
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอเธนส์ | วิหารพาร์เธนอน | วิหารแหง่เทพโพไซดอน | เกาะซานโตริน่ี |  

ลอ่งเรือทะเลสาบภเูขาไฟ | ประตชูยัเฮเดรียน 

 
 

 

     

GREECE SANTORINI’S SUNSET  

กรีซ 8 วัน 5 คืน 

 เดนิทาง เมษายน – กรกฎาคม 2563 

ราคาแนะนําเร่ิมต้นเพยีง   69,900.- 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน

เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

 

วันที่ 2 
ดูไบ – เอเธนส์ – จตุรัสซินตักมา – ประตูชัยเฮเดรียน – เมืองเก่า

ปลาก้า 
03.30 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK 377 

06.55 น. ถึงสนามบนิดไูบ เพ่ือเวะเปล่ียนเคร่ือง   

10.50 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเอเธอนส์ ประเทศกรีซ  โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เที่ยวบนิที่ EK 209 

15.00 น. ถึงสนามบินเอเธนส์ หลงัผ่านตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางเข้าสู่ตวัเมืองนําท่านเท่ียวชมเมืองเอเธนส์ 

(Athens) ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ท่ีตัง้ของรัฐสภาแห่งชาติ และอนสุรณ์ทหารนิรนาม ให้

ท่านแวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทําเนียบประธานาธิบดี ซึง่เดมิเป็นพระราชวงัหลวง จากนัน้ผ่านชมสนามกีฬา

โอลิมปิค (Pan Athenaic Olympic) ในอดีตใช้แข่งกีฬาเม่ือ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึง่ได้รับการบรูณะขึน้มา

ใหมแ่ละใช้ในการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิคเป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.1896 ถ่ายภาพกบัประตชัูยเฮเดรียน (Arch of 

Hadrian) และหอสมดุแห่งชาติ ศนูย์รวมของปราชญ์สมยัโบราณ นําท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าปลาก้า 

(Plaka) ยา่นเก่าแก่ซึง่ตัง้อยูเ่ชิงเขาอโครโปลสิ เคยเป็นยา่นท่ีพบปะของเหลา่บบุผาชน และนกัคดิของกรีซใน

อดีต ปัจจบุนัได้เป็นท่ีตัง้ของเหล่าพิพิธภณัฑ์ทางประวตัิศาสตร์ และอาร์ตแกลลอร่ีมากมาย ถนนซอกซอย

ของย่านนีมี้ขนาดเล็ก ปูด้วยหินก้อนคล้ายในอดีต บรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทําให้ท่านย้อน

ระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีต ท่ีมีบ้านเรือนหลงัเล็กๆปลกูติดกัน มีระเบียงเหล็กดดัสวยงามสไตล์นีโอคลาสิค 

พร้อมดอกไม้คละสี ท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆ โบสถ์ยคุไบเซนไทน์ มหาวิทยาลยัเก่า บางส่วนของประต ู

และกําแพงโบราณท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท่านจะสนกุไปกบัการช้อปปิง้สินค้าของท่ีระลกึจากกรีซมากมาย พร้อม

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ –เอเธนส์ – จตรัุสซนิตกัมา – ประตชูยัเฮเดรียน – เมืองเก่าปลาก้า 

วนัท่ี 3. อะโครโปลสิ – วิหารพาร์เธนอน – แหลมซเูนียน – วิหารแห่งเทพโพไซดอน 

วนัท่ี 4 เอเธนส์ – เกาะซานโตริน่ี – หาดเรดบีช – ชมพระอาทิตย์ตก ณ หมูบ้่านเอีย 

วนัท่ี 5. ลอ่งเรือทะเลสาบภเูขาไฟ – ถนนโกลด์สตรีท 

วนัท่ี 6. อิสระให้ทา่นได้เดนิเลน่ถ่ายรูปตามอธัยาศยั – นัง่เรือเฟอร์ร่ีสูก่รุงเอเธนส์ 

วนัท่ี 7. เอเธนส์ – OUTLET – ดไูบ 

วนัท่ี 8. ดไูบ – กรุงเทพฯ  

 



ผลิตภณัฑ์ท่ีทําจากนํา้มนัมะกอก (ผลผลิตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของกรีซ) อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวด

ผม เคร่ืองเงินและทองท่ีเป็นลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมต่างๆ อาทิ เคร่ืองปัน้ดินเผา รูปปัน้

แกะสลกั ภาพวาดและอ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่าน เดนิเลน่เท่ียวชมจนถึงยามพลบค่ําตามอธัยาศยั 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก เข้าสู่ที่พกั โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 3 
อะโครโปลิส – วหิารพาร์เธนอน – แหลมซูเนียน – วหิารแห่งเทพโพไซ

ดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่อะโครโปลิส (Acropolis) นําท่านเข้าชมวิหารพาร์เธนอน (Parthenon) วิหารท่ีสร้างขึน้

เม่ือ 400 ปี ก่อนคริสตกาลเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนา (Athena) ในฐานะเป็นเทพีผู้ พิทักษ์กรุง

เอเธนส์ สมัผสัความยิ่งใหญ่อลงัการของวิหารท่ีสร้างด้วยหินออ่นทัง้หลงั ภายในวหิารมีรูปปัน้เทพีอธีนา ซึง่มี

ความสงูถึง 12 เมตร ปัจจบุนัวิหารแห่งนี ้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกท่ีสร้างขึน้ใน

ยคุคลาสสกิ ท่ีงดงาม และสมบรูณ์ท่ีสดุในโลก 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมือง 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่แหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพ่ือนําท่านชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of 

Poseidon) หรือเทพเนปจนู เทพแห่งมหาสมทุรหรือท้องทะเล หนึ่งในวิหารท่ีเล่ืองช่ือท่ีสดุของกรีซ วิหารแห่ง

นีต้ัง้อยูต่รงปลายหน้าผา สร้างขึน้เม่ือ 400 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตชาวกรีกท่ีจะต้องเดนิเรือสูท่ะเลใหญ่และ

จะต้องมาบวงสรวงขอพรให้เดนิทางปลอดภยั ศลิปะ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทยีบเท่า 

 



วันที่ 4 
เอเธนส์ – เกาะซานโตริน่ี – หาดเรดบีช – ชมพระอาทิตย์ตก ณ หมู่

บ้านเอีย 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางด้วยเรือเฟอร์ร่ีเพ่ือมุ่งหน้าสู่เกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะซึ่งงดงามดัง่สรวงสวรรค์ 

เกาะแห่งนีมี้ขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 ก.ม. มีช่ือเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส 

(Cyclades) มีชาวกรีกอาศยัอยู่บนเกาะเพียงหม่ืนกว่าคน งดงามโรแมนติก ด้วยกลุม่บ้านเรือนทรงกระบอก

สีขาวสะอาดตา ยอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้าต่าง งดงามดัง่ภาพใน

โปสการ์ดท่องเท่ียว เกาะแห่งความมหศัจรรย์น่าเหลือเช่ือระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาติ วิถีชีวิตคนพืน้เมืองซึง่

สร้างบ้านบนเกาะภเูขาไฟ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย นําท่านสมัผสัมหศัจรรย์ความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตริน่ี ท่ีไม่เพียงมีแตห่าดทรายสีขาวงดงาม 

และยงัมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีดําของ หาดเรดบีช (RedBeach) หาดแห่งนีต้ัง้อยู่ในบริเวณอโครติริ 

(Akrotiri) เขตโบราณคดีอันเก่าแก่ตํานานแห่งทฤษฎีแอตแลนตีสอาณาจักรท่ีไม่มีตวัตนของเพลโต เป็น

โบราณสถานท่ีโดดเด่นท่ีสดุบนเกาะแห่งนี ้ท่ีมีการพบหลกัฐานว่ามีคนพกัอาศยัตัง้แต่ปลายยคุหินใหม่ ราว 

4,000 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงช่วงต้นของยคุสําริด นําท่านเดินทางสู่ Perissa Beach เป็นหาดท่ีมีจดุเดน่คือ

ถกูปกคลมุด้วยหินกรวดสีดําทําให้ดเูเปลกตากว่าหาดทรายท่ีเราเคยเห็นทัว่ไประหว่างทางท่านจะพบกบัเเป

ลงไร่องุ่นโดยองุ่นท่ีน่ีจะปลกูเป็นพุม่เตีย้ๆเพราะลมเเรงเเละท่ีน่ีจะไมมี่การรดนํา้เพราะหมอกยามเช้าให้ความ

ชุ่มชืน้เพียงพอตอ่ต้นไม้อยู่เเล้ว นําท่านชมหมู่บ้าน Pyrgos ซึง่เป็นหมู่บ้านท่ีคนท้องถ่ินเดิมของชาวซานโตริ

น่ีอยู่อาศยักัน และนําท่าน แวะชิมไวน์ท่ี Santo Winery ท่ีน่ีมีไวน์ให้ท่านเลือกชิมหลากหลายราคาไม่เเพ

งเเถมรสชาตินุ่มลิน้ท่ีไม่ควรพลาดลิม้ลองและควรค่าแก่การนํากลบัไปเป็นของฝากอีกด้วย จนได้เวลาอนั

สมควร นําท่านสมัผสับรรยากาศสดุโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกท่ี เอีย (OIA) จดุชมพระอาทิตย์ตก

