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ยเูครน 5 วัน 3 คืน 
เดินทางโดยสายการบิน Ukraine International Airlines สายการบินประจ าชาติ  

บินตรงสู่...ประเทศยูเครน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว อาหารครบทุกม้ือ 

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 3,500 บาท 

(กรุณาส ารองท่ีนั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
 

วันที่ 1       กรุงเทพฯ – เคียฟ 
08.00 น.         คณะพร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิอำคำรผู้โดยสำรขำออกช้ัน 4 ประตูทำงเข้ำท่ี 8 เคำน์เตอร์ R สำยกำรบินยูเครน อินเตอร์เนช่ัน 
  แนล แอร์ไลน์ เจ้ำหน้ำท่ีบริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 
11.25 น.         ออกเดินทำงสู่กรุงเคียฟ โดย สายการบินยูเครน อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ เท่ียวบินที ่PS272 
18.30 น.  เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำน BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน 
  หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร พร้อมรับกระเป๋ำสัมภำระแล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่ภัตตำคำร 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ น (1)  
บริกำรเซ็ตเมนูอำหำรพื้นเมืองยูเครนและจอรเ์จีย วันพฤหัสบดีและวันศุกร์มีกำรแสดงดนตรีพื้นเมือง 
พักโรงแรม RADISSON BLUE หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 2 
      เคียฟ – ชมเมือง – CENTRAL SQUARE – จัตุรัส MYKHAILIVSKA – อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต – โบสถ์เซนต์ไม 
      เคิลหรือโดมทองค า – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – พิพิธภัณฑ์สงครามโลกคร้ังที่ 2 – อนุสาวรีย์เทพีผู้ปกป้องกรุงเคียฟ   
      ช้อปปิ้งห้างกัลลิเวอร์ – ชมวิวกรุงเคียฟ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (2) 
 หลังอำหำร น ำท่ำน เดินชมย่านใจกลางเมือง ผ่ำนชมย่ำนใจกลำงเมือง KHRESCHATYK MAIDAN CENTRAL SQUARE ถนน

สำยหลักของเมือง ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของวัยรุ่นในกรุงเคียฟ  และเป็นบริเวณที่ต้ังสถำนที่รำชกำรที่ส ำคัญ ในวันหยุดเสำร์ - อำทิตย์ 
จะมีกำรปิดกำรจรำจรในบริเวณน้ีเพ่ือเปิดเป็นถนนคนเดิน และที่รวบรวมศิลปินหลำกหลำยแขนงของกรุงเคียฟ ท่ำนจะพบเห็น
ชำวเมืองต่ำงพำกันออกมำใช้เวลำว่ำงในวันหยุดกันอย่ำงอบอุ่น 
 
 
 
 
 

 
น ำท่ำนชม จัตุรัส MYKHAILIVSKA จัตุรัสที่สวยงำมคลำสสิกเป็นจุดโดดเด่นที่สุดของเคียฟ ผ่ำนอำคำรรัฐสภำยูเครน อนุสำวรีย์แห่ง
มิตรภำพของรัสเซียและยูเครนสร้ำงด้วยหินแกรนิตโค้งเป็นรูปคร่ึงวงกลม 
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และชม อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต (GOLDEN GATE MONUMENT) ประตูเมืองเก่ำท่ีเจ้ำชำยยำโรสลำฟสร้ำงข้ึนในศตวรรษที่ 11 
เป็นส่วนหน่ึงของปรำกำรป้องกันตัวเมืองเคียฟตอนบน ปัจจุบันถูกดัดแปลงให้กลำยเป็นสวนสำธำรณะขนำดเล็ก ไว้เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของชำวเมืองในปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 

แล้วชม โบสถ์เซนต์ไมเคิลหรือโดมทองค า (ST.MICHAEL'S GOLDEN-DOME) เป็นที่ประกอบพิธีทำงศำสนำคริสต์นิกำยยูเครน
เนีย เป็นที่ประกอบพิธีทำงศำสนำคริสต์นิกำยยูเครนเนียนออร์โธด็อกซ์อยู่ริมแม่น้ ำนีเปอร์ สร้ำงในยุคกลำงสมัยกษัตริย์ 
SVIATOPOLKIILZIASLAVICH ที่ปกครองดินแดน KIEVAN RUS 

 
 
 
 
 
 

จำกน้ัน น ำท่ำนชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (SAINT SOPHIA) เข้ำชมภำยในโบสถ์เก่ำแก่ที่สร้ำงข้ึนต้ังแต่ปีค.ศ.1037 โดยกษัตริย์ยโร
สลำฟ ภำยในประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสีต่ำงๆกว่ำล้ำนช้ิน โดยเฉพำะรูปพระแม่มำรีที่ท ำจำกกระเบื้องโมเสคสีทองเหลือง
อร่ำมเป็นสถำนที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำของกษัตริย์ในอดีต 
 

