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โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) สายการบนิประจ าชาตอิยีปิต ์

2 อารยธรรมโบราณ...กรกี + อยีปิต ์

กรซี  ►ดนิแดนแหง่เทพนยิาย l  ชมแหลง่อารยธรรม l ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของชาวกรซี 

 ซานโตรนิี ่::: เกาะในฝนั สวรรคบ์นดนิของนกัทอ่งเทีย่วท ัว่โลก ::: 

อยีปิต ์►ศนูยก์ลางอนัยิง่ใหญแ่หง่ผนืพภิพ ยลโฉม 1 ในสิง่มหศัจรรยข์องโลก 

วนัเดนิทาง  ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ละ 

7 – 12 ตลุาคม  37,773 8,000 30 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  
             ไมร่วมคา่วซีา่ 3,000 บาท/ทา่น 
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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิเคานเ์ตอร ์Q สายการบนิอยีปิตแ์อร ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกแกท่า่น 

 

วนัทีส่อง สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ไคโร – เอเธนส ์– โบราณสถานอะโครโปลสิ – สนามกฬีาพานาธเินอกิ  

  • วหิารพารเ์ธนอน • 

00.55 น. ออกเดนิทางโดย สายการบนิอยีปิตแ์อร ์เทีย่วบนิที ่MS 961  

06.05 น. ถงึสนามบนิไคไร น าทา่นแวะตอ่เครือ่งบนิเพือ่บนิสูก่รุงเอเธนส ์

09.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเอเธนส ์ประเทศกรซี โดยเทีย่วบนิที ่MS 747  

11.45 น. ถงึสนามบนิกรุงเอเธนส ์ประเทศกรซี หลงัผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเอเธนส ์(Athens) เมอืงหลวงประเทศกรซี ซึง่เมอืงหลวงแหง่นีไ้ดต้ัง้ชือ่ตามเทพอีธนีา (Athena) เมอืง

ทีเ่ป็นดนิแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่กว่า 3000 ปี เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกตะวันตกและยังเป็นรากฐานใหเ้กดิมหานครอืน่ ๆ 

ตามมาดว้ยมคีวามเจรญิรุ่งเรืองตัง้แต่ยุคไมชนิี และยุคสงครามกลางเมอืงทีท่รอย Troy และตอ่เนื่องเขา้ยุคดอเรยีน Dorian 

ชมเมอืงหลวงของประเทศกรซี ผ่านชมรฐัสภา พระราชวงัหลวง ปัจจุบนัเป็นทีพ่ านกัของประธานาธบิด ีโรงละคร

แห่งชาติ ผ่านชมมหาวิทยาลยัเอเธนส์ที่ม ีชื่อ เสียง จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่โบราณสถานอะโครโปลิส 

(Acropolis) มรดกโลกทางวัฒนธรรม โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตรแ์ละโบราณคดีซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขาทีส่งู

เดน่ในกรุงเอเธนส ์สถานทีส่ าคัญในประวตัศิาสตรข์องประเทศกรซี นครกรกีโบราณนยิมสรา้งอะโครโปลสิบนพืน้ทีส่งู โดยเป็น

ทีต่ัง้ของพระราชวังและทีอ่ยู่ของขา้ราชบรพิาร ตลอดจนวหิารบูชาเทพเจา้ นครโบราณแห่งนี้ตัง้อยู่บนเนินเขาใจกลางนคร

หลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสรา้งมาก่อนการสรา้งเมอืง เชือ่กันว่าบนเนินเขาแห่งนี้เป็นทีส่ถติของเทพีอธนีา น าท่านผ่านชม

จตัุรสัซนิต ัก๊ม่า (Syntagma Square) ทีต่ัง้ของรัฐสภาแห่งชาตแิละอนุสรณ์ทหารนรินาม แวะถ่ายรูปดา้นหนา้สนามกฬีา