ดินท่ีสวยท่ีสุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์สีแสงสด ริว้สีแดงเจือสีม่วงส้มของท้องฟ้าเหนือท้อง



ทะเลสีฟา้ครามสดุลกูหลูกูตา ความงามเกินกวา่คําบรรยายใดๆ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ที่พัก เข้าสู่ที่พกั โรงแรม SANTORINI PALACE หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 5 ล่องเรือทะเลสาบภเูขาไฟ – ถนนโกลด์สตรีท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านขึน้รถเคเบิล้คาร์ ชมความงามของเกาะจากมมุสงูและเก่าแก่ของชาวกรีกลงจากเขา นําท่านสัมผัส

ประสบการณ์สนุกสนานโดยเลือกน่ังลา (Donky) พาหนะที่โด่งดัง นําท่านล่องเรือในทะเลสาบภเูขา

ไฟ (Santorini Volcano) ท่ีสวยงามแปลกตา อนัเกิดจากการระเบดิตวัของภเูขาไฟระเบดิ และการยบุตวัของ

เกาะ เรือจะนําท่านสู่ บริเวณบ่อนํา้พุร้อนเพ่ือได้ให้สัมผัสความงามของนํา้ทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดง

แปลกตาด้วยแร่กํามะถนั อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวบริเวณรอบทะเลสาบ เพ่ือถ่ายรูปบ้านเชิงเขาอนัสวยงาม

ของเกาะซานโตรินีจากจดุชมวิวท่ีดีท่ีสดุ จนได้เวลาอนัสมควร จากนัน้นําท่านลอ่งเรือกลบัสูเ่กาะซานโตริน่ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย อิสระให้ท่านเดินชมถนน VIA D’ORO (Gold Street) ตลอดสองข้างทาง ท่ีเรียงรายไป ด้วยร้านค้าของท่ี

ระลกึของกรีซ ทัง้นาฬิกา, เคร่ืองประดบั, สร้อยคอของตกแตง่บ้านต่างๆมากมาย เดินลดัเลาะไป ตามตรอก

ซอกซอย ท่านจะพบกบัความนา่รักของร้านค้าตา่งๆผนวกกบคัวามงดงามของทศนีัยภาพภเูขาและทะเลแห่ง

เมืองฟิร่า หรือแวะนัง่ด่ืมกาแฟพร้อมละเลียดความงามของธรรมชาตอินัน่าทึง่ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม SANTORINI PALACE หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 6 
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย – น่ังเรือเฟอร์ร่ีสู่กรุง

เอเธนส์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อสิระให้ท่านได้พักผ่อนอริยาบท สมัผสับรรยากาศอนังดงามของเกาะสวรรค์และแสนบริสทุธ์ิท่ีเป็นท่ีนิยม

ของคนทัว่โลกแบบเตม็ตามใจท่านต้องการ 

กลางวัน รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

บ่าย นําท่านนั่งเรือเฟอร์ร่ีสู่กรุงเอเธนส์ (Athens) (ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง) (ในกรณ่ีที่ เรือด่วนเต็มทาง

บริษัทจะปรับไปน่ังเรือโดยสารปกตแิทนซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 8-9 ช่ัวโมง) 

คํ่า รับประทานอาหรค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

ที่พัก เข้าสู่ที่พกั โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 7 เอเธนส์ – OUTLET – ดไูบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Athens Outlet ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย 



อ า ทิ  เ ช่ น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 

GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย นําเดนิทางสู ่สนามบนิเอเธนส์ เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือก

ซือ้สนิค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

18.05 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมิเรสต์ เที่ยวบนิที่  EK 210 

23.35 น. ถึงสนามบนิดไูบรอเปล่ียนเคร่ือง เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

  

วันที่ 8  ดไูบ – กรุงเทพฯ  
02.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรสต์ เที่ยวบนิที่  EK 384 

 **คณะเดนิทางวนัท่ี 08 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 02.50 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.30 น.** 

12.15 น. คณะเดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

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

 

 

 

ราคาแนะนําเร่ิมต้นเพยีง  

GREECE SANTORINI’S SUNSET 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบนิอมิเิรตส์ (EK) 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

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.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

 

 

 



เงื่อนไขการให้บริการ  

1. ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 

2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซ่า ภายใน  3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ

3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่อ่ 

จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 

 

 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดนิทาง 

2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเชน่  คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่นํา้หนกั

เกินจากทางสายการบนิกําหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก

โรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศกรีซ (ผู้ ย่ืนวีซา่ต้องชําระเงินตรงกบัสถานทตู ในวนัย่ืนวีซา่ จํานวนเงินโดยประมาณ 2,300 

