
 

 

รหัสทัวร ZAT1903215 
ทัวรยูเครน EASY UNSEEN KIEV UKRAINE 5 วัน 3 คืน (PS) 
วิหารเซนตวลาดิเมีย มหาวิทยาลัยเชฟเชนโก ชมโกลเดนเกต โบสถเซนตไมเคิลหรือโดมทองคํา 
มหาวิหารเซนตโซเฟย โบสถเซนตแอนดร ูหางสรรพสินคา Tsum  
มหาวิหารอารามหลวงแหงหมูถํ้าพอรจเชตกา ลาฟรา ชมถํ้าพอรจเชตกา ลาฟรา  
พิพิธภัณฑสงครามโลกคร้ังที่ 2 ชมแบล็กทิวลปิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1       กรุงเทพฯ – กรุงเคียฟ                                                                                           

 
08.30 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขา             

ท่ี 8 เคานเตอร R สายการบินยูเครน อินเตอรเนช่ันแนล แอรไลน เจาหนาที่บริษัทฯ 
คอยใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวก 

12.05 น. ออกเดินทางสูกรุงเคียฟ โดย สายการบินยูเครน อินเตอรเนช่ันแนล แอรไลน 
เท่ียวบินที่ PS272 

 **บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง (ไมรวม soft drink และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล)** 
17.55 น.  เดินทางถึงทาอากาศยาน BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT กรุงเคียฟ 

ประเทศยูเครน 
  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พรอมรบักระเป�าสัมภาระแลว นํา

ทานเดินทางสูภัตตาคาร 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (1)  
พักโรงแรม Premier Hotel Rus หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 2 
      กรุงเคียฟ – วิหารเซนตวลาดิเมีย – มหาวิทยาลัยเชฟเชนโก – โกลเดนเกต – 
      โบสถเซนตไมเคิลหรือโดมทองคํา – มหาวิหารเซนตโซเฟย – โบสถเซนตแอนดรู – 
      หางสรรพสินคา Tsum ถนน Khreshchatyk Street 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (2) 
 นําทาน  เที่ยวชมบรรยากาศกรงุเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครน ถูกสรางขึ้น

ต้ังแตในป ค.ศ.482 โดยชนเผาสลาฟ อีกท้ังไดรับการยกยองวาเปนหน่ึงในเมือง
หลวงที่เกาแกและสวยงามที่สุดในยุโรป 
นําทานชม วิหารเซนตวลาดิเมีย (St Volodymyr's Cathedral) หน่ึงในโบสถที่
สวยงามที่สุดและเปนโบสถศูนยกลางของกรุงเคียฟ สรางข้ึนในคริสตศตวรรษที ่19 
เพ่ือเปนอนุสรณสถานครบรอบ 900 ปของรัสเซีย โดยจักรพรรดิรัสเซีย Nicolas 
I โดยไดรบัเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศ สรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมไบเซน
ไทนและเปนโบสถศาสนาคริสตนิกายยูเครนออรโธดอกซ 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

แลวชม มหาวิทยาลัยเชฟเชนโก (Shevchenko University) หรือ
มหาวิทยาลัยเคียฟ  
มหาวิทยาลัยเกาแกและดีที่สุดของยูเครน สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษท่ี 19 โดย
ต้ังชื่อตาม  
Taras Shevchenko บคุคลสําคัญในวรรณคดีและศิลปะซึ่งถือเปนผูกอต้ัง
วรรณคดีสมัยใหมของยูเครน ในชวงยคุสหภาพโซเวียต มหาวิทยาลัยแหงน้ี เปน
หน่ึงในมหาวิทยาลัยช้ันนํา 3 แหงพรอมกบั  
Moscow State University และ Leningrad State University โดย
อาคารหลักที่เปนสัญลักษณของมหาวิทยาลัยแหงน้ี คือ อาคารสีแดง สรางขึ้นในป 
ค.ศ. 1837-1843 ในสไตลคลาสสิกรัสเซีย 
ชมโกลเดนเกต (Golden Gate) ประตูเมืองเกาที่เจาชายยาโรสลาฟสรางขึ้นใน
คริสตศตวรรษที ่11 เปนสวนหน่ึงของปราการป�องกันตัวเมืองเคียฟตอนบน  
 
