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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั 
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 ่– ขึน้รถเคเบิล้คาร ์– น่ังลา – 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 ✈ ✈ ✈  

 

กรซี...ประเทศทีม่อีารยธรรม ประวัตศิาสตร ์ทีย่าวนานกวา่ 7,000 ปี กับอดตีทีเ่คยรุ่งเรอืงสดุแหง่หนึง่ของโลก 

ปัจจุบันตดิ 1 ใน 20 อันดับแรก ที่นักท่องเที่ยวจากท่ัวทุกมุมโลกอยากมาเยอืนมากที่สุด เยอืนกรุงเอเธนส ์

(Athens) เมอืงตน้ก าเนดิประชาธปิไตย ปรัชญา และ กฬีาโอลมิปิก ชมความยิง่ใหญข่องวหิารพารเ์ธนอน 

(Parthenon) วหิารทีส่รา้งขึน้เมือ่ 400 ปีก่อนครสิตกาล ชมวหิารแหง่เทพโพไซดอน (Temple of 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ตลุาคม : 5 – 11, 14 – 20  55,900.- 

GREECE SUNRISE  

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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Poseidon) เทพแหง่มหาสมทุรหรอืทอ้งทะเล และเต็มอิม่กบัเกาะซานโตรนิ ี ่(Santorini) เกาะทีง่ดงาม

ดั่งสรวงสวรรค ์ เป่ียมลน้ไปดว้ยมนตเ์สน่ห ์ดงึดดูนักท่องเทีย่วจากท่ัวทุกมมุโลกมากกวา่ 1.5 ลา้นคนตอ่ปี เกาะ

เล็กๆทีถ่กูยกยอ่งใหเ้ป็นจดุชมพระอาทติยต์กดนิทีโ่รแมนตกิทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตืน่ตาตืน่ใจกบัการลอ่งเรอื

ในทะเลสาบภเูขาไฟ (Santorini Volcano)  

วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ  

23.30 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

  

วนัทีส่องของการเดนิทาง      กรงุเทพฯ – ดไูบ – เอเธนส ์– วหิารแหง่เทพโพไซดอน  

02.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK371  

05.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

10.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเอเธนส ์โดยเทีย่วบนิ EK209  

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรงุเอเธนส ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และ

จะเปลีย่นเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2560) น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่แหลมซูเนยีน (Cape Sounion) 

เพือ่น าท่านชมวหิารแหง่เทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) หรอืเทพ

เนปจูน เทพแห่งมหาสมุทรหรอืทอ้งทะเล หนึง่ในวหิารทีเ่ลือ่งชือ่ทีสุ่ดของกรซี 

วหิารแหง่นีต้ัง้อยูต่รงปลายหนา้ผา สรา้งขึน้เมือ่ 400 ปีกอ่นครสิตกาล ในอดตีชาว

กรีกที่จะตอ้งเดินเรือสู่ทะเลใหญ่และจะตอ้งมาบวงสรวงขอพรใหเ้ดินทาง

ปลอดภยั  

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม PRESIDENT HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

*** กรณุาจดัเตรยีมกระเป๋าใบเล็ก (Overnight bag) ส าหรบัพกัคา้งคนื

ทีเ่กาะซานโตรนี ี2 คนื *** 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง   เอเธนส ์– ซานโตรนิ ี ่– ชมพระอาทติยต์ก ณ หมูบ่า้นเอยี  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืดว่น Sea Jet   

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

11.55 น. ถงึทา่เรอืเกาะซานโตรนิี ่(Santorini) เกาะซึง่งดงามดั่งสรวงสวรรค ์เกาะแห่ง

นี้มีขนาดเล็ก แต่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคคิลาดสี 

(Cyclades) มชีาวกรกีอาศัยอยูบ่นเกาะเพยีงหมืน่กวา่คน งดงามโรแมนตกิ ดว้ย

กลุม่บา้นเรอืนทรงกระบอกสขีาวสะอาดตา ยอดโบสถท์รงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสี

ฟ้าสดจากทุกทศิประตูหนา้ต่าง งดงามดั่งภาพในโปสการด์ท่องเทีย่ว เกาะแห่ง

ความมหัศจรรยน่์าเหลอืเชือ่ระหว่างมนุษยก์ับธรรมชาต ิวถิีชวีติคนพื้นเมอืงซึง่

สรา้งบา้นบนเกาะภเูขาไฟ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

บา่ย น าทา่นสมัผัสมหัศจรรยค์วามงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรนิี่ ทีไ่มเ่พยีง  
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มแีต่หาดทรายสขีาวงดงาม และยังมหีาดทรายสแีดงจนเกอืบเป็นสดี าของ หาด   

เรดบชี (Red Beach) หาดแห่งนี้ตัง้อยูใ่นบรเิวณอโครตริ ิ(Akrotiri) เขต

โบราณคดอีันเก่าแก่ต านานแห่งทฤษฎีแอตแลนตีสอาณาจักรที่ไม่มตีัวตนของ

เพลโต เป็นโบราณสถานทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดบนเกาะแห่งนี้ ทีม่กีารพบหลักฐานว่ามี

คนพักอาศัยตัง้แตป่ลายยคุหนิใหม ่ราว 4,000 ปีกอ่นครสิตกาล จนถงึชว่งตน้ของ

ยคุส ารดิ น าท่านเดนิทางสู ่ Perissa Beach เป็นหาดทีม่จีุดเด่นคอืถูกปกคลุม

ดว้ยหนิกรวดสดี าท าใหดู้เเปลกตากว่าหาดทรายทีเ่ราเคยเห็นทั่วไประหว่างทาง

ท่านจะพบกับเเปลงไร่องุ่นโดยองุ่นทีน่ี่จะปลูกเป็นพุ่มเตีย้ๆเพราะลมเเรงเเละทีน่ี่

จะไมม่กีารรดน ้าเพราะหมอกยามเชา้ใหค้วามชุม่ชืน้เพยีงพอต่อตน้ไมอ้ยูเ่เลว้ น า

ท่านชมหมูบ่า้น Pyrgos ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีค่นทอ้งถิน่เดมิของชาวซานโตรนิี่อยู่

อาศัยกัน และน าท่าน แวะชมิไวน์ที ่ Santo Winery ทีน่ี่มไีวน์ใหท้่านเลอืกชมิ

หลากหลายราคาไมเ่เพงเเถมรสชาตนุ่ิมลิน้ทีไ่มค่วรพลาดลิม้ลองและควรค่าแก่

การน ากลับไปเป็นของฝากอกีดว้ย จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นสมัผัสบรรยากาศ

สดุโรแมนตกิของการชมพระอาทติยต์กที ่เอยี (OIA) จุดชมพระอาทติยต์กดนิที่

สวยทีส่ดุของเกาะ อสิระใหช้มภาพพระอาทติยส์แีสงสด ริว้สแีดงเจอืสมีว่งสม้ของ

ทอ้งฟ้าเหนอืทอ้งทะเลสฟ้ีาครามสดุลกูหลูกูตา ความงามเกนิกวา่ค าบรรยายใดๆ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก ELGRECO SANTORINI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง           ซานโตรนิ ี ่– ข ึน้รถเคเบ ิล้คาร ์– น ัง่ลา – ลอ่งเรอืชมภเูขาไฟ                   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นขึน้รถเคเบิล้คาร ์ชมความงามของเกาะจากมมุสงูและเกา่แกข่องชาวกรกี

ลงจากเขา น าทา่นสมัผสัประสบการณ์สนุกสนานโดยเลอืกน ัง่ลา (Donky) 

พาหนะที่โด่งดงั  น าท่านล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini 

