GREECE SANTORINI’S SUNSET
กรีซ 8 วัน 5 คืน
เดินทาง เมษายน – กรกฎาคม 2563
เอเธนส์ | วิหารพาร์ เธนอน | วิหารแห่งเทพโพไซดอน | เกาะซานโตริ นี | ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ | ประตูชยั เฮเดรี ยน

ราคาแนะนาเพียง

66,900.1

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. ดูไบ –เอเธนส์ – จัตรุ ัสซินตักมา – ประตูชยั เฮเดรี ยน – เมืองเก่าปลาก้ า
วันที่ 3. อะโครโปลิส – วิหารพาร์ เธนอน – แหลมซูเนียน – วิหารแห่งเทพโพไซดอน
วันที่ 4 เอเธนส์ – เกาะซานโตรินี – หาดเรดบีช – ชมพระอาทิตย์ตก ณ หมูบ่ ้ านเอีย
วันที่ 5. ล่องเรื อทะเลสาบภูเขาไฟ – 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.

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

ดูไบ – เอเธนส์ – จัตุรัสซินตักมา – ประตูชัยเฮเดรี ยน – เมืองเก่ า
วันที่ 2
ปลาก้ า
03.30 น.
06.55 น.
10.50 น.
15.00 น.

ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377
ถึงสนามบินดูไบ เพื่อเวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางต่อสู่กรุงเอเธอนส์ ประเทศกรี ซ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 209
ถึงสนามบินเอเธนส์ หลังผ่านตรวจคนเข้ าเมือง นาท่านเดินทางเข้ าสู่ตวั เมืองนาท่านเที่ยวชมเมืองเอเธนส์
(Athens) ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตงของรั
ั้
ฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม ให้
ท่านแวะถ่ายภาพบริเวณหน้ าทาเนียบประธานาธิบดี ซึง่ เดิมเป็ นพระราชวังหลวง จากนันผ่
้ านชมสนามกีฬา
โอลิมปิ ก (Pan Athenaic Olympic) ในอดีตใช้ แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปี ก่อนคริ สตกาล ซึ่งได้ รับการบูรณะขึ ้นมา
ใหม่และใช้ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กเป็ นครัง้ แรกในปี ค.ศ.1896 ถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรี ยน (Arch of
Hadrian) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ นาท่านเดินทางสู่ ย่ านเมืองเก่ าปลาก้ า
(Plaka) ย่านเก่าแก่ซงึ่ ตังอยู
้ ่เชิงเขาอโครโปลิส เคยเป็ นย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชน และนักคิดของกรี ซใน
อดีต ปั จจุบนั ได้ เป็ นที่ตงของเหล่
ั้
าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ และอาร์ ตแกลลอรี่ มากมาย ถนนซอกซอย
ของย่านนี ้มีขนาดเล็ก ปูด้วยหินก้ อนคล้ ายในอดีต บรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้ าจะทาให้ ท่านย้ อน
ระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีต ที่มีบ้านเรื อนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสสิก
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ที่พัก

วันที่ 3

พร้ อมดอกไม้ คละสี ท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้ างเล็กๆ โบสถ์ยุคไบเซนไทน์ มหาวิทยาลัยเก่า บางส่วนของประตู
และกาแพงโบราณที่ยงั หลงเหลืออยู่ ท่านจะสนุกไปกับการช้ อปปิ ง้ สินค้ าของที่ระลึกจากกรี ซมากมาย พร้ อม
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากน ้ามันมะกอก (ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรี ซ) อาทิเช่น สบู่ ครี มทาผิว ครี มสระ/นวด
ผม เครื่ องเงินและทองที่เป็ นลวดลายกรี กโบราณ และงานหัตถกรรมต่างๆ อาทิ เครื่ องปั น้ ดินเผา รู ปปั น้
แกะสลัก ภาพวาดและอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ ทา่ น เดินเล่นเที่ยวชมจนถึงยามพลบค่าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเท่ า

