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2 อารยธรรมโบราณ...กรกี+อยีปิต ์ 6 วนั 3 คนื 

กรซี ►ดนิแดนแหง่เทพนยิายlชมแหลง่อารยธรรมlประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของชาวกรซี 

 ซานโตรนิี ่::: เกาะในฝนั สวรรคบ์นดนิของนกัทอ่งเทีย่วท ัว่โลก ::: 

อยีปิต ์►  ศนูยก์ลางอนัยิง่ใหญแ่หง่ผนืพภิพ  ยลโฉม 1 ในสิง่มหศัจรรยข์องโลก

โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) สายการบนิประจ าชาตอิยีปิต ์

 

** ปล.ไม่มรีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ราคานีไ้ม่รวมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ,ไม่รวมคา่วซี่า 

4,000 บาท/ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ กรุป๊ละ 

06 – 11 ตลุาคม 2561 38,883 8,000 MS 30 
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วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ   

21.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิเคานเ์ตอร ์Q สายการบนิอยีปิตแ์อร ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกแกท่า่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง สนามบนิสวุรรณภูม ิ– ไคโร – เอเธนส ์– โบราณสถานอะโครโปลสิ – สนามกฬีาพานาธเินอกิ – วหิารพารเ์ธนอน  

00.55 น. ออกเดนิทางโดย สายการบนิอยีปิตแ์อร ์เทีย่วบนิที ่MS 961  

05.05 น. ถงึสนามบนิไคไร น าทา่นแวะตอ่เครือ่งบนิเพือ่บนิสูก่รุงเอเธนส ์

09.00 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเอเธนส ์ประเทศกรซี โดยเทีย่วบนิที ่MS 747  

12.00 น. ถงึสนามบนิกรุงเอเธนส ์ประเทศกรซี หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเทีย่ว ชมเมอืงเอเธนส ์(Athens) เมอืงหลวงประเทศกรซี ซึง่เมอืงหลวง

แหง่นีไ้ดต้ัง้ชือ่ตามเทพอีธนีา (Athena) เมอืงทีเ่ป็นดนิแดนแห่งอารยธรรมเกา่แก่

กวา่ 3000 ปี เกา่แกแ่ห่งหนึง่ของโลกตะวันตกและยังเป็นรากฐานใหเ้กดิมหานคร

อืน่ ๆ ตามมาดว้ยมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงตัง้แตยุ่คไมชนิี และยุคสงครามกลางเมอืงที่

ทรอย Troy และตอ่เนื่องเขา้ยุคดอเรยีน Dorian ชมเมอืงหลวงของประเทศกรซี 

ผ่านชมรัฐสภา พระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นทีพ่ านักของประธานาธบิด ีโรงละครแห่งชาต ิผ่านชมมหาวทิยาลัยเอเธนสท์ีม่ี

ช ือ่เสยีง  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โบราณสถานอะโครโปลสิ (Acropolis) มรดกโลกทางวัฒนธรรม โบราณสถานอันทรงคณุคา่ทาง

ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดซีึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขาทีส่งูเดน่ในกรุงเอเธนส ์สถานทีส่ าคัญในประวัตศิาสตรข์องประเทศกรซี นคร

กรกีโบราณนยิมสรา้งอะโครโปลสิบนพืน้ทีส่งู โดยเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังและทีอ่ยู่ของขา้ราชบรพิาร ตลอดจนวหิารบชูาเทพ

เจา้ นครโบราณแห่งนี้ตัง้อยู่บนเนนิเขาใจกลางนครหลวง สงู 61 เมตร โดยถูก

สรา้งมากอ่นการสรา้งเมอืง เชือ่กนัวา่บนเนนิเขาแหง่นีเ้ป็นทีส่ถติของเทพอีธนีา  

 น าทา่นผ่านชม จตัุรสัซนิต ัก๊มา่ (Syntagma Square) ทีต่ัง้ของรัฐสภาแห่งชาติ

และอนุสรณ์ทหารนิรนาม แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ สนามกีฬาพานาธเินอิก 

