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GREECE เอเธนส ์มโิคนอส ซานโตรนิ ี  
จุดเด่น 

 
 ชมพระอาทติยต์กดนิ ณ แหลมซูเนยีน Cape Sounion 
 ลอ่งเรอืผา่น ชอ่งแคบโครนิธ ์Corinth Canal  

 สมัผัสความยิง่ใหญข่อง โรงละครแหง่เอพดิอรสั  

 กงัหันลมแหง่ มโิคนอส Mykonos Windmills 

 เยอืนดนิแดน เกาะซานโตรนิี ่Santorini Island ขึน้เคเบิล้คาร ์ 

 เยีย่มชม หมูบ่า้นเอยี Oia Village   

 แวะชมิไวน ์ณ Santo Winery  

 สมัผัสความยิง่ใหญข่อง สนามกฬีาโอลมิปิค Pan Athenaic Olympic  

 ชม วหิารพารเ์ธนอน Parthenon  

 ชอ้ปป้ิง พลกักา้ Plaka 
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ชื่อโปรแกรม GREECE เอเธนส ์มโิคนอส ซานโตรนิี     
จ านวน 8 วนั 5 คนื 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - โดฮา 

 

23:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 9 เคาน์เตอร ์Q สาย
การบนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

วนัที ่2 โดฮา - เอเธนส ์

 
02:05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร  ์โดย

เทีย่วบนิที ่QR837 
 

05:15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร  ์(เพื่อแวะ

เปลีย่นเครือ่ง) 
 

07:15 น. ออกเดนิทางต่อสู ่กรุงเอเธนส ์ประเทศกรซี โดยสายการบนิ 
QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR209 

 

12:15 น. เดินทางถึง  ท่าอากาศยาน Eleftherios Venizelos 
International Airport ณ กรุงเอเธนส ์ประเทศกรซี                 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรยีบรอ้ย 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่แหลมซูเนยีน Cape Sounion ตัง้อยู่ใน

เขตอ่าวซาโรนิค  ตลอดริม ฝ่ังขา้งทางท่านไดส้ัม ผัสกับ
บรรยากาศรมิชายหาดกายฟาดา้ ซึง่เป็นแหล่งท่องเทีย่วทาง

ทะเลทางตอนใตข้องแหลมซเูนี่ยน ทีน่ี่เป็นทีต่ัง้ของวหิารของ
เ ท พ โ พ ไ ซ

ดอน เป็นเทพ

เจ า้แห่งทอ้ง
ทะเล ซึ่งชาว

กรีก เชื่อ เ ป็น
เทพเจา้ทีค่อย

ปกป้องพทิักษ์
มหาสมุทรทัง้หมดบนโลกใบนี้  เชญิสัมผัสสถาปัตยกรรมที่

ยิง่ใหญข่องกรกีโบราณ ถ่ายภาพบรรยากาศและความประทับใจ

ไดบ้นยอดเขาของแหลมซูเนี่ยน ชมพระอาทติย์ตกทีแ่หลมซู
เนียนกันสวยงามโรแมนติกมากแห่งหนึ่งของโลกไดเ้วลา

เดนิทางกลบัสูก่รุงเอเธนส ์
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
ทีพ่กั  Athenian Callirhoe Hotel หรอืเทยีบเทา่             
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วนัที ่3 ชอ่งแคบโครนิธ ์- เมอืงแนฟพลอิอน - เอเธนส ์  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยังบริเวณ  ช่องแคบโครินธ ์

Corinth Canal เชือ่มระหวา่งทะเลเอเจีย้น และทะเลไอโอ
เนยีน คลองทีเ่กดิจากมนุษยม์ขีนาดใหญ่ สงู 78 ม. กวา้ง 24 ม. 

และมคีวามยาวถงึ 6,343 ม. ลกึ 12 ม. โดยมถีนนและเสน้ทาง
รถไฟเชือ่มระหว่างคาบสมุทรกับแผ่นดนิใหญ่ ขดุขึน้เพือ่ความ

สะดวกในการขนสง่สนิคา้ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม เมอืงแนฟพลอิอน Nauplion Town 

เป็นเมอืงท่ารมิทะเลมป้ีอมปราการอยุ่บนยอดเขาสงูกลางเมอืง 

เมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของกรีซมาก่อนในปี ค.ศ.
1829-1834 หลังจากทีท่ าสงครามประกาศเอกราชกับประเทศ