อะโครโปลิส – วิหารพาร์ เธนอน – แหลมซูเนียน – วิหารแห่ งเทพโพไซ
ดอน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่อะโครโปลิส (Acropolis) นาท่านเข้ าชมวิหารพาร์ เธนอน (Parthenon) วิหารที่สร้ างขึ ้น
เมื่อ 400 ปี ก่อนคริ สตกาลเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองเทพีอธี นา (Athena) ในฐานะเป็ นเทพีผ้ ูพิทักษ์ กรุ ง
เอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้ างด้ วยหินอ่อนทังหลั
้ ง ภายในวิหารมีรูปปั น้ เทพีอธีนา ซึ่งมี
ความสูงถึง 12 เมตร ปั จจุบนั วิหารแห่งนี ้ ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมชิ ้นเอกของโลกที่สร้ างขึ ้นใน
ยุคคลาสสิก ที่งดงาม และสมบูรณ์ที่สดุ ในโลก

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่แหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพื่อนาท่านชมวิหารแห่ งเทพโพไซดอน (Temple of
Poseidon) หรื อเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทรหรื อท้ องทะเล หนึ่งในวิหารที่เลื่องชื่อที่สดุ ของกรี ซ วิหารแห่ง
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วันที่ 4

นี ้ตังอยู
้ ต่ รงปลายหน้ าผา สร้ างขึ ้นเมื่อ 400 ปี ก่อนคริสตกาล ในอดีตชาวกรี กที่จะต้ องเดินเรื อสู่ทะเลใหญ่และ
จะต้ องมาบวงสรวงขอพรให้ เดินทางปลอดภัย ศิลปะ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเท่ า

เอเธนส์ – เกาะซานโตริ นี – หาดเรดบีช – ชมพระอาทิตย์ ตก ณ หมู่
บ้ านเอีย

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางด้ วยเรื อเฟอร์ รี่เพื่อมุ่งหน้ าสู่ เกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะซึ่งงดงามดัง่ สรวงสวรรค์
เกาะแห่งนี ม้ ี ขนาดเล็กโดยมี ความยาวเพียง 18 ก.ม. มี ชื่อเสียงโด่ง ดัง เป็ นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส
(Cyclades) มีชาวกรี กอาศัยอยู่บนเกาะเพียงหมื่นกว่าคน งดงามโรแมนติก ด้ วยกลุ่มบ้ านเรื อนทรงกระบอก
สีขาวสะอาดตา ยอดโบสถ์ ทรงโดมรายล้ อมรอบด้ วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้ าต่าง งดงามดัง่ ภาพใน
โปสการ์ ดท่องเที่ยว เกาะแห่งความมหัศจรรย์น่าเหลือเชื่อระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ วิถีชีวิตคนพื ้นเมืองซึ่ง
สร้ างบ้ านบนเกาะภูเขาไฟ

