
ใบเปลีย
่ นชอ
่ นชอ

6.4

กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา

-

ื ยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสงั กัด (โดยมารดาจะต ้อง
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสอ

ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
คัดหนังสอ
พาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-

ื ยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้องคัด
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
หนังสอ
พาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสอ
ิ ยอมให ้บุ
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสงั กัด พร ้อมแนบสําเนา
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
บัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ าย
ใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
กรณีเด็กอายุตา
ํ่ กว่า 20 ปี บิดา-มารดาลงชอ

***หมายเหตุ: กรณีผเู ้ ยาว์ เอกสารทงหมดต้
ั้
องแปลเป็นภาษาอ ังกฤษโดยกระทรวงต่างประเทศ พร้อมตรา
ประท ับเท่านน
ั้ โดยผูเ้ ดินทางต้องร ับผิดชอบค่าแปลเอกสารตามจริง****
7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร ้องขอวีซา่ เท่านั น
้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศกรีซ
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริง เนื่ องจากจะมีผลต่อการพิ จารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดิ นทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………
2. นามสกุลตอนเกิ ด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิ ด…………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิ ด…………………………………………………………………………………………
6. ประเทศที่เกิ ด……………………………………………………………………………………

7. สัญชาติ ปัจจุบนั ...............................สัญชาติ โดยกําเนิ ด หากต่างจากปัจจุบนั …………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิ ง
โสด

แต่งงาน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

แยกกันอยู่

หม้าย

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณี เป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติ ของผูม้ ีอาํ นาจปกครอง/
ดูแลผูเ้ ยาว์ ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
11. ที่อยู่ / อีเมล์ของผูข้ อ

………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์....................................................................................................................................................
12. อาชีพปัจจุบนั .........................................................................................................................................................
13. ชื่อบริ ษทั หรือร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบัน
ศึกษา

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงั ้ แต่วนั ที่........................................ ถึงวันที่..............................................

15. เคยถูกพิ มพ์ลายนิ้ วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้ านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า

16. ท่านเคยถูกปฏิ เสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิ เสธ)................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดิ นทางและพํานักอยู่ของผูร้ ้องขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง

มีผอ้ ู ื่นออกให้(เจ้าบ้าน/บริ ษทั /องค์กร)
อื่นๆ (โปรดระบุ)

สิ่ งที่ช่วยในการดํารงชีพ

สิ่ งที่ช่วยในการดํารงชีพ

เงิ นสด
เช็คเดิ นทาง

เงิ นสด

บัตรเครดิ ต

ที่พกั ที่มีผจ้ ู ดั หาให้

ชําระค่าที่พกั ล่วงหน้ าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพํานักมีผอู้ อกให้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน้ าแล้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน้ าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)
************************************************

หมายเหตุ การอนุมตั ิ วีซ่าเป็ นดุลพิ นิจของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้ สิ้ น ทัง้ นี้ บริ ษทั เป็ นเพียง
ตัวกลางและคอยบริ การอํานวยความสะดวกให้แก่ผเ้ ู ดิ นทางเท่านัน้