ตุ ร กี เ ป็ น
ผ ล ส า เ ร็ จ

ก่อนที่จะยา้ย

เมืองหลวงไป
อยู่ที่ เ อเธนส์

ด ้ว ย เ ห ตุ ผ ล
ทีว่่าเอเธนสเ์คยเป็นเมืองทีรุ่่งเรืองมาแต่อดตีกาล จากนั้นน า

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอพดิอรสั น าทา่นเขา้ชม โรงละครแหง่
เอพดิอรสั โรงละครกลางแจง้อายุกว่า 2,300 ปี ไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1988 ตัง้อยู่ทีเ่นินเขาเอพดิอรัส

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเขา้สู ่กรุงเอเธนส ์
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  Athenian Callirhoe Hotel หรอืเทยีบเทา่             

                                       

วนัที ่4 กรุงเอเธนส ์- น ัง่เรอื SEAJET - เกาะมโิคนอส 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่ เกาะมโิคนอส Mykonos โดยเรือ SEAJET 
หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของกรซี เป็นหนึง่ในหมู่เกาะ

ไซคลาดสิ Cyclades Island ในเขตทะเลอเีจยีน Aegean Sea 
เป็นสถานที่ที่เหล่าชนชัน้สูงทั่วโลกต่างนิยมล่องเรือยอร์มา

พักผอ่นตากอากาศ ตลอดจนนางแบบ ดาราฮอลลวีดู แมก้ระทั่ง

หญงิทีอ่ยากเป็นชาย หรือชายทีอ่ยากเป็นหญงิตลอดจนชาวสี

มว่งทัง้หลายนยิมมาพักผอ่นหยอ่นใจนอนอาบแดด ณ เกาะมโิค

นอสแห่งนี้ เป็นเกาะทีม่คีวามงามเหนือจนิตนาการโดยแท ้เต็ม
ไปดว้ยรา้นขายของพื้นเมือง และแหล่งเรงิรมยอ์ันหรูหราของ

อา่วรูปกึง่วงกลมบา้นรูปทรงกอ้นน ้าตาล กังหันลมทาดว้ยสขีาวดสูะอาดตาบา้นรมิทะเลแบบอเีจยีนดัง้เดมิทีไ่ม่มี

สถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมอืน นับวา่เป็นเอกลกัษณ์ของเกาะมโิคนอสอยา่งแทจ้รงิ 
 

09:35 น.  เดนิทางถงึ ทา่เรอืเกาะมโิคนอส Mykonos Island จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม ไดเ้วลาพอสมควร
น าทา่นเดนิทางสูภ่ัตตาคารเพือ่รับประทานอาหารกลางวนั 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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จากนัน้น าท่านถ่ายภาพกับ กงัหนัลมแหง่มโิคนอส 

Mykonos Windmills ซึง่เป็นสญัลักษณ์แห่งความงามของ
เกาะเป็นกังหันลมโบราณทีต่ัง้รับลมทะเล ถูกสรา้งขึน้ในช่วง

ประมาณศตวรรษที่ 16 โดยสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะที่
คลา้ยกัน คอืมอีาคารรูปร่างกลมสขีาว และหลังคาแหลม โดย

กังหันถูกใชใ้นการผลติแป้งขา้วสาล ีและไดท้ าการหยุดการ

ผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันเ ป็นอีกหนึ่งจุด
ทอ่งเทีย่วทีถ่กูถา่ยภาพมากทีส่ดุในทะเลอเีจยีน จากนัน้น าทา่น

เดนิสู ่มโิคนอส ทาวน ์Mykonos Town หรอื โชรา Chora 
หรอื โฮรา Hora เมอืงหลวงของเกาะมโิคนอส โดยตัวเมอืงนัน้

ตัง้อยูบ่รเิวณหนา้อา่วใกลก้บัทา่เรอื เป็นจุดรับ-สง่ นักทอ่งเทีย่ว
ไปตามจุดตา่ง ๆ มเีรอืประมงมากมายจอดเทยีบทา่เรยีงรายอย่างสวยงาม เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็น 

ลติเติล้ เวนสิ Little Venice แห่งเกาะมโิคนอส ซึง่มคีวามโดดเดน่และงดงามอกีทัง้ยังไดรั้บการยอมรับวา่เป็น

หนึ่งในสถานทีท่ีม่คีวามสวยงามและโรแมนตคิที่สดุแห่งหนึง่ของโลก น าท่านชมความงดงามของเหล่าอาคาร
บา้นเรือนทีถู่กแตง่แตม้ดว้ยสขีาวตัดกับประตหูนา้ตา่งสฟ้ีาเขม้ประดับระเบยีงดว้ยกระถางดอกไมส้สีนัสดใสชว่ย

