
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

GREECE SANTORINI’S SUNSET กรีซ 8 วัน 5 คืน 



 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

เอเธนส์ | วิหารพาร์เธนอน | วิหารแห่งเทพโพไซดอน | เกาะซานโตรินี | ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ | ประตูชัยเฮเดรียน 
 

 

     

  

 

 

 

เดินทาง เมษายน – กรกฎาคม 2563 

 เส้นทางการเดินทาง 
วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

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

วนัที่ 3. อะโครโพลิส – วิหารพารเ์ธนอน – แหลมซูเนียน – วิหารแห่งเทพโพไซดอน 

วนัที่ 4 เอเธนส ์– เกาะซานโตรนิี – หาดเรดบีช – ชมพระอาทิตยต์ก ณ หมู่บา้นเอีย 
วนัที่ 5. ล่องเรือทะเลสาบภเูขาไฟ – ถนนโกลดส์ตรีท 

วนัที่ 6. อิสระใหท้่านไดเ้ดินเลน่ถ่ายรูปตามอธัยาศยั – นั่งเรือเฟอรร์ี่สูก่รุงเอเธนส ์

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

 

ราคาเร่ิมต้น   55,900.- ราคาเร่ิมต้น   55,900.- ราคาเร่ิมต้น   55,900.- 

ราคาแนะน าเพยีง   69,900.- 



 

 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 

23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ
มิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 ดูไบ – เอเธนส์ – จตัุรัสซินตักมา – ประตูชัยเฮเดรียน – เมืองเก่าปลาก้า 

03.30 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377 
06.55 น. ถึงสนามบินดูไบ เพ่ือเวะเปลี่ยนเครื่อง   
10.50 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 209 
15.00 น. ถึงสนามบินเอเธนส์ หลังผ่านตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนำท่านเที่ยวชมเมืองเอเธนส์ 

(Athens) ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม ให้
ท่านแวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง จากนั้นผ่านชมสนามกีฬาโอ
ลิมปิค (Pan Athenaic Olympic) ในอดีตใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมา
ใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1896 ถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (Arch of 
Hadrian) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าปลาก้า 
(Plaka) ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอะโครโพลิส เคยเป็นย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชน และนักคิดของกรีซใน
อดีต ปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ และอาร์ตแกลลอรี่มากมาย ถนนซอกซอยของ
ย่านนี้มีขนาดเล็ก ปูด้วยหินก้อนคล้ายในอดีต บรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทำให้ท่านย้อนระลึกไปถึง
เอเธนส์ในอดีต ที่มีบ้านเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสสิก พร้อมดอกไม้
คละสี ท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆ โบสถ์ยุคไบเซนไทน์ มหาวิทยาลัยเก่า บางส่วนของประตู และกำแพงโบราณ
ที่ยังหลงเหลืออยู่ ท่านจะสนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมาย พร้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก
น้ำมันมะกอก (ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ) อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวดผม เครื่องเงินและทองที่
เป็นลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมต่างๆ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้นแกะสลัก ภาพวาดและอื่นๆ อีก
มากมาย อิสระให้ท่าน เดินเล่นเที่ยวชมจนถึงยามพลบค่ำตามอัธยาศัย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 



 

 
 

วันที่ 3 อะโครโพลิส – วิหารพาร์เธนอน – แหลมซูเนียน – วิหารแห่งเทพโพไซดอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่อะโครโพลิส (Acropolis) นำท่านเข้าชมวิหารพาร์เธนอน (Parthenon) วิหารที่สร้างขึ้น

เมื่อ 400 ปี ก่อนคริสตกาลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนา (Athena) ในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ 
สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีอธีนา ซึ่งมีความสูงถึง 
12 เมตร ปัจจุบันวิหารแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิก ที่
งดงาม และสมบูรณ์ที่สุดในโลก 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่แหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพื่อนำท่านชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of 
Poseidon) หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทรหรือท้องทะเล หนึ่งในวิหารที่เลื่องชื่อที่สุดของกรีซ วิหารแห่งนี้
ตั้งอยู่ตรงปลายหน้าผา สร้างขึ้นเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตชาวกรีกที่จะต้องเดินเรือสู่ทะเลใหญ่และ
จะต้องมาบวงสรวงขอพรให้เดินทางปลอดภัย ศิลปะ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเท่า 

 
 
 



 

 
 

วันที่ 4 เอเธนส์ – เกาะซานโตรินี – หาดเรดบีช – ชมพระอาทิตย์ตก ณ หมู่บ้านเอีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่เพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะซึ่งงดงามดั่งสรวงสวรรค์ เกาะ

