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  GREECE SANTORINI’S SUNSET 

กรซี  

8 วนั 5 คนื 

โดย 
สายการบนิอมิเิรตส ์

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 
 
 

 
 ชมเมอืงเอเธนส ์ดนิแดนแหง่เทพนยิาย อารยธรรมและประวตัศิาสตร ์

 ชมความยิง่ใหญข่องวหิารพารเ์ธนอน (Parthenon) วหิารทีส่รา้งขึน้เมือ่ 400 ปีกอ่นครสิตกาล  

 ชมวหิารแหง่เทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) เทพแหง่มหาสมทุรหรอืทอ้งทะเล 

 ชมพระอาทติยต์กดนิทีห่มูบ่า้นเอยี หมูเ่กาะซานโตรนิ ี ่

 ตืน่ตาตืน่ใจกบัการลอ่งเรอืในทะเลสาบภเูขาไฟ (Santorini Volcano)  

 พกัเกาะซานโตรนิ ี ่2 คนื 

ราคาเร ิม่ตน้ 69,900.- 
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         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่  10-17 ก.ย.61 69,900.- 

วนัที ่  8-15 , 16-23 ก.ย. 61  69,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. ดไูบ –เอเธนส ์– จตรุสัซนิตกัมา – ประตชูยัเฮเดรยีน ✈ O O PRESIDENT HOTEL 

3. 
อโครโปลสิ – วหิารพารเ์ธนอน – แหลมซูเนยีน – วหิารแหง่เทพโพ

ไซดอน 
O O O PRESIDENT HOTEL 

4. 
เอเธนส ์– เกาะซานโตรนิี ่– หาดเรดบชี – ชมพระอาทติยต์ก ณ หมู่

บา้นเอยี 
O O O ORIZONTES  

5. ลอ่งเรอืทะเลสาบภูเขาไฟ – ถนนโกลดส์ตรที O O O ORIZONTES  

6. 
อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ถา่ยรูปตามอธัยาศยั – น ัง่เรอืเฟอรร์ ีสู่ก่รุง
เอเธนส ์

O O O PRESIDENT HOTEL 

7. ยา่นปลากา้ – OUTLET – ดูไบ O X ✈  

8. ดไูบ – กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ  

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิอมิเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2: ดไูบ –เอเธนส ์– จตรุสัซนิตกัมา – ประตชูยัเฮเดรยีน 

02.25น.
  

 ออกเดนิทางสูด่ไูบดว้ยเทีย่วบนิ EK371  

05.35 น. ถงึสนามบนิดไูบรอเปลีย่นเครือ่ง 

10.50 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเอเธอนสด์ว้ยเทีย่วบนิ EK209 

15.00 น.
  

ถงึสนามบนิเอเธนส ์หลังผ่านตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืงน าท่านเที่ยวชมเมอืง

เอเธนส ์(Athens) ชมจตัุรสัซนิตกัมา (Syntagma Square) ทีต่ัง้ของรัฐสภาแห่งชาต ิและ

อนุสรณ์ทหารนรินาม ใหท้า่นแวะถา่ยภาพบรเิวณหนา้ท าเนยีบประธานาธบิด ีซึง่เดมิเป็นพระราชวังหลวง 

จากน ัน้ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิค (Pan Athenaic Olympic) ในอดตีใชแ้ขง่กฬีาเมือ่ 400 ปี

ก่อนคริสตกาล ซึง่ไดรั้บการบูรณะขึน้มาใหม่และใชใ้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครัง้แรกในปี 

ค.ศ.1896 ถ่ายภาพกับประตชูยัเฮเดรยีน (Arch of Hadrian) และหอสมดุแห่งชาต ิศูนยร์วมของ

ปราชญส์มยัโบราณ  

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก PRESIDENT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัที ่3: อโครโปลสิ – วหิารพารเ์ธนอน – แหลมซูเนยีน – วหิารแหง่เทพโพไซดอน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านเดนิทางสูอ่โครโปลสิ (Acropolis) น าท่านเขา้ชมวหิารพารเ์ธนอน (Parthenon) วหิารที่

สรา้งขึน้เมือ่ 400 ปี กอ่นครสิตกาลเพือ่เป็นการเฉลมิฉลองเทพอีธนีา (Athena)  ในฐานะเป็นเทพผีู ้

พทิักษ์กรงุเอเธนส ์สมัผัสความยิง่ใหญอ่ลังการของวหิารทีส่รา้งดว้ยหนิออ่นทัง้หลัง ภายในวหิารมรีปูปัน้

เทพอีธนีา ซึง่มคีวามสงูถงึ 12 เมตร ปัจจุบันวหิารแห่งนี้ ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอก

ของโลกทีส่รา้งขึน้ในยคุคลาสสกิ ทีง่ดงาม และสมบรูณ์ทีส่ดุในโลก 

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย   น าท่านเดนิทางสู่แหลมซูเนยีน (Cape Sounion) เพื่อน าท่านชมวหิารแห่งเทพโพไซดอน 

(Temple of Poseidon) หรอืเทพเนปจนู เทพแหง่มหาสมทุรหรอืทอ้งทะเล หนึง่ในวหิารทีเ่ลือ่งชือ่ทีส่ดุ

ของกรซี วหิารแหง่นีต้ัง้อยูต่รงปลายหนา้ผา สรา้งขึน้เมือ่ 400 ปีกอ่นครสิตกาล ในอดตีชาวกรกีทีจ่ะตอ้ง

เดนิเรอืสูท่ะเลใหญแ่ละจะตอ้งมาบวงสรวงขอพรใหเ้ดนิทางปลอดภยั ศลิปะ  

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก PRESIDENT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4:   เอเธนส ์– เกาะซานโตรนิ ี ่– หาดเรดบชี – ชมพระอาทติยต์ก ณ หมูบ่า้นเอยี 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางดว้ยเรอืเฟอรร์ีเ่พือ่มุ่งหนา้สู่เกาะซานโตรนิ ี(SANTORINI) เกาะซึง่งดงามดั่งสรวง

สวรรค ์เกาะแห่งนี้มขีนาดเล็กโดยมคีวามยาวเพยีง 18 ก.ม. มชีือ่เสยีงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมูเ่กาะคิ

คลาดสี (Cyclades) มชีาวกรกีอาศัยอยูบ่นเกาะเพยีงหมืน่กว่าคน งดงามโรแมนตกิ ดว้ยกลุ่มบา้นเรอืน

ทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา ยอดโบสถ์ทรงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสฟ้ีาสดจากทุกทศิประตูหนา้ต่าง 

งดงามดั่งภาพในโปสการด์ท่องเทีย่ว เกาะแห่งความมหัศจรรยน่์าเหลอืเชือ่ระหว่างมนุษยก์ับธรรมชาต ิ

วถิชีวีติคนพืน้เมอืงซึง่สรา้งบา้นบนเกาะภเูขาไฟ 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าท่านสัมผัสมหัศจรรยค์วามงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรนิี่ ทีไ่ม่เพยีงมแีต่หาดทรายสขีาว

งดงาม และยังมหีาดทรายสแีดงจนเกอืบเป็นสดี าของ หาดเรดบชี (RedBeach) หาดแห่งนี้ตัง้อยูใ่น

บรเิวณอโครตริ ิ(Akrotiri) เขตโบราณคดอีนัเกา่แกต่ านานแหง่ทฤษฎแีอตแลนตสีอาณาจักรทีไ่มม่ตีัวตน

ของเพลโต เป็นโบราณสถานทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดบนเกาะแห่งนี้ ทีม่กีารพบหลักฐานว่ามคีนพักอาศัยตัง้แต่

ปลายยุคหนิใหม่ ราว 4,000 ปีกอ่นครสิตกาล จนถงึชว่งตน้ของยุคส ารดิ น าท่านเดนิทางสู่ Perissa 

Beach เป็นหาดทีม่จีดุเดน่คอืถกูปกคลมุดว้ยหนิกรวดสดี าท าใหดู้เเปลกตากว่าหาดทรายทีเ่ราเคยเห็น

ทั่วไประหวา่งทางทา่นจะพบกบัเเปลงไรอ่งุน่โดยองุน่ทีน่ีจ่ะปลกูเป็นพุม่เตีย้ๆเพราะลมเเรงเเละทีน่ีจ่ะไมม่ี

การรดน ้าเพราะหมอกยามเชา้ใหค้วามชุม่ชืน้เพยีงพอต่อตน้ไมอ้ยูเ่เลว้ น าท่านชมหมูบ่า้น Pyrgos ซึง่

เป็นหมูบ่า้นทีค่นทอ้งถิน่เดมิของชาวซานโตรนิี่อยูอ่าศัยกัน และน าท่าน แวะชมิไวน์ที ่Santo Winery 

ทีน่ีม่ไีวนใ์หท้า่นเลอืกชมิหลากหลายราคาไมเ่เพงเเถมรสชาตนุ่ิมลิน้ทีไ่มค่วรพลาดลิม้ลองและควรคา่แก่

การน ากลับไปเป็นของฝากอกีดว้ย จนไดเ้วลาอันสมควร น าท่านสัมผัสบรรยากาศสดุโรแมนตกิของการ

ชมพระอาทติยต์กที ่เอยี (OIA) จุดชมพระอาทติยต์กดนิทีส่วยทีสุ่ดของเกาะ อสิระใหช้มภาพพระ