 
 
 
 
 
 

 
แลวนําทานชม โบสถเซนตไมเคิลหรือโดมทองคํา (Saint Michael's Golden-
Dome) เปนโบสถทีใ่ชในการประกอบพิธีทางศาสนาคริสตนิกายยูเครนเนียนออร
โธด็อกซ ต้ังอยูริมแมน้ํานีเปอร สรางขึ้นในสมยัยุคกลาง โดยกษัตริย Sviatopolk 
II Iziaslavych ภายนอกเปนสไตลบาร็อคยูเครน และภายในตกแตงเปนสไตลไบ
เซนไทน โบสถเดิมถูกทําลายโดยเจาหนาที่โซเวียตในทศวรรษที ่1930 และไดรับ
การบรูณะขึ้นมาใหมภายหลังสหภาพโซเวียตลมสลายลง 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

แลวนําทานชม มหาวิหารเซนตโซเฟย (Saint Sophia Cathedral) มหาวิหาร
เกาแกที่สรางขึ้นต้ังแตป ค.ศ.1037  โดยกษตัริยยโรสลาฟ เปนสถานท่ีที่ใช
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของกษัตริยในอดีต ภายในประดับตกแตงดวย
กระเบ้ืองโมเสคสีตางๆกวาลานชิ้น โดยเฉพาะรูปพระแมมารีท่ีทําจากกระเบื้องโม
เสคสีทองเหลืองอราม 
 
 
 
 
 
 

 
 จากน้ันชม โบสถเซนตแอนดรู (Saint Andrew's Church) สรางข้ึนในป ค.ศ. 

1747-1754 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน Bartolomeo Rastrelli เปน
สถาปตยกรรมสไตลบาร็อค ตกแตงอยางสวยงามและหรูหรา ไดรับการยกยองเปน
ศิลปะช้ินเอกของยูเครน 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (3)   



 

 

นําทานเดินทางสู หางสรรพสินคา Tsum ต้ังอยูบนถนน Khreshchatyk Street 
ถนนชอปปم�ง ซึง่เปนยานการคาใจกลางเมืองทีสํ่าคัญของเคียฟ ภายใน
หางสรรพสินคาแหงน้ีมีรานคาแบรนดเนมช่ือดังระดับโลกตางๆมากมายให
เลือกสรร อิสระใหทานชอปปم�งสินคาตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (4) 
พักโรงแรม Premier Hotel Rus หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 3       กรุงเคียฟ – มหาวิหารอารามหลวง – ถํา้พอรจเชตกา ลาฟรา –  
      พิพิธภัณฑสงครามโลกคร้ังที ่2 – หาง Ocean Plaza Mall 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (5) 

