
 
 

  

 

กรซี...ประเทศที(มอีารยธรรม ประวตัศิาสตร ์ ที(ยาวนานกวา่ 7,000 ปี  กบัอดตีที(เคยรุง่เรอืงสดุแหง่หนึ(งของโลก 

ปัจจบุนัตดิ 1 ใน 20 อนัดบัแรก ที(นักทอ่งเที(ยวจากทั(วทกุมมุโลกอยากมาเยอืนมากที(สดุ เยอืนกรงุเอเธนส ์

(Athens) เมอืงตน้กําเนดิประชาธิ ปไตย ปรัชญา และ กฬีาโอลมิปิ ก ชมความยิ5งใหญข่องวหิารพารเ์ธนอน 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ตลุาคม : 5 – 11, 14 – 20 
55,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที5ยง คํ5า โรงแรมที5พกั 
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – เอเธนส ์– วหิารแหง่เทพโพไซดอน O O O PRESIDENT HOTEL

3 เอเธนส ์– ซานโตรนิี( – ชมพระอาทติยต์ก ณ หมูบ่า้นเอยี O O O
ELGRECO SANTORINI 

HOTEL

4 ซานโตรนิี( – ขึPนรถเคเบิPลคาร ์– นั(งลา – ลอ่งเรอืชมภเูขาไฟ O O O
ELGRECO SANTORINI 

HOTEL 

5 ซานโตรนิี( – เรอืไฮสปีด – เอเธนส ์      O X X PRESIDENT HOTEL

6 วหิารพารเ์ธนอน – OUTLET – สนามบนิ O O X

7 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

GREECE SUNRISE  
7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 



(Parthenon) วหิารที(สรา้งขึPนเมื(อ 400 ปีกอ่นครสิตกาล ชมวหิารแหง่เทพโพไซดอน (Temple of Posei-

don) เทพแห่งมหาสมทุรหรอืทอ้งทะเล และเต็มอิ5มกบัเกาะซานโตรนิี5 (Santorini) เกาะที(งดงามดั(งสรวง

สวรรค ์เปี(ยมลน้ไปดว้ยมนตเ์สน่ห ์ดงึดดูนักทอ่งเที(ยวจากทั(วทกุมมุโลกมากกวา่ 1.5 ลา้นคนตอ่ปี เกาะเล็กๆที(ถกู

ยกย่องใหเ้ป็นจุดชมพระอาทติยต์กดนิที(โรแมนตกิที(สุดแห่งหนึ(งของโลก ตื5นตาตื5นใจกบัการล่องเรอืใน

ทะเลสาบภเูขาไฟ (Santorini Volcano)  

วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ 

23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 8 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์ โดยมเีจา้หน ้าที(คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก

 

วนัที5สองของการเดนิทาง      กรงุเทพฯ – ดไูบ – เอเธนส ์– วหิารแหง่เทพโพไซดอน 

02.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที(ยวบนิที( EK371

05.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี5ยนเครื5อง

10.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเอเธนส ์โดยเที(ยวบนิ EK209

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรงุเอเธนส ์(เวลาทอ้งถิ(นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั(วโมง และ

จะเปลี(ยนเป็น 6 ชั(วโมงในวนัที( 29 ตลุาคม 2560) นําทา่นผา่นพธิี ตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร จากนัPนนําทา่นเดนิทางสูแ่หลมซูเนยีน (Cape Sounion) 

เพื(อนําทา่นชมวหิารแหง่เทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) หรอืเทพ

เนปจนู เทพแหง่มหาสมทุรหรอืทอ้งทะเล หนึ(งในวหิารที(เลื(องชื(อที(สดุของกรซี 

วหิารแหง่นีPตั Pงอยูต่รงปลายหนา้ผา สรา้งขึPนเมื(อ 400 ปีกอ่นครสิตกาล ในอดตีชาว

กรกีที(จะตอ้งเดนิเรอืสูท่ะเลใหญแ่ละจะตอ้งมาบวงสรวงขอพรใหเ้ดนิทางปลอดภยั 

คํ5า รับประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคารอาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ี(พัก โรงแรม PRESIDENT HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

*** กรณุาจดัเตรยีมกระเป๋าใบเล็ก (Overnight bag) สาํหรบัพกัคา้งคนื

ที5เกาะซานโตรนี ี2 คนื ***

วนัที5สามของการเดนิทาง   เอเธนส ์– ซานโตรนิี5 – ชมพระอาทติยต์ก ณ หมูบ่า้นเอยี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

06.00 น. นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืดว่น Sea Jet 

07.00 น. เดนิทางโดยเรอื Hi Speed Boat Sea Jet ใชเ้วลาประมาณ 4.50 ช.ม.