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านสัมผัสมหัศจรรย์ความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตริ นี่ ที่ไม่เพียงมีแต่หาดทรายสีขาวงดงาม
และยังมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็ นสีดาของ หาดเรดบีช (RedBeach) หาดแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ในบริ เวณอโครติริ
(Akrotiri) เขตโบราณคดีอันเก่าแก่ตานานแห่งทฤษฎีแอตแลนตีส อาณาจักรที่ไม่มีตวั ตนของเพลโต เป็ น
โบราณสถานที่โดดเด่นที่สุดบนเกาะแห่งนี ้ ที่มีการพบหลักฐานว่ามีคนพักอาศัยตังแต่
้ ปลายยุคหินใหม่ ราว
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4,000 ปี ก่อนคริ สตกาล จนถึงช่วงต้ นของยุคสาริ ด นาท่านเดินทางสู่ Perissa Beach เป็ นหาดที่มีจดุ เด่นคือ
ถูกปกคลุมด้ วยหินกรวดสีดาทาให้ ดูเเปลกตากว่าหาดทรายที่เราเคยเห็นทั่วไประหว่างทางท่านจะพบกับ
เเปลงไร่องุ่นโดยองุ่นที่นี่จะปลูกเป็ นพุ่มเตี ้ยๆเพราะลมเเรงเเละที่นี่จะไม่มีการรดน ้าเพราะหมอกยามเช้ าให้
ความชุ่มชื ้นเพียงพอต่อต้ นไม้ อยู่เเล้ ว นาท่านชมหมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งเป็ นหมู่บ้านที่คนท้ องถิ่ นเดิมของชาว
ซานโตริ นี่อยู่อาศัยกัน และนาท่าน แวะชิมไวน์ที่ Santo Winery ที่นี่มีไวน์ให้ ท่านเลือกชิมหลากหลายราคา
ไม่เเพงเเถมรสชาตินมุ่ ลิ ้นที่ไม่ควรพลาดลิ ้มลองและควรค่าแก่การนากลับไปเป็ นของฝากอีกด้ วย จนได้ เวลา
อันสมควร นาท่านสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกที่ เอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตย์
ตกดินที่สวยที่สดุ ของเกาะ อิสระให้ ชมภาพพระอาทิตย์สีแสงสด ริ ว้ สีแดงเจือสีม่วงส้ มของท้ องฟ้าเหนือท้ อง
ทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลกู ตา ความงามเกินกว่าคาบรรยายใดๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม SANTORINI PALACE หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5 ล่ องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ – ถนนโกลด์ สตรีท
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านขึ ้นรถเคเบิ ้ลคาร์ ชมความงามของเกาะจากมุมสูงและเก่าแก่ของชาวกรี กลงจากเขา นาท่ านสัมผัส
ประสบการณ์ สนุกสนานโดยเลือกนั่งลา (Donky) พาหนะที่โด่ งดัง นาท่านล่ องเรื อในทะเลสาบภูเขา
ไฟ (Santorini Volcano) ที่สวยงามแปลกตา อันเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิด และการยุบตัวของ
เกาะ เรื อจะนาท่านสู่ บริ เวณบ่อนา้ พุร้อนเพื่อได้ ให้ สัมผัสความงามของนา้ ทะเลสี ฟ้าสดเหลื อบทองแดง
แปลกตาด้ วยแร่กามะถัน อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวบริ เวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปบ้ านเชิงเขาอันสวยงาม
ของเกาะซานโตรินีจากจุดชมวิวที่ดีที่สดุ จนได้ เวลาอันสมควร จากนันน
้ 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
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม SANTORINI PALACE หรือเทียบเท่ า

อิสระให้ ท่านได้ เดินเล่ นถ่ ายรู ปตามอัธยาศัย –
วันที่ 6
เอเธนส์
เช้ า

นั่ งเรื อเฟอร์ ร่ ี ส่ ูกรุ ง

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
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อิสระให้ ท่านได้ พักผ่ อนอริยาบท สัมผัสบรรยากาศอันงดงามของเกาะสวรรค์และแสนบริ สทุ ธิ์ที่เป็ นที่นิยม
ของคนทัว่ โลกแบบเต็มตามใจท่านต้ องการ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นาท่านนั่งเรื อเฟอร์ รี่สู่กรุ งเอเธนส์ (Athens) (ใช้ เวลาประมาณ 6 ชัว่ โมง) (ในกรณี่ท่ ีเรื อด่ วนเต็มทาง
บริษัทจะปรับไปนั่งเรือโดยสารปกติแทนซึ่งจะใช้ เวลาประมาณ 8-9 ชั่วโมง)
รับประทานอาหรค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
เข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเท่ า

วันที่ 7 เอเธนส์ – OUTLET – ดูไบ
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย
18.05 น.
23.35 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Athens Outlet ให้ เวลาท่านได้ อิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมมากมาย
อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS,
GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาเดินทางสู่ สนามบินเอเธนส์ เพื่อให้ ทา่ นมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือก
ซื ้อสินค้ าในร้ านค้ าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 210
ถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่ อง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง

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

ออกเดินทางสูส่ นามบินกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 384
**คณะเดินทางวันที่ 08 มิ.ย. 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 02.50 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.30 น.**
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
********************************************************************************************************************
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ราคาแนะนาเพียง
GREECE SANTORINI’S SUNSET 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินอิมเิ รตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

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
72,900.72,900.72,900.44,400.18 – 25 พ.ค. 63
66,900.66,900.66,900.43,900.08 – 15 มิ.ย. 63
67,900.67,900.67,900.44,900.25 ก.ค. – 01 ส.ค. 63
72,900.72,900.72,900.47,400.โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

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

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วัน
นับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริ ษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจั งหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
การยื่นวี ซ่าในแต่ละสถานทูตมี การเตรี ยมเอกสาร และมีขนั ้ ตอนการยื่นวี ซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะ และยื่ น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิ นกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิ กภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ
จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
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5.
6.
7.