 นําทานเดินทางสู มหาวิหารอารามหลวงแหงหมูถํ้าพอรจเชตกา ลาฟรา (or 
Monastery of the Caves) เจ็ดส่ิงมหัศจรรยของยูเครน และไดรับการข้ึน
ทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคกร UNESCO มเีน้ือที่กวางขวางถงึ 75 เอเคอร 
ริมฝم�งแมน้ํานีเปอร สถานท่ีแหงน้ีเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายอีสเติรนออร
โธด็อกซในยุโรปตะวันออก นับต้ังแตมีการกอต้ังข้ึนเมื่อป ค.ศ. 651 โดยนักบวช
แอนโทน่ี ผูตองการความสงบไดเลือกถํ้าท่ีภูเขาเบอรเรสตอฟท (BERESTOV) 
เปนอารามระดับสูงสําหรับนักบวชของนิกาย ทําใหในยุคน้ันมีนักบวชมากกวา 
2,000 คนท่ีหลั่งไหลเขามาปฏิบัติและสรางอารามตามหมูถํ้ามากกวา 200 แหง
ในบริเวณน้ี จนกลายเปนหมูบานท่ีมีนักบวชมากท่ีสุดในยุโรปตะวนัออก  
ชม ถํ้าพอรจเชตกา ลาฟรา (Pecherska Lavra) ช้ันใตดินของมหาวิหาร เปนถํ้า
ที่มีทางเดินใตดินท่ีแคบๆและมีความยาวหลายรอยกิโลเมตร เคยเปนที่พํานักของ
พระสงฆในอารามแหงน้ี ในชวงสงครามโลกคร้ังที่สอง บรรดานักบวชกวา 2,000 
คน ใชเปนที่หลบภัยจากกองทัพนาซีเยอรมนี เหตุการณคร้ังน้ีทําใหมนัีกบวช
เสียชีวิตจํานวนมาก บริเวณช้ันใตดินจึงมีรางของนักบวช 200 รูป ไดรับการรกัษา
ไวเปนมัมมีภ่ายในถํ้าแหงน้ี 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (6)   
นําทานเขาชม พิพิธภัณฑสงครามโลกคร้ังที ่2 (World War II Museum) ชม
อาวุธยุทโธปกรณตางๆท่ีปลดประจําการจากสมัยสงครามโลกคร้ังท่ีนาซีเยอรมันบุก
เขากรุงเคียฟซึ่งภายหลังจากสงครามสงบแลวไดเก็บรวบรวมอาวุธตางๆเพ่ือไว
เตือนใจชนรุนหลังใหระลึกถึงเหลาวีรชนผูกลาหาญ และชม แบล็กทวิลิป หรือ
เฮลิคอปเตอรที่ลําเลียงรางทหารที่เสียชีวิตพันชีวิตจากสงคราม 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู  Ocean Plaza Mall ศูนยการคาที่ใหญเปนอันดับ 2 
ของยูเครนและเปน entertainment complex ของกรงุเคียฟ เปดตวัในป ค.ศ. 
2012 มรีานคาใหทานเลือกชอปมากมาย 
อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (7) 
พักโรงแรม Premier Hotel Rus หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 4       กรุงเคียฟ – พิพิธภัณฑสถาปตยกรรมพ้ืนบานและวิถีชีวติชนพ้ืนเมือง –  
      ทาอากาศยาน BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (8) 

 นําทานเขาชม พิพิธภัณฑสถาปตยกรรมพ้ืนบานและวิถีชีวิตชนพ้ืนเมือง (Folk 
Open Air Museum) พิพิธภัณฑแหงน้ีมีพ้ืนท่ีมากกวา 160 เฮกเตอร ต้ังอยูบน
ฝم�งแมน้ํา Ptich ในครสิตศตวรรษท่ี 19 ที่ดินแหงน้ีถูกครอบครองโดยราชวงศ
เกาแกของเบลารุสมานานกวา 130 ป และปจจุบันไดพัฒนาสถานท่ีแหงน้ีใหเปน
ศูนยกลางทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแหงน้ี เปนพิพิธภัณฑกลางแจงที่ใหญ
ท่ีสุดในยุโรป ซึ่งรวบรวมมรดกทางชาติพันธุแหงชาติที่จัดเปนที่เก็บรวบรวมงาน
ฝมือดานตาง ๆ ของหลายชนชาติ ท้ังงานปم�น งานเหล็ก งานไม โบสถไมกงัหันลม
เกาโรงสี ตลอดถึงแสดงถึงประเพณีโบราณ วฒันธรรมชนบทวิถีการดําเนินชีวิตแบบ
ด้ังเดิมของภูมิภาคตางๆ ของประเทศยูเครนยอนอดีตไปเม่ือ 100 ป 

 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (9) 
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT  

19.55 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ PS271 
 

วันที่ 5        กรงุเทพฯ 
 
09.55 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2-
3 ทาน 

เด็กต่ํากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 
ทาน 
ไมมีเตียงเสริม 

พักหอง
เด่ียว 

::เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน คิดราคาผูใหญ:: 
16 – 20 มี.ค. 63 36,990 34,990 6,500 
23 – 27 มี.ค. 63 39,990 37,990 6,500 

05 – 09 เม.ย. 63 *วันจักรี* 37,990 35,990 6,500 
12 – 16 เม.ย. 63 *วันสงกรานต* 45,990 43,990 8,000 

03 – 07 พ.ค. 63 
*วันฉัตรมงคลและวิสาขบูชา* 39,990 37,990 6,500 

10 – 14 พ.ค. 63 38,990 36,990 6,500 
** เด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ราคา 9,000 บาท** 

