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เดนิทางโดยสายการบนิ Ukraine International Airlines 
สายการบนิประจ าชาต ิบนิตรงสู.่..ประเทศยเูครน 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 

หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ  
การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่  

สายการบนิยเูครน อนิเตอรเ์นช ัน่แนล แอรไ์ลน ์UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS) 

ขาไป PS272 BKK -  KBP 12.05 – 17.55 

ขากลบั PS271 KBP - BKK 19.55 – 09.55 
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อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู ่เหนือความควบคมุของบรษัิท 

ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆไดใ้นทกุกรณี 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

07 – 11 พฤศจกิายน 2562 39,990 37,990 6,500 

18 – 22 พฤศจกิายน 2562 39,990 37,990 6,500 

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ (วซีา่ออนไลน ์ไมต่อ้งโชวต์วั) ทา่นละ 3,500 บาท 
(กรณุาส ารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนั เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่) 

 

วนัที ่1       กรุงเทพฯ – กรงุเคยีฟ                                                                                            

 
09.00 น.        คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่8 เคานเ์ตอร ์R  
  สายการบนิยเูครน อนิเตอรเ์นชัน่แนล แอรไ์ลน ์ 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
12.05 น.        ออกเดนิทางสูก่รงุเคยีฟ โดย สายการบนิยเูครน อนิเตอรเ์นช ัน่แนล แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่PS272 
  **บรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง (ไมร่วม soft drink และเครือ่งดืม่แอลกอฮอลล)์** 
17.55 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยาน BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT กรุงเคยีฟ ประเทศยเูครน 
  หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ น าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (1)  

พักโรงแรม Premier Hotel Rus หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

วนัที ่2 

      กรุงเคยีฟ – วหิารเซนตว์ลาดเิมยี – มหาวทิยาลยัเชฟเชนโก ้– โกลเดน้เกต – 

      โบสถเ์ซนตไ์มเคลิหรอืโดมทองค า – มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย –  

      หา้งสรรพสนิคา้ Tsum ถนน Khreshchatyk Street 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
 น าทา่น  เทีย่วชมบรรยากาศกรงุเคยีฟ เมอืงหลวงของประเทศยเูครน ถกูสรา้งขึน้ตัง้แตใ่นปี ค.ศ.482 

โดยชนเผา่สลาฟ อกีทัง้ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นหนึง่ในเมอืงหลวงทีเ่กา่แกแ่ละสวยงามทีส่ดุในยโุรป 
น าทา่นชม วหิารเซนตว์ลาดเิมยี (St Volodymyr's Cathedral) หนึง่ในโบสถท์ีส่วยงามทีส่ดุและเป็น
โบสถศ์นูยก์ลางของกรุงเคยีฟ สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่19 เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานครบรอบ 900 ปีของ
รัสเซยี โดยจักรพรรดรัิสเซยี Nicolas I โดยไดรั้บเงนิบรจิาคจากประชาชนทั่วประเทศ สรา้งขึน้ดว้ย
สถาปัตยกรรมไบเซนไทนแ์ละเป็นโบสถศ์าสนาครสิตน์กิายยเูครนออรโ์ธดอกซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แลว้ชม มหาวทิยาลยัเชฟเชนโก ้(Shevchenko University) หรอืมหาวทิยาลยัเคยีฟ  



  

 

 

 

 
 