Volcano) ทีส่วยงามแปลกตา อันเกดิจากการระเบดิตัวของภเูขาไฟระเบดิ และ

การยบุตัวของเกาะ เรอืจะน าท่านสู ่บรเิวณบอ่น ้าพุรอ้นเพือ่ไดใ้หส้ัมผัสความงาม

ของน ้าทะเลสฟ้ีาสดเหลอืบทองแดงแปลกตาดว้ยแรก่ ามะถัน อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิ

เทีย่วบรเิวณรอบทะเลสาบ เพือ่ถา่ยรปูบา้นเชงิเขาอันสวยงามของเกาะซานโตรนิี

จากจุดชมววิที่ดีที่สุด จนไดเ้วลาอันสมควร จากนัน้น าท่านล่องเรือกลับสู่เกาะ  

ซานโตรนิี ่ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

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

เรยีงรายไป ดว้ยรา้นคา้ของทีร่ะลกึของกรซี ทัง้นาฬกิา, เครือ่งประดับ, สรอ้ยคอ

ของตกแตง่บา้นตา่งๆมากมาย เดนิลัดเลาะไป ตามตรอกซอกซอย ท่านจะพบกับ

ความน่ารักของรา้นคา้ต่างๆผนวกกบัความงดงามของทศันียภาพภเูขาและทะเล

แหง่เมอืงฟิรา่ หรอืแวะน่ังดืม่กาแฟพรอ้มละเลยีดความงามของธรรมชาตอินัน่าทึง่ 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก ELGRECO SANTORINI HOTEL หรอืเทยีบเทา่   
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง        ซานโตรนิ ี ่– เรอืไฮสปีด – เอเธนส ์          

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นอรยิาบท สมัผัสบรรยากาศอนังดงามของเกาะสวรรคแ์ละ 

แสนบรสิทุธิท์ีเ่ป็นทีน่ยิมของคนทั่วโลกแบบเต็มตามใจทา่นตอ้งการ 

 

 อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ตามอธัยาศยั  

16.30 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื เพือ่เดนิทางกลับสูเ่อเธนส ์  

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

(เหตผุลทีน่ ัง่เรอืสปีดโบท๊ เพราะไฟทบ์นิภายใน เต็มเกอืบทกุเทีย่วบนิแลว้) 

 

23.20 น. เรอืเฟอรร์ีเ่ดนิทางถงึทา่เรอืเอเธนส ์  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก PRESIDENT HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่กของการเดนิทาง       วหิารพารเ์ธนอน – OUTLET – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเที่ยวชมเมืองเอเธนส ์(Athen) ชมจตัุรสัซินตกัมา (Syntagma 

Square) ที่ตัง้ของรัฐสภาแห่งชาต ิและอนุสรณ์ทหารนิรนาม ใหท้่านแวะ

ถ่ายภาพบรเิวณหนา้ท าเนียบประธานาธบิด ีซึง่เดมิเป็นพระราชวังหลวง จากน ัน้

ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิค (Pan Athenaic Olympic) ในอดตีใชแ้ขง่กฬีา

เมือ่ 400 ปีกอ่นครสิตกาล ซึง่ไดรั้บการบรูณะขึน้มาใหมแ่ละใชใ้นการแขง่ขันกฬีา

โอลมิปิคเป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.1896  ถ่ายภาพกับประตชูยัเฮเดรยีน (Arch of 

Hadrian) และหอสมดุแห่งชาต ิศูนย ์รวมของปราชญส์มัยโบราณ จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสู่อโครโปลสิ (Acropolis) น าท่านเขา้ชมวหิารพารเ์ธนอน 

(Parthenon) วหิารทีส่รา้งขึน้เมือ่ 400 ปี  ก่อนครสิตกาลเพือ่เป็นการเฉลมิ

ฉลองเทพอีธนีา (Athena) ในฐานะเป็นเทพผีู ้พทิักษ์กรุงเอเธนส ์สัมผัสความ

ยิง่ใหญอ่ลังการของวหิารทีส่รา้งดว้ยหนิออ่นทัง้ หลัง ภายในวหิารมรีูปปั้นเทพอีธี

นา ซึง่มีความสูงถงึ 12 เมตร ปัจจุบันวหิารแห่งนี้  ไดรั้บการยกย่องว่าเป็น

สถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกที่สรา้งขึน้ในยุคคลาสสกิ ที่งดงาม และสมบูรณ์