แห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 ก.ม. มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส (Cyclades) มี
ชาวกรีกอาศัยอยู่บนเกาะเพียงหมื่นกว่าคน งดงามโรแมนติก ด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา 
ยอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้าต่าง งดงามดั่งภาพในโปสการ์ดท่องเที่ยว เกาะ
แห่งความมหัศจรรย์น่าเหลือเชื่อระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ วิถีชีวิตคนพ้ืนเมืองซึ่งสร้างบ้านบนเกาะภูเขาไฟ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย นำท่านสัมผัสมหัศจรรย์ความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี ที่ไม่เพียงมีแต่หาดทรายสีขาวงดงาม และ
ยังมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีดำของ หาดเรดบีช (RedBeach) หาดแห่งนี้ตั ้งอยู่ในบริเวณอะโครติริ 
(Akrotiri) เขตโบราณคดีอันเก่าแก่ตำนานแห่งทฤษฎีแอตแลนตีสอาณาจักรที ่ไม่มีตัวตนของเพลโต เป็น
โบราณสถานที่โดดเด่นที่สุดบนเกาะแห่งนี้ ที่มีการพบหลักฐานว่ามีคนพักอาศัยตั้งแต่ปลายยุคหินใหม่ ราว 
4,000 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงช่วงต้นของยุคสำริด นำท่านเดินทางสู่ Perissa Beach เป็นหาดที่มีจุดเด่นคือถูก
ปกคลุมด้วยหินกรวดสีดำทำให้ดูเเปลกตากว่าหาดทรายที่เราเคยเห็นทั่วไประหว่างทางท่านจะพบกับเเปลงไร่
องุ่นโดยองุ่นที่นี่จะปลูกเป็นพุ่มเตี้ยๆเพราะลมเเรงเเละที่นี่จะไม่มีการรดน้ำเพราะหมอกยามเช้าให้ความชุ่มชื้น
เพียงพอต่อต้นไม้อยู่เเล้ว นำท่านชมหมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่คนท้องถิ่นเดิมของชาวซานโตรินี่อยู่อาศัย
กัน และนำท่าน แวะชิมไวน์ที่ Santo Winery ที่นี่มีไวน์ให้ท่านเลือกชิมหลากหลายราคาไม่เเพงเเถมรสชาตินุ่ม
ลิ้นที่ไม่ควรพลาดลิ้มลองและควรค่าแก่การนำกลับไปเป็นของฝากอีกด้วย จนได้เวลาอันสมควร นำท่านสัมผัส



 

 
 

บรรยากาศสุดโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกที่ เอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ 
อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์สีแสงสด ริ้วสีแดงเจือสีม่วงส้มของท้องฟ้าเหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา 
ความงามเกินกว่าคำบรรยายใดๆ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม SANTORINI PALACE หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ – ถนนโกลด์สตรีท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านขึ้นรถเคเบิ้ลคาร์ ชมความงามของเกาะจากมุมสูงและเก่าแก่ของชาวกรีกลงจากเขา นำท่านสัมผัส

ประสบการณ์สนุกสนานโดยเลือกนั่งลา (Donky) พาหนะที่โด่งดัง นำท่านล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ 
(Santorini Volcano) ที่สวยงามแปลกตา อันเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิด และการยุบตัวของ
เกาะ เรือจะนำท่านสู่ บริเวณบ่อน้ำพุร้อนเพ่ือได้ให้สัมผัสความงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลกตา
ด้วยแร่กำมะถัน อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวบริเวณรอบทะเลสาบ เพ่ือถ่ายรูปบ้านเชิงเขาอันสวยงามของเกาะซาน
โตรินีจากจุดชมวิวที่ดีที่สุด จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านล่องเรือกลับสู่เกาะซานโตรินี่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย อิสระให้ท่านเดินชมถนน VIA D’ORO (Gold Street) ตลอดสองข้างทาง ที่เรียงรายไป ด้วยร้านค้าของที่

ระลึกของกรีซ ทั้งนาฬิกา, เครื่องประดับ, สร้อยคอของตกแต่งบ้านต่างๆมากมาย เดินลัดเลาะไป ตามตรอกซอก
ซอย ท่านจะพบกับความน่ารักของร้านค้าต่างๆผนวกกบัความงดงามของทศันียภาพภูเขาและทะเลแห่งเมืองฟิ
ร่า หรือแวะนั่งดื่มกาแฟพร้อมละเลียดความงามของธรรมชาติอันน่าทึ่ง 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม SANTORINI PALACE หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย – นั่งเรือเฟอร์รี่สู่กรุงเอเธนส์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนอริยาบท สัมผัสบรรยากาศอันงดงามของเกาะสวรรค์และแสนบริสุทธิ์ที่เป็นที่นิยมของ

คนทั่วโลกแบบเต็มตามใจท่านต้องการ 
กลางวัน รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บ่าย นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่สู่กรุงเอเธนส์ (Athens) (ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง) (ในกรณี่ที่เรือด่วนเต็มทางบริษัทจะ
ปรับไปนั่งเรือโดยสารปกติแทนซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 8-9 ชั่วโมง) 



 

 
 

ค่ำ รับประทานอาหรค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 7 เอเธนส์ – OUTLET – ดูไบ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Athens Outlet ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย 

อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย นำเดินทางสู่ สนามบินเอเธนส์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อ

สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
18.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK 210 
23.35 น. ถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง  

  

วันที่ 8  ดูไบ – กรุงเทพฯ  

02.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK 384 
 **คณะเดินทางวันที่ 08 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 02.50 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.30 น.** 

12.15 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 
**************************************************************************************************************

****** 
 

ราคาแนะนำเพียง  

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

กำหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 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.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน  3 

วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจั งหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 



 

 
 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ

ทางบริษัทได้  
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้ 

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกรีซ (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับสถานทูต ในวันยื่นวีซ่า จำนวนเงินโดยประมาณ 

2,300 บาท) 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 ยูโร) 
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 



 

 
 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่ วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน   
5. ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัท

ด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้า
หนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า 

6. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1 ,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  



 

 
 

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อน
การเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่า
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มี

อ่างอาบน้ำ ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 



 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (กรีซ) 

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทำการ  

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า  

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 

ชุด 

ติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่าง

น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด 

(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ต่างประเทศ , ทำงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 

นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมี

เงื ่อนไข และ ข้อกำหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ ่มเติม และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนี้รวมไปถึง

ผู้เดินทางท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเท่านั้น 

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 



 

 
 

3. หลักฐานการเงิน กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง 

3.1  กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป  ส่วนตัวของผู้

เดินทาง ถ่ายสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อย

ปรับยอดเงินในสมุดบัญชี อัพเดทไม่เกิน 20 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า  และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไม่ครบ 

6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมทำจดหมายชี้แจง         

3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาท้ังสองเล่ม (ท้ังเล่มเก่า –เล่มใหม่) 

3.3  หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

ออกมาไม่เกิน 1 เดือน หลังจากธนาคารออกให้  ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพย์ในข้อ 3.1 

3.4 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  

     3.4.1 ต้องทำ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี 

(บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ 

(ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารลวงหน้า โดยใช้เวลา

ดำเนินงานประมาณ 3 วัน ออกมาไม่เกิน 1 เดือน หลังจากธนาคารออกให้ 

     3.4.2 สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่ายให้ 

     3.4.3 เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ จะต้องเป็นผู้ที่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์กันได้เท่านั้น ดังนี้ สูติบัตร(กรณี

เป็นพ่อ แม่ ลูก)เท่านั้น สมรส(กรณีสามี-ภรรยา) 

 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจำ บัญชีกระแสรายวัน 

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

 



 

 
 

4. หลักฐานการทำงาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 

เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน 

เป็นต้น 

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

        - นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

          - กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญมาด้วย 

5. เอกสารส่วนตัว 

- สำเนาทะเบียนบ้าน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)  

6. กรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี  



 

 
 

6.1 ขอสูติบัตรตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด 

6.2 ใบยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและชดเชยค่าเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้น โดยคัดจากอำเภอต้นสังกัด (ถึงแม้จะเดินทางไปกับบิดา – มารดา) 

6.3 ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด (หากเคยมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) 

6.4 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  

***หมายเหต:ุ กรณีผู้เยาว์ เอกสารทั้งหมดต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยกระทรวงต่างประเทศ พร้อมตราประทับ

เท่านั้น โดยผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าแปลเอกสารตามจริง**** 

7. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น 



 

 
 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติม 

ได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศกรีซ 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………… 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………… 

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

5. สถานที่เกิด………………………………………………………………………………………… 

6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………… 

7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกำเนดิ หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน            แต่งงานไม่จดทะเบียน 

                                หย่า             แยกกันอยู่                 หม้าย 

                                            อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ท่ีอยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอำนาจ

ปกครอง/ดูแลผู้เยาว์ ……………………………………………………………………………………………………… 



 

 
 

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

11. ที่อยู่ / อีเมล์ของผู้ขอ 

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

หมายเลขโทรศัพท์

.................................................................................................................................................... 

12. อาชีพปัจจุบัน

......................................................................................................................................................... 

13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  สำหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของ

สถาบันศึกษา 

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

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

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
                  ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่........................................ ถึงวันที่.............................................. 
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 
                  ไม่เคย                   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)................................................ 
 

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
        ไม่เคย                              เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักอยู่ของผู้ร้องขอ 



 

 
 

 
 
 
 

 

    ตัวผู้ขอวีซ่าเอง                   มีผู้อ่ืนออกให้(เจ้าบ้าน/บริษัท/

องค์กร)  

          อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   

สิ่งท่ีช่วยในการดำรงชีพ     สิ่งท่ีช่วยในการดำรงชีพ 

 เงินสด       

 เช็คเดินทาง      เงินสด 

 บัตรเครดิต     ที่พักท่ีมีผู้จัดหาให้ 

 ชำระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว     ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพำนักมีผู้ออก

ให ้

 ชำระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ชำระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
  

 

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็น

เพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 