11.55 น. ถงึทา่เรอืเกาะซานโตรนิี5 (Santorini) เกาะซึ(งงดงามดั(งสรวงสวรรค ์เกาะแหง่นีP

มขีนาดเล็ก แตม่ชีื(อเสยีงโดง่ดงัเป็นอนัดบั 1 ในหมูเ่กาะคคิลาดสี (Cyclades) 

มชีาวกรกีอาศยัอยูบ่นเกาะเพยีงหมื(นกวา่คน งดงามโรแมนตกิ ดว้ยกลุม่บา้นเรอืน

ทรงกระบอกสขีาวสะอาดตา ยอดโบสถท์รงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสฟ้ีาสดจากทกุ

ทศิประตหูนา้ตา่ง งดงามดั(งภาพในโปสการด์ทอ่งเที(ยว เกาะแหง่ความมหศัจรรย์

น่าเหลอืเชื(อระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาต ิ วถิชีวีติคนพืPนเมอืงซึ(งสรา้งบา้นบนเกาะ

ภเูขาไฟ

เที5ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืPนเมอืง 



บา่ย นําทา่นสมัผัสมหศัจรรยค์วามงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรนิี( ที(ไมเ่พยีง

มแีตห่าดทรายสขีาวงดงาม และยงัมหีาดทรายสแีดงจนเกอืบเป็นสดํีาของ หาด   

เรดบชี (Red Beach) หาดแหง่นีPตั Pงอยูใ่นบรเิวณอโครตริ ิ  (Akrotiri) เขต

โบราณคดอีันเก่าแก่ตํานานแห่งทฤษฎแีอตแลนตสีอาณาจักรที(ไม่มตีัวตนของ

เพลโต เป็นโบราณสถานที(โดดเดน่ที(สดุบนเกาะแหง่นีP ที(มกีารพบหลกัฐานวา่มคีน

พักอาศยัตั Pงแตป่ลายยคุหนิใหม ่ราว 4,000 ปีกอ่นครสิตกาล จนถงึชว่งตน้ของยคุ

สํารดิ นําทา่นเดนิทางสู ่ Perissa Beach เป็นหาดที(มจีดุเดน่คอืถกูปกคลมุด ้วย

หนิกรวดสดีําทําใหด้เูเปลกตากวา่หาดทรายที(เราเคยเห็นทั(วไประหวา่งทางทา่น

จะพบกบัเเปลงไรอ่งุน่โดยองุน่ที(นี(จะปลกูเป็นพุม่เตีPยๆเพราะลมเเรงเเละที(นี(จะไมม่ี

การรดนํPาเพราะหมอกยามเชา้ใหค้วามชุม่ชืPนเพยีงพอตอ่ตน้ไมอ้ยูเ่เลว้ นําทา่นชม

หมูบ่า้น Pyrgos ซึ(งเป็นหมูบ่า้นที(คนทอ้งถิ(นเดมิของชาวซานโตรนิี(อยูอ่าศยักนั 

และนําทา่น แวะชมิไวนท์ี( Santo Winery ที(นี(มไีวนใ์หท้า่นเลอืกชมิหลากหลาย

ราคาไมเ่เพงเเถมรสชาตนุ่ิมลิPนที(ไมค่วรพลาดลิPมลองและควรคา่แกก่ารนํากลับไป

เป็นของฝากอกีดว้ย จนไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นสมัผัสบรรยากาศสดุโรแมนตกิ

ของการชมพระอาทติยต์กที( เอยี (OIA) จดุชมพระอาทติยต์กดนิที(สวยที(สดุของ

เกาะ อสิระใหช้มภาพพระอาทติยส์แีสงสด ริPวสแีดงเจอืสมีว่งสม้ของทอ้งฟ้าเหนอื

ทอ้งทะเลสฟ้ีาครามสดุลกูหลูกูตา ความงามเกนิกวา่คําบรรยายใดๆ

คํ5า รับประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคาร อาหารพืPนเมอืง