ราคาขางตนไมรวมคาวีซา (วีซาออนไลน ไมตองโชวตัว) ทานละ 3,800 บาท 
(กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 45 วัน เพ่ือความสะดวกในการยื่นวซีา) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ :  รายการทองเท่ียวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนาในกรณีท่ีมีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือ
เหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการสลับหรือ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชนของคณะเปนสําคัญ*ภาพถายเพ่ือการนําเสนอโปรแกรมทัวรเทาน้ัน* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเดินทางในแตละครั้งตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทานขึ้นไป 

ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทางหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทางได) ** 
** ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ข้ึนราคาของภาษี
น้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง** 
 
ยังไมรวมคาธรรมเนียมวีซายูเครน และคาบริการ ทานละ 3,800 บาท 
ยังไมรวมคาธรรมเนียมทิปมคัคุเทศกทองถิ่น มัคคุเทศกไทย และคนขับรถ 50 ยูโรตลอดทิป  
 



 

 

กรุณาชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวันท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข 
 
***กอนตัดสินใจจองทัวร กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดเงื่อนไขตางๆ 
แลวจึงวางมัดจํา เพ่ือประโยชนของทานเอง เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร  
ทางบริษัทถือวาทานรบัทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัททั้งหมดแลว*** 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ตามเท่ียวบินที่ระบุวนัเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
ต๋ัวกรุปไมสามารถอัพเกรดเปนช้ันธุรกิจได หากตองการน่ังช้ันธุรกิจ ทานจะตองจองตั๋ว
เด่ียว กรุณาเช็คราคากบัเจาหนาท่ีอีกครั้ง 

 คาภาษีสนามบิน ภาษน้ํีามัน 
 รถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง 

(กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั )  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน  

(หมายเหตุ : เน่ืองจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภูมิต่ํา โรงแรมบางเมืองจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศใหบริการ และในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปด
เครื่องปรบัอากาศ หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรืองานประชุมตางๆ 
ทางบริษัทอาจมีการปรบัเปลี่ยนโรงแรมหรือยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ)  

 คาอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการทองเที่ยว 
 คาเขาชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
 หัวหนาทัวรจากประเทศไทย ผูมีประสบการณ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
 ไกดทองถิ่น คอยนําเที่ยว และบรรยายขอมูลตางๆของยูเครน 
 คาประกันอุบัติเหตุ คุมครองในระหวางการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด (โดยสายการบิน UKRAINE 

INTERNATIONAL AIRLINES อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่อง 
ทานละ 1 ใบ ไมเกิน 23 ก.ก.)  



 

 

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทาน เน่ืองจาก
ป�องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คา
โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  
 คาธรรมเนียมวีซายูเครน และคาบรกิาร ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผาน

การพิจารณาหรือไมกต็าม (โดยประมาณ 3,800  บาท) 
 คาธรรมเนียมทิป คนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร  ทานละ 50 ยูโร ตลอดทรปิ 

 
เง่ือนไขในการจองทัวร 

 กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน  
 สงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ 
 หากทานที่ตองการใหทางบริษัททัวรยื่นวีซาให กรุณาชําระคาธรรมเนียมและ

คาบริการในการขอยื่นวีซายูเครน ทานละ 3,800 พรอมกับยอดมดัจํา 
 ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  50 - 46 วนั คืนคาใชจายทั้งหมด (ยกเวนกรุปที่
เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มกีาร
การันตคีามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ ไม
อาจขอคืนเงินได) 

 ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัด
จําเต็มจํานวน 

 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจาย 
100% ของราคาทัวรทัง้หมด 

 กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง
บริษัทฯ ตองมีการการนัตีมดัจําที่น่ังกับทางสายการบิน และโรงแรมที่พักตางๆ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามทีเ่กิดขึ้นจริง 



 

 

 เม่ือออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทาํใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัว
ได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

 กรณีวีซาถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเกบ็คาใชจายตามที่
เกิดขึ้นจริง เชน  
คาวีซาและคาบริการยืน่วีซา คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบินหรือคาต๋ัวเครื่องบิน คามดัจํา
โรงแรมหรือคาโรงแรม เปนตน   