 
 
 
 
 
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ น (3) 

หลังอำหำร น ำท่ำนเข้ำชม พิพิธภัณฑ์สงครามโลกคร้ังที่ 2 (WORLD WAR II MUSEUM) ชมอำวุธยุทโธปกรณ์ต่ำงๆที่ปลด
ประจ ำกำรจำกสมัยสงครำมโลกคร้ังที่นำซีเยอรมันบุกเข้ำกรุงเคียฟซึ่งภำยหลังจำกสงครำมสงบแล้วได้เก็บรวบรวมอำวุธต่ำงๆเพ่ือไว้
เตือนใจชนรุ่นหลังให้ระลึกถึงเหล่ำวีรชนผู้กล้ำหำญ 
ชม แบล็กทิวลิป หรือเฮลิคอปเตอร์ที่ล ำเลียงร่ำงทหำรที่เสียชีวิตพันชีวิตจำกสงครำม 
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แล้วชม อนุสาวรีย์เทพีผู้ปกป้องกรุงเคียฟ (MOTHER OF UKRAINE) ที่สูงเด่นเป็นสง่ำอยู่บนเนินเขำริมแม่น้ ำดนีปเปอร์ 
(DNIPRO) 

 
 
 
 
 
 

จำกน้ัน อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ง ณ ห้างกัลลิเวอร์ (MALL GULLIVER) ในตอนแรกอำคำรน้ีถูกเรียกว่ำ (CONTINENTAL) ต่อมำในปี 
ค.ศ.2011ได้มีกำรตัดสินใจให้ช่ือ (GULLIVER) มัลติฟังก์ช่ันคอมเพล็กซ์ที่ทันสมัย ต้ังอยู่ใจกลำงเมืองใกล้กับสถำนีรถไฟใต้ดิ(PALATS 
SPORTU)เป็นอำคำรส ำนักงำนที่สูงที่สุดในเคียฟในตึกทำวเวอร์มีอำคำรส ำนักงำนต่ำง และส่วนของห้ำงสรรพสินค้ำท้ังหมด 7 ช้ัน 
ได้เวลำสมควร น ำท่ำน ชมบรรยากาศกรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครน ถูกสร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.482โดยชนเผ่ำสลำฟ และยัง
เป็น 1 ใน 5 เมืองที่ได้รับกำรยกย่องว่ำสวยที่สุดในยุโรป ด้วยควำมลงตัวของ 
ผังเมือง ต้ังอยู่ริมฝั่งของแม่น้ ำดนีปเปอร์ DNIPRO ในทัศนียภำพแบบ 360 องศำ 
 
 

 
 
 
   