อาทติยส์แีสงสด ริว้สแีดงเจอืสมีว่งสม้ของทอ้งฟ้าเหนอืทอ้งทะเลสฟ้ีาครามสดุลกูหลูกูตา ความงามเกนิ

กวา่ค าบรรยายใดๆ 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
 

       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม ORIZONTES หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: ลอ่งเรอืทะเลสาบภเูขาไฟ – ถนนโกลดส์ตรที 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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  น าท่านขึน้รถเคเบิล้คาร ์ชมความงามของเกาะจากมมุสูงและเกา่แกข่องชาวกรกีลงจากเขา น าทา่น

สมัผสัประสบการณ์สนุกสนานโดยเลอืกน ัง่ลา (Donky) พาหนะทีโ่ดง่ดงั น าท่านลอ่งเรอืใน

ทะเลสาบภเูขาไฟ (Santorini Volcano) ทีส่วยงามแปลกตา อันเกดิจากการระเบดิตัวของภเูขาไฟ

ระเบดิ และการยบุตัวของเกาะ เรอืจะน าทา่นสู ่บรเิวณบอ่น ้าพรุอ้นเพือ่ไดใ้หส้มัผัสความงามของน ้าทะเล

สฟ้ีาสดเหลอืบทองแดงแปลกตาดว้ยแร่ก ามะถัน อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วบรเิวณรอบทะเลสาบ เพือ่

ถา่ยรปูบา้นเชงิเขาอนัสวยงามของเกาะซานโตรนิีจากจุดชมววิทีด่ทีีส่ดุ จนไดเ้วลาอันสมควร จากนัน้น า

ทา่นลอ่งเรอืกลับสูเ่กาะซานโตรนิี ่

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย อสิระใหท้า่นเดนิชมถนน VIA”D”ORO (Gold Street) ตลอดสองขา้งทาง ทีเ่รยีงรายไป ดว้ยรา้นคา้

ของทีร่ะลกึของกรซี ทัง้นาฬกิา, เครือ่งประดับ, สรอ้ยคอของตกแต่งบา้นต่างๆมากมาย เดนิลัดเลาะไป 

ตามตรอกซอกซอย ทา่นจะพบกบัความน่ารักของรา้นคา้ตา่งๆผนวกกบคัวามงดงามของทศันียภาพภเูขา

และทะเลแหง่เมอืงฟิรา่ หรอืแวะน่ังดืม่กาแฟพรอ้มละเลยีดความงามของธรรมชาตอินัน่าทึง่ 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม ORIZONTES หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที ่6: อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศยั – น ัง่เรอืเฟอรร์ ีสู่ก่รงุเอเธนส ์

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระใหท้่านไดพั้กผ่อนอรยิาบท สัมผัสบรรยากาศอันงดงามของเกาะสวรรคแ์ละแสนบรสิุทธิท์ีเ่ป็นที่

นยิมของคนทั่วโลกแบบเต็มตามใจทา่นตอ้งการ 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น า ท่ า น น่ั ง เ รื อ เ ฟ อ ร์ รี่ จ า ก จ า กท่ า เ รื อ ที ร่ า  (Thira) สู่ ก รุ ง เ อ เ ธ นส์  (Athens)  

(ใชเ้วลาประมาณ 6 ชัว่โมง) (ในกรณ่ีทีเ่รอิดว่นเต็มทางบรษิทัจะปรบัไปน ัง่เรอืโดยสารปกตแิทน

ซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 8-9 ช ัว่โมง) 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก PRESIDENT HOTEL หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัที ่7: ยา่นปลากา้ – OUTLET – ดไูบ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่ปลากา้ (Plaka) ยา่นเกา่แกซ่ ึง่ตัง้อยูเ่ชงิเขาอโครโปลสิ เคยเป็นยา่น

ทีพ่บปะของเหล่าบุบผาชน และนักคดิของกรีซในอดีต ปัจจุบันไดเ้ป็นที่ตัง้ของเหล่าพพิธิภัณฑท์าง

ประวัตศิาสตร ์และอารต์แกลลอรีม่ากมาย ถนนซอกซอยของย่านนี้มขีนาดเล็ก ปดูว้ยหนิกอ้นคลา้ยใน

อดตี บรรยากาศโดยรอบของยา่นปลากา้จะท าใหท้า่นยอ้นระลกึไปถงึเอเธนสใ์นอดตี ทีม่บีา้นเรอืนหลัง

เล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิค พรอ้มดอกไมค้ละสี ท่านจะเห็น

สิง่ก่อสรา้งเล็กๆ โบสถ์ยุคไบเซนไทน์ มหาวทิยาลัยเก่า บางส่วนของประตู และก าแพงโบราณทีย่ัง

หลงเหลอือยู่ ท่านจะสนุกไปกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึจากกรซีมากมาย พรอ้มผลติภัณฑท์ีท่ า

