
 

 

 

 

 

 

เที่ยวชมดนิแดนกรีซ สัมผสัวฒันธรรมเฮลเลนิสแบบเจาะลกึ 

1. บินภายในประเทศหน่ึงเท่ียวบิน...เท่ียวแบบสบายๆ 

2. พกับนเกาะมิโคนอสและซานโตริน่ี 

3. รวมค่าทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถ่ินตลอดทริป 

4. บริการน ้าด่ืมบนรถตลอดเส้นทาง 

5. รวมประกนัการเดินทางและประกนัสุขภาพ 

6. นัง่เรือเฟอร์ร่ีชมวิวทอ้งทะเลท่ีสวยงาม 

7. ทานอาหารพ้ืนเมืองและอาหารเอเชียรสเลิศ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วนัแรกของการเดนิทาง(1)  กรุงเทพฯ – โดฮา 
23.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตา้ร์ แอร์เวย ์แถว P ประตู 8 โดยมี

เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยอ านวยความสะดวก  

วนัที่สองของการเดนิทาง(2)  โดฮา – เทสซาโลนิก ี– ชมเมือง – คาลมับากา 
02.35 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา ประเทศกาตา้ร์ โดยเท่ียวบินท่ี QR 837  
05.45 น.  เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน  
07.10 น.  ออกเดินทางสู่ เทซาโลนิก่ี โดยเท่ียวบินท่ี QR203 
13.00 น.  เดินทางถึง เทสซาโลนิก่ี (Thessaloniki) น าท่านชมเมืองเทสซาโลนีกี Thessaloniki หรือ เทสซาโลนีกา  

เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศกรีซ เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคเซนทรัลมาซิโดเนีย และเทรซ มี
ประชากรสามแสนกวา่คน เทสซาโลนีกี
เป็นเมืองส าคญัอนัดบั 2 ของกรีซในดา้น
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การคา้และ
การเมือง และมีเส้นศูนยก์ลางการเดินทาง
ไปสู่ยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นเมือง
ท่าทางทะเลท่ีมีความส าคญัต่อกรีซและ
ยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้ปัจจุบนัเมืองมีการ
จดัเทศกาล งานดา้นวฒันธรรม หลายคร้ัง
ต่อปี เช่นงานการคา้ระหวา่งประเทศเทสซาโลนี และงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเทสซาโลนี ในปี 
ค.ศ. 2014 ไดรั้บเลือกเป็นเมืองหลวงเยาวชนแห่งยโุรป น าท่านชมเมืองเก่าโรมนั ฟอร่ัมท่ีมีอายยุอ้นหลงั
ไปในศตวรรษท่ี 2 ซ่ึงเก่าแก่กวา่ 1,800 ปี ท่ีประกอบไปดว้ยอาคารบา้นเรือนชาวโรมนั โรงละครโอเดียน
ท่ียิง่ใหญ่และยงัคงความสวยงามไวไ้ดอ้ยา่งยอดเยีย่ม อาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิ 
กาเลริอุส แมก็ซิมิอานสั เพื่อเชิญชูชยัชนะของอณาจกัรโรมนัท่ีสามารถขยายขอบเขตไปยงัดินแดน
ตะวนัออก จากนั้นน าท่านชมหอคอยขาว (White Tower) สถาปัตยกรรมสไตลอ์อตโตมนั เติร์ก ซ่ึงเคย
ปกครองประเทศกรีซ ถึงสามร้อยกวา่ปี มีทั้งฮามมั (โรงอาบน ้าแบบเติร์ก) หรือท่ีเรียกกนัวา่ เตอร์กีส บาธ 
และตลาดในร่มแบบชาวเติร์ก จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองคาลมับากา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: Grand Meteora Hotel / Divani Hotel / Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า(1)  

วนัที่สามของการเดินทาง(3)  คาลมับากา – แมทธีโอร่า(มหาวหิารบนยอดเขา) – เดลฟ่ี 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่บริเวณท่ีหมู่บา้นแมทธีโอร่า เมืองมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE)  