นําคณะเขา้สูท่ี(พัก ELGRECO SANTORINI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5ส ี5ของการเดนิทาง           ซานโตรนิี5 – ขึRนรถเคเบิRลคาร ์– น ั5งลา – ลอ่งเรอืชมภเูขาไฟ                  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นขึRนรถเคเบิRลคาร ์ชมความงามของเกาะจากมมุสงูและเกา่แกข่องชาวกรกี

ลงจากเขา นําทา่นสมัผสัประสบการณส์นกุสนานโดยเลอืกน ั5งลา (Donky) 

พาหนะที5โดง่ดงั นําทา่นลอ่งเรอืในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Vol-

cano) ที(สวยงามแปลกตา อนัเกิ ดจากการระเบดิตวัของภเูขาไฟระเบดิ และการ

ยบุตวัของเกาะ เรอืจะนําทา่นสู ่ บรเิวณบอ่นํPาพรุอ้นเพื(อไดใ้หส้มัผัสความงามของ

นํPาทะเลสฟ้ีาสดเหลอืบทองแดงแปลกตาดว้ยแร่กํามะถัน อสิระใหท้่านไดเ้ดนิ

เที(ยวบรเิวณรอบทะเลสาบ เพื(อถา่ยรปูบา้นเชงิเขาอนัสวยงามของเกาะซานโตรนิี

จากจุดชมววิที(ดทีี(สดุ จนไดเ้วลาอันสมควร จากนัPนนําท่านลอ่งเรอืกลับสูเ่กาะ  

ซานโตรนิี( 

เที5ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืPนเมอืง 

อสิระใหท้า่นเดนิชมถนน VIA”D”ORO (Gold Street) ตลอดสองขา้งทาง ที(

เรยีงรายไป ดว้ยรา้นคา้ของที(ระลกึของกรซี ทั Pงนาฬกิา, เครื(องประดบั, สรอ้ยคอ

ของตกแตง่บา้นตา่งๆมากมาย เดนิลดัเลาะไป ตามตรอกซอกซอย ทา่นจะพบกบั

ความน่ารักของรา้นคา้ต่างๆผนวกกบัความงดงามของทศันียภาพภูเขาและทะเล

แหง่เมอืงฟิรา่ หรอืแวะนั(งดื(มกาแฟพรอ้มละเลยีดความงามของธรรมชาตอินัน่าทึ(ง

คํ5า รับประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคาร อาหารพืPนเมอืง

นําคณะเขา้สูท่ี(พัก ELGRECO SANTORINI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5หา้ของการเดนิทาง        ซานโตรนิี5 – เรอืไฮสปีด – เอเธนส ์         



เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นอรยิาบท สมัผัสบรรยากาศอนังดงามของเกาะสวรรคแ์ละ 

แสนบรสิทุธิ]ที(เป็นที(นยิมของคนทั(วโลกแบบเต็มตามใจทา่นตอ้งการ

อสิระอาหารกลางวนั และ คํ5าตามอธัยาศยั

16.30 น. นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื เพื(อเดนิทางกลบัสูเ่อเธนส์

18.15 น. เดนิทางโดยเรอื Hi Speed Boat Sea Jet ใชเ้วลาประมาณ 5.05 ช.ม. 

(เหตผุลที5น ั5งเรอืสปีดโบท๊ เพราะไฟทบ์นิภายใน เต็มเกอืบทกุเที5ยวบนิแลว้)

23.20 น. เรอืเฟอรร์ี(เดนิทางถงึทา่เรอืเอเธนส ์

นําคณะเขา้สูท่ี(พัก PRESIDENT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5หกของการเดนิทาง       วหิารพารเ์ธนอน – OUTLET – สนามบนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเที(ยวชมเมอืงเอเธนส ์ (Athen) ชมจตัุรสัซนิตกัมา (Syntagma 