(Panathinaiko Stadium) สนามกฬีาทีใ่ชแ้ข่งขันกฬีาโอลมิปิกเกมสค์รัง้ที ่1

ประเทศกรซีเป็นเจา้ภาพในปี 1896  

 น าท่านชม • วหิารพารเ์ธนอน • (Parthenon) วหิารศักดิส์ทิธิท์ ีส่รา้งขึน้

เพื่ออุทศิแด่เทพีอธนีา เป็นวหิารทีส่รา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หลังรายลอ้มดว้ยเสาหนิ

แบบดอรคิซึง่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีส่รา้งขึน้ใน

http://bit.ly/2NMk5YE
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โลกยุคคลาสสกิหรอืยุคทองของกรซี ชว่งประมาณ 450-300 ปีกอ่นครสิตกาล และทั่วโลกตา่งยอมรับกันวา่เป็นวหิารแบบด

อรคิทีใ่หญแ่ละสมบรูณ์แบบทีส่ดุในโลกศลิปะของกรซี ผ่านชมสถานทีส่ าคัญในสภาพซากปรักหักพังตา่งๆซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึ

ความยิง่ใหญข่องชมุชนในอดตี ผา่นชม ประตชูยัเฮเดรยีน หอสมุดแหง่ชาต ิศนูยร์วมของปราชญส์มัยโบราณ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั OSCAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เอเธนส ์– • OPTION • เทีย่วเกาะซานโตรนิี ่(Santorini Island) – เอเธนส ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบ BOX SET  

• OPTION •  เกาะซานโตรนิี ่(Santorini Island) ::: แหลง่พกัผอ่นตากอากาศของเหลา่ไฮโซท ัว่โลก ตวัอาคารสขีาว หลงัคา

ฟ้า รมิทะเลเกาะชือ่ดงัของโลก  มากรซีท ัง้ท ีไมม่าซานโตรนิี ่เหมอืนมาไมถ่งึ ::: (คา่ใชจ้่ายทา่นละ 12,000 บาท 

และจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 10 ทา่นขึน้ไปส าหรับออพชัน่เกาะซานโตรนิี่ ทา่นสามารถจองลว่งหนา้และช าระเงนิพรอ้มกับคา่

ทัวรไ์ด ้การเดนิทางสูเ่กาะซานโตรนิี่ น ัง่เครือ่งบนิภายในประเทศสูเ่กาะซานโตรนิีแ่ละขากลบัลอ่งเรอืชมววิทีส่วยงาม

กลบัสูเ่มอืงเอเธนส ์คา่ใชจ้า่ยนีไ้มร่วมคา่อาหารกลางวนัและเย็น) 

เกาะซานโตรนิี ่(Santorini Island) ถือไดว้่าเป็นเกาะในฝันของใครหลายๆคน 

เปรียบเสมอืนเป็นสวรรคบ์นดนิ สิง่ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของเมอืงนี้ก็คอื สถาปัตยกรรม

สไตลไ์ซดลาดกิอันโดดเดน่ ทีม่รีูปทรงเหมอืนบา้นชาวกรกีสมัยเกา่ในนยิาย ซึง่เป็น

เสน่หด์งึดูดนักทอ่งเทีย่วทั่วโลกตา่งเดนิทางไปสมัผัสกับความงดงามนี้เป็นอกีหนึ่ง

เกาะทีบ่รรดาคู่รักทัง้หลายต่างโหวตกันว่า เป็นสถานทีโ่รแมนตกิทีอ่ยากไปเยือน

มากทีส่ดุ   สูท่างเหนอืของเกาะเพือ่ชม หมูบ่า้นเอยี (Oia Village) เป็นหมู่บา้นที่

ข ึน้ชือ่วา่มจีุดชมววิสวยทีส่ดุในเกาะซานโตรนิี่ เกาะทีส่วยงามซึง่ตัง้อยู่ทางตอนใต ้