ท่ีมีกล่ินไอผสมผสานระหวา่งไบแซนไทนแ์ละโรมนั จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี  
ค.ศ.1988 น าท่านชม “Rocks In The Air” หรือโขดหินแห่ง
นภากาศ ซ่ึงถือวา่เป็นเขตมหศัจรรยแ์ห่งหน่ึงของโลกดว้ยภูมิ
ทศัน์ท่ีแปลกตาคลา้ยแท่งหินท่ีเกิดจากการโผล่ทะลุข้ึนมาของ
ภูเขาหินทราย อายกุวา่ 30ลา้นปีจน มีผูศ้รัทธาท่ีแสวงหา
ความปลีกวิเวกไดไ้ต่ผาข้ึนมาเพื่อสร้างวหิารและส านกัสงฆ์
เพื่อปฎิบติัธรรม โดยส านกัสงฆแ์ห่งแรก สร้างโดยบาทหลวง 
Athanasios ตั้งแต่ปี 1,336 บนความสูงถึง 534 เมตรหลงัจาก
นั้นไดมี้การก่อสร้างส านกัสงฆ ์ต่างๆ ตามกนัมาถึง 24 แห่ง
แต่ปัจจุบนัเหลือเพียง 13 แห่ง และมีเพียง 6 แห่งท่ีเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมได ้มีวิหาร Holy Monastery 
of Great Meteoron, Holy Monastery of Rousanou, Holy Monastery of St. Nicholas Anapausas, The 
Monastery of the Holy Trinity และ Monaster of Varlaam 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไกดท์อ้งถ่ินจะน าท่านเขา้ชมภายใน วิหาร Holy Monastery of Great Meteoron(ตอ้งเดินข้ึนบนัได
ประมาณ 150 ขั้น)  เป็นวิหารท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุด ในบริเวณ Meteora ตวัวหิารเร่ิมสร้างโดยนกับุญอธา
นาซิออส (Saint Athanasios) ในปี ค.ศ.1350 ตวัวหิารตั้งอยูบ่นยอดเขาเสมือนแขวนอยูใ่นอากาศ
(Meteoro= suspended in the air) ภายในวหิารมีงานศิลปะมากมาย ทั้งภาพปูนเปียก(Fresco) และรูปเคารพ
(Icon) ท่ีท าจากไม ้วิวทิวทศัน์จากดา้นบนวิหารสวยงาม สุดแสนประทบัใจและวหิาร Monaster of 
Varlaam(รถทวัร์สามารถจอดส่งไดบ้ริเวณหนา้วหิาร) ซ่ึงเป็นโบสถส์ าคญั สร้างข้ึนในค.ศ.1517 มี
ภาพวาดจิตรกรรมฝาพนงัโดย Franco Catellano ท่ีน้ียงัคงอนุรักษก์ารขนของโดยกระเชา้ท่ีมีสามารถรอก
ชกัขา้มเขาทั้ง 2 ฝ่ังอนัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียงัคง เป็นปริศนาและน่าท่ึงในความสามารถของคนโบราณ
ถ่ายรูปกบัวหิารท่ีตั้งสง่าอยบูนยอดเขาอนัเป็นภาพท่ีจะประทบัใจตราบนานเท่านาน *** หมายเหตุ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สถานท่ีเขา้ชมอาจมีการเปล่ียนแปลง หากมีพิธีกรรมทางศาสนา *** จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง
เดลฟ่ี (Delphi) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: Amalia Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า(2)  