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน (4)  
พักโรงแรม RADISSON BLUE หรือในระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 3 
       เคียฟ – มหาวิหารอารามหลวงแห่งหมู่ถ้ าพอร์จเชตกาลาฟร่า – พิพธิภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 
       ช้อปปิ้งย่านการค้า KHRESHCHATYK STREE 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (5) 
หลังอำหำร น ำท่ำนสู่ มหาวิหารอารามหลวงแห่งหมู่ถ้ าพอร์จเชตกาลาฟรา่ (MONASTERY OF THE CAVES) 1 ใน 7 สถำนที่
ในยูเครนที่องค์กร UNESCO ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ให้เป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของยูเครน อำรำมแห่งหมู่ถ้ ำต้ังอยู่บนเชิงเขำท่ีมีถ้ ำ
รอบๆภูเขำ เน้ือที่กว้ำงขวำงถึง 75 เอเคอร์ ริมฝั่งแม่น้ ำดนีปเปอร์เป็นศูนย์กลำงของศำสนำคริสต์นิกำยอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์
ตะวันออกในยุโรปตะวันออก นับต้ังแต่มีกำรก่อต้ังข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 651 โดยนักบวชแอนโทน่ีนักบวชผู้ต้องกำรควำมสงบเลือกถ้ ำท่ี
ภูเขำเบอร์เรสตอฟท์ (BERESTOV) เป็นอำรำมระดับสูงส ำหรับนักบวชของนิกำย ท ำให้ในยุคน้ันมีนักบวชมำกกว่ำ 2,000 คนที่
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หลั่งไหลเข้ำมำปฏิบัติและสร้ำงอำรำมตำมหมู่ถ้ ำมำกกว่ำ 200 แห่งในภูเขำลูกน้ี จนกลำยเป็นหมู่บ้ำนที่มีนักบวชมำกที่สุดในยุโรป
ตะวันออก จุดเร่ิมต้นของศตวรรษที่ 11ในช่วงรัชสมัยของเจ้ำชำย 
สเวียโตสตรอฟท์ ผู้ก่อต้ังมอสโก มีควำมศรัทธำในคริสตจักรจึงรวบรวมทรัพย์สินส่วนพระองค์ในกำรสร้ำงมหำวิหำรอำรำมหลวง 6 
แห่งน้ี ประกอบด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
วิหาร DORMITION สร้ำงข้ึนในคริสต์ศตวรรษที่ 11 โบสถ์ถูกท ำลำยในช่วงสงครำมโลกคร้ังที่สองหลังจำกกองทัพนำซีเยอรมนีเข้ำ
ยึดเมืองเคียฟ สิ่งก่อสร้ำต่ำงๆ ในเคียฟถูกท ำลำยทั้งหมดและต้ังแต่ปี ค.ศ. 1928 อำรำมต่ำงๆได้ถูกดัดแปลงมำเป็นอุทยำน
พิพิธภัณฑ์ บริหำรงำนโดยเจ้ำหน้ำท่ีของสหภำพโซเวียต 
แต่ไม่มีกำรฟ้ืนฟูศำสนจักรใดๆ จนในปีพ. ศ. 2538 หลังจำกท่ียูเครนได้รับเอกรำช มหำวิหำรได้รับกำรบูรณะเสร็จสิ้นภำยในสองปี  
โบสถ์ REFECTORY CHURCH OF ALL SAINTS คริสตจักรนิกำยออลเซนต์ก่อต้ังข้ึนในปี ค.ศ.  
1893-1895 เป็นตัวอย่ำงของสถำปัตยกรรมบำโรกแบบยูเครน ลักษณะของ FACADES  
โบสถ์ CHURCH OF THE SAVIOR AT BERESTOVE โบสถ์คริสตจักรแห่งทรีนีต้ีโบสถ์แห่งกำรประสูติของพระแม่มำรีโบสถ์แห่ง
ควำมคิดของนักบุญแอนน์ หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำโบสถ์แห่งชีวิตได้รับกำรออกแบบโดยสถำปนิกอังเดร MELENSKYIในสไตล์คลำสสิก
โบรำณ 
GREAT LAVRA BELLTOWER หอระฆังที่มีจุดเด่น ด้วยควำมสูง 96.5 เมตรที่สูงที่สุดในช่วงเวลำก่อสร้ำงในช่วงปี ค.ศ. 1731–
1745 และออกแบบโดยสถำปนิก Johann GottfriedSchädel ในสไตล์คลำสสิกโบรำณให้คู่กับ วิหำร DORMITION 
ถ้ าพอร์จเชตกาลาฟรา่ (PECHERSKALAVRA) ภำยใต้ช้ันใต้ดินของมหำวิหำร เป็นถ้ ำที่มีทำงเดินใต้ดินที่แคบๆควำมยำวหลำย
ร้อยกิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่ำกำรเดินทำงจำกเมืองมอสโกไปเมือง NOVGOROD เคยเป็นที่พ ำนักของพระสงฆ์ในอำรำมแห่งน้ีเมืออดีต  
ในช่วงสงครำมโลกคร้ังที่สอง บรรดำนักบวชกว่ำ 2,000 คนใช้เป็นที่หลบภัยจำกกองทัพนำซีเยอรมนี เหตุกำรณ์คร้ังน้ีท ำให้มี
นักบวชเสียชีวิตจ ำนวนมำก บริเวณช้ันใต้ดินจึงมีร่ำงของนักบวช 200 รูปได้รับกำรรักษำไว้เป็นมัมมี่ในถ้ ำน้ี 
 
 
 
 

 
 
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ น (6) 

หลังอำหำร น ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (MUSEUM OF THE  HISTORICAL TRESURES)หน่ึงในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่
ที่สุดในเคียฟเป็นที่ประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุมำกมำยในอดีต และจัดแสดงคอลเลคชันเคร่ืองประดับอัญมณี ที่หำยำกและ
สมบัติล้ ำค่ำของยูเครน เช่นเคร่ืองเพชรพลอยโบรำณ และภำพวำด สมบัติที่มีช่ือเสียงมำกท่ีสุดได้แก่คอลเลคชันเคร่ืองประดับ
ทองค ำท่ีงดงำมของชำวไซเธียน  
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ส่วนต่ำงๆในพิพิธภัณฑ์ จะประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์หนังสือและพิมพ์ประวัติศำสตร์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพ้ืนบ้ำนของยูเครน พิพิธภัณฑ์
ภำพยนตร์และโรงละคร ห้องสมุดประวัติศำสตร์ของรัฐ 
 
 
 

 
 