ของประเทศกรีซ เพียงแค่ความรูส้กึครั ้งแรกที่ไดเ้ห็นภาพหมู่บา้นสีขาว ที่ตัง้

ลดหลัน่ไลร่ะดบัตามหนา้ผาสงูชนั ตัดกับทอ้งฟ้าและผนืมหาสมุทรสฟ้ีาคราม ยิง่ท า

ใหต้ัวหมู่บา้นมคีวามโดดเด่นและสวยงามมากและยังว่ากันว่า ทีห่มู่บา้นเอยีแห่งนี ้

ถอืเป็นจดุชมพระอาทติยต์กดนิทีส่วยทีส่ดุ นอกจากนี้ หมู่บา้นเอยียังถอืวา่เป็นเมอืง

ฝาแฝดกับ เมอืงฟิร่า (Fira) ซึง่เป็นเมอืงหลวงของเกาะซานโตรนิี่ แตนั่กทอ่งเทีย่ว

หลายคนต่างชมว่าเมอืงเอยีถงึแมว้า่จะเป็นเมอืงทีเ่ล็กกว่า แต่ก็ดูน่าสนใจมากกว่า

เมอืงฟิร่า  ชม หาดเรดบชี (Red Beach) หนึง่ในชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาะ

ซานโตรนิี่ มคีวามโดดเดน่ของหาดทราย ซึง่เกดิจากสขีองหนิภูเขาไฟทีอ่ยู่บรเิวณ

ใกลเ้คยีง น าท่านชม หมู่บา้นเปียรก์อส Pyrgos ซึง่ตัง้อยู่ห่างจากเมืองฟิร่าไป

ทางทศิตะวนัออกเฉยีงใตป้ระมาณ 8 กโิลเมตร เป็นหมู่บา้นชาวประมงคท์ีม่ชี ือ่เสยีง 

มปีระชากรประมาณ 500 คน ตัวหมู่บา้นตัง้อยู่บนเชงิหนา้ผา พรอ้มววิทวิทัศน์เบือ้ง

ลา่งอันงดงาม ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟิร่า (Fira Town) เมอืง

หลวงของเกาะซานโตรนิี ่ เดนิชมความสวยงามของ เมอืงฟิรา่ (Fira Town) เป็น

เมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะ Santorini ตัง้อยู่บนรมิหนา้ผา caldera สงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 260 เมตร 

ถอืเป็นแหลง่คกึคกั มรีา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย ววิทวิทัศน์นัน้สวยไม่แพเ้มอืงเอยี Oia เลยทเีดยีว นอกจากนี้เรายัง

มองเห็นเกาะภูเขาไฟรวมไปถึงเรือส าราญทีค่่อยๆแล่นมาอย่างชา้ๆ ตลอดทัง้วันอกีดว้ย เรียกไดว้่าเป็นเมืองทีค่กึคักอยู่

ตลอดเวลาน่ันเอง  เดนิเลน่ พักผ่อน ชมววิทวิทัศน์ หรือจะถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึก่อนทีจ่ะเดนิทางกลับ สาเหตทุีเ่กาะนี้ไดรั้บ

สมญานามว่า “ราชนิีแห่งเมดเิตอรเ์รเนี่ยน” เพราะวา่ทกุจุด ทกุมุม ไม่ว่าตรงไหนก็ตามบนเกาะนี้ ลว้นเหมาะแกก่ารถ่ายภาพ

เป็นอยา่งมาก *อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงหรอืชมเมอืงตามอธัยาศยั อสิระทา่นจนถงึเวลานัดหมาย ได ้

เวลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่เดนิทางกลับสูเ่มอืงเอเธนส ์โดยการลอ่งเรอืเฟอรร์ี ่ ดืม่ด า่บรรยากาศพระ