-3- 

มหาวทิยาลัยเกา่แกแ่ละดทีีส่ดุของยเูครน สรา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่19 โดยตัง้ชือ่ตาม  
Taras Shevchenko บคุคลส าคญัในวรรณคดแีละศลิปะซึง่ถอืเป็นผูก้อ่ตัง้วรรณคดสีมัยใหมข่องยเูครน 
ในชว่งยคุสหภาพโซเวยีต มหาวทิยาลัยแหง่น้ี เป็นหนึง่ในมหาวทิยาลัยชัน้น า 3 แหง่พรอ้มกับ  
Moscow State University และ Leningrad State University โดยอาคารหลกัทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลัยแหง่น้ี คอื อาคารสแีดง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1837-1843 ในสไตลค์ลาสสกิรัสเซยี 
ชมโกลเดน้เกต (Golden Gate) ประตเูมอืงเกา่ทีเ่จา้ชายยาโรสลาฟสรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่11 เป็น
สว่นหนึง่ของปราการป้องกันตัวเมอืงเคยีฟตอนบน  
แลว้น าทา่นชม โบสถเ์ซนตไ์มเคลิหรอืโดมทองค า (Saint Michael's Golden-Dome) เป็นโบสถท์ี่
ใชใ้นการประกอบพธิทีางศาสนาครสิตน์กิายยเูครนเนียนออรโ์ธดอ็กซ ์ตัง้อยูร่มิแมน่ ้านีเปอร ์สรา้งขึน้ในสมัย
ยคุกลาง โดยกษัตรยิ ์Sviatopolk II Iziaslavych ภายนอกเป็นสไตลบ์าร็อคยเูครน และภายในตกแตง่เป็น
สไตลไ์บเซนไทน ์โบสถเ์ดมิถกูท าลายโดยเจา้หนา้ทีโ่ซเวยีตในทศวรรษที ่1930 และไดรั้บการบรูณะขึน้มา
ใหมภ่ายหลังสหภาพโซเวยีตลม่สลายลง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นชม มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย (Saint Sophia Cathedral) มหาวหิารเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ตัง้แต่
ปี ค.ศ.1037  โดยกษัตรยิย์โรสลาฟ เป็นสถานทีท่ีใ่ชป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาของกษัตรยิใ์นอดตี ภายใน
ประดับตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งโมเสคสตีา่งๆกวา่ลา้นชิน้ โดยเฉพาะรูปพระแมม่ารทีีท่ าจากกระเบือ้งโมเสค 
สทีองเหลอืงอร่าม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (3)   

น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งสรรพสนิคา้ Tsum ตัง้อยูบ่นถนน Khreshchatyk Street ถนนชอ้ปป้ิง ซึง่เป็น
ยา่นการคา้ใจกลางเมอืงทีส่ าคญัของเคยีฟ ภายในหา้งสรรพสนิคา้แหง่น้ีมรีา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังระดับโลก
ตา่งๆมากมายใหเ้ลอืกสรร อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย   
 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในเทีย่วชมหรอืชอ้ปป้ิงของทา่น 
พักโรงแรม Premier Hotel Rus หรอืในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที ่3 
      กรุงเคยีฟ – มหาวหิารอารามหลวง – ถ า้พอรจ์เชตกา ลาฟรา่ –  

      พพิธิภณัฑส์งครามโลกคร ัง้ที ่2 – หา้ง Ocean Plaza Mall 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารอารามหลวงแหง่หมูถ่ า้พอรจ์เชตกา ลาฟรา่ (Kiev Pechersk Lavra or 
Monastery of the Caves) เจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องยเูครน และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก
องคก์ร UNESCO มเีน้ือทีก่วา้งขวางถงึ 75 เอเคอร ์รมิฝ่ังแมน่ ้านีเปอร ์สถานทีแ่หง่น้ีเป็นศนูยก์ลางของ
ศาสนาครสิตน์กิายอสีเตริน์ออรโ์ธด็อกซใ์นยโุรปตะวันออก นับตัง้แตม่กีารกอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 651 โดย
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นักบวชแอนโทนี่ ผูต้อ้งการความสงบไดเ้ลอืกถ ้าทีภ่เูขาเบอรเ์รสตอฟท ์(BERESTOV) เป็นอารามระดับสงู
ส าหรับนักบวชของนกิาย ท าใหใ้นยคุนัน้มนัีกบวชมากกวา่ 2,000 คนทีห่ลั่งไหลเขา้มาปฏบิตัแิละสรา้ง
อารามตามหมูถ่ ้ามากกวา่ 200 แหง่ในบรเิวณน้ี จนกลายเป็นหมูบ่า้นทีม่นัีกบวชมากทีส่ดุในยโุรปตะวันออก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชม ถ า้พอรจ์เชตกา ลาฟรา่ (Pecherska Lavra) ชัน้ใตด้นิของมหาวหิาร เป็นถ ้าทีม่ทีางเดนิใตด้นิที่
แคบๆและมคีวามยาวหลายรอ้ยกโิลเมตร เคยเป็นทีพ่ านักของพระสงฆใ์นอารามแหง่น้ี ในชว่งสงครามโลก
ครัง้ทีส่อง บรรดานักบวชกวา่ 2,000 คน ใชเ้ป็นทีห่ลบภัยจากกองทัพนาซเียอรมนี เหตกุารณ์ครัง้น้ีท าใหม้ี
นักบวชเสยีชวีติจ านวนมาก บรเิวณชัน้ใตด้นิจงึมร่ีางของนักบวช 200 รูป ไดรั้บการรักษาไวเ้ป็นมัมมีภ่ายใน
ถ ้าแหง่น้ี 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (5)   