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติม
กับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริ การ)

8.
9.

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศกรี ซ (ผู้เดินทางชาระหน้ างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร)

3.
4.
5.
6.
7.

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.

การพิจารณาวีซา่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึ ้น
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2.

3.
4.
5.

6.

กรณีทา่ นใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัทฯ
ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ างนานและอาจ
ไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตนพานัก
หรื อศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กบั ทางบริ ษัท
ด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่ า และจานวนหน้ าหนังสือ
เดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ
้
และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่
เกิดขึ ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด
เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด
ประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และอานาจในการให้ ที่
นัง่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

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
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัด
จาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
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7.

8.
9.

กรณียื่นวีซา่ แล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว ทาง
บริ ษัทฯ ขอเก็ บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิ ดขึน้ จริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตั๋ว
เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว ( Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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่ เชงเก้น (กรีซ)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ
่ แสดงตนทีศ
่
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทาง
ธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่
1. หน ังสอ
อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)

ั
***ในกรณี ทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ หรือ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
น ักเรียน น ักศก
่ า่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบท ันที เพราะ
การยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บางสถานทูต
้ วมไปถึง ผู เ้ ดิน ทางทีถ
อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่ า ในประเทศไทยได้ ข้อ ก าหนดนีร
่ อ
ื พาสปอร์ต
ต่างชาติดว้ ย***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูป
ไม่เลอะหมึก)
้ า่ ยเอง
3. หล ักฐานการเงิน กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
้ า่ ยเอง สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ ไป ส่วนตัว
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
ของผู ้เดินทาง ถ่ายสาเนา ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน
แล ้วค่อยปรับยอดเงินในสมุดบัญชี อัพเดทไม่เกิน 20 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และบัญชีต ้องมีครบทุกเดือน ใน
้ จง
กรณีทม
ี่ ไี ม่ครบ 6 เดือน ให ้ขอเป็ น STATEMENT พร ้อมทาจดหมายชีแ
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3.2 กรณีเปลีย
่ นบ ัญชเี ป็นเล่มใหม่ ให ้ท่านถ่ายสาเนาสมุดบัญชีมาทัง้ สองเล่ม (ทัง้ เล่มเก่า –เล่มใหม่)
ื ร ับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต ้องสะกดชือ
่ -สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
3.3 หน ังสอ
ออกมาไม่เกิน 1 เดือน หลังจากธนาคารออกให ้ ต ้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพย์ในข ้อ 3.1
้ า่ ยเอง
3.4 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
ื่ เจ ้าของ
3.4.1 ต ้องทา BANK GUARANTEE ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชอ
่ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต และบุคคลทีเ่ จ ้าของบัญชีออก
บัญชี (บุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย) ต ้องสะกดชือ
่ – สกุล ให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต กรุณายืน
ค่าใช ้จ่ายให ้ (ผู ้เดินทาง) ต ้องสะกดชือ
่ ขอจาก ธนาคาร่ลวงหน ้า
โดยใช ้เวลาดาเนินงานประมาณ 3 วัน ออกมาไม่เกิน 1 เดือน หลังจากธนาคารออกให ้
3.4.2 สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่ายให ้
3.4.3 เอกสารพิสจ
ู น์ความสัมพันธ์ จะต ้องเป็ นผู ้ทีส
่ ามารถพิสจ
ู น์ความสัมพันธ์กน
ั ได ้เท่านัน
้ ดังนี้ สูตบ
ิ ัตร
(กรณีเป็ นพ่อ แม่ ลูก)เท่านน
ั้ สมรส(กรณีสามี-ภรรยา)

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

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นต ้น

-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
ึ ษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
- น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
- กรณีทเี่ กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาเนาบัตรข ้าราชการบานาญมาด ้วย
5. เอกสารสว่ นต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน
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-