Square) ที(ตั Pงของรัฐสภาแหง่ชาต ิ และอนุสรณ์ทหารนรินาม ใหท้า่นแวะถา่ย

ภาพบรเิวณหนา้ทําเนยีบประธานาธบิด ี ซึ(งเดมิเป็นพระราชวงัหลวง จากน ัRนผา่น

ชมสนามกฬีาโอลมิปิค (Pan Athenaic Olympic) ในอดตีใชแ้ขง่กฬีาเมื(อ 

400 ปีกอ่นครสิตกาล ซึ(งไดรั้บการบูรณะขึPนมาใหม่และใชใ้นการแข่งขันกฬีา

โอลมิปิคเป็นครั Pงแรกในปี ค.ศ.1896  ถา่ยภาพกบัประตชูยัเฮเดรยีน (Arch of 

Hadrian) และหอสมดุแหง่ชาต ิ ศนูย ์ รวมของปราชญส์มยัโบราณ จากนัPนนํา

ทา่นเดนิทางสูอ่โครโปลสิ (Acropolis) นําท่านเขา้ชมวหิารพารเ์ธนอน 

(Parthenon) วหิารที(สรา้งขึPนเมื(อ 400 ปี  กอ่นครสิตกาลเพื(อเป็นการเฉลมิ

ฉลองเทพอีธนีา (Athena) ในฐานะเป็นเทพผีู ้พทิกัษ์กรงุเอเธนส ์สมัผั สความ

ยิ(งใหญอ่ลงัการของวหิารที(สรา้งดว้ยหนิออ่นทั Pง หลงั ภายในวหิารมรีปูปัPนเทพอีธี

นา ซึ(งมคีวามสงูถงึ 12 เมตร ปัจจบุนัวหิารแหง่นีP  ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น

สถาปัตยกรรมชิPนเอกของโลกที(สรา้งขึPนในยคุคลาสสกิ ที(งดงาม และสมบรูณ์

ที(สดุในโลกศลิปะ นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่ปลาก้า (Plaka) ยา่นเกา่แก่

ซึ(งตั Pงอยูเ่ชงิเขาอโครโปลสิ เคยเป็นยา่นที(พบปะของเหลา่บบุผาชน และนักคดิ

ของกรซีในอดตี ปัจจบุนัไดเ้ป็นที(ตั Pงของเหลา่พพิธิภณัฑท์างประวตัศิาสตร ์ และ

อารต์แกลลอรี(มากมาย ถนนซอกซอยของยา่นนีPมขีนาดเล็ก ปดูว้ยหนิกอ้นคลา้ย

ในอดตี บรรยากาศโดยรอบของยา่นปลากา้จะทําใหท้า่นยอ้นระลกึไปถงึเอเธนส์

ในอดตี ที(มบีา้นเรอืนหลังเล็กๆปลกูตดิกนั มรีะเบยีงเหล็กดดัสวยงามสไตลน์โีอ

คลาสคิ พรอ้มดอกไมค้ละส ี ทา่นจะเห็นสิ(งกอ่สรา้งเล็กๆ โบสถย์คุไบเซนไทน ์

มหาวทิยาลยัเกา่ บางสว่นของประต ูและกําแพงโบราณที(ยงัหลงเหลอือยู ่ทา่นจะ

สนุกไปกับการชอ้ปปิPงสนิคา้ของที(ระลกึจากกรซีมากมาย พรอ้มผลติภัณฑท์ี(ทํา

จากนํPามนัมะกอก (ผลผลติที(มชี ื(อเสยีงที(สดุของกรซี) อาทเิชน่ สบู ่ ครมีทาผวิ 

ครมีสระ/นวดผม เครื(องเงนิและทองที(เป็นลวดลายกรกีโบราณ และงานหตัถกรรม

ตา่งๆ อาท ิเครื(องปัPนดนิเผา รปูปัPนแกะสลกั ภาพวาดและอื(นๆ อกีมากมาย

เที5ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี



 (รา้นคา้ใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิYการยา้ยเมอืงที5เขา้พกั เชน่ กรณีที5เมอืงน ัRนมกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที5ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี5ยนตาม

ความเหมาะสม)  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ McArthurGlen Athens Outlet ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ป

ปิPงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENET-

TON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, 

NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื(นๆอกีมากมาย 

คํ5า อสิระอาหารคํ5าเพื5อไมร่บกวนการชอ๊ปปิR ง

19.00 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเอเธนส ์ เพื(อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี (Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซืPอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ  

ระยะทาง 45 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาที

23.30 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเที5ยวบนิที5 EK104

วนัที5เจ็ดของการเดนิทาง         ดไูบ – กรงุเทพฯ

05.05 น. ถงึสนามบนิดไูบ นําทา่นเปลี(ยนเครื(องเพื(อเดนิทางตอ่ 

09.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพดว้ยเที(ยวบนิ EK372

19.15 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการที(จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที(ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ ทรัพยส์นิสว่นตวัหาย, การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอื

ยกเลกิของเที(ยวบนิ รวมถงึกรณีที(กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้

เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั Pงในกรณีที(ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ     