 
จำกน้ัน เดินทำงสู่ย่ำนกำรค้ำ KHRESHCHATYK STREET อิสระให้ท่ำนได้เลือกช้อปสินค้ำ HI-END เช่น LOUIS VUITTON, 
GUCCI, PRADA, BALLY, HELEN MARLEN, BVLOGARI, SHE & HE, BURBERY, SALVATORE FERRAGAMO หรือน่ังจิบกำแฟ 
และเบอเกอร่ีที่ข้ึนช่ือของยูเครนในร้ำน WOLDONSKY BAKERY CAFÉ PATISSERIE 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ น (7) 
 ร้ำน OPANAS สัมผัสรสชำติของไวท์และวอคก้ำของยูเครน พร้อมดนตรีพื้นเมืองขับกล่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พักโรงแรม RADISSON BLUE หรือในระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 4        เคียฟ – พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง  
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (8) 

 หลังอำหำร น ำท่ำนเข้ำชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง (FOLK - WOODEN ARCHITECH OPEN 
AIR MUSEUM) พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1993 มีพ้ืนที่มำกกว่ำ 160 เฮกเตอร์ ต้ังอยู่บนฝั่งแม่น้ ำ PTICH ใน
คริสต์ศตวรรษที ่19 ที่ดินแห่งน้ีถูกครอบครองโดยรำชวงศ์เก่ำแก่ของเบลำรุส (THE ELSKYS) มำนำนกว่ำ 130 ปี และพัฒนำสถำนที่
แห่งน้ีให้เป็นศูนย์กลำงทำงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถำนแห่งน้ี เป็นพิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ซึ่งรวบรวมมรดกทำงชำติ
พันธ์ุแห่งชำติที่จัดเป็นที่เก็บรวบรวมงำนฝีมือด้ำนต่ำง ๆ ของหลำยชนชำติ ทั้งงำนปั้น งำนเหล็ก งำนไม ้โบสถ์ไม้กังหันลมเก่ำโรงสี 
ตลอดถึงแสดงถึงประเพณีโบรำณ วัฒนธรรมชนบทวิถีกำรด ำเนินชีวิตแบบด้ังเดิมของภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศยูเครนย้อนอดีตไป
เมื่อ 100 ปี 
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กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ น (9) 

 หลังอำหำร น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่าอากาศยาน BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT 
19.25 น. ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ PS271 

วันที่ 5        กรุงเทพฯ 
09.35 น.  เดินทำงถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ทา่น 

พักห้องละ 2 – 3 ท่ำน 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ไมม่ีเตียงเสริม 

พักห้องเด่ียว 

::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน คิดรำคำผู้ใหญ่:: 

10 - 14 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ) 39,900 39,900 11,500 
14 - 18 กันยายน 39,900 39,900 11,500 

12 - 16 ตุลาคม (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 39,900 39,900 11,500 

19 - 23 ตุลาคม (วันปิยมหาราช) 39,900 39,900 11,500 

16 - 20 พฤศจิกายน  39,900 39,900 11,500 
07 - 11 ธันวาคม (วันรัฐธรรมนูญ) 39,900 39,900 11,500 

หมายเหตุ :  รายการทอ่งเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรอืเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ 

หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ
ค านึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ*ภาพถ่ายเพื่อการน าเสนอโปรแกรมทัวร์เทา่น้ัน* 

กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดินทำงจ ำนวน 25 ท่านขึ้นไป 
ถ้ำผู้เดินทางไม่ครบจ านวนดังกล่ำว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง** 
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ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน มัคคุเทศก์ไทย และคนขับรถ 50 ยูโรตลอดทิป กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน 
หลังจากที่ท าการจอง หากไม่ช าระภายในวันที่ก าหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่น่ังตามเง่ือนไข 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอา่นเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจ า เพื่อประโยชน์ของท่านเอง*** 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 

• ค่ำต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตำมเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทำงไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่ำน้ัน 
ต๋ัวกรุ๊ปไม่สำมำรถอัพเกรดเป็นธุรกิจได้ หำกต้องกำรน่ังช้ันธุรกิจจะต้องจองต๋ัวเด่ียว กรุณำเช็ครำคำกับเจ้ำหน้ำท่ีอีกคร้ัง 

• ค่ำภำษีสนำมบิน ภำษีน้ ำมัน 

• ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตให้ขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

• โรงแรมที่พักตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน (โรงแรมในยุโรปหลำยแห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่
ในแถบอุณหภูมิต่ ำ ซึ่งทำงบริษัทฯ พยำยำมเลือกโรงแรมที่พักที่มีเคร่ืองปรับอำกำศให้แก่ลูกค้ำ หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือ
กำรประชุมต่ำงๆ ทำงบริษัทอำจมีกำรปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ)  