จากน ้ามันมะกอก (ผลผลติที่มชี ือ่เสียงที่สุดของกรีซ) อาทเิช่น สบู่ ครีมทาผวิ ครีมสระ/นวดผม 

เครือ่งเงนิและทองที่เป็นลวดลายกรกีโบราณ และงานหัตถกรรมต่างๆ อาท ิเครือ่งปั้นดนิเผา รูปปั้น

แกะสลัก ภาพวาดและอืน่ๆ อกีมากมาย อสิระใหท้า่น เดนิเลน่เทีย่วชมจนถงึยามพลบค ่าตามอธัยาศัย 

เทีย่ง       อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่McArthurGlen Athens Outlet ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม
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มากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 

CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 

ค า่        อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

 น าเดนิทางสู ่ สนามบนิเอเธนส ์ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษ ี (Tax Refund) และมเีวลาใน

การเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

23.10 น.  ออกเดนิทางกลบัสด่ไูบเพือ่ท าการเปลีย่นเครือ่งดว้ยเทีย่วบนิที ่EK104 

วนัที ่8: ดไูบ – กรงุเทพ 

04.45 น.  ถงึสนามบนิดไูบรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพ ดว้ยเทีย่วบนิที ่EK372 

19.15 น.  ถงึกรงุเทพโดยสวสัดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : GREECE SANTORINI’S SUNSET 

กรซี  

8 วนั 5 คนื 

โดย สายการบนิอมิเิรตส ์

ก าหนดวนัเดนิทาง : 10-17 ก.ย.61 , 8-15 , 16-23 ก.ย. 61   
  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 69,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 69,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
69,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  22,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศกรซี 

(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  
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
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 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศกรซี (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (15 ยโูร) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

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

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
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4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (กรซี)  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและ

ทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
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**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการ

ยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ต่างชาติ

ดว้ย*** 

 

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 ออมทรัพย์

ธรรมดาของธนาคารทัว่ไป  สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลัง 6 

เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในสมดุบญัช ีอพัเดท

ไมเ่กนิ 20 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  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 หลังจากธนาคารออกให ้ 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 ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน หลังจากธนาคารออกให ้

     3.4.2 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์ของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยให ้

     3.4.3 เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์ จะตอ้งเป็นผูท้ีส่ามารถพสิจูนค์วามสมัพันธก์นัไดเ้ทา่นัน้ ดังนี ้ สตูบิตัร

(กรณีเป็นพอ่ แม ่ลกู)เทา่น ัน้ สมรส(กรณีสาม-ีภรรยา) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 
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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 

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 (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) 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 
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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 (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอก ช่ือตวั นำมสกลุ ท่ีอยู่(หำกต่ำงจำกผูข้อ) และสญัชำติของผูมี้อ ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

11. ท่ีอยู่ / อีเมลข์องผู้ขอ 

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

หมำยเลขโทรศพัท์

.................................................................................................................................................... 

12. อำชีพปัจจบุนั

......................................................................................................................................................... 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ 

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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13. ช่ือบริษทัหรือร้ำนค้ำ ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์ /  ส ำหรบันักเรียน นักศึกษำ กรณุำกรอกช่ือ ท่ีอยู่ของ

สถำบนัศึกษำ 

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

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

 
14. วีซ่ำเชงเกนท่ีเคยได้รบัในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ 
                  ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ตัง้แต่วนัท่ี........................................ ถึงวนัท่ี.............................................. 
15. เคยถกูพิมพล์ำยน้ิวมือเพ่ือกำรขอวีซ่ำเชงเก้นก่อนหน้ำน้ี 
                  ไม่เคย   เคย  (กรณุำระบวุนัท่ี หำกทรำบ)................................................ 
 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ท่ำนเคยถกูปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่ 
        ไม่เคย                              เคย  (เหตผุลในกำรปฏิเสธ)................................................ 
 
17. ควำมรบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพ ำนักอยู่ของผูร้้องขอ 
    ตวัผูข้อวีซ่ำเอง    มีผูอ่ื้นออกให้(เจ้ำบ้ำน/บริษทั/องคก์ร)  

          อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ   

ส่ิงท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ     ส่ิงท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ 

 เงินสด        

 เชค็เดินทำง      เงินสด 

 บตัรเครดิต     ท่ีพกัท่ีมีผู้จดัหำให้ 

 ช ำระค่ำท่ีพกัล่วงหน้ำแล้ว     ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดระหว่ำงพ ำนักมีผูอ้อกให้ 

 ช ำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแล้ว    ช ำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแล้ว 

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ    
 

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

หมำยเหต ุกำรอนุมติัวีซ่ำเป็นดลุพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ี

บริษทัเป็นเพียงตวักลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทำงเท่ำนัน้ 