 
ขอมูลเกี่ยวกับ สายการบิน  

 เน่ืองจากบัตรโดยสารเปนแบบหมูคณะหรือต๋ัวกรุป สายการบินขอสงวนสิทธ์ิในการ
เลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบินทุกกรณี ทุกทานตองไปเช็คอินเพ่ือออกบัตรโดยสาร และรับ
หมายเลขท่ีน่ังตอนไดบัตรโดยสารเทาน้ัน   
แตทางบริษัทจะพยายามชวยใหลูกคาท่ีเดินทางดวยกันไดน่ังดวยกัน หรือใกลกันให
มากที่สุดเทาท่ีจะทําได 

 กรณีท่ีทานตองการอาหารพิเศษ เชน เปนอิสลาม, แพอาหารบางประเภท หรือทาน
มังสวิรัติ โปรดแจงและระบุมาใหชัดเจนในตอนจอง เพราะทางบริษทัตองสงเรื่องแจง
ใหทางสายการบินทราบลวงหนา เพ่ือจัดเตรียมอาหารใหแกทาน กรณีท่ีทานแจงกอน
เดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระเมนูใหม หรืออาจจะไมไดรบัเมนูพิเศษ
เลย เน่ืองจากสายการบินไมไดเตรียมสํารองไว หรืออาจเตรียมไมทัน 

 สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารท่ีมี
คุณสมบัตติามที่สายการบินกําหนดเทาน้ัน เชน สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมี
ปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการขอที่น่ัง 
LONG LEG ทานตองไปแจงกับเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น และ
การใหท่ีน่ังข้ึนอยูกับดุลพินิจของทางเจาหนาที่สายการบินเทาน้ัน 

 
ขอมูลเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก  
 โรงแรมในแตละแหง มกีารวางแผนผังหองพักแตกตางกนั จึงทําใหหองพักแตละประเภท 

อาจจะหองไมติดกัน หรืออยูคนละช้ันกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมหีองพักแบบ 3 ทาน 
ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจตองเปน  
1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม (Sofa bed) หรืออาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก 
เปน หองคู 1 หอง (Twin/Double) และหองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้น 



 

 

 เน่ืองจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภูมิต่ํา โรงแรมบางเมืองจะไมมีเครื่องปรบัอากาศ
ใหบริการ และในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปดเคร่ืองปรับอากาศ ซึง่จะ
มีฮีตเตอรไวใหบริการแทน 

 กรณีที่มีงานเทศกาลหรือการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) ทําใหคาโรงแรม
สูงขึ้นมากและหองพักในเมืองจะคอนขางเต็มหมด บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยน
หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปบางแหง (โดยเฉพาะในยานเมอืงเกา หรือเมืองเล็กๆ) มีลักษณะเปน
อาคารแบบดั้งเดิม หองอาจจะมีขนาดเล็กกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา หรืออาจจะไมมี
ลิฟท รวมถึงพนักงานยกกระเป�า และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
หมายเหตุ 

 ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู

เดินทางไมถึง 20 คน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความ

เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทาง
เปนหลัก  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ินตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ 
ท่ีเกิดข้ึนจากเหตุจําเปนสุดวิสัย และอยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ เชน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุงาน การประทวง  
การปฏิวติั อุบติัเหตุ การโจรกรรม ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง การยกเลิกเที่ยวบินหรือการบริการของสายการบิน ความสูญเสีย 
ทรัพยสินสูญหาย อุบัติเหตุหรือไดรับบาดเจ็บจากความประมาทของตัวทานเอง และ
เหตุสุดวิสัยอ่ืนๆท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนแบบหมูคณะหรือต๋ัวกรุป ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงิน
ได 

 ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีนํ้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

 กรณีท่ีสถานท่ีทองเที่ยวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมได เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยตางๆ หรือ
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 



 

 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการ
ใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศ ไมวาในกรณีใดกต็าม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางนอกเหนือจากหนังสอืเดินทางธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) 
เชน หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) หรือหนังสือเดินทางทูต (เลมสีแดงสด) 
เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร             หากไมผานการอนุมัติจากสายการ
บิน และถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวดั หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือ
พาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทาง หรือทานเดินทางมาเช็คอินไมทัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืน            
คาทัวรใหแกทาน 