อาทติยต์กดนิทีส่วยงาม ชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามและบรรยากาศทีส่ดุแสนโรแมนตกิ *อสิระอาหารเย็นบนเรอืตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั OSCAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

• แนะน า •  ทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ออพชัน่เสรมิเกาะซานโตรนิี ่สามารถเทีย่วเลน่หรอืชอ้ปป้ิงในเมอืงเอเธนสไ์ด ้(ไมร่วมอาหารกลางวนัและค า่) 
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วนัทีส่ ี ่ เอเธนส ์– ชอ้ปป้ิงยา่นพลากา้ – แหลมซูเนยีน – วหิารแหง่เทพโพไซดอน – ไคโร – โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั     

  เชญิท่าน อสิระใหท้่านเดนิเล่นจากโรงแรม เพื่อซือ้ของฝากของทีร่ะลกึมากมาย บรเิวณ

ย่านเกา่แกบ่รเิวณเชงิเขาอะโครโปลสิ ยา่นพลากา้ (PLAKA) แหลง่รวมนักทอ่งเทีย่วจาก

ทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ย รา้นคา้ บาร์ ภัตตาคาร คกึคัก

พลกุพลา่นไปดว้ยผูค้นทัง้กลางวันและยามค า่คนื  ย่านเมอืงใหม่อดุมไปดว้ยรา้นคา้แฟชั่น 

หรูระดบัโลก และถนนคนเดนิทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดนิทางสู ่ แหลมซูเนยีน (Cape Sounion) เพือ่น าท่านชม •วหิารแหง่เทพ 

โพไซดอน• (Temple of Poseidon) หรอืเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทรหรือทอ้ง

ทะเล หนึง่ในวหิารทีเ่ลือ่งชือ่ทีส่ดุของกรซี วหิารแหง่นีต้ัง้อยู่ตรงปลายหนา้ผา สรา้งขึน้เมือ่ 

400 ปีกอ่นครสิตกาล ในอดตีชาวกรกีทีจ่ะตอ้งเดนิเรอืสูท่ะเลใหญ่และจะตอ้งมาบวงสรวง

ขอพรใหเ้ดนิทางปลอดภัย ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.30 น. เหนิฟ้าเขา้สูก่รุงไคโร โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์เทีย่วบนิที ่MS 748  

20.30 น. ถงึสนามบนิไคโร ประเทศอยีปิต ์ หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

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

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั GRAND PYRAMID HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ มหาปีรามดิแห่งกซี่า (Giza) – สฟิงซ  ์(Great Sphinx) – ชมการสาธติวธิที ากระดาษปาปิรุส – รา้นน า้หอม 

พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์– ชอ้ปป้ิงขา่นเอลคาลลีี ่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 ไฮไลท ์ น าทา่นชม มหาปีรามดิแหง่กซี่า (Giza) สถานทีท่ีโ่ดง่ดังทีส่ดุในอยีปิต ์1 ใน 7 

สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ซึง่เป็นแห่งเดยีวในโลกทียั่งหลงเหลอือยู่ และ

คงสภาพอยู่อย่างเกอืบสมบูรณ์ เป็นทีอ่งคฟ์าโรห์แห่งอยีปิตโ์บราณสรา้งขึน้เพื่อฝัง

พระศพของพระองคเ์อง ซึง่ นับวา่เป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ และเกา่แกท่ีส่ดุของโลก 

โดยใชก้อ้นหนิซึง่ หนักกอ้นละสองตันครึง่มากกวา่ 2.3 ลา้นกอ้น โดยมปิีรามดิทีโ่ดด

เด่นสะดุดตาที่สุดในนั้นคือ มหาปิรามดิแห่งคูฟู หรือปิรามิดคีออพส ์สรา้งดว้ย

หนิแกรนติ 2.3 ลา้นกอ้น แตล่ะกอ้นน ้าหนักกวา่ 2 ตนัครึง่ รวมแลว้ประมาณ 60 ตนั ภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ ่

หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชนิ ีใกล ้ๆ กนัม ีปิรามดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 กอ่น ค.ศ. สงู 

136 เมตร ต า่กวา่ปิรามดิ 10 เมตร สรา้งบนเนนิดนิขนาดใหญ่ จงึท าใหด้สูง่ากวา่ปิรามดิ 2 องค ์กนิเนื้อทีป่ระมาณ 1.6 ลา้น

ลกูบาศกเ์มตร มหีอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แตภ่ายในถูกบกุรุก ท าลายเสยีหายมาก และสดุทา้ย ปิรามดิมเิซรนุิส (Mycerinus) 

สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 กอ่น ค.ศ. มขีนาดเล็กทีส่ดุ สงู 66.45 เมตร ปัจจุบันสงูเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 

เมตร  

•OPTION•  ::: เปิดประสบการณ์ขีอู่ฐ เพือ่เพลดิเพลนิกบัววิทวิทศันข์องทะเลทราย กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร ์ราคา

ประมาณ 10 USD หรอืประมาณ 350 บาท :::  

น าท่านชม สฟิงซ ์(Great Sphinx) สฟิงซเ์ปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของเทพผู ้

พทิักษ์ ซึง่แกะสลักจากเนินหนิธรรมชาต ิสฟิงซเ์ป็นการผสมกันระหว่างมนุษย์กับ

สงิโต สว่นหัวทีเ่หมอืนมนุษยนั์น้ ในอดตีสฟิงซม์เีคราทีค่าง ตรงหนา้ผากมงีูแผ่แม่

เบีย้และมเีครือ่งประดับ รัดเกลา้แบบกษัตรยิ ์หรือเป็นสตัวท์ีม่ชีาญฉลาดและมพีลัง

เพื่อปกป้องพระศพและทรัพย์สมบัตภิายในพีรามดิ แต่ปัจจุบันนี้สฟิงซห์นวดเครา

หายไปเนื่องจากกองทัพปืนใหญ่มัมลกุใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณนัน้ฝึกยงิจงึท าใหเ้ครานัน้เสยี

หายไป อสิระเดนิเทีย่วตามอธัยาศยั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ชมการสาธติวธิที า กระดาษปาปิรุส กระดาษชนิดแรกของโลกใชบ้ันทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพ เจา้และเหตุการณ์ในสมัย

โบราณ และ โรงงานน ้าหอม สบืทอดมาแตส่มัยพระนางคลโีอพัตรา น าทา่นตอ่ไปยัง รา้นน า้หอม ซึง่น ้าหอมเหลา่นี้วา่กันวา่

ท ามาจากสูตรดัง้เดมิ แบบทีพ่ระนางคลีโอพัตราเคย ใช ้และหัวน ้าหอมเหล่านี้ ไดก้ลายเป็นสนิคา้ส่งออกไปยังประเทศ
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ฝร่ังเศสเพื่อท าเป็นน ้าหอมและโลชัน่ น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์(Egyptian Museum) อันเลือ่งชือ่ 

เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด ชมโลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค าของฟาโรห์ตุตันคาเมน 

(Tutankhamun) อันดังกอ้งโลก และสมบัตสิว่นตัวอกีมากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม พัด ของเลน่ตา่งๆ รถศกึ

และเกา้อี ้บรรลังกท์องค า นอกจากนี้ ท่านยังจะไดช้มสมบัตอิันล ้าค่าอืน่ๆ อกีจ านวนมากเชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ 

ฝีมอื ประณีต สิง่ของทัง้หมดลว้นมอีายุเกา่แก่กวา่ 3,000 ปี (ไมร่วมคา่เขา้ชมหอ้งมมัมีก่ษตัรยิอ์งคฟ์าโรหร์ามเสสที ่2 

และมมัมีข่องฟาโรหอ์งคอ์ืน่ๆ กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร)์  จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิงสิน้คา้พื้นเมอืงอันงดงามทีต่ลาด