สูตบ
ิ ต
ั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีทผ
ี่ เู ้ ยาว์อายุตา่ กว่า 20 ปี
6.1

ขอสูตบ
ิ ัตรต ัวจริง และ สาเนา 1 ชุด

6.2

้ า่ ยและชดเชย
ใบยินยอมให้ผเู ้ ยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยมีการร ับรองค่าใชจ
ั ัด (ถึงแม้จะเดินทางไปก ับบิดา – มารดา)
ี หายทีอ
้ โดยค ัดจากอาเภอต้นสงก
ค่าเสย
่ าจเกิดขึน

6.3

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

6.4

กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา

-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

-

่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี บิดา-มารดาลงชือ

***หมายเหตุ: กรณีผเู ้ ยาว์ เอกสารทงหมดต้
ั้
องแปลเป็นภาษาอ ังกฤษโดยกระทรวงต่างประเทศ พร้อมตรา
ประท ับเท่านน
ั้ โดยผูเ้ ดินทางต้องร ับผิดชอบค่าแปลเอกสารตามจริง****
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
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แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำเชงเกนประเทศกรีซ
(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริง เนื่ องจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน)
ชื่อ – นำมสกุล ผูเ้ ดิ นทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………
1. นำมสกุล [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………
2. นำมสกุลตอนเกิ ด [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………

3. ชื่อตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิ ด…………………………………………………………………………..
5. สถำนที่เกิ ด…………………………………………………………………………………………
6. ประเทศที่เกิ ด……………………………………………………………………………………
7. สัญชำติ ปัจจุบนั ...............................สัญชำติ โดยกำเนิ ด หำกต่ำงจำกปัจจุบนั …………………………..
8. เพศ

ชำย

9. สถำนภำพ

หญิ ง
โสด

แต่งงำน

แต่งงำนไม่จดทะเบียน

หย่ำ

แยกกันอยู่

หม้ำย

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณี เป็ นผูเ้ ยำว์ กรุณำกรอก ชื่อตัว นำมสกุล ที่อยู่(หำกต่ำงจำกผูข้ อ) และสัญชำติ ของผูม้ ีอำนำจปกครอง/
ดูแลผูเ้ ยำว์ ………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………
หมำยเลขโทรศัพท์....................................................................................................................................................
12. อำชีพปัจจุบนั .........................................................................................................................................................
13. ชื่อบริษทั หรือร้ำนค้ำ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ / สำหรับนักเรียน นักศึกษำ กรุณำกรอกชื่อ ที่อยู่ของสถำบัน
ศึกษำ
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
14. วีซ่ำเชงเกนที่เคยได้รบั ในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงั ้ แต่วนั ที่........................................ ถึงวันที่..............................................

15. เคยถูกพิ มพ์ลำยนิ้ วมือเพือ่ กำรขอวีซ่ำเชงเก้นก่อนหน้ ำนี้
ไม่เคย

เคย (กรุณำระบุวนั ที่ หำกทรำบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า

16. ท่ำนเคยถูกปฏิ เสธวีซ่ำหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในกำรปฏิ เสธ)................................................
17. ควำมรับผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำรงชีพระหว่ำงกำรเดิ นทำงและพำนักอยูข่ องผูร้ อ้ งขอ
มีผอู้ ื่นออกให้(เจ้ำบ้ำน/บริษทั /องค์กร)

ตัวผูข้ อวีซ่ำเอง

อื่นๆ (โปรดระบุ)
สิ่ งที่ช่วยในกำรดำรงชีพ

สิ่ งที่ช่วยในกำรดำรงชีพ

เงิ นสด
เช็คเดิ นทำง

เงิ นสด

บัตรเครดิ ต

ที่พกั ที่มีผจู้ ดั หำให้

ชำระค่ำที่พกั ล่วงหน้ ำแล้ว

ค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดระหว่ำงพำนักมีผอู้ อกให้

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน้ ำแล้ว

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน้ ำแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมำยเหตุ กำรอนุมตั ิ วีซ่ำเป็ นดุลพิ นิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้ สิ้ น ทัง้ นี้ บริษทั เป็ นเพียง
ตัวกลำงและคอยบริกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผเู้ ดิ นทำงเท่ำนัน้
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