 ลูกคาที่จอยแลนด (ไมใชต๋ัวเครื่องบิน) ทานตองจองเคร่ืองบินลงประเทศปลายทาง
กอนเวลาหรือเวลาใกลเคียงกับคณะทัวร หรือไปถึงปลายทางลวงหนากอนคณะทัวร
อยางนอย 1 วัน ถาทานมาถึงหลังคณะทัวร ทานตองเสียคาใชจายในการเดินทางไป
พบกับคณะทัวรในสถานที่ท่ีคณะทัวรกําลังออนทัวรอยูดวยตนเอง และกอนการจอง
ทัวรหรือจองตั๋วเครื่องบินควรสอบถามโดยละเอียดกับทางบริษัทอีกครัง้ หากทานจอง
ทัวรหรือต๋ัวเคร่ืองบินผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและ
ไมคืนคาทัวรใหแกทาน 

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด 

 
หมายเหตุ เกี่ยวกบัการยื่นวีซา 
 
• ทางบริษัทฯ จะทําการยื่นวีซาของทานตอเม่ือในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบเต็มจํานวน

และไดรับการตอบรับจากทางสถานทูตฯ ในเร่ืองเวลานัดหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ ตอง
ใชเอกสารตางๆ ท่ีออกเปนกรุปในการยื่นวีซา อาท ิ                     ต๋ัวเคร่ีองบิน, 
หองพักที่ไดรับการยนืยันมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะ  ครบจํานวนกอนจึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทานได 

• วซีายูเครน เปนแบบออนไลน แสกนเอกสารสงสถานทูต ไมตองโชวตัว 



 

 

• แตหากใกลวันเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาเด่ียวกับทางสถานฑูต 
ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูตฯ โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

• หากระยะเวลาใกลวันเดินทาง ตองใชเอกสารจริงในการยื่นวีซากบัสถานทูตฯ และอาจ
เสียคา premium เพ่ิม 3,500 บาท/ทาน ในการยื่นวีซาดวน 

• เอกสารตางๆ ท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวยูเครน ทางสถานทูตฯ เปนผูกําหนดออกมา                      
มิใชบริษัททัวร ทานท่ีมีความประสงคยื่นวีซาทองเท่ียวประเทศยูเครน กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตองและครบถวนตามท่ีสถานทูตฯตองการ เพราะจะมผีลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรฯ เปนเพียงตัวกลางและอํานวยความสะดวกในการ
ยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวีซาใหกับทาน 

• กรณีวีซาท่ีทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตอง
เสียคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ดังตอไปน้ี 

-    คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตฯ จะไมคืนคาธรรมเนียม
ใดๆทั้งส้ินแมวาจะผานหรือ 
     ไมผานการพิจารณาก็ตาม 
-    คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกต๋ัวเรียบรอยแลว ไมสามารถคืนได 
-    คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา 
ตามกฎทานจะโดนเกบ็ 
     คามดัจําหองพัก หรือทางโรงแรมอาจตองยึดคาหอง 100% ในทนัที ทางบริษัทฯ 
จะแจงใหทานทราบภายหลัง 
• หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การยึดคาใชจายทั้งหมด 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการขอยื่นวีซายูเครน 

ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 
เอกสารตองเปนไฟลสแกนและชัดเจนเทาน้ัน 

**เอกสารวีซาเปนแบบออนไลน ไมตองโชวตัว** 
กรุณาเตรียมเอกสารดังตอไปน้ี และสงใหทางบริษัทฯ ตามวันเวลาที่นัดหมายเก็บเอกสาร 

 
1. สําเนาหนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) 2 ฉบบั ที�ยังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน 

กอ่นวันเดนิทาง หากหมดอาย ุกรุณาทําเลม่ใหมก่อ่นนําสง่ และมจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ และ
ตอ้งมหีนา้วา่งเหลอือยา่งนอ้ย2 หนา้ตดิตอ่กัน เพื�อตดิวซีา่  
** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ที�เคยไดร้ับวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดร้ับจาก
ประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี **  
 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm)  
พื�นหลังสขีาว ไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มตกแตง่รูป หา้มสวมแวน่สายตา  
แวน่กันแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครื�องประดับ เห็นใบหแูละคิ�ว 
ทั �ง 2 ขา้งชดัเจน และตอ้งเป็นรูปที�ถา่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นั�น  
(หากรูปถา่ยของทา่นไมไ่ดม้าตรฐานตามสถาณทตูกาํหนด  
ทา่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการถา่ยรูปใหมอ่กีครั�ง ณ วันมายื�นเวลา) 