พานาธเินอกิ (Panathinaiko Stadium) สนามกฬีาที่ใชแ้ข่งขันกฬีาโอลมิปิกเกมสค์รัง้ที่ 1ประเทศกรีซเป็นเจา้ภาพในปี 

1896 น าท่านชม • วหิารพารเ์ธนอน • (Parthenon) วหิารศักดิส์ทิธิท์ ีส่รา้งขึน้เพื่ออุทศิแด่เทพีอธนีา เป็นวหิารทีส่รา้ง

ดว้ยหนิออ่นทัง้หลงัรายลอ้มดว้ยเสาหนิแบบดอรคิซึง่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีส่รา้งขึน้ในโลกยุค

คลาสสกิหรือยุคทองของกรีซ ช่วงประมาณ 450-300 ปีก่อนครสิตกาล และทั่วโลกต่างยอมรับกันว่าเป็นวหิารแบบดอรคิที่

ใหญ่และสมบรูณ์แบบทีส่ดุในโลกศลิปะของกรซี ผ่านชมสถานทีส่ าคัญในสภาพซากปรักหักพังตา่งๆซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึความ

ยิง่ใหญข่องชมุชนในอดตี ผา่นชมประตชูยัเฮเดรยีน หอสมุดแหง่ชาต ิศนูยร์วมของปราชญส์มัยโบราณ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั OSCAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

   

 

วนัทีส่าม เอเธนส ์– **OPTION  เกาะซานโตรนิี ่(Santorini Island)** – เอเธนส ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั     

• OPTION • แนะน า!! ลอ่งเรอืเทีย่วเกาะสวรรคซ์านโตรนิี ่+ ดนิเนอรอ์าหารค า่บนเรอืสดุชลิล ์

    ::: แหลง่พกัผอ่นตากอากาศของเหลา่ไฮโซท ัว่โลก ตวัอาคารสขีาว หลงัคาฟ้า รมิทะเล  

    เกาะชือ่ดงัของโลก  มากรซีท ัง้ท ีไมม่าซานโตรนิี ่เหมอืนมาไมถ่งึ :::  

                       (คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 บาท) >> เฉพาะน ัง่เรอืไป-กลบัเทา่น ัน้ ไมร่วมคา่ต ัว๋บนิภายใน 

   หรอื   หากไมต่อ้งการน ัง่เรอื ทา่นสามารถน ัง่เครือ่งบนิเขา้สูเ่กาะซานโตรนิี ่ 
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                                      ราคาโดยประมาณ 250 EURO/Round Trip  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 45 นาท)ี 

                                   ขาไป     OA352  07.20 - 08.05 น. 

                                   ขากลบั  OA361  21.15 – 22.00 น.   

 

 

 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื เพือ่ลอ่งเรอืเขา้สูเ่กาะซานโตรนิี ่ (ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 4.30 ชม.) 

11.50 น. ถงึ เกาะซานโตรนิี ่(Santorini Island) ถอืไดว้า่เป็นเกาะในฝันของใครหลายๆคน เปรยีบเสมอืนเป็นสวรรคบ์นดนิ 

สิง่ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของเมอืงนี้ก็คอื สถาปัตยกรรมสไตลไ์ซดลาดกิอันโดดเดน่ ทีม่รีูปทรงเหมอืนบา้นชาวกรกีสมัย

เก่าในนิยาย ซึง่เป็นเสน่ห์ดงึดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างเดนิทางไปสัมผัสกับความงดงามนี้เป็นอกีหนึ่งเกาะที่

บรรดาคู่รักทัง้หลายตา่งโหวตกันวา่ เป็นสถานทีโ่รแมนตกิทีอ่ยากไปเยอืนมากทีส่ดุ และถอืเป็นเกาะยอดนิยมตดิ