• ค่ำอำหำรทุกมื้อ และ ค่ำเข้ำชมสถำนที่ ตำมท่ีระบุในรำยกำรท่องเท่ียว 

• ค่ำบริกำรในกำรจัดน ำเท่ียวอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผู้ช ำนำญงำน ตลอดกำรเดินทำง 

• ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

• ค่ำธรรมเนียมในกำรท ำหนังสือเดินทำง หรือเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ 

• ค่ำภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

• ค่ำระวำงกระเป๋ำน้ ำหนักเกินกว่ำท่ีสำยกำรบินก ำหนด 

• ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัวเข้ำมำในโรงแรมที่พัก 
และเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพักส ำหรับทุกท่ำน) 

• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น อำหำร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำรท่องเท่ียว ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ มินิบำร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น 

• ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3%  

• ค่าธรรมเนียมวีซ่ายูเครน ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไมว่่าทา่นจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท) 

• ค่าธรรมเนียมทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถและไกด์ท้องถ่ิน ท่านละ 50 ยูโร ตลอดทริป 
เง่ือนไขการช าระเงิน 

• ช ำระค่ำมัดจ ำ ท่ำนละ 20,000 บำท หลังจำกท ำกำรจองภำยใน 3 วัน พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยังบริษัทฯ 

• ช ำระเงินค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือภำยใน 30 วัน ก่อนออกเดินทำง 
เง่ือนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วันข้ึนไป คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน 
หรือกรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำท่ีพักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ ไม่อำจขอคืนเงินได้) 

• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงภำยใน 44 - 35 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดมัดจ ำเต็มจ ำนวน 

• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงภำยใน 34 - 26 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย  80 % ของรำคำทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 25 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำใช้จ่ำย 100% ของรำคำทัวร์ทั้งหมด 

• กรณีกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด เทศกำลต่ำงๆ เช่น ปีใหม่ สงกรำนต์ เป็นต้น ทำงบริษัทฯ ต้องมีกำรกำรันตีมัดจ ำท่ีน่ังกับทำงสำยกำรบิน รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่ำงๆ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ำยกเลิกกรณีใด 

• เมื่อออกต๋ัวแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าต๋ัวได้ เน่ืองจำกเป็นนโยบำยของสำยกำรบิน 
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หมายเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนกำรเดินทำง หรือ เปลี่ยนแปลงรำคำ ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ถึง 25 คน 

• ในกรณีที่สำยกำรบินประกำศปรับข้ึนภำษีน้ ำมัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำภำษีน้ ำมันเพ่ิมตำมควำมเป็นจริง 

• ต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกเป็นกรุ๊ป ไม่สำมำรถเลื่อนวันเดินทำงหรือขอคืนเงินได้ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรำยกำรท่องเท่ียวตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุกำรณ์ที่อยู่เหนือกำร
ควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นหลัก 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หำกเกิดเหตุกำรณ์สุดวิสัย เช่น ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน กำรยกเลิกเที่ยวบิน กำรเมือง กำรประท้วง กำร
นัดหยุดงำน กำรก่อจลำจล ปัญหำจรำจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ หรือทรัพย์สินสูญหำยอันเน่ืองมำจำกควำมประมำทของตัวท่ำนเอง หรือจำก
กำรโจรกรรม และอุบัติเหตุจำกควำมประมำทของตัวท่ำนเอง 

• กรณีที่สถำนที่ท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สำมำรถเข้ำชมได้เน่ืองจำกเหตุสุดวิสัย สภำพอำกำศ เหตุกำรณ์ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น 

• เน่ืองจำกรำยกำรทัวร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออกประเทศ ไม่
ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณีที่ท่ำนใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน้ ำเงิน) เดินทำงเพ่ือกำรท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ำ-ออกประเทศใดๆ ก็ตำม 
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

• เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำ
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 
หมายเหตุ เก่ียวกับการยื่นวีซ่า 

• ทำงบริษัทฯ จะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ำรองที่น่ังครบ 25 ท่ำน และได้รับกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูตฯในเร่ืองเวลำนัดหมำย 
เน่ืองจำกบริษัทฯ ต้องใช้เอกสำรต่ำงๆ ที่เป็นกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำ อำทิ ต๋ัวเคร่ีองบิน , ห้องพักทีไ่ด้รับกำรยืนยันมำจำกทำงยุโรป, ประกันกำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะ ครบ 25 ท่ำน จึงจะสำมำรถย่ืนวีซ่ำให้กับท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  

• หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำง วันและเวลำในกำรย่ืนวีซ่ำกรุ๊ปเต็ม ทำงบริษัทฯต้องขอสงวนสิทธ์ิในกำรย่ืนวีซ่ำเด่ียว ซึ่งทำงท่ำนจะต้องเดินทำงมำย่ืนวีซ่ำ
ด้วยตัวเอง ตำมวันและเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูตฯ โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

• เอกสำรต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตฯ เป็นผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททัวร์ ท่ำนที่มีควำมประสงค์ย่ืนวีซ่ำท่องเท่ียว
ทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมท่ีสถำนทูตฯต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์ฯ เป็น
เพียงตัวกลำงและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำเท่ำน้ัน มิได้เป็นผู้พิจำรณำวีซ่ำให้กับท่ำน 

• กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจริงดังต่อไปน้ี 
-    ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำรทำงสถำนทูตฯ จะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำก็ตำม 
-    ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสำรที่ส ำคัญในกำรย่ืนวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ต๋ัว

เคร่ืองบินถ้ำออกต๋ัวมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำน ต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่ำนภำยใน 120 วัน 
(ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกต๋ัวท่ำนจะเสียแต่ค่ำมัดจ ำต๋ัวที่เกิดข้ึนตำมจริงเท่ำน้ัน 

-    ค่ำห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะโดนเก็บค่ำมัดจ ำห้องพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำ
ห้อง 100% ในทันท ีทำงบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ 

• หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดินทำงทำง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 

• กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบินฯ 
ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำง  
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เอกสารในการขอยื่นวีซ่ายูเครนระยะเวลาในการยื่น 15 วันท าการ 
**เอกสารวีซ่าเป็นแบบออนไลน์ ไม่ตอ้งโชว์ตัว** 

1. ส าเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (Passport) 2 ฉบับ ที่ยังไม่หมดอำยุ และมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน ก่อนวันเดินทำง หำกหมดอำยุ กรุณำ
ท ำเล่มใหม่ก่อนน ำส่ง และมีจ ำนวนหน้ำเหลืออย่ำงน้อย 2-3 หน้ำ และต้องมีหน้ำว่ำงเหลืออย่ำงน้อย2 หน้ำติดต่อกัน เพ่ือติดวีซ่ำ  
** หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ที่เคยได้รับวีซ่ำจำก ประเทศในกลุ่มเชงเก้น ภำยใน 3 ปี (ถ้ำมี) หรือเคยได้รับจำกประเทศอังกฤษ, แคนนำดำและ
สหรัฐอเมริกำ (ถ้ำม)ี ** 

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ หน้าตรง (ขนาด 45 mm x 35 mm) พ้ืนหลังสีขำว อำยุไม่เกิน 6 เดือน  
ห้ำมตกแต่งรูป ห้ำมสวมแว่นสำยตำ แว่นกันแดด ห้ำมมีเคร่ืองประดับ ต้องเป็นรูปที่ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูปเท่ำน้ัน 

3. เอกสารสว่นตัว (แปลภาษาอังกฤษ) 

- ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

- ส ำเนำบัตรประชำชน 

- สูติบัตร (กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี) 

- ทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) 

- ทะเบียนหย่ำ (ถ้ำมี) 

- ใบเปลี่ยนช่ือ-นำมสกุล (ถ้ำเคยเปลี่ยน)
4. หนังสือรับรองการท างาน 

4.1 กรณีลูกจ้างหรือพนักงาน  
หนังสือรับรองกำรท ำงำน (ตัวจริง) ที่ออกโดยหน่วยงำนหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัคร (ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท ำงำน
และช่วงเวลำท่ีอนุมัติให้ลำหยุดเพ่ือเดินทำงไปท่องเท่ียวยุโรป (ระบุช่ือประเทศ) หลังจำกน้ันจะกลับมำท ำงำนตำมปกติหลังครบ
ก ำหนดในวันที่เท่ำไร่ โดยช่ือลูกค้ำท่ีระบุในหนังสือรับรองทำงกำรงำน ต้องสะกดช่ือ-สกุลให้ตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ในกำรออก
จดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ช่ือแต่ละสถำนทูต ออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ
และเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน พร้อมลายเซ็น ระบุชือ่ ต าแหน่งของผู้ออกหนังสือและประทับตราบริษัท   

4.2 กรณีเจ้าของกิจการ 
หลักฐำนกำรเป็นเจ้ำของกิจกำร เช่น ส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำหรือหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนที่มีช่ือของผู้เดินทำงเป็นกรรมกำร
หรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส ำเนำและประทับตรำบริษัทฯ  
(มีอำยุคัดลอกไม่เกิน 90 วัน) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 