 
3. หนงัสอืรบัรองการทาํงาน 

3.1 กรณีลกูจา้งหรอืพนกังาน  
หนงัสอืรบัรองการทาํงาน (ฉบบัจรงิ) ที�ออกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มัคร (ระบุ
ตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางานและระบชุว่งเวลาที�เดนิทางไปทอ่งเที�ยวยโุรป และระบชุื�อประเทศ
ทั �งหมดที�ทา่นเดนิทางดว้ย หลังจากนั�นจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกาํหนดในวันที�เทา่ไร่ โดย
ชื�อลกูคา้ที�ระบใุนหนังสอืรับรองการงาน ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบคุาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ื�อแตล่ะสถานทตู ออก
หนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนั มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยื�นวซีา่
เทา่น ั�น พรอ้มลายเซ็น ระบชุื�อ ตําแหนง่ของผูม้อีาํนาจในออกหนงัสอืรบัรองการทํางานและ
ประทบัตราบรษิทั 
 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 
หลกัฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ สําเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิท
หรอืจดทะเบยีนนติบิคุคล ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ (ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 90 วนั กอ่นวันยื�นวซีา่  
หากมากกวา่ 90 วันไปแลว้ ตอ้งคัดลอกใหมเ่ทา่นั�น) เป็นภาษาองักฤษ 
 

3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 
หนังสอืรับรองจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่(มอีายไุมเ่กนิ 30 วันกอ่นวันยื�นวซีา่)  
ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ั�น (สถานทตูไมร่ับเอกสารที�เป็นบตัรนักเรยีน) 
 

3.4 ผูเ้กษยีณอายงุาน 
หนังสอืยนืยันการเกษียณอายกุารทํางาน ซึ�งเขยีนโดยตัวผูส้มคัรหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ 
ระบวุันที�เกษียณ ชื�อและที�อยูข่องนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 
สําเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายกุารทํางาน ฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
4. หลกัฐานทางการเงนิที�พยีงพอสําหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดช่วงเวลาเดนิทาง 

4.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ควรมจํีานวนเงนิในบัญชไีมน่อ้ยกวา่หกหลัก เพื�อแสดงให ้
เห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอที�จะครอบคลมุกับคา่ใชจ้่ายตลอดในการเดนิทางและสามารถที�จะใช ้
จ่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมื�อกลบัสูภ่มูลิําเนา และมรีายการเดนิบญัชลีา่สดุไมเ่กนิ 7 วันนับจากวันยื�น



 

 

วซีา่ เป็นบญัช ี                 ออมทรพัยเ์ทา่น ั�น สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัหรอื
บญัชฝีากประจํา รวมถงึบญัชสีหกรณ ์

4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจรงิที�ออกโดยธนาคาร ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบคุาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ื�อแตล่ะสถานทตู สะกด
ชื�อใหต้รงกับพาสปอรต์และหมายเลขบัญชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกับที�ทา่นจะใชย้ื�นวซีา่ 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พี�นอ้งสายเลอืดเดยีวกันเทา่นั�น  
- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ย (Sponsor letter ) เป็นภาษาอังกฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ 

พรอ้มเซ็นรับรอง 
- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธก์ับผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนบา้น, สาํนาทะเบยีนสมรส 

และสําเนาใบเกดิ (สตูบัิตร) เป็นตน้ ทั �งผูย้ื�นวซีา่เองและผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้พรอ้มแปลเอกสาร
เป็นภาษาองักฤษท ั�งหมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบับจรงิ ระบชุื�อเจา้ของบญัช ี(ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย) 
และตอ้งระบชุื�อผูถ้กูรับรองหรอืผูส้มัครยื�นวซีา่ดว้ย มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันที�ยื�นวซีา่ 
(สะกดชื�อ-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูย้ื�นวซีา่ 
- กรณีที�บรษัิทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทั �งหมด ทาง

บรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ�งฉบับเพื�อแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมา
ทํางานของทา่น โดยระบรุายชื�อผูเ้ดนิทางและเหตผุลที�จัดการเดนิทางนี�ในจดหมายดว้ย 