บาท) 

6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (18 ยโูร) 

7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง

บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซา่ได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางท่ีศกึษาหรือทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซา่ด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพํานกั

หรือศกึษาอยูเ่ท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต่ํากวา่ 6 เดือน   

5. ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนคําร้องขอทําหนงัสือเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ให้กบัทางบริษัท

ด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการย่ืนคําร้องขอวีซา่ และจํานวนหน้าหนงัสือ

เดนิทาง ต้องเหลือวา่งสําหรับตดิวีซา่ไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า 

6. ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 

และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
 

 

 

 



ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนัง่พร้อมชําระเงินมดัจําคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สาย

การบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน

กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตฉูุกเฉินได้ (นํา้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ

อํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 

1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําให้คณะเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน

คณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือน

การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมใน

การมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคา่ตัว๋

เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 

9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง

โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต่ํา 



3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่มี

อา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (กรซี) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัทาํการ  



ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง
ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 

2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ 

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน 

นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่า
จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอ
วซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้กาํหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ 

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย์
ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป  สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ี
โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในสมดุบญัช ีอพัเดทไมเ่กนิ 20 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชี

ตอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน หลังจากธนาคารออกให ้ ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนักบับัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4.1 ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี

(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ย



ให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลา

ดําเนนิงานประมาณ 3 วัน ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน หลังจากธนาคารออกให ้

     3.4.2 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้

     3.4.3 เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์จะตอ้งเป็นผูท้ีส่ามารถพสิจูนค์วามสมัพันธก์นัไดเ้ทา่นัน้ ดังนี ้สตูบิตัร(กรณี
เป็นพอ่ แม ่ลกู)เทา่น ัน้ สมรส(กรณีสาม-ีภรรยา) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนด
ทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน  

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

        - นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ําลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

          - กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 20) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีทีผู่เ้ยาวอ์ายตุํา่กวา่ 20 ปี  

6.1 ขอสตูบิตัรตวัจรงิ และ สําเนา 1 ชุด 

6.2 ใบยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและชดเชยคา่เสยีหายที่

อาจเกดิขึน้ โดยคดัจากอําเภอตน้สงักดั (ถงึแมจ้ะเดนิทางไปกบับดิา – มารดา) 

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

6.4 กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง



 

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัด
หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนา
บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย
ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  

***หมายเหต:ุ กรณีผูเ้ยาว ์เอกสารท ัง้หมดตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษโดยกระทรวงตา่งประเทศ พรอ้มตรา

ประทบัเทา่น ัน้ โดยผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่แปลเอกสารตามจรงิ**** 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ 

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศกรีซ 

(กรณุากรอกข้อมลูให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

ช่ือ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………… 

3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 

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

5. สถานท่ีเกิด………………………………………………………………………………………… 

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



7. สญัชาติปัจจบุนั ...............................สญัชาติโดยกาํเนิด หากต่างจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน                แต่งงานไม่จดทะเบียน 

                                      หย่า                                แยกกนัอยู่                       หม้าย 

                                            อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ท่ีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อาํนาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์……………………………………………………………………………………………………… 

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

11. ท่ีอยู่ / อีเมลข์องผูข้อ 

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

หมายเลขโทรศพัท.์................................................................................................................................................... 

12. อาชีพปัจจบุนั......................................................................................................................................................... 

13. ช่ือบริษทัหรือร้านค้า ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  สาํหรบันักเรียน นักศึกษา กรณุากรอกช่ือ ท่ีอยู่ของสถาบนั

ศึกษา 

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

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

14. วีซ่าเชงเกนท่ีเคยได้รบัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

                  ไม่เคย 

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

15. เคยถกูพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรณุาระบวุนัท่ี หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

        ไม่เคย                              เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาํรงชีพระหว่างการเดินทางและพาํนักอยู่ของผูร้้องขอ 

    ตวัผูข้อวีซ่าเอง                   มีผูอ่ื้นออกให้(เจ้าบ้าน/บริษทั/องคก์ร)  

          อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ   

ส่ิงท่ีช่วยในการดาํรงชีพ     ส่ิงท่ีช่วยในการดาํรงชีพ 



 เงินสด       

 เชค็เดินทาง      เงินสด 

 บตัรเครดิต     ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหาให้ 

 ชาํระค่าท่ีพกัล่วงหน้าแล้ว     ค่าใช้จ่ายทัง้หมดระหว่างพาํนักมีผูอ้อกให้ 

 ชาํระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ชาํระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ    

 

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

หมายเหต ุการอนุมติัวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทัเป็นเพียง

ตวักลางและคอยบริการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ 

 

 