ทีส่ดุในโลกศลิปะ น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่ปลากา้ (Plaka) ยา่นเกา่แก่

ซ ึง่ตัง้อยู่เชงิเขาอโครโปลสิ เคยเป็นยา่นทีพ่บปะของเหล่าบุบผาชน และนักคดิ

ของกรซีในอดตี ปัจจุบันไดเ้ป็นทีต่ัง้ของเหล่าพพิธิภัณฑท์างประวัตศิาสตร ์และ

อารต์แกลลอรีม่ากมาย ถนนซอกซอยของยา่นนี้มขีนาดเล็ก ปดูว้ยหนิกอ้นคลา้ย

ในอดตี บรรยากาศโดยรอบของยา่นปลากา้จะท าใหท้่านยอ้นระลกึไปถงึเอเธนส์

ในอดตี ทีม่บีา้นเรอืนหลังเล็กๆปลูกตดิกัน มรีะเบยีงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอ

คลาสคิ พรอ้มดอกไมค้ละส ีท่านจะเห็นสิง่ก่อสรา้งเล็กๆ โบสถ์ยุคไบเซนไทน ์

มหาวทิยาลัยเกา่ บางสว่นของประต ูและก าแพงโบราณทีย่งัหลงเหลอือยู ่ทา่นจะ

สนุกไปกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึจากกรซีมากมาย พรอ้มผลติภัณฑท์ีท่ า

จากน ้ามันมะกอก (ผลผลติทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของกรซี) อาทเิชน่ สบู ่ครมีทาผวิ 

ครมีสระ/นวดผม เครือ่งเงนิและทองทีเ่ป็นลวดลายกรกีโบราณ และงานหัตถกรรม

ตา่งๆ อาท ิเครือ่งปัน้ดนิเผา รปูปัน้แกะสลัก ภาพวาดและอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่McArthurGlen Athens Outlet ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ป

ป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมมากมาย อาท ิเช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 

BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 

LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย  

 

ค า่ อสิระอาหารค า่เพือ่ไมร่บกวนการชอ๊ปป้ิง  

19.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเอเธนส ์เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ   

ระยะทาง 45 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี

23.30 น.   ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK104  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง         ดไูบ – กรงุเทพฯ 

05.05 น. ถงึสนามบนิดไูบ น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่   

09.40 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ EK372  

19.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 (รา้นคา้ใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตาม

ความเหมาะสม)  

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้ เชน่ ทรัพยส์นิสว่นตัวหาย, การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอื

ยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้

เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดนิทางราชการ     

(เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : GREECE SUNRISE  

7 วนั 4 คนื 

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

                              อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,900 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง 55,900 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500 

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
55,900 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศกรซี 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

         

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 
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อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนด และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย   

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

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถืน่ (16 ยโูร) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

7. ราคาไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศกรซีประมาณ 2,300 บาท 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%    

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

 
1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศที่ตน

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

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

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (กรซี)  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตู *** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุาร

ใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ 

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์

สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการ

เดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในสมดุบญัช ี

อพัเดทไมเ่กนิ 30 วัน กอ่นวนัยืน่วซีา่  และบญัชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ในกรณีทีม่ไีมค่รบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น 

STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมดุบญัชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม)่ 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบับญัชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4.1 ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของ

บญัช ี (บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอก

คา่ใชจ้า่ยให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ 

โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 30 วัน หลังจากธนาคารออกให ้  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจ า** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 

3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนด

ทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

        - นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

          - กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 
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5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีทีผู่เ้ยาวอ์ายตุ า่กวา่ 20 ปี  