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)  เดลฟ่ี – เข้าชมวหิารอะพอลโล่ – อเิทีย – อะราโชวา 
      ชมคลองคอร์รินท์ – เอเธนส์  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซ่ึงถือวา่เป็นวิหารเทพแห่งแสงสวา่ง การละครและดนตรี 
ตั้งอยู ่บนเนินเขาพานาสซุส วิหารน้ีเป็นหน่ึงในตวัแทนความศรัทธาของชาวกรีกท่ีมีต่อ เทพเจา้ในอดีต 
วิหารแห่งน้ีคือท่ีสกัการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่ง
แสงสวา่งผูใ้หค้  าพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อนัมีผลต่อ
จิตใจของชาวกรีกทุกผูทุ้กนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี 
ซ่ึงเปรียบเสมือนศูนยร์วมของชาวกรีกโบราณ ชมสเต
เดียมแห่งเดลฟี (The Stadium) ท่ีคงสภาพไวส้มบูรณ์
ท่ีสุดในกรีก ชมพิพิธภณัฑเ์ดลฟี (Delphi Museum) ท่ี
รวบรวมส่ิงของน่าสนใจหลายอยา่ง อาทิ รูปป้ัน นกั
แข่งมา้ Charioteer ซ่ึงเป็นรูปป้ันของนกัขบัรถมา้ศึกท่ีข้ึนช่ือลือชาในการแข่งขนักีฬาโอลิมเปียดแบบ
โบราณ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เดินทางสู่ หมู่บา้นอิเทีย (ITEA) เมืองเลก็ ๆ ท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องเขตโฟซิส (PHOCIS) ของ
ประเทศกรีซ อิเทียเป็นเมืองท่ีจดัไดว้า่ค่อนขา้งใหม่ 
คือคน้พบในปี ค.ศ.1830 แต่กลายเป็นเมืองท่ีค่อนขา้ง
มีช่ือเสียงในเวลาต่อมาเน่ืองจากตั้งอยูไ่ม่ไกลจาก
เมืองเดลฟี และยงัเป็นเมืองท่ีมีท่าเรือท่ีคึกคกัอีก
ประการหน่ึงอยูติ่ดริมอ่าวโครินเธียน เดินทางสู่ 
เมืองอะราโชวา (Arachova) เมืองเลก็ ๆ ทางเหนือ
ของกรีซ ตั้งอยูสู่งจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 940 
เมตร บา้นเรือนส่วนใหญ่สร้างอยูบ่นเนินเขาพาร์นสัซอส (MOUNT PARNASSOS) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง
เร่ืองส่ิงทอ พรม และยงัเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียง เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซ้ือ
สินคา้พื้นเมืองของฝากตามอธัยาศยั น าท่านดินทางต่อ
สู่คอรินท(์Corinth) น าท่านชมคอคอดคอรินท ์
(Isthmus of Corinth) เป็นผืนดินแคบ ๆ ซ่ึงเช่ือม
ระหวา่งเพโลพอนนีสและส่วนท่ีเหลือของกรีซ
แผน่ดินใหญ่ ใกลก้บัเมืองคอรินท ์มีอาณาเขตติดต่อกบั
อ่าวคอรินทท์างตะวนัตก และอ่าวซาโรนิกทาง
ตะวนัออกนบัตั้งแต่ ค.ศ. 1893 คลองคอรินทไ์ดต้ดัผา่น
คอคอดกวา้ง 6.3 กิโลเมตร ซ่ึงท าใหเ้พโลพอนนีสกลาย
สภาพเป็นเกาะปัจจุบนั สะพานถนนสองแห่ง สะพาน
ทางรถไฟสองแห่ง และสะพานท่ีสามารถแช่น ้าไดอี้ก
สองแห่งท่ีปลายสุดทางสองดา้นของคลองซ่ึงเช่ือมต่อ 
กบัคอคอดฝ่ังท่ีเป็นกรีซแผน่ดินใหญ่กบัฝ่ังเพโล
พอนนีส ซ่ึงคลองน้ีช่วยยน่ระยะการเดินเรือไดอ้ยา่งมาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงเอเธนส์  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่: Novotel Athens Hotel / Titania Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า(3)       

วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)  เอเธนส์ – แหลมซูเน่ียน – วหิารเทพโปเซดอน – ชมเมือง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จากนั้นท าท่านออกเดินทางสู่แหลมซูเน่ียน  ตั้งอยูใ่นเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝ่ังขา้งทางท่านได้
สมัผสักบับรรยากาศริมชายหาดกาย
ฟาดา้ ซ่ึง เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
ทะเลทางตอนใตข้องแหลมซูเน่ียน ท่ีน่ี
เป็นท่ีตั้งของวหิารของเทพโพไซดอน 
เป็นเทพเจา้แห่งทอ้งทะเล ซ่ึงชาวกรีก
เช่ือวา่เป็นเทพเจา้ ท่ีคอย ปกป้อง
พิทกัษม์หาสมุทรทั้งหมดบนโลกใบน้ี 
สัมผสัสถาปัตยกรรมท่ียิง่  ใหญ่ของกรีกโบราณถ่ายภาพบรรยากาศ และความประทบัใจบนยอดเขาของ
แหลมซูเน่ียน ไดเ้วลาเดินทางกลบัสู่กรุงเอเธนส์ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านนัง่รถชมเมือง ผา่นชม รัฐสภา ซ่ึงจะมีทหารใส่ชุดแบบพื้นเมืองเฝ้าอยูแ่ละจะมีการเปล่ียนเวรยาม
ทุกๆ ชัว่โมง, พระราชวงัหลวงท่ีปัจจุบนั
เป็นท่ีพ านกัของประธานาธิบดี, โรงละคร
แห่งชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนาม
หินอ่อนรูปเกือกมา้ท่ีสร้างโดยจกัรพรรดิเฮ
รอด อตัติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่
ใน ปี ค.ศ.1896 เพื่อใชเ้ป็นท่ีจดัการแข่งขนั 
กีฬาโอลิมปิกสมยัใหม่ น าท่านชอ้ปป้ิงยา่นซินตกัม่า (Syntagma) หรือจตุัรัสรัฐสภา ท่านสามารถเกบ็
ภาพความสวยงามของตวัอาคารและววิจากบริเวณน้ี รวมถึงการเปล่ียนเวรของทหาร ท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั มีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดเ์นมต่างๆ ในบริเวณน้ี อาทิเช่น Louis Vuitton, Gucci, 
NIKI, Adidas, PRADA, และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: Novotel Athens Hotel / Titania Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า(4)           
*** กรุณาแยกกระเป๋าเลก็เพ่ือน าเส้ือผา้ไปใชใ้นเกาะสองคืน *** 

วนัที่หกของการเดินทาง(6)  เอเธนส์ – เกาะมิโครนอส 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
07.30 น. ออกเดินทางสู่เกาะมิโครนอส โดยเรือเฟอร์ร่ี Ferry Speed Boat 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11.00 น.  เดินทางถึง เกาะไมโครนอส (Mykonos) น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านออกเดินทางชมเกาะมิโครนอส น าท่านชมเวนิสนอ้ย “Little Venice” จุดท่ีถูกถ่ายภาพมาก
ท่ีสุดริมทะเลอีเจียน ซ่ึงมีบรรยากาศ
คลา้ยคลึงกบันครเวนิส มหศัจรรยก์บั
กงัหนัลม “Wind Mills” หรือกงัหนั
กลางทะเล ท่ีเรียกกนัวา่ “Kato 
Myloi” ในอดีตท่ีมีมากวา่ 20 อนั
ปัจจุบนัเหลือเพียง 7 อนัเท่านั้น 
จากนั้นชมยา่น “Chora” หรือยา่น Old 
Town ท่ีมีความงดงามประกอบดว้ย
บา้นเรือนสีขาวทุกหลงั ตดักบัโบสถแ์ละทอ้งฟ้าระเบียงดอกไมท่ี้รายรอบดว้ยกลุ่มเรือหลากสีสนัอนั เป็น
ภาพพื้นเมืองท่ีหาชมไดย้าก อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง หรือพกัผอ่นแบบกรีก จิบกาแฟรสเขม้คู่กบัวฟัเฟิล
หรือไอศกรีม Home Made ของแทท่ี้แสนอร่อยริมทะเล ชมบา้นเรือนยามเปิดไฟแสงสีสวยงาม หลงัพระ
อาทิตยล์บัโคง้อ่าว  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัที่: San Antonio Summerland Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า(5)   

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7)  มิโครนอส – เรือเฟอร์ร่ี – เกาะซานโตริน่ี – เอยี – ชมเมือง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
10.00 น. เรือออกเดนิทางสู่ เกาะซานโตริน่ี โดยเรือ Ferry 

Speed Boat  
11.50 น.  เรือเทียบท่าที่ เกาะซานโตริน่ี (Santorini Island) 