เพิม่สสีันใหเ้มอืงสขีาวแห่งนี้มชีวีติชวีามากขึน้อกีดว้ย อสิระให ้
ท่านไดเ้ดินเที่ยวชอ้ปป้ิงที่ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่มี

บรรยากาศ และกลิน่อายทีม่คีวามเป็นเมดเิตอรเ์รเนียน ตืน่ตาไป

กับรา้นขายของทีร่ะลกึรา้นเสือ้ผา้ หอศลิป์ รา้นอาหาร และคา
เฟ่เล็กๆ ทีน่่ารัก บาร์อันทันสมัยมากมาย หรอืพักผ่อนแบบชาว

กรีก จบิกาแฟรสเขม้ๆ กับเคก้วาฟเฟ้ิลทีส่ง่กลิน่หอมกรุ่น หรือ
จะเลือกชมทะเลไดต้ามอัธยาศัย อิสระใหท้่านไดพั้กผ่อน

อริยิาบถไดต้ามอธัยาศยั 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  PORTO MYKONOS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 เกาะมโิคนอส - เกาะซานโตรนิ ี- ชมพระอาทติยต์กดนิทีห่มูบ่า้นเอยี 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ใหท้า่นไดอ้สิระพักผ่อนดืม่ด า่กับบรรยากาศของความงดงามตามธรรมชาตขิองเกาะมโิคนอส ราชนิีแห่งทะเลเอ
เดรยีตกิ ไดต้ามอธัยาศยั 

 

11:30 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

13:35 น.  เดนิทางออกจาก เกาะมโิคนอส Mykonos โดยเรอื SEAJET สู ่เกาะซานโตรนิี ่ 
 

16:20 น.  เดนิทางถงึ เกาะซานโตรนิี ่Santorini Island เกาะทีไ่ดรั้บ

การยกย่องใหเ้ป็น ราชนิีแห่งเมดเิตอรเ์รเนี่ยนเพราะโลกชืน่ชม
ในทวิทัศน์ทีส่วยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี้ ตัง้อยู่

ทางใตส้ดุของ หมู่เกาะไคคลาดสิ Cyclades Island ใน
แถบทะเล เอ

เจยีน Aegean 

Sea เกาะแห่ง
นี้มีขนาดเล็ก

โ ด ยมี ค ว า ม
ยาวเพียง 18 

กโิลเมตร มชีือ่เสยีงโดง่ดงัเป็นอนัดบั 1 ในหมู่เกาะไคคลาดสิ มี
ชาวกรกีอาศัยอยู่บนเกาะไม่ถงึสองหมืน่คน แตเ่กาะเต็มไปดว้ย

ความโรแมนตกิดว้ยกลุม่บา้นเรือนทรงกระบอกสขีาวสะอาดตา 

มยีอดโบสถท์รงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสฟ้ีาสดจากทุกทศิประตู
หนา้ตา่ง งดงามดั่งภาพวาดในโปสการด์ตา่งๆ น าทา่นมุ่งหนา้สู่

ทางตอนเหนือของเกาะ เพือ่น าทา่นสู ่หมูบ่า้นเอยี Oia Village ความงดงามของหมู่บา้นโดดเดน่สะดดุตาถงึ
ขนาดทีศ่ลิปินหลายคนน ามาเป็นแบบวาดรูปกันเลยทเีดยีว อสิระทา่นเดนิชมสิง่ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของหมู่บา้นเอยี

น่ันก็คอื สถาปัตยกรรมสไตลไ์คคลาดสิอันโดดเดน่ทีม่รีูปทรงเหมอืนบา้นชาวกรกีสมัยเกา่ในนยิาย ซึง่เป็นเสน่ห์

ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วทัว่โลกตา่งเดนิทางไปสมัผัสกับความงดงามนี้ โดยเฉพาะการไดอ้อกไปเดนิส ารวจตามตรอก
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ซอกซอยเล็กๆ ชมความน่ารักน่าชังของตัวอาคารบา้นเรือน 

รา้นคา้ และโบสถ ์ซึง่ทัง้หมดจะสรา้งดว้ยอฐิทาสขีาวโพลน ตัด
กับทอ้งฟ้าสคีราม ดอกไมน้านาพันธุ์สสีันสวยงามช่างดูสดใส

เหลอืเกนิแถมยังตัง้ลดหลั่นกันตามหนา้ผาสงูชัน ยิง่เพิม่ความ
น่ามองใหก้บัหมู่บา้นเอยียิง่ขึน้ไปอกี หลังจากเดนิชมตามตรอก