4.3 กรณีนักเรียนหรือนักศึกษา 
หนังสือรับรองตัวจริงจำกสถำบันที่ก ำลังศึกษำอยู่ (มีอำยุไม่เกิน 30 วัน)  
ออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน (สถำนทูตไม่รับเอกสำรที่เป็นบัตรนักเรียน) 

3.4 ผู้เกษียณอายุงาน 
หนังสือยืนยันกำรเกษียณอำยุกำรท ำงำน ซึ่งเขียนโดยตัวผู้สมัครหรือออกโดยบริษัทนำยจ้ำงล่ำสุด ระบุวันที่เกษียณ ช่ือและที่อยู่
ของนำยจ้ำง ระยะเวลำของกำรจ้ำงงำนและเงินเดือนล่ำสุด พร้อมส ำเนำ และฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

5. หลักฐานทางการเงินที่พียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายตลอดชว่งเวลาเดินทาง 
5.1 ส าเนาสมุดบัญชีที่มีการเดินบัญชีและ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีจ ำนวนเงินในบัญชีไม่น้อยกว่ำหกหลัก เพ่ือ

แสดงให้เห็นว่ำมีฐำนะกำรเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่ำใช้จ่ำยตลอดในกำรเดินทำงและสำมำรถที่จะใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อน 
เมื่อกลับสู่ภูมิล ำเนำ และมีรำยกำรเดินบัญชีล่ำสุดไม่เกิน 7 วันนับจำกวันย่ืนวีซ่ำ ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เทา่น้ัน สถานฑูตไม่รับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวันหรือบญัชีฝากประจ า 

5.2 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงที่ออกโดยธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ช่ือแต่ละสถำนทูต สะกดช่ือให้ตรงกับพำสปอร์ตและหมำยเลขบัญชีต้องเป็นเล่ม
เดียวกับที่ท่ำนจะใช้ย่ืนวีซ่ำ 
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5.3 กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ (Sponsorship) 
ต้องเป็น บิดำ มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้องสำยเลือดเดียวกันเท่ำน้ัน  

- ต้องมีจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำย (Sponsor letter ) เป็นภำษำอังกฤษของผู้ออกค่ำใช้จ่ำย  

- เอกสำรพิสูจน์ควำมสัมพันธ์กับผู้ออกค่ำใช้จ่ำยให้ คือ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน, ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำนำทะเบียน
สมรส และส ำเนำใบเกิด (สูติบัตร) เป็นต้น ท้ังผู้ย่ืนวีซ่ำเองและผู้ออกค่ำใช้จ่ำยให้ พร้อมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด 

- หนังสือรับรองทำงกำรเงิน (Bank certificate) ฉบับจริง ระบุช่ือเจ้ำของบัญชี           (ผู้ออกค่ำใช้จ่ำย) และต้องระบุช่ือผู้ถูก
รับรองหรือผู้สมัครย่ืนวีซ่ำด้วย มีอำยุไม่เกิน 30 วัน นับจำกวันที่ย่ืนวีซ่ำ (สะกดช่ือ-นำมสกุลให้ถูกต้องตำมหน้ำพำสปอร์ต) 

- ส ำเนำสมุดบัญชีที่มีกำรเดินบัญชี และ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่ำใช้จ่ำยให้และผู้ย่ืนวีซ่ำ 

- กรณีที่บริษัทของท่ำนเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้กับผู้เดินทำงทั้งหมด ทำงบริษัทฯ จะต้องออกจดหมำยอีก
หน่ึงฉบับเพ่ือแสดงควำมรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยและกำรกลับมำท ำงำนของท่ำน โดยระบุรำยช่ือผู้เดินทำงและเหตุผลที่จัดกำร
เดินทำงน้ีในจดหมำยด้วย 

6. กรณีที่ผู้สมัครอายุต่ ากว่า 20 ปี 
6.1 ส าเนาสูติบัตร/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครวีซ่า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 
6.2 ถ้าเดินทางไปกับพ่อหรอืแม่หรือท่านใดทา่นหน่ึง หรือกับบุคคลที่สาม 

หนังสือยินยอมให้เดินทำงไปต่ำงประเทศจำกทำงอ ำเภอ/เขต ตัวจริงเท่ำน้ัน ระบุว่ำอนุญำตให้ดินทำงไปต่ำงประเทศกับใครและ
ระบุควำมสัมพันธ์ว่ำเป็นอะไรกัน 

6.3 ส ำเนำใบทะเบียนกำรหย่ำหรือใบปกครองบุตรกรณีบิดำมำรดำเกิดกำรหย่ำร่ำง พร้อมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 
6.4 ใบมรณะบัตรกรณีบิดำ มำรดำท่ำนหน่ึงท่ำนใดเสียชีวิต 

**ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายแปลเอกสารภาษาอังกฤษ หรือหากท่านใดให้ทางบริษัทฯ 
ท าการแปลเอกสารให้ มีค่าบริการใบละ 500 บาท** 

หมายเหตุ: 

- ระยะเวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำของสถำนทูตฯ โดยประมำณ 15 วันท ำกำร 

- กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวี
ซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอย่ืนค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

- กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน 
เน่ืองจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ  

- หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมวันนัดหมำย และ
โปรดแต่งกำยสุภำพ และหำกสถำนทูตฯ ขอเอกสำรเพ่ิมเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้แก่ทำง
สถำนทูตฯ 
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ใบกรอกข้อมูลค าร้องขอวีซ่า กรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด เพือ่ประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
1. ช่ือ – นำมสกุล (ภำษำไทย)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ช่ือ – นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ) …………………………………………………………ช่ือ – นำมสกุลเดิม (หำกเคยเปลี่ยน) ............................................... 
3. วัน-เดือน-ปีเกิด................................................... อำยุ ……………………... ปี  สถำนที่เกิด …………………………………………………………………………. 

เพศ          ชำย          หญิง 
4. สถำนภำพสมรส      โสด      สมรส             แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)       หย่ำ    หม้ำย              แยกกันอยู่ 
5. หมำยเลขบัตรประชำชน...................................................................เลขพำสปอร์ต............................................................................................. 

วันที่ออก.....................................................วันหมดอำยุ........................................................สถำนที่ออก............................................................ 
6. ที่อยู่ปัจจุบัน (ภำษำอังกฤษ)................................................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย์..........................เบอร์มือถือ...................................เบอร์บ้ำน.................................อีเมล์................................................................ 
7. อำชีพปัจจุบัน (กรุณำระบุอำชีพ) หำกเป็นแม่บ้ำน / หรือเกษียณ กรุณำระบุด้วย 

.................................................................. ........ต ำแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ / ธุรกิจ (หำกประกอบกิจกำรค้ำขำย กรุณำระบุ)……………………………………………………………..………………….. 
9. ที่อยู่ที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

รหัสไปรษณีย์.........................................เบอร์ที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ………………..………………………อีเมล.์.......................................................... 
10. รำยได้ต่อเดือน ........………………………………………….……บำท  รำยได้อื่นๆนอกเหนือจำกเงินเดือน ……………………………...……..………………บำท 
11. แหล่งที่มำของรำยได้น้ัน เช่น …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. ช่ือ-นำมสกุลคู่สมรส (ถ้ำม)ี ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัน-เดือน-ปีเกิด…………………………………………………………สถำนที่เกิด ……………………………………………………..................................................... 
13. ช่ือ-นำมสกุลบิดำ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัน-เดือน-ปีเกิด…………………………………………………………สถำนที่เกิด …………………………………………………………………………………………………… 
14. ช่ือ-นำมสกุลมำรดำ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัน-เดือน-ปีเกิด…………………………………………………………สถำนที่เกิด …………………………………………………………………………………………………… 
15. ท่ำนมี Passport เล่มเก่ำหรือไม่ ถ้ำมีโปรดระบุ ดังน้ี 

15.1 เลขที่ Passport…………………………………………วันที่ออก..............................................วันหมดอำยุ............................................................ 
สถำนที่ออก................................................................. 
15.2 เลขที่ Passport………………………………..……….วันที่ออก..............................................วันหมดอำยุ............................................................ 
สถำนทีอ่อก................................................................. 

16. วีซ่ำยุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รับในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
ไม่เคย   เคยได้ ประเทศ……………………….........ใช้ได้ต้ังแต่วันที่……………………ถึงวันที่……………………………….. 

17. เคยพิมพ์ลำยน้ิวมือ เพ่ือกำรขอวีซ่ำเชงเก้น ก่อนหน้ำน้ี ก่อนหน้ำน้ี 
ไม่เคย   เคย (กรุณำระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด ำเนินกำร หำกทรำบ)……………………………………………………………….. 

18. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่ 
ไม่เคย   เคย (เหตุผลในกำรถูกปฏิเสธ ถ้ำทรำบ)…………………………………………………………………………………… 

19. ควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีพ ระหว่ำงกำรเดินทำงและพ ำนักของผู้ร้องขอวีซ่ำ 
ตัวผู้ร้องขอวีซ่ำเอง   มีผู้ออกค่ำใช้จ่ำยให้ กรุณำระบุช่ือ……………………………………ควำมสัมพันธ์………………………………… 

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทั้งหมดของท่าน เจ้าหน้าที่จะต้องกรอกแบบฟอร์มการร้องขอวีซา่ของท่าน* 
*การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการบริการอ านวยควาสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น* 