(เลม่สนํีPาเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ(ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการเปลี(ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที(ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการเปลี(ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณี ที(คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื5อทา่นทาํการซืRอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื5อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที5ลกูคา้ตอ้งออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที5ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัRง มฉิะน ัRนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัRงส ิRน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี5ยนแปลงได ้ท ัRงนีRข ึRนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที5ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผล

ประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั



โปรแกรม : GREECE SUNRISE  
7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
          กาํหนดการเดนิทาง       ตลุาคม : 5 – 11, 14 – 20  

         

1. คา่ตัaวเครื(องบนิ ชั Pนประหยดั (Economy Class) ที(ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะ

ตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื(อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที(ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที(ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที(ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที(ทอ่งเที(ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื5อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที5) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื(อนไขกรมธรรม)์ 

 
 
                            

อตัราคา่บรกิาร

ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,900

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง 55,900

พกัหอ้งเดี5ยว เพิ5มทา่นละ 8,500

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 55,900

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ5มเตมิเร ื5องโรงแรมที5พกั)
55,900

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครื5องบนิ ลดทา่นละ 20,000

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศกรซี 

(ผูย้ ื5นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื5นวซีา่ในวนัยื5น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท )

ช ัRนธรุกจิเพิ5มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ5มตน้ที5ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื5อที5น ั5ง confirm เทา่น ัRน)
80,000

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ5ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีRรวม



** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืRอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื5องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ5ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีRยประกนัเร ิ5มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีRยประกนัเร ิ5มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที5มอีายตุ ัRงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

9.
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื(องดื(มที(สั(งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํPาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนด และมากกวา่ 1 ชิPน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจํา

ตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที(สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Rามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที5สายการบนิมกีารปรบัขึRนราคา 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย   

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร หรอื 700 บาท) 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถื5น (16 ยโูร) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ5งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

7. ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศกรซีประมาณ 2,300 บาท 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ(ม 7%    

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั(วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีที5น ั5งจะยนืยนัเมื5อไดร้บั 

     เงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัRน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี(เดนิทาง ที(มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื(อทําการจองควิยื(นวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื(อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที5ตอ้งการออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที(  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Pง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที( ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยที(เกดิขึPน 

  5. การยื(นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Pนตอนการยื(นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Pงแบบหมูค่ณะและยื(น  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื(อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที( 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั(งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเที(ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั(วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื(องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Pงหมด 

เง ื5อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที5เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที5เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

อตัรานีRไมร่วม

เงื5อนไขการจอง



ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที5เกดิขึRนจรงิเหต 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารที(ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึPน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื(นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริ

ษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพื(อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ(งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที(คอ่นขา้งนาน

และอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที(ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื(องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที(ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัPน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่(ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ(มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ(ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื(นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนื(องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ(งในการยื(นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้

หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่(ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที(ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัPนๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที(นั(งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัaวเครื(องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]การเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัaวเครื(องบนิ ซึ(งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัaวเครื(องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]เรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามที(เกดิขึPนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึPนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Pงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ] เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Pงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิYในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัRงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจาํนวนที5บรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึRนไป) เนื(องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิ ทและผูเ้ดนิทาง

อื(นที(เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที(เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

ขอ้มลูเบืRองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื5นวซีา่และการยื5นขอวซีา่

ขอ้มลูเพิ5มเตมิเร ื5องต ั[วเครื5องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง



6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ(งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื(อน

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั PงนีPทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที(ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตัaว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที(สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื5นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามา

แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที(เกดิขึPนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื(นวซีา่ / คา่มดัจําตัaวเครื(องบนิ หรอื

คา่ตัaวเครื(องบนิ (กรณีออกตัaวเครื(องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที(กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั[วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัRงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื(องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที( ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ]ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัRงหมด 

1. เนื5องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทาํใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดี5ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั Rนกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ5งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื5องจากโรงแรม

น ัRนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิYในการเรยีกเก็บเงนิเพิ5มเตมิในกรณีที5อาจมกีารแยกหอ้ง

พกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื(องปรับอากาศเนื(องจากอยูใ่นแถบที(มอีณุหภมูตํิ(า  

3. กรณีที(มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึPนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิ]ในการปรับเปลี(ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื(อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที(มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที(เป็นหอ้งเดี(ยวอาจเป็นหอ้งที(มขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบนํPา ซึ(งขึPนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัPนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