ซอกซอยกันจนอิม่หน าส าราญแลว้ โปรแกรมที่ไม่ควรพลาด

เด็ดขาดนัน้ก็คอื น าทา่นสมัผัสบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิของ
การชมพระอาทติยต์กดนิทีห่มู่บา้นเอยี เป็นจุดชมพระอาทติย์

ตกดนิทีส่วยทีส่ดุของเกาะ อสิระใหช้มภาพพระอาทติย์สแีสด 
สาดแสงอ่อนอมสม้บรเิวณปลายทอ้งฟ้าสฟ้ีาครามมองไกลสดุ

สายตาชา่งเป็นภาพงดงามเหนอืค าบรรยายทีธ่รรมชาตไิดบ้รรจง
สรา้งไว ้

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  Rocabella Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 เกาะซานโตรนิ ี- ลอ่งเรอืทะเลสาบภูเขาไฟ - ชมิไวน ์- กรุงเอเธนส ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ขึน้เคเบิล้คาร ์ชมความงดงามของเกาะจากมุมสูง สู่

ทา่เรอืเก่าน าท่าน ลอ่งเรอืในทะเลสาบภูเขาไฟ Santorini 

Volcano ทีส่วยงามแปลกตาอนัเกดิจากการระเบดิตัวของภูเขา
ไฟระเบดิ และการยุบตัวของเกาะ เรือจะน าท่านสู่ บริเวณบ่อ

น ้าพุรอ้นเพือ่ใหท้า่นไดส้ัมผัสความงดงามของน ้าทะเลสฟ้ีาสด
เหลอืบสทีองแดงแปลกตาดว้ยแร่ก ามะถัน อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิ

เล่นน ้าพุรอ้น หรือเทีย่วบรเิวณทะเลสาบเพื่อถ่ายรูปกับบา้นบน

เชงิเขาทีส่รา้งไดอ้ย่างสวยงามบนเกาะซานโตรนิี่จากจุดชมววิ
ที่สุดเช่นกันไดเ้วลาพอสมควรน าท่านล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ 

(3ชัว่โมง) ใหท้า่นสนุกสนานกบัการเลอืก น ัง่ลา Donky พาหนะทีโ่ดง่ดัง และเกา่แกข่องชาวกรกีน่ังขึน้จากเขา 
หรอืจะเลอืก น ัง่เคเบิล้คาร ์ 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นสมัผัสความมหัศจรรยใ์นความงดงามของหาดทรายของ

เกาะซานโตรนิี่ ทีไ่ม่เพยีงมแีต่หาดทรายสขีาวทีง่ดงาม และยัง
มหีาดทรายสแีดงจนเกอืบจะเป็นสดี าของ หาดเรด บชี Red 

Beach หาดแห่งนี้ตัง้อยู่ใน บรเิวณ อโครตริิ Akrotiri เขต
โบราณคดอีนัเกา่แก ่ต านานแห่งทฤษฎแีอตแลนตสี อาณาจักร

ทีไ่ม่มีตังตนของเพลโต เป็นโบราณสถานที่โดดเด่นทีสุ่ดบน

เกาะแห่งนี้ ทีม่กีารพบหลักฐานวา่มคีนพักอาศัยตัง้แตป่ลายยุค
หินใหม่  ราว 

4,000 ปี กอ่น
ค ริ ส ต ก า ล

จนถึงช่วงตน้

ยคุส ารดิ น าทา่นเดนิทางสู ่Perissa Beach เป็นหาดทรายทีม่ี
จุดเด่น คอื ถูกปลกคลุมไปดว้ยหนิกรวดสดี าท าใหด้แูปลกตาก

ว่าหาดทรายที่
เราเคยพบเห็น

กันโดยทั่วไป 
ระหว่างทาง

ท่านจะพบกับ

แปลงไร่องุ่น โดยองุ่นที่นี่จะปลูกเป็นพุ่มเตี้ยๆ เนื่องจากมี
กระแสลมแรง และทีน่ี่จะไม่มกีารรดน ้า เนื่องจากหมอกยามเชา้

จะใหค้วามชุม่ชืน้เพยีงพอตอ่ตน้องุ่นอยู่แลว้ น าทา่นสู ่หมูบ่า้น 
Pyrgos ซึง่เป็นหมู่บา้นทีค่นทอ้งถิน่พักอาศัยอยู่ และน าทา่น 

แวะชมิไวน ์ณ Santo Winery ณ สถานทีแ่ห่งนี้จะมไีวน์ให ้

ทา่นไดเ้ลอืกชมิหลากหลาย ราคาไม่แพง แถมยังมรีสชาตทิีนุ่่ม
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ลิน้ ท่านไม่ควรพลาดลิม่ลอง และควรค่าแก่การน ากลับมาฝากคนที่ท่านรักทีอ่ยู่ที่เมืองไทยอีกดว้ยไดเ้วลา

พอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ย่านใจกลางเมอืงบรเิวณ จตัุรสัธโีปโกปูลู Theotokopoulou Square แหลง่นัด
พบประจ าเมืองซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นขายของที่ระลึกมากมายเรียงรายอยู่ตลอดสองขา้งทางเดิน รา้นขาย

เครือ่งประดับ บาร ์ไนตค์ลับ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่ว ชอ้ปป้ิง หรอืจะเลอืกน่ังดืม่ กาแฟ เคลา้บรรยากาศทีร่อบ
ขา้งดแูปลกตาแตแ่ฝงไปดว้ยความงดงาม 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

20:55 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ Aegean Air เทีย่วบนิที ่A3361 สู ่กรุงเอเธนส ์
 

21:40 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน กรุงเอเธนส ์
 

ทีพ่กั  Athenian Callirhoe Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่7 กรุงเอเธนส ์- ชมเมอืง  - วหิารพาเธนอน - ชอ้ปป้ิง ยา่นเมอืงเกา่พลกักา้ - ประเทศไทย 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม  เมืองเอเธนส์ ชม จตัุร ัสซินตกัมา 
Syntagma Square ทีต่ัง้ของรัฐสภาแห่งชาต ิและอนุสรณ์

ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบริเวณหนา้ท าเนียบประธานาธบิด ี
ซึง่เดมิเป็นพระราชวังหลวง เพื่อใหท้่านไดช้มภาพทหารกรีซ

แตง่กายในชดุโบราณแปลกตาเดนิสวนสนาม จากนัน้ขา้มฝ่ังไป

ทางอาคารรัฐสภา ซึง่ตัง้อยู่ในพระราชวังเกา่ ทา่นอาจมโีอกาส
ไดช้มการเปลีย่นกะทหารยามหนา้รัฐสภา และผ่านชมสุสาน

ทหารนิรนาม ที่รักษาการโดยทหารยามในชุดยูนิฟอร์มแบบ
ดั ้งเดิม ผ่านชม วิทยาลัยแห่งเอเธนส์ มหาวิทยาลัย และ

หอ้งสมุดแห่งชาต ิน าชมผ่านชม สนามกฬีาโอลมิปิค Pan 

Athenaic 
Olympic ในอดตีชาวกรีกโบราณเคย ใชแ้ข่งกฬีาเมือ่ 400 ปี

ก่อนคริสตกาล ซึ่งไดรั้บการบูรณะขึ้นมาใหม่ และใชใ้นการ
แข่งขันกฬีาโอลมิปิคเป็นครัง้แรกในปี ค.ศ1896 ถ่ายภาพกับ 

ประตูชยัเฮเดรยีน Hadrian’s Arch และศูนย์รวมของ

ปราชญส์มัยโบราณ ไดเ้วลาอันสมควรจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่
ยอดเขาที่สูงเด่นของกรุงเอเธนส์ เพื่อมุ่งสู่ อโครโปลิส 

Acropolis อันยิง่ใหญ่อลังการเพือ่น าทา่น เขา้ชม วหิารพาร์
เธนอน Parthenon วหิารทีส่รา้งขึน้เมือ่ปี 447 - 432 กอ่นปี

ครสิตกาลเพื่อเป็นการเฉลมิฉลองเทพีอธนีาในฐานะเป็นเทพีผู ้

พทิกัษ์กรุงเอเธนสส์มัผัสความยิง่ใหญ่อลังการของวหิารทีส่รา้ง

ดว้ยหนิออ่นทัง้หลัง รายลอ้มดว้ยเสาหนิแบบดอรคิ ดา้นหนา้ 8 
ตน้ ดา้นขา้ง 18 ตน้ รองรับมุมจั่วต่างๆ ไดอ้ย่างกลมกลืน

ภายในวหิารมรีูปปั้นเทพีองคน์ี้ ซึง่มคีวามสงูถงึ 12 เมตร ท า
ดว้ยงาชา้ง และแผ่นทองส่องแสงเรืองรองวหิารแห่งนี้ไดถู้ก

ดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์โธดอกซ์ใน
ครสิตศ์ตวรรษที ่6 และยังถูกดัดแปลงเป็นสเุหร่าเมือ่ครัง้กรีซ