น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑส์งครามโลกคร ัง้ที ่2 (World War II Museum) ชมอาวธุยทุโธปกรณ์ตา่งๆ
ทีป่ลดประจ าการจากสมัยสงครามโลกครัง้ทีน่าซเียอรมันบกุเขา้กรุงเคยีฟซึง่ภายหลังจากสงครามสงบแลว้ได ้
เก็บรวบรวมอาวธุตา่งๆเพือ่ไวเ้ตอืนใจชนรุ่นหลังใหร้ะลกึถงึเหลา่วรีชนผูก้ลา้หาญ และชม แบล็กทวิลปิ หรอื
เฮลคิอปเตอรท์ีล่ าเลยีงร่างทหารทีเ่สยีชวีติพันชวีติจากสงคราม 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ Ocean Plaza Mall ศนูยก์ารคา้ทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 2 ของยเูครนและเป็น 
entertainment complex ของกรุงเคยีฟ เปิดตัวในปี ค.ศ. 2012 มรีา้นคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปมากมาย 
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (6) 
พักโรงแรม Premier Hotel Rus หรอืในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที ่4       กรุงเคยีฟ – พพิธิภณัฑส์ถาปตัยกรรมพืน้บา้นและวถิชีวีติชนพืน้เมอืง – Aeromall 
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      ทา่อากาศยาน BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 
 

 น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถาปตัยกรรมพืน้บา้นและวถิชีวีติชนพืน้เมอืง (Folk Open Air Museum) 
พพิธิภัณฑแ์หง่น้ีมพีืน้ทีม่ากกวา่ 160 เฮกเตอร ์ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้า Ptich ในครสิตศ์ตวรรษที ่19 ทีด่นิแหง่น้ีถกู
ครอบครองโดยราชวงศเ์กา่แกข่องเบลารุสมานานกวา่ 130 ปี และปัจจุบันไดพ้ัฒนาสถานทีแ่หง่น้ีใหเ้ป็น
ศนูยก์ลางทางวัฒนธรรม พพิธิภัณฑสถานแหง่น้ี เป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรป ซึง่รวบรวม
มรดกทางชาตพิันธุแ์หง่ชาตทิีจ่ัดเป็นทีเ่ก็บรวบรวมงานฝีมอืดา้นตา่ง ๆ ของหลายชนชาต ิทัง้งานป้ัน งาน
เหล็ก งานไม ้โบสถไ์มก้ังหนัลมเกา่โรงส ีตลอดถงึแสดงถงึประเพณีโบราณ วฒันธรรมชนบทวถิกีารด าเนนิ
ชวีติแบบดัง้เดมิของภมูภิาคตา่งๆ ของประเทศยเูครนยอ้นอดตีไปเมือ่ 100 ปี 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (8) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT และมเีวลาใหท้า่น 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้ของฝากกันกอ่นเดนิทางกลับที ่Aeromall ศนูยก์ารคา้ทีอ่ยูบ่รเิวณสนามบนิ 

 
19.55 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่PS271 
 

วนัที ่5        กรงุเทพฯ 

 
09.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตุการณ์สุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

*ภาพถา่ยเพือ่การน าเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ัน้* 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึน้ราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอื

ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 
 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ยเูครน และคา่บรกิาร ทา่นละ 3,500 บาท 
ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ 50 ยโูรตลอดทปิ  

 
กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  

เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 
ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอัพเกรดเป็นชัน้ธรุกจิได ้หากตอ้งการน่ังชัน้ธรุกจิ ทา่นจะตอ้งจองตั๋วเดีย่ว กรุณาเชค็ราคากับ
เจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 

• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 
• รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตให ้

ขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน)  
• โรงแรมทีพ่ักตามระบหุรอืในระดับเดยีวกัน พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  

(หมายเหต ุ: ทางบรษัิทจะพยายามเลอืกใชโ้รงแรมทีม่เีครือ่งปรับอากาศภายในหอ้งพัก แตเ่น่ืองจากทวปียโุรป
อยูใ่นแถบอณุหภมูติ ่า ในบางเมอืงจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร อกีทัง้ในชว่งฤดหูนาว โรงแรมบางเมอืงจะ
ไมเ่ปิดเครือ่งปรับอากาศ และหากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุตา่งๆ ทางบรษัิทอาจมี
การปรับเปลีย่นโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยค านงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ)  

• คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
• คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบใุนรายการ 
• หัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบุตัเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ภาษีน ้ามันทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทันหนั 
• คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด (โดยสายการบนิ ยเูครน อนิเตอรเ์นชัน่แนล แอรไ์ลน ์

อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่ง ไดจ้ านวนทา่นละ 1 ใบ และน ้าหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก.) 
• คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจ้ัดใหแ้กท่า่น เน่ืองจากป้องกันการสญูหายจาก

มจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพ่ัก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักส าหรับทกุทา่น) 
• คา่ใชจ่้ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่วซีา่ยเูครน และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่ทา่นจะผา่นการพจิารณา

หรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 3,500  บาท)  
• คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 50 ยโูร ตลอดทรปิ 

 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 
• ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 

Passport  มายังบรษัิทฯ 
• ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วันขึน้ไป คนืคา่ใชจ่้ายทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลที่
ตอ้งการันตมีดัจ ากับสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ 
หรอืตา่งประเทศ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 34 - 31 วัน เก็บคา่ใชจ่้าย  80 % ของราคาทัวร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ่้าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
• กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมัีดจ า

ทีน่ั่งกับทางสายการบนิ และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 
ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

• เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 
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หมายเหต ุ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คน 

• ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตาม
ความเป็นจรงิ 

• ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภัยธรรมชาต ิหรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุัตเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้เน่ืองจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดที่
ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายในสว่นน้ี เพราะเป็นคา่ใชจ่้ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง หรอืทา่นเดนิทางมาเช็คอนิไมท่ัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่
ทัวรใ์หแ้กท่า่น 

• เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

หมายเหต ุเกีย่วกบัการยืน่วซีา่ 
• ทางบรษัิทฯ จะท าการยืน่วซีา่ของทา่นตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบเต็มจ านวนและไดรั้บการตอบรับจากทาง

สถานทตูฯ ในเรือ่งเวลานัดหมาย เน่ืองจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ทีอ่อกเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิ                     
ตั๋วเครีอ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดรั้บการยนืยันมาจากทางยโุรป, ประกันการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ  
ครบจ านวนกอ่นจงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้ับทา่นได ้

• หากในชว่งทีท่า่นเดนิทาง วนัและเวลาในการยืน่วซีา่กรุ๊ปเต็มหรอืไมม่คีวิกรุ๊ป ทางบรษัิทฯตอ้งขอสงวนสทิธิใ์น
การยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ 
โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยดแูล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูก้ าหนดออกมา  
      มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นทีม่คีวามประสงคย์ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง     
      และครบถว้นตามทีส่ถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็น   
      เพยีงตวักลางและอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่น ัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 
• กรณวีซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ ดงัตอ่ไปนี ้
-    คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนนิการ ทางสถานทตูฯ จะไมค่นืคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะผา่นหรอื 
     ไมผ่า่นการพจิารณากต็าม 
-    คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกตั๋วเรยีบรอ้ยแลว้ ไมส่ามารถคนืได ้
-    คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 
     คา่มดัจ าหอ้งพกั หรอืทางโรงแรมอาจตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบภายหลัง 
• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 