ขอ้มลูเพิ5มเตมิเร ื5องโรงแรมที5พกั



                                                                                      

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใช ้

งานเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิPว จํานวน 2 ใบ (พืPนหลงัขาวเทา่นัPน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตา

หรอืเครื(องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา ยอ้น

หลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในสมดุบญัช ี

อพัเดทไมเ่กนิ 30 วนั กอ่นวนัยื(นวซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีที(มไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มทําจดหมายชีPแจง         

3.2  กรณีเปลี5ยนบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยสําเนาสมดุบญัชมีาทั Pงสองเลม่ (ทั Pงเลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชื(อ-สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบับญัชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4.1 ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ที(ออกจากทางธนาคารเทา่นัPน ฉบบัภาษาอังกฤษ โดยระบชุื(อเจา้ของ

บญัช ี (บคุคลที(ออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชื(อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลที(เจา้ของบญัชอีอกคา่

ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื(อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต กรณุายื(นขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใช ้

เวลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ื(นไดไ้มเ่กนิ 30 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจาํ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที(มชีื(อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีPแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที( โฉนดที(ดนิ 

เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ(มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื(อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CON-

CERN” แทนชื(อสถานทตูที(ยื(น) 

        - นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที(ออกจากสถาบนัที(กําลงัศกึษาอยู ่ 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (กรซี)  

*** ยื5นวซีา่เดี5ยวแสดงตนที5สถานทตู *** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื5นประมาณ 15 วนัทาํการ  

ในระหวา่งยื5นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้



(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื(อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CON-

CERN” แทนชื(อสถานทตูที(ยื(น) 

          - กรณีที5เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ(ากวา่ 20) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี(ยนชื(อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี(ยน)  

6. กรณีที5ผูเ้ยาวอ์ายตุํ5ากวา่ 20 ปี  

1. ขอสตูบิตัรตวัจรงิ และ สาํเนา 1 ชุด 

2. ใบยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและชดเชยคา่เสยีหายที5

อาจเกดิขึRน โดยคดัจากอาํเภอตน้สงักดั (ถงึแมจ้ะเดนิทางไปกบับดิา – มารดา) 

3. ใบเปลี5ยนชื5อ – นามสกลุ ตวัจรงิ และ สาํเนา 1 ชุด (หากเคยมกีารเปลี5ยนชื5อ-นามสกลุ) 

4. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาส

ปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาส

ปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Pงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนา

บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที5บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุํ5ากวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชื(อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่  

***หมายเหต:ุ กรณีผูเ้ยาว ์เอกสารท ัRงหมดตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษโดยกระทรวงตา่งประเทศ พรอ้มตรา

ประทบัเทา่น ัRน โดยผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่แปลเอกสารตามจรงิ**** 

7. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

เอกสารยื5นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี5ยนและขออพัเดทเพิ5มเตมิ 

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ5มเตมิ 



แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศกรีซ 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ

ท่าน) 

ช่ือ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

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

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

3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………… 

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

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

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

7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน              แต่งงานไม่จดทะเบียน 

                                      หย่า                   แยกกันอยู่                       หม้าย 

                                            อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอำนาจ

ปกครอง/ดูแลผู้เยาว์ 

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

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

11. ที่อยู่ / อีเมล์ของผู้ขอ 



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

หมายเลข

โทรศัพท์.................................................................................................................................................... 

12. อาชีพ

ปัจจุบัน......................................................................................................................................................... 

13. ช่ือบริษัทหรือร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  สำหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยู่ของ

สถาบันศึกษา 

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

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

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

                  ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ต้ังแต่วันที่........................................ ถึงวันที่.............................................. 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

        ไม่เคย                              เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักอยู่ของผู้ร้องขอ 

    ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อ่ืนออกให้(เจ้าบ้าน/บริษัท/องค์กร)  

          อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   

ส่ิงที่ช่วยในการดำรงชีพ     ส่ิงที่ช่วยในการดำรงชีพ 

 เงินสด        

 เช็คเดินทาง      เงินสด 

 บัตรเครดิต     ที่พักที่มีผู้จัดหาให้ 

 ชำระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว     ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพำนักมีผู้ออกให้ 



 ชำระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ชำระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้

บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 