ตกเป็นเมืองขึน้ของอสิลาม ปัจจุบันนี้ไดรั้บการยกย่องว่าเป็น

สถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีส่รา้งขึน้ในยุคคลาสสกิยุคทอง
ของกรีซทีง่ดงาม และสมบูรณ์ทีส่ดุในโลกศลิปะจนกระทั่งได ้

เวลาอนัสมควร 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู อาหารพืน้เมอืง) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่ พลกักา้ Plaka ยา่นเกา่แกซ่ึง่ตัง้อยูเ่ชงิเขาอโครโปลสิ อดตีเคยเป็นทีพ่บปะของเหลา่บบุผาชน และนักคดิของกรซีในอดตี ปัจจบุนัไดเ้ป็นทีต่ัง้ของเหลา่พพิธิภัณฑท์างประวตัศาสตร์ และอารต์แกลลอรีม่ากมาย ถนนซอกซอยของย่านนี้มขีนาดเล็ก ปดูว้ยหนิกอ้นคลา้ยเล็กใหญ่สลับกันไปคลา้ยยุคในอดตีกาล บรรยากาศโดยรอบของย่านพลักกา้จะท าใหท้า่นมีความรูส้กึยอ้นระลกึภายในอดตีของกรุงเอเธนสท์ีม่ีบา้นเรือน
ขนาดเล็กปลูกตดิกัน มรีะเบยีงเหล็กดัดลวดลายสวยงามตาม

ไสตลน์ีโอคลาสสคิพรอ้มดอกไมค้ละสกีันดูสวยงามท่านจะได ้
เ ห็นสิ่งก่อสร า้ ง เ ล็กๆ  โดยรอบมีโบสถ์ยุคไบเซนไทม์

มหาวิทยาลัยเก่าจะยังคงมีบางส่วนของประตู และก าแพง
โบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่  ท่านจะสนุกไปกับการชอ้ปป้ิง
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สนิคา้ของทีร่ะลกึทีน่่ารักมากมายจากกรซี พรอ้มผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากน ้ามันมะกอก ซึง่เป็นผลผลติทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุของประเทศกรซี เชน่ ครมีทาผวิ ครมีสระผม ครมีนวดผม สบู ่เครือ่งเงนิและทองทีเ่ป็นลวดลายกรกีโบราณ 
และงานหัตถกรรมตา่งๆ อาท ิเครือ่งปัน้ดนิเผา รูปปัน้แกะสลกั ภาพวาด และสนิคา้อืน่อกีเป็นจ านวนมาก อสิระให ้

ทา่นไดเ้ดนิเลน่ชอ้ปป้ิง หรอืจะเลอืกน่ังรับประทานอาหาร จบิกาแฟ ไดต้ามอธัยาศยั 
SHOPPING AT PLAKA – OPEN DAILY (Everyday)    

                  SHOPPING AT SYNTAGMA (Sunday Closed) 

 1. Mon/Wed/Sat:  Brand name Boutiques                     
 09:30-16:00 Hrs. 

                          Shops on Ermu (Walking Street)    
 09:30-19:00 Hrs. 

2. Tue/Thu/Fri:  Brand name Boutiques                     
 09:30-20:30 Hrs. 

                         Shops on Ermu   (Walking Street)      

 09:30-21:00 Hrs. 
3. ATTICA Department Store: Syntagma (Sunday 

Closed) 
                          Mon – Fri           

 10:00- 21:00 Hrs. 

                            Sat                      10:00- 19:00 Hrs. 
ไดเ้วลาน าทา่นสู ่Mc Arthur Glen Outlet  ชอ้ปป้ิงกันกอ่นเดนิทางกลับ (อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศัยภายใน 

outlet)  
***Opening hours Retail stores:   www.mcarthurglen.com  

Monday – Friday: 10 am - 9 pm    Saturday: 10 am - 8 pm 
 

ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 
21:30 น. น าทา่นเดนิทางกับสู ่กรุงเอเธนส ์รถโคช้วิง่ตรงสู ่ทา่อากาศยาน Eleftherios Venizelos International 

Airport 

 

วนัที ่8 โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

01:20 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR208 

 
05:40 น. เดนิทางถงึ โดฮา DOHA ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 
08:30 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR832 

 
19:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซีา่ 

กรซี 

เดอืน  กรกฎาคม 

11 ก.ค. 60 - 18 ก.ค. 60  77,999 75,999 73,999 12,900 4,000 

เดอืน  สงิหาคม 

08 ส.ค. 60 - 15 ส.ค. 60 * วนัแม่ 77,999 75,999 73,999 12,900 4,000 

22 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60  77,999 75,999 73,999 12,900 4,000 