อนัดบัตน้ๆ ทีคู่รั่กนยิมมาถา่ยรูปพรเีวดดิง้กนัอกีดว้ย 

หากคณุซือ้ออพชัน่เสรมิมากับเรา ทา่นจะไมพ่ลาดเทีย่วชมเกาะ หมูบ่า้นเอยี (Oia Village) เป็นหมูบ่า้นทีข่ ึน้ชือ่วา่

มจีุดชมววิสวยทีส่ดุในเกาะซานโตรนิี่ เกาะทีส่วยงามซึง่ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศกรซี เพยีงแค่ความรูส้กึครัง้

แรกทีไ่ดเ้ห็นภาพหมู่บา้นสขีาว ทีต่ัง้ลดหลั่นไลร่ะดับตามหนา้ผาสงูชัน ตัดกับทอ้งฟ้าและผนืมหาสมุทรสฟ้ีาคราม 

ยิง่ท าใหต้ัวหมู่บา้นมคีวามโดดเด่นและสวยงามมากและยังวา่กันวา่ ทีห่มู่บา้นเอยีแห่งนี้ ถอืเป็นจุดชมพระอาทติย์

ตกดนิทีส่วยทีส่ดุ นอกจากนี้ หมู่บา้นเอยียังถอืวา่เป็นเมอืงฝาแฝดกับเมอืงฟิร่า (Fira) ซึง่เป็นเมอืงหลวงของเกาะ

ซานโตรนิี่ แต่นักท่องเที่ยวหลายคนต่างชมว่าเมืองเอียถงึแมว้่าจะเป็นเมืองที่เล็กกว่า แต่ก็ดูน่าสนใจมากกว่า

เมอืงฟิร่า จากนัน้พาท่านชม หาดเรด บชี (Red Beach) หนึ่งในชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาะซานโตรนิี่ มคีวาม

โดดเด่นของหาดทราย ซึ่งเกิดจากสีของหินภูเขาไฟที่อยู่บริเวณใกลเ้คียง น าท่านชม หมู่บ ้านเปียรก์อส 

Pyrgos ซึง่ตัง้อยู่ห่างจากเมอืงฟิร่าไปทางทศิตะวนัออกเฉยีงใตป้ระมาณ 8 กโิลเมตร เป็นหมู่บา้นชาวประมงคท์ีม่ี

ช ือ่เสยีง มปีระชากรประมาณ 500 คน ตวัหมูบ่า้นตัง้อยู่บนเชงิหนา้ผา พรอ้มววิทวิทศัน์เบือ้งลา่งอันงดงาม ไดเ้วลา

พอสมควร น าทา่นเดนิชมความสวยงามของ เมอืงฟิรา่ (Fira Town) เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุบน

เกาะ Santorini ตัง้อยูบ่นรมิหนา้ผา caldera สงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 260 เมตร ถอืเป็นแหลง่คกึคัก มรีา้นคา้ 

รา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย ววิทวิทัศน์นัน้สวยไม่แพเ้มอืงเอยี Oia เลยทเีดยีว นอกจากนี้เรายังมองเห็นเกาะภูเขา

ไฟรวมไปถงึเรือส าราญทีค่่อยๆแล่นมาอย่างชา้ๆ ตลอดทัง้วันอกีดว้ย เรยีกไดว้่าเป็นเมอืงทีค่กึคักอยู่ตลอดเวลา

น่ันเอง จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่น พักผ่อน ชมววิทวิทัศน์ หรอืจะถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึก่อนทีจ่ะเดนิทางกลับ 

สาเหตุทีเ่กาะนีไ้ดร้บัสมญานามวา่ ราชนิแีหง่เมดเิตอรเ์รเนีย่น เพราะวา่ทกุจดุ ทุกมุม ไมว่า่ตรงไหนก็ตาม

บนเกาะนี ้ลว้นเหมาะแกก่ารถา่ยภาพเป็นอยา่งมาก 

    อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงหรอืชมเมอืงตามอธัยาศยั  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่เดนิทางกลับสูเ่มอืงเอเธนส ์