100 % 
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เอกสารในการขอยืน่วซีา่ยเูครน 

ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ 
**วซีา่เป็นแบบออนไลน ์ไมต่อ้งโชวต์วั** 
เอกสารทกุใบ และรปูถา่ยตอ้งชดัเจน  

และเอกสารทกุใบตอ้งเป็นไฟลส์แกน ไมส่ามารถถา่ยรปูสง่ใหไ้ด ้
กรณุาเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้และสง่ใหท้างบรษิทัฯ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมายเก็บเอกสาร 

 
1. ส าเนาหนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) 2 ใบ ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวัน

เดนิทาง หากหมดอาย ุกรุณาท าเลม่ใหมก่อ่นน าสง่ มจี านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอื
อยา่งนอ้ย 2 หนา้ตดิตอ่กัน เพือ่ตดิวซีา่  
 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พืน้หลังสขีาว ไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มตกแตง่รูป หา้มสวมแวน่
สายตา แวน่กันแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครือ่งประดับ เห็นใบหแูละคิว้ทัง้ 2 ขา้งชดัเจน และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจาก
รา้นถา่ยรูปเทา่นัน้  
 

3. หนงัสอืรบัรองการท างาน 
3.1 กรณีลกูจา้งหรอืพนกังาน  

หนงัสอืรบัรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) ทีอ่อกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มัคร (ระบตุ าแหน่ง
, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยดุเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่วยโุรป (ระบชุือ่ประเทศ
ทัง้หมดทีท่า่นเดนิทาง) หลงัจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดในวนัทีเ่ทา่ไร่ โดยชือ่ลกูคา้
ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู ออกหนงัสอืเป็น
ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนั มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซีา่เทา่น ัน้ พรอ้ม
ลายเซ็น ระบชุือ่ ต าแหนง่ของผูอ้อกหนงัสอืและประทบัตราบรษิทั 
 

3.2 กรณเีจา้ของกจิการ 
หลกัฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทหรอื
จดทะเบยีนนติบิคุคล ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ (ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 90 วัน หากมากกวา่ 90 วันไป
แลว้ ตอ้งคัดลอกใหมเ่ทา่นัน้) เป็นส าเนาภาษาองักฤษ 

 
3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

หนังสอืรับรองจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่(มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน)  
ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน) 

 
3.4 ผูเ้กษยีณอายงุาน 

หนังสอืยนืยันการเกษียณอายกุารท างาน ซึง่เขยีนโดยตวัผูส้มัครหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ ระบวุันที่
เกษียณ ชือ่และทีอ่ยูข่องนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 
ส าเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายกุารท างานฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
4. หลกัฐานทางการเงนิทีพ่ยีงพอส าหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 

4.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ควรมจี านวนเงนิในบัญชไีมน่อ้ยกวา่หกหลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มี
ฐานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ่้ายตลอดในการเดนิทางและสามารถทีจ่ะใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่
เดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา และมรีายการเดนิบญัชลีา่สดุไมเ่กนิ 7 วันนับจากวันยืน่วซีา่ เป็นบญัชอีอม
ทรพัยเ์ทา่น ัน้ สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัหรอืบญัชฝีากประจ า รวมถงึบญัชี

สหกรณ ์
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4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจรงิทีอ่อกโดยธนาคาร ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู สะกดชือ่ให ้
ตรงกับพาสปอรต์และหมายเลขบัญชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัทีท่า่นจะใชย้ืน่วซีา่ 

 
 
 

4.3 กรณมีผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้งสายเลอืดเดยีวกันเทา่นัน้  
- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ่้าย (Sponsor letter ) เป็นภาษาอังกฤษของผูอ้อกคา่ใชจ่้าย  