เดอืน  กนัยายน 

05 ก.ย. 60 - 12 ก.ย. 60  75,999 73,999 71,999 12,900 4,000 

19 ก.ย. 60 - 26 ก.ย. 60  75,999 73,999 71,999 12,900 4,000 

http://www.mcarthurglen.com/
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เดอืน  ตลุาคม 

04 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60  77,999 75,999 73,999 12,900 4,000 

18 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60 * วนัปิยมหาราช 77,999 75,999 73,999 12,900 4,000 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสขุภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 
 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 48 Euro /ทา่น ตลอดทรปิการ

เดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคัญถิน่ที่

อยู ่4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
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 คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว กรณียืน่ขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมในการยืน่ ทา่นละ 4,000 บาท (คา่วี

ซา่อาจมกีารเปลีย่นแปลขึน้ลงตามอตัราคา่เงนิ) (คา่ธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใหก้ับทา่น ไม่

วา่ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไม่ก็ตาม) 
 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณี ไมม่วีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทด าเนินการยืน่เอกสารวซี่า จะตอ้งมคีา่ธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ทา่นละ 4,000 บาท  

 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหัก 

คา่มัดจ าตั๋วเครื่องบนิท่านละ 5,000 บาท พรอ้มค่าธรรมเนียมในการยนืวซี่า และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 
วนั หลงัจากวนัทราบผล  

 กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนียม

ตามราคาจรงิ 
 กรณี วซีา่ไมผ่า่น การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

 การยืน่ขอวซีา่เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยืน่วซี่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง

สถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่า
อกีครัง้หนึง่) 

 กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 
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การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทตูกรซี 
 
สถานทีต่ดิตอ่ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซี่า
ประมาณ 15 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 

 

การเตรยีมเอกสาร  
1. ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 

 หนังสอืเดนิทางมอีายุเหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านได ้

ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (ถา้ทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แตง่กายสภุาพ, 

ไม่เอารูปรับปรญิญา, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุราชการ, ไม่ยิม้, พืน้

หลังเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายที่

สแกนจากคอมพวิเตอร)์   
 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศัพท ์มือถอื/เบอร์บา้น/เบอร์ที่

ท างาน/ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะ

บตัร  
 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  

 หลกัฐานการเงนิ (กรุณาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

1. หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออก

โดยธนาคาร ระบ ุชือ่เจา้ของบญัช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ี
อายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต า่กวา่ 100,000 บาท

ต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้ง
ตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

3. สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบันและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทตูในวัน
สมัภาษณ์ 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นัน้ ** 

 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

1. กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษัิททัว่ไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
2. กรณีประกอบธุรกจิสว่นตัว ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคัดไม่เกนิ 3 เดอืน) หรือ 

ส าเนาใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมีชือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้ส่วน 
หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย     

3. กรณีท าธุรกจิสว่นตัว (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้) 

4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภาษาอังกฤษ หรอื ภาษาไทย) 

ไมส่ามารถใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  
2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบคุคลทัว่ไป และขอเพิม่เตมิดงันี้)  

 หนังสอืรับรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเทา่นัน้) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเทา่นัน้  

3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายไุมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี้) 
 หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางทีท่ าจากทีว่่าการอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรือมารดาทา่นใดทา่นหนึ่ง 

ไมต่อ้งท า)  

 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 15 ปีขอส าเนาสตูบิัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใชบ้ัตรประชาชน

เด็กได)้  

 ส าเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   

 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 

 กรณีทีบ่ดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักัด และส าเนาบัตรขา้ราชการ 

1 ชดุ  
 หลกัฐานการเงนิ (ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตัง้แตห่นา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอืมารดา  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถี ิน่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ดงันัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  
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 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบรอ้ยก่อน จงึจะสามารถยื่นวซี่าได ้

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซีา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทตู) 

 
*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 

 
หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วดว้ยเชน่กนั  
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เอกสารขอยืน่ SCHENGEN VISA  กรซี 
 ***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เทา่น ัน้*** 

 

1. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาไทย)   
2. ชือ่-นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง (ภาษาองักฤษ)   

3. วนั/เดอืน/ปีเกดิ  เชือ้ชาต ิ  

สญัชาต ิ  สถานทีเ่กดิ   
ประเทศ    

4. ทีอ่ยู ่(ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยูปั่จจบุนัคนละทีอ่ยูก่รุณาแจง้รายละเอยีด)   
  

     รหัสไปรษณีย ์

  
4.1 ทา่นอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันี้มาเป็นเวลา  ปี    เดอืน 