19.30 น.  ลอ่งเรอืกลบัสูเ่มอืงเอเธนส ์ 

     ดืม่ด า่บรรยากาศพระอาทติยต์กดนิทีส่วยงาม +  พรอ้มดนิเนอรอ์าหารค า่บนเรอื  

00.40 น.  ถงึเมอืงเอเธนส ์ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

   น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั OSCAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 • แนะน า •    ทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ออพชัน่เสรมิเกาะซานโตรนิี ่สามารถเทีย่วเลน่หรอืชอ้ปป้ิงในเมอืงเอเธนสไ์ด ้

                                                (ไมร่วมอาหารกลางวนัและค า่) 
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วนัทีส่ ี ่ กรงุเอเธนส ์– ชอ้ปป้ิงยา่นพลากา้ – วหิารแหง่เทพโพไซดอน – ไคโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั     

  อิสระใหท้่านเดินเล่นจากโรงแรม เพื่อซื้อของฝากของที่ระลึกมากมาย บริเวณย่านเก่าแก่บริเวณเชงิเขาอะโครโปลิส  

ย่านพลากา้ (PLAKA) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ย รา้นคา้ บาร ์

ภัตตาคาร คกึคักพลกุพลา่นไปดว้ยผูค้นทัง้กลางวันและยามค ่าคนื  ย่านเมอืงใหม่อดุมไปดว้ยรา้นคา้แฟชัน่หรูระดับโลก และ

ถนนคนเดนิทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่แหลมซูเนยีน (Cape Sounion) เพือ่น าทา่นชม •วหิารแหง่เทพโพไซดอน• (Temple of Poseidon) 

หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทรหรอืทอ้งทะเล หนึง่ในวหิารทีเ่ลือ่งชือ่ทีส่ดุของกรซี วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่ตรงปลายหนา้ผา 

สรา้งขึน้เมื่อ 400 ปีก่อนครสิตกาล ในอดตีชาวกรีกที่จะตอ้งเดนิเรือสู่ทะเลใหญ่และจะตอ้งมาบวงสรวงขอพรใหเ้ดนิทาง

ปลอดภัย ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.30 น. เหนิฟ้าเขา้สูก่รุงไคโร เทีย่วบนิที ่MS 750  

21.30 น. ถงึสนามบนิไคโร ประเทศอยีปิต ์ หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั GRAND PYRAMID HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ มหาปีรามดิแหง่กซีา่ (Giza) – สฟิงซ ์(Great Sphinx) – ปิรามดิข ัน้บนัได (Step Pyramid) – ชมการ

สาธติวธิที ากระดาษปาปิรสุ – รา้นน า้หอม – โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม 

  ไฮไลท ์ น าท่านชม มหาปีรามดิแหง่กซี่า (Giza) สถานทีท่ีโ่ด่งดังทีส่ดุในอยีปิต ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์อง

โลกยุคโบราณ ซึง่เป็นแห่งเดยีวในโลกทียั่งหลงเหลอือยู่ และคงสภาพอยู่อย่างเกอืบสมบูรณ์ เป็นทีอ่งคฟ์าโรหแ์ห่งอยีปิต์

โบราณสรา้งขึน้เพือ่ฝังพระศพของพระองคเ์อง ซึง่ นับวา่เป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ และเกา่แกท่ีส่ดุของโลก โดยใชก้อ้นหนิซึง่ 

หนักกอ้นละสองตันครึง่มากกวา่ 2.3 ลา้นกอ้น โดยมปิีรามดิทีโ่ดดเด่นสะดดุตาทีส่ดุในนัน้คอื มหาปิรามดิแหง่คูฟู หรอืปิรา

มดิคอีอพส ์สรา้งดว้ยหนิแกรนิต 2.3 ลา้นกอ้น แต่ละกอ้นน ้าหนักกว่า 2 ตันครึง่ รวมแลว้ประมาณ 60 ตัน ภายในมหีอ้งโถง

หลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชนิี ใกล ้ๆ กันมปิีรามดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ 

ในปี 2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 เมตร ต า่กวา่ปิรามดิ 10 เมตร สรา้งบนเนินดนิขนาดใหญ่ จงึท าใหด้สูง่ากวา่ปิรามดิ 2 องค ์กนิ

เนื้อทีป่ระมาณ 1.6 ลา้นลกูบาศกเ์มตร มหีอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แตภ่ายในถูกบกุรุก ท าลายเสยีหายมาก และสดุทา้ยปิรามดิมิ

เซรนุิส (Mycerinus)สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 กอ่น ค.ศ. มขีนาดเล็กทีส่ดุ สงู 66.45 เมตร ปัจจุบันสงูเพยีง 62.18 

เมตร กวา้ง 108 เมตร  

OPTION ::: เปิดประสบการณ์ขีอู่ฐ เพือ่เพลดิเพลนิกบัววิทวิทศันข์องทะเลทราย กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร ์

ราคาประมาณ 10 USD หรอืประมาณ 350 บาท  

    

น าทา่นชมสฟิงซ ์(Great Sphinx) สฟิงซเ์ปรยีบเสมอืนเป็นตัวแทนของเทพผูพ้ทิักษ์ ซึง่แกะสลกัจากเนนิหนิธรรมชาต ิสฟิงซ์

เป็นการผสมกันระหวา่งมนุษยก์ับสงิโต สว่นหัวทีเ่หมอืนมนุษยนั์น้ ในอดตีสฟิงซม์เีคราทีค่าง ตรงหนา้ผากมงีูแผ่แม่เบีย้และมี

เครือ่งประดบั รัดเกลา้แบบกษัตรยิ ์หรอืเป็นสตัวท์ีม่ชีาญฉลาดและมพีลงัเพือ่ปกป้องพระศพและทรัพยส์มบัตภิายในพรีามดิ แต่

ปัจจุบันนี้สฟิงซห์นวดเคราหายไปเนื่องจากกองทัพปืนใหญ่มัมลุกใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณนัน้ฝึกยงิจงึท าใหเ้ครานัน้เสยีหายไป อสิระ

เดนิเทีย่วตามอัธยาศัย น าทา่นชม Valley Temple ซึง่เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้ประกอบพธิพีระศพของฟาโรห ์และเชือ่วา่การท า

มัมมีเ่ป็นหนึง่ในพธิกีรรมนัน้ ชมปิรามดิข ัน้บนัได (Step Pyramid) องฟาโรหโ์ซเซอร ์(Djoser or Zoser) ซึง่เป็นปิรามดิแห่ง

แรกเป็นตน้แบบ ของปิรามามดิทรงสามเหลีย่ม [True Pyramid] ดงัเชน่มหาปิรามดิแหง่กซีา่ทีโ่ดง่ดงั  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ชมการสาธติวธิีท ากระดาษปาปิรุส กระดาษชนิดแรกของโลกใชบ้ันทกึขอ้ความสรรเสริญเทพ เจา้และเหตุการณ์ในสมัย

โบราณ และ โรงงานน ้าหอม สบืทอดมาแตส่มัยพระนางคลโีอพัตรา น าทา่นตอ่ไปยัง รา้นน า้หอม ซึง่น ้าหอมเหล่านี้วา่กันวา่

ท ามาจากสูตรดัง้เดมิ แบบที่พระนางคลีโอพัตราเคย ใช ้และหัวน ้าหอมเหล่านี้ ไดก้ลายเป็นสนิคา้ส่งออกไปยังประเทศ

ฝร่ังเศสเพือ่ท าเป็นน ้าหอมและโลชัน่  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พรอ้มชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้งจากสาวสวยอยีปิต ์(Belly Dance) 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิเพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