6.1 ขอสตูบิตัรตวัจรงิ และ ส าเนา 1 ชุด 

6.2 ใบยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและชดเชยคา่เสยีหายที่

อาจเกดิขึน้ โดยคดัจากอ าเภอตน้สงักดั (ถงึแมจ้ะเดนิทางไปกบับดิา – มารดา) 

6.3 ใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ ตวัจรงิ และ ส าเนา 1 ชุด (หากเคยมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ) 

6.4 กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่  

***หมายเหต:ุ กรณีผูเ้ยาว ์เอกสารท ัง้หมดตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษโดยกระทรวงตา่งประเทศ พรอ้มตรา

ประทบัเทา่น ัน้ โดยผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่แปลเอกสารตามจรงิ**** 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ 

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำเชงเกนประเทศกรีซ 

(กรณุำกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เน่ืองจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน) 

ช่ือ – นำมสกลุ ผูเ้ดินทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………… 

1. นำมสกลุ [ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………………………… 

2. นำมสกลุตอนเกิด [ภำษำองักฤษ]………………………………………………………………… 

3. ช่ือตวั [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………………………………… 

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

5. สถำนท่ีเกิด………………………………………………………………………………………… 

6. ประเทศท่ีเกิด…………………………………………………………………………………… 

7. สญัชำติปัจจบุนั ...............................สญัชำติโดยก ำเนิด หำกต่ำงจำกปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญิง 

9. สถำนภำพ           โสด                       แต่งงำน              แต่งงำนไม่จดทะเบียน 

                                      หย่ำ                   แยกกนัอยู่                       หม้ำย 

                                            อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอก ช่ือตวั นำมสกลุ ท่ีอยู่(หำกต่ำงจำกผูข้อ) และสญัชำติของผูมี้อ ำนำจปกครอง/ดแูล

ผูเ้ยำว ์……………………………………………………………………………………………………… 

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

11. ท่ีอยู่ / อีเมลข์องผูข้อ 

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

หมำยเลขโทรศพัท.์................................................................................................................................................... 

12. อำชีพปัจจบุนั......................................................................................................................................................... 
 

13. ช่ือบริษทัหรอืรำ้นค้ำ ท่ีอยู ่หมำยเลขโทรศพัท ์ /  ส ำหรบันักเรียน นักศึกษำ กรณุำกรอกช่ือ ท่ีอยู่ของสถำบนัศึกษำ 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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14. วีซ่ำเชงเกนท่ีเคยได้รบัในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
                  ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ตัง้แต่วนัท่ี........................................ ถึงวนัท่ี.............................................. 

15. เคยถกูพิมพล์ำยน้ิวมือเพือ่กำรขอวีซ่ำเชงเก้นก่อนหน้ำน้ี 
                  ไม่เคย   เคย  (กรณุำระบุวนัท่ี หำกทรำบ)................................................ 

16.  ท่ำนเคยถกูปฏิเสธวีซ่ำหรอืไม ่
        ไม่เคย                              เคย  (เหตผุลในกำรปฏิเสธ)................................................ 

 
17. ควำมรบัผิดชอบค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

    ตวัผูข้อวีซ่ำเอง    มีผูอ่ื้นออกให้(เจ้ำบ้ำน/บริษทั/องคก์ร)  

          อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   

ส่ิงท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ     ส่ิงท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ 

 เงินสด        

 เชค็เดินทำง      เงินสด 

 บตัรเครดิต     ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหำให้ 

 ช ำระค่ำท่ีพกัลว่งหน้ำแล้ว     ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมีผูอ้อกให้ 

 ช ำระค่ำพำหนะลว่งหน้ำแลว้    ช ำระค่ำพำหนะลว่งหน้ำแล้ว 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

 

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

หมำยเหต ุกำรอนุมติัวีซ่ำเป็นดลุพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ี

บริษทัเป็นเพียงตวักลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทำงเท่ำนัน้ 

 

 