พรอ้มเซ็นรับรอง 
- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธก์ับผูอ้อกคา่ใชจ่้ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส านาทะเบยีนสมรส และ

ส าเนาใบเกดิ (สตูบิัตร) เป็นตน้ ทัง้ผูย้ืน่วซีา่เองและผูอ้อกคา่ใชจ่้ายให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษท ัง้หมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบับจรงิ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูอ้อกคา่ใชจ่้าย) และ
ตอ้งระบชุือ่ผูถ้กูรับรองหรอืผูส้มัครยืน่วซีา่ดว้ย มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ (สะกดชือ่-
นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ่้ายใหแ้ละผูย้ืน่วซีา่ 
- กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ่้ายและการกลบัมาท างานของทา่น 
โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 
5. กรณทีีผู่ส้มคัรอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

5.1 ส าเนาสตูบิตัร/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึง่ หรอืกบับคุคลทีส่าม 

หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอ าเภอ/เขต ตวัจรงิเทา่นัน้ ระบวุา่อนุญาตใหด้นิทางไป
ตา่งประเทศกับใครและระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกัน พรอ้มแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ 

5.3 ส าเนาใบทะเบยีนการหยา่หรอืใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกดิการหยา่ร่าง พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิา มารดาทา่นหนึง่ทา่นใดเสยีชวีติ 
 

6. เอกสารสว่นตวักรณมีกีารเปลีย่นชือ่ (ชือ่ในหนงัสอืเดนิทางไมต่รงกบัเอกสารอืน่ๆ) (แปลเป็นภาษาองักฤษ
ท ัง้หมด) 

- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ  
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- ส าเนาบตัรประชาชน  
- ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  
- ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 
หมายเหต:ุ 

- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันท าการ 
- วซีา่ยเูครนเป็นการยืน่วซีา่ออนไลน ์ไมต่อ้งโชวต์ัว เพยีงแคส่แกนจากเอกสารจรงิเทา่นัน้ 
- หากระยะเวลาใกลว้ันเดนิทาง ตอ้งใชเ้อกสารจรงิในการยืน่วซีา่กบัสถานทตูฯ และอาจเสยีคา่ premium 

เพิม่ 3,500 บาท/ทา่น ในการยืน่วซีา่ดว่น 
- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค า
รอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  

- กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์
ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 
 

** ทางบรษิทัฯ มบีรกิารรบัแปลเอกสารภาษาองักฤษ ราคาเร ิม่ตน้ใบละ  500 บาท ** 
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*การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้* 

 
 

ใบกรอกขอ้มลูค ารอ้งขอวซีา่ กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

*กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมดของทา่น เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 
การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 

 

1. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ชือ่-นามสกลุเดมิกอ่นเปลีย่น (ภาษาอังกฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 
 

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

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

 

สถานทีเ่กดิ ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หยา่  
 

            หมา้ย            แยกกันอยู ่
 

7. ทีอ่ยูปั่จจุบัน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. 
 

...................................................................................................................................................... 
 
เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก.............................................อเีมล.์...........................................................  

 

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

..........................................................................ต าแหน่ง……………………………………………………………… 
 

9. ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา / ธรุกจิ / รา้นคา้ (ภาษาอังกฤษ) 
 

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

10. ทีอ่ยูท่ีท่ างาน / สถานศกึษา / ทีต่ัง้รา้นคา้ (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………................................................. 
  

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

12. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………. 
 

13. ชือ่-นามสกลุบดิา (ภาษาอังกฤษ) …………………….……………………..………………………………………………………… 
 

14. ชือ่-นามสกลุมารดา (ภาษาอังกฤษ)…………….…………………………………………………………………………………..... 
 

15. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา (ถา้ม)ี 
 

โปรดระบปุระเทศ………………………........................ วันหมดอายวุซีา่ (หากจ าได)้ ........................................ 
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16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วและพ านักของผูร้อ้งขอวซีา่ (ภาษาอังกฤษ) 
 

ตัวผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ่้ายให ้ 
 

กรุณาระบชุือ่……………………………………………………………………… ความสมัพันธ…์………………………………… 