22.45 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MS 960   

  

วนัทีห่ก สนามบนิสวุรรณภมู ิ

12.35 น.    เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ..................... 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  

 

หมายเหต ุ:  สาวประเภทสอง, หญงิขา้มเพศ โปรดแจง้ในวนัจองทวัร ์ 

                      ชาวต่างชาติ = เรียก เก็บ เพิ่ม เต ิม  5 ,000  บาท/ท่าน  (ไม่รวมวีซ่ าต่างชาติ ลูกค้า เป็ น  

                                                ผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษิทัทวัรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) หากตอ้งการพัก 3 ทา่น/หอ้ง โปรดแจง้ลว่งหนา้  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ยกกระเป๋าขึน้-ลงของโรงแรมทกุแหง่ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× คา่วซีา่ 3,000 บาท ส าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ (ตา่งชาตโิปรดแจง้ ไมร่วมคา่วซีา่กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ  
กรณียืน่วซีา่ไมผ่า่น ทางบรษัิทฯไมส่ามารถคนืเงนิใหท้า่นได ้ทา่นตอ้งเสยีคา่บรกิารยืน่วซีา่อกีครัง้ 

 
เดนิทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการ

เดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
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เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผู ้เดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋ว

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 

 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 

หมายเหตุ :  
กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดย
โรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะ
ขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 14 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ

ไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

ผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
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11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของอยีปิต ์หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่ว
และ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทาง

ในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ ของการเดนิทาง ถงึวนัที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 
14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศก์

และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการ
ปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

15. ขอสงวนสทิธิใ์หท้่านใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา(เล่มสเีลอืดหมู)เท่านัน้ กรณีทีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เล่มสนี ้าเงนิ)เพื่อ
เดนิทางกบัคณะทวัร ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่การรับผดิชอบกรณีทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศทัง้สิน้ 

16. โรงแรมในยุโรปในหลายแห่งประเภทหอ้งนอน 3 คน/หอ้ง จะอยู่แยกกับประเภทหอ้งทีน่อน 2ท่าน/หอ้ง ฉะนั้นหากกลุ่มทีเ่ดนิทางมา

ดว้ยกันอาจไม่ไดห้อ้งใกลก้ันหรือตดิกัน จงึเรยีนมาเพื่อใหท้่านโปรดทราบ และโรงแรมสว่นมากจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากตัง้อยู่ใน
พืน้ทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศจะมบีรกิารใหเ้ฉพาะชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 
 

 

รายละเอยีดการยืน่ขอวซีา่ประเทศกรซี (ใชเ้วลาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

กรณุากรอกขอ้ความใหค้รบถว้น ดว้ยภาษาองักฤษ (พมิพใ์หญ)่ 

 

ชือ่-นามสกลุ ............................................................................................................................................. 

สถานะภาพ  (  ) โสด     (  ) แตง่งานจดทะเบยีน     (  ) แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน      (  ) หมา้ย         (  ) หยา่ 

ชือ่คูส่มรส (โปรดระบชุือ่คูส่มรส ไมว่า่จะจดทะเบยีนหรอืไมก่ต็าม) .........................................................................  

วันเกดิคูส่มรส............................................................................. สถานทีเ่กดิของคูส่มรส................................. 

ชือ่ทีท่ างาน/ โรงเรยีน .................................................................. ต าแหน่ง / ชัน้ .......................................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั .............................................................................................................................................. 

................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์............................ 

เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น .................................... ทีท่ างาน/โรงเรยีน ................................. มอืถอื ............................. 

*(กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น ส าคญัมาก)                                                                                                                                                              

รายชือ่ผูท้ีร่ว่มเดนิทางดว้ย :  

1. ................................................................................. ความสมัพันธ ์........................................ 

2. ................................................................................. ความสมัพันธ ์........................................   