ขา่นเอลคาลลี ี(Khan el-Khalili) ตลาดส าคญัทางการคา้ขายของพืน้เมอืงและ สนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงไคโรประเทศ

อยีปิต ์ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของพืน้เมอืงสวยๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นขวดนา้หอมทีท่ าดว้ยมอื สนิคา้ตา่งๆ เครือ่งทองรูปพรรณ

และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิเพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครื่องกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

22.35 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์เทีย่วบนิที ่MS 960   

  

วนัทีห่ก สนามบนิสุวรรณภูม ิ

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

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,

การเมือง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตัวแทนบริษัท

(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจร,การตรวจ

คนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณา

อา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืว่าลูกคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของ

บรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับตา่งชาตแิละลกูคา้

เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

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 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร์ในหอ้งและคา่พาหนะ
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 4,000 บาท ส าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ (ตา่งชาตโิปรดแจง้ ไมร่วมคา่วซีา่กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ  
กรณียืน่วซีา่ไมผ่า่น ทางบรษัิทฯไมส่ามารถคนืเงนิใหท้า่นได ้ทา่นตอ้งเสยีคา่บรกิารยืน่วซีา่อกีครัง้ 
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เดนิทางขึน้ต า่ 30 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

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

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋ว

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณีที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 

หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 

หมายเหตุ :  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดย

โรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะ

ขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 14 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ

ไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ
ผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ
พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว 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 สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศก์
และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

15. ขอสงวนสทิธิใ์หท้า่นใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา(เลม่สเีลอืดหมู)เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่สนี ้าเงนิ)เพื่อ
เดนิทางกบัคณะทวัร ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่การรับผดิชอบกรณีทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศทัง้สิน้ 

16. โรงแรมในยุโรปในหลายแห่งประเภทหอ้งนอน 3 คน/หอ้ง จะอยู่แยกกับประเภทหอ้งทีน่อน 2ท่าน/หอ้ง ฉะนัน้หากกลุม่ทีเ่ดนิทางมา
ดว้ยกันอาจไม่ไดห้อ้งใกลก้ันหรอืตดิกัน จงึเรียนมาเพือ่ใหท้่านโปรดทราบ และโรงแรมสว่นมากจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากตัง้อยู่ใน

พืน้ทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศจะมบีรกิารใหเ้ฉพาะชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   
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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.ุ.............. 

 

 

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) ออกจดหมายไมเ่กนิ 30 วนันับจากวนัยืน่วซีา่ พรอ้มท ัง้ส าเนา book bank ยอ้นหลงั 6 เดอืน โดยทีย่อดเงนิคงเหลอื

ตอ้งม ี6 หลกัขึน้ไป พรอ้มทัง้อัพเดทยอดเงนิ ณ เดอืนปัจจุบัน (ไม่เกนิ 30 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่) (ยอดเงนิในสมุดบัญชธีนาคารตอ้งมี

ไมต่ า่กวา่ 100,000 บาท ตอ่การยืน่วซีา่ 1 ทา่น และ ตอ้งมกีารเขา้-ออกของเงนิสม ่าเสมอ หา้มท าการโอนเงนิเขา้ไปในครัง้เดยีวเป็นยอด

ใหญก่อ่นการยืน่ วซีา่เด็ดขาด!) 
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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)ี 

 

 

                       

** รบกวนใหท้กุทา่นสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ (หนา้ทีม่รีปูทา่น)  

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

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วั เพือ่ยืน่วซีา่ทกุกรณี 

รบกวนสง่เอกสารกลบัคนืบรษิทัฯ กอ่นเดนิทาง 20 วนั 

เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาการตรวจเอกสาร  

และใชเ้วลายืน่วซีา่ประมาณ 10-15 วนั กอ่นเดนิทาง 

 