4.2 โทรศพัทบ์า้น   
4.3  ทีท่ างาน   

4.4  มอืถอื    
4.5  โทรสารFax   

4.6  E-Mail   

 5.  มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด     เลม่      
5.1 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
5.2 หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่   

                 วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

6. หนังสอืเดนิทางปัจจุบนัเลขที ่   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

   7.  ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวตัถปุระสงคใ์นการไป 
7.1 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
 7.2 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.3 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.4 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.5 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.6 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   
       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.7 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   

7.8 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
7.9 ประเทศ   

       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

       เหตผุลในการเดนิทาง   
 

7.10 ประเทศ   
       วนัทีเ่ดนิทางไป   วนัทีเ่ดนิทางกลับ   

        เหตผุลในการเดนิทาง   
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8. ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศองักฤษหรอืไม ่  

8.1 หากทา่นเคยเขา้ประเทศองักฤษเมือ่   
8.2 วนัเดอืนปีทีเ่คยเขา้ครัง้ลา่สดุ   

8.3 รวมทัง้หมดกีว่นั   
8.4 วตัถปุระสงคใ์นการไป   

9. ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่อังกฤษ หรอืประเทศอืน่ๆหรอืไม่   

9.1 หากทา่นเคย เคยถูกปฏเิสธจากประเทศ   
9.2 สาเหตใุนการถกูปฏเิสธวซีา่   

10. สถานภาพ     ❍ โสด ❍ หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

        ❍ แตง่งานแลว้ (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน) ❍ แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 

ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจา่ยตา่งๆ 

 
11. งานปัจจบุนัท าอาชพี, ต าแหน่ง (โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 

11.1 ชือ่บรษัิททีท่ างาน   
11.2 วนัทีเ่ริม่การท างาน   

11.3 ทีอ่ยูข่องบรษัิททีท่ างาน  
 

  

12. ทา่นมรีายไดน้อกเหนอืจากงานประจ าหรอืไม ่  ❍ ม ี  ❍ ไมม่ ี   

12.1 ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด   

12.2 เงนิเดอืน   บาท 

13. รายไดร้วมตอ่เดอืนจากทกุงานทีท่า่นท า   บาท 

14. ทา่นมรีายรับจากแหลง่อืน่ๆหรอืไมร่วมทัง้เพือ่นๆ และครอบครัว ❍ ม ีรายได ้  บาท ❍ ไมม่ ี

14.1  ถา้มโีปรดแสดงรายละเอยีด   

      15. ทา่นไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรัพย ์, ซือ้หุน้เลน่แชรห์รอืไม่ 

❍ ม ีโปรดแจง้รายละเอยีด และระบจุ านวน              ❍ ไมม่ ี

16. ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้ับสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร่   

17. ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตวัตอ่เดอืนเทา่ไหร่   
18. ในการเดนิทางครัง้นีใ้ครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น   

19. ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้่ายตา่งๆ เชน่ คา่โรงแรม คา่อาหาร   
20. ถา้มคีนจา่ยใหท้า่นไมว่า่จะเป็นบางสว่นหรอืทัง้หมด เขาไดจ้่ายใหเ้ป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร่  

  

21. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของทา่นในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร่   
 

กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
22. ชือ่-นามสกลุ ของคูส่มรส   

22.1 วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของคูส่มรส   

22.2 เชือ้ชาต ิ              สญัชาต ิ  
22.3 หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

22.4 ทีอ่ยู่ปัจจุบนัของคูส่มรส  
 

  
 

กรณีทีม่บีุตร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทุกคน 

23. ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่1   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   

ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่2   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   
วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
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ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่3   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

ชือ่-นามสกลุ ของบตุรคนที ่4   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบตุร   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ  

สถานทีเ่กดิ   หมายเลขหนังสอืเดนิทาง   

วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  โทร   
ปัจจุบนับตุรอาศยัอยูท่ี ่ 

 
  

 

ขอ้มูลของบดิา และมารดา 
24. ประวตัขิองบดิา  

ชือ่-นามสกลุ ของบดิา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของบดิา   สถานทีเ่กดิ   

ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  

25. ประวตัขิองมารดา  

ชือ่-นามสกลุ ของมารดา   
วนั/เดอืน/ปีเกดิ ของมารดา   สถานทีเ่กดิ   

ประเทศทีเ่กดิ   เชือ้ชาต ิ  สญัชาต ิ   
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง    วนัทีอ่อก   หมดอาย ุ  
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ใบจองทวัร ์ ยโุรป 
 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    

E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  
1. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
3. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

   
   

  

   
   