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ยโุรปหรอืไม ่ (  ) ไมเ่คย (  ) เคย (โปรดกรอกขอ้มลูดา้นลา่ง) 

ประเทศ........................................... ตัง้แตว่ันที ่............................ถงึวันที.่.........................รวม......วัน 

อาหารทีไ่มท่าน   (  ) เนือ้วัว   (  ) เนือ้หม ู (  ) สตัวปี์ก   (  ) อาหารทะเล ระบ.ุ...........  (  ) อืน่ๆ ระบ.ุ.............. 
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เอกสารประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศกรซี 

(  ) หนังสอืเดนิทาง อายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้(หากมเีลม่เกา่ กรุณาน ามาดว้ยทกุเลม่) 

(  ) รูปถา่ยขนาด 2 นิว้ 2 รูป  ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน (หนา้ตรง , พืน้หลงัสขีาวไมม่ลีวดลาย หา้มใชรู้ปสติ๊กเกอรห์รอืรูปตัดตอ่)  

     รูปถา่ย ตอ่ถา่ยเลยบา่ลงมานดิหน่อย ไมใ่ชภ่าพครึง่ตัว  

ขนาด กวา้ง 3.5 ซม.x ยาว 4.5 ซม. ศรษีะจรดคาง 3 ซม.จ านวน 2 รูป สถานฑูตกรซี มกีารเปรยีบเทยีบรูปถา่ยของทา่น  

กบัวซีา่ทีท่า่นเคยไดร้บัยอ้นหลงัไป 6 เดอืน (ตรวจทุกหนา้วซี่า) 

(  ) ส าเนาใบทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี พรอ้มเซ็นตรั์บรองทัง้สามแีละภรรยา  / (  ) ใบหย่า (ถา้ม)ี / (  ) ใบมรณบตัร       ตวัอยา่งรปู 

(  ) ใบเปลีย่นชือ่ / นามสกลุ (ถา้ม)ี  

(  ) ส าเนาทะเบยีนบา้นหนา้แรกและหนา้ทีม่ชี ือ่ตน 

(  ) ส าเนาบตัรประชาชน  

(  ) ส าเนาบตัรประชาชนของคูส่มรส    

(  ) ส าเนาสตูบิตัร (กรณีอายุต า่กวา่ 20 ปี) 

      (  ) เด็กตอ้งมหีนังสอืรับรองการศกึษา 

(  ) ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์หรอืฝากประจ า ยอ้นหลงั 6 เดอืน อพัเดตตลอด  

      สถานทตูไมรั่บ กระแสรายวนั  

จดหมายรบัรองทางการเงนิ (Bank Certificate) ทีอ่อกโดยทางธนาคาร โดยระบ ุTo whom it may concern (ไมต่อ้งระบสุถานฑตู)  

(ฉบบัจรงิเทา่น ัน้) ออกจดหมายไม่เกนิ 30 วนันับจากวันยืน่วซีา่ พรอ้มท ัง้ส าเนา book bank ยอ้นหลงั 6 เดอืน โดยทีย่อดเงนิคงเหลอื

ตอ้งม ี6 หลกัขึน้ไป พรอ้มทัง้อพัเดทยอดเงนิ ณ เดอืนปัจจบุนั (ไมเ่กนิ 30 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่) (ยอดเงนิในสมดุบญัชธีนาคารตอ้งมไีม่

ต า่กวา่ 100,000 บาท ตอ่การยืน่วซีา่ 1 ทา่น และ ตอ้งมกีารเขา้-ออกของเงนิสม า่เสมอ หา้มท าการโอนเงนิเขา้ไปในครัง้เดยีวเป็นยอดใหญ่

กอ่นการยืน่ วซีา่เด็ดขาด!) 