 
5. กรณีที�ผูส้มคัรอายตุํ�ากวา่ 20 ปี 

5.1 สําเนาสตูบิตัร/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษา
องักฤษ 

5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึ�ง หรอืกบับคุคลที�สาม 
ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตัวจรงิเทา่นั�น ระบวุา่อนุญาตให ้
เดนิทางไปตา่งประเทศกับใครและระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกัน พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษ 

5.3 สําเนาใบทะเบยีนการหยา่หรอืใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกดิการหยา่ร่าง พรอ้มแปลเอกสาร
เป็นภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิา มารดาทา่นหนึ�งทา่นใดเสยีชวีติ 
6. เอกสารสว่นตวัอื�นๆ (แปลเป็นภาษาองักฤษท ั�งหมด) 

- สําเนาทะเบยีนบา้น  
- สําเนาบัตรประชาชน 
- สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ – นามสกลุ  
- สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 
หมายเหต:ุ 

- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ 
- วซีา่ยเูครนเป็นการยื�นวซีา่ออนไลน ์ไมต่อ้งโชวต์ัว เพยีงแคส่แกนจากเอกสารจรงิเทา่นั�น 
- หากระยะเวลาใกลว้ันเดนิทาง ตอ้งใชเ้อกสารจรงิในการยื�นวซีา่กบัสถานทตูฯ และอาจเสยีคา่ 

premium เพิ�ม 3,500 บาท/ทา่น ในการยื�นวซีา่ดว่น 
- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และ

ถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอ
ยื�นคํารอ้งใหมก่็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั �ง  

- กรณีที�ทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้
สถานทตูยกเลกิวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใิน
นามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไป
สมัภาษณ์ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพิ�มเตมิ ทาง
บรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 
 



 

 

** ทางบรษิทัฯ มบีรกิารรบัแปลเอกสารภาษาองักฤษ ราคาเร ิ�มตน้ ใบละ  500 บาท ** 
 

*การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร
อํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น* 

 

ใบกรอกขอ้มลูคํารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

*กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ั�งหมดของทา่น เจา้หนา้ที�จะตอ้งกรอก
แบบฟอรม์ 

การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 
 

1. ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. ชื�อ-นามสกลุเดมิกอ่นเปลี�ยน 
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 
 

4. เลขที� 
Passport………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ.......................................................................... อาย ุ…………………………... ปี 

 
สถานที�เกดิ ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หยา่  
 

            หมา้ย            แยกกันอยู ่
 

7. ที�อยูปั่จจุบัน 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. 

 
..............................................................................................................................................
........ 
 
เบอรโ์ทรศัพทท์ี�ตดิตอ่สะดวก.............................................อเีมล์
............................................................  

 
8. อาชพีปัจจุบัน (กรุณาระบอุาชพี) หากเป็นแมบ่า้น / หรอืเกษียณ กรุณาระบดุว้ย (ภาษาอังกฤษ) 

 
..........................................................................
ตําแหน่ง……………………………………………………………… 
 

9. ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา / ธรุกจิ / รา้นคา้ (ภาษาอังกฤษ) 
 

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

 



 

 

10. ที�อยูท่ี�ทํางาน / สถานศกึษา / ที�ตั �งรา้นคา้ 
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………...... 
 
……………………………………………………………………………………………….............................................
.... 
  

11. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

12. ชื�อ-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี 
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………. 

 
13. ชื�อ-นามสกลุบดิา (ภาษาอังกฤษ) 

…………………….……………………..………………………………………………………… 
 

14. ชื�อ-นามสกลุมารดา 
(ภาษาอังกฤษ)…………….…………………………………………………………………………………..... 
 

15. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา (ถา้ม)ี 
 

โปรดระบุประเทศ………………………........................ วันหมดอายวุซีา่ (หากจําได)้ 
........................................ 
 

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในระหวา่งการเดนิทางท่องเที�ยวและพํานักของผูร้อ้งขอวซีา่ (ภาษาอังกฤษ) 
 

ตัวผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ 
 

กรุณาระบชุื�อ……………………………………………………………………… 
ความสัมพันธ…์……………………………… 