 

หนงัสอืรบัรองการท างาน 

(  ) กรณี ลูกจา้ง หนังสอืรับรองการท างาน โดยระบวุนัทีเ่ร ิม่ท างาน, ต าแหนง่, อตัราเงนิเดอืน เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้(ตวัจรงิ) 

(  ) กรณี เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองบรษัิท อายุไมเ่กนิ 90 วนั นับจากวนัทีอ่อกหนังสอืจนถงึวนัทีเ่ดนิทาง  (ตวัจรงิ) 

(  ) กรณี นกัเรยีน / นกัศกึษา  หนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ ...  (ตวัจรงิ) 

(  ) กรณี เกษยีณอายรุาชการ ใหถ้า่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

       

เอกสารเพิม่เตมิในกรณีตา่งๆ  

กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเด็กทีเ่ดนิทางโดยล าพงั 

(  ) หนังสอืออกคา่ใชจ้า่ยจากพ่อ / แม ่/ ผูป้กครอง  พรอ้มเอกสารของผูอ้อกหนังสอื เสมอืนวา่เดนิทางดว้ย 

(  ) หนังสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทาง(ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 20 ปี) โดยขอจากทีว่า่การอ าเภอหรอืส านักงานเขต โดยระบวุา่เด็กไปเทีย่ว 

      กบัใคร มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกับเด็ก (ตวัจรงิ)  

(  ) เด็กเดนิทางกับพ่อ แมต่อ้งท าหนังสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทาง โดยขอจากทีว่า่การอ าเภอหรอืส านักงานเขต โดยระบวุา่เด็กไปเทีย่ว 

      กบัพ่อ(พรอ้มระบชุือ่พ่อ) (ตวัจรงิ) 

(  ) เด็กเดนิทางกับแม ่พ่อตอ้งท าหนังสอืยนิยอมใหล้กูเดนิทาง โดยขอจากทีว่า่การอ าเภอหรอืส านักงานเขต โดยระบวุา่เด็กไปเทีย่ว 

      กบัแม(่พรอ้มระบชุือ่แม)่ (ตวัจรงิ) 

 

กรณีทีม่กีารออกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดย 

(  ) ญาต ิ หนังสอืออกคา่ใชจ้่าย/ ทะเบยีนทีส่ามารถระบไุดว้า่เป็นญาตกินัจรงิ พรอ้มเอกสารของผูอ้อกหนังสอื เสมอืนวา่เดนิทางดว้ย 

(  ) บุคคลอืน่  หนังสอืออกคา่ใชจ้า่ยพรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์พรอ้มเอกสารของผูอ้อกหนังสอื เสมอืนวา่เดนิทางดว้ย                     

(  ) บรษิทั จดหมายน าและจดุประสงคก์ารออกคา่ใชจ้่าย / หนังสอืรับรองบรษัิทอายุไมเ่กนิ 3 เดอืน / บญัชเีงนิฝากบรษัิท 

กรณีเป็นแมบ่า้น (สามไีมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย)  

(  ) หนังสอืออกคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีพรอ้มเอกสารของสาม ีเสมอืนวา่เดนิทางดว้ย 

(  ) หนังสอืรับรองความเป็นภรรยา (ในกรณีทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน) / ใบเกดิบตุร (ถา้ม)ี 
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** รบกวนใหท้กุทา่นสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ (หนา้ทีม่รีปูทา่น)  

*** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ ตอ้งครบถว้น ชดัเจน เนือ่งจากสถานทตูจะไม่
ขอเอกสารเพิม่เตมิ ซึง่จะมผีลตอ่การอนมุตัวิซีา่ *** 
สถานทตูไมอ่นญุาตใหด้งึเลม่ออกจากสถานทตูกอ่นก าหนด 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วั เพือ่ยืน่วซีา่ทกุกรณี 

รบกวนสง่เอกสารกลบัคนืบรษิทัฯ กอ่นเดนิทาง 20 วนั 

เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาการตรวจเอกสาร  

และใชเ้วลายืน่วซีา่ประมาณ 10-15 วนั กอ่นเดนิทาง 

 