เกาะในฝันของหลายคนท่ีผูค้นทัว่โลก ต่าง ใฝ่ฝันจะ
ไดม้าเยอืนสกัคร้ังหน่ึง มีความงดงามดุจราชินีแห่ง
หมู่เกาะไคคลาเดส ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น “ราชินี
แห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหวัใจของเกาะทั้งหลาย
ในกรีซ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ชมหมู่บา้น Pyrgod ซ่ึงตั้งอยูห่่างจากฟิร่าไปทางตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บา้น
ชาวประมงท่ีมีช่ือเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตวัหมู่บา้นตั้งอยูบ่นเชิงหนา้ผา พร้อมวิวทิวทศัน์
เบ้ืองล่างอนั ท่านจะเห็นววิความสวยงามของหาดเพอร์ริสซา (Perrissa Beach) หรือหาดทรายด า  
(Black Beach) ท่ีชายหาดเป็น ทรายสีด าสนิทจากเถา้ลาวาของภูเขาไฟท่ีเคยระเบิดมาหลายคร้ังในอดีต 
นอกจากน้ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทีศนียภาพของหาดทรายสีด าตดัน ้าทะเลสีฟ้าท่ีเรียกวา่ (Kamari 
Beach) ท่ีพบไดท่ี้น่ีแห่งเดียว และร้านคา้ 2 
ขา้งทางตามตรอกในหมู่บา้นดูน่ารักสบายตา 
เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม หมู่บา้น
เอีย (Oia Village) ท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุดของ
เกาะน้ี เป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีเก่าแก่ ภายใน
หมู่บา้นเป็นตรอกซอกซอยเลก็ ๆ ท่ีสามารถ
เดินชมวิวหรือเลือกซ้ือสินคา้งานฝีมือ
มากมาย ชมพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าท่ีสวยงามท่ีสุดบนเกาะ ดว้ยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทบัใจ 
อนัเป็นไฮไลทข์องเกาะท่ีพลาดไม่ได ้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที:่ El Greco Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า(6)   

วนัที่แปดของการเดินทาง(8) ซานโตริน่ี – น่ังกระเช้าสู่จุดชมววิ – ฟิร่า – เอเธนส์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางข้ึนสู่หนา้ผาโดย CABLE CAR สู่ เมืองฟิรา (FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ซานโตริน่ี ศูนยก์ลางความทนัสมยัของเกาะ ซ่ึงสร้างข้ึนใหม่ในศตวรรษท่ี 19 แทนศูนยก์ลางเก่าท่ีโดน
แผน่ดินไหวท าลาย มีความสวยงามของบา้นท่ีเป็นสีขาว
และฟ้าน ้าทะเล น าท่านชมเมืองฟิร่า กบั สถาปัตยกรรม 
การก่อสร้าง ลานระเบียง และสีสันของอาคารบา้นเรือน 
ถนนเลก็ๆท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ ตั้ง
ตระหง่านเรียงรายไปตามผาสูง ชมความสวยงามของ
บา้นท่ีเป็นสีขาว และฟ้าน ้าทะเลชมยา่นการคา้ของ
เมืองฟิราใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งแทจ้ริงกบับรรยากาศ
ของเกาะสวรรคแ์ห่งน้ี เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกมากมาย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิกในเรือเฟอร์ร่ี(กล่อง) 
12:25 ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดยเรือเฟอร์ร่ี Ferry Speed Boat ชมวิวท่ีสวยงามของทะเลอีเจียนระหวา่ง

เส้นทางท่านจะประทบัใจไปกบับรรยากาศ แบบเมดิเตอร์เรเนียนและววิของเกาะแก่งต่างๆ 
17:50 เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS) น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง ชมแสงสียามค ่าคืนท่ีสวยงาม ผา่นชม

กรุงเอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศกรีซ ใชช่ื้อตามเทพเจา้อาธีนา 
ในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ มีประวติัมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบนัเป็นหน่ึงใน
เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลก เน่ืองจากภายในเมืองนั้นถือวา่เป็นศูนยร์วมของเหล่ามรดกทางวฒันธรรมยคุ
คลาสสิกอนุสาวรียโ์บราณ และงานศิลปะท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดและยงัคงหลงเหลืออยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึง
บางแห่งกไ็ดรั้บการท านุบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 

พกัที่: Novotel Athens Hotel / Titania Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า(7)          

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9) เอเธนส์ – ชมเมือง – อะโครโปลสิ – ช้อปป้ิงเอาท์เลท็ 
      สนามบินเอเธนส์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

น าท่านเขา้ชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ีสูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานท่ีส าคญั
ในประวติัศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนท่ีจะถึงทางเขา้ Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สร้างข้ึน
เพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลวา่ชนะ) นครกรีกโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิส 
บนพื้นท่ีสูง โดยเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัและท่ี
อยูข่องขา้ราชบริพาร ตลอด จนวหิารบูชาเทพ
เจา้ นครโบราณแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขาใจกลาง
นครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการ
สร้างเมืองเป็นท่ีตั้งของ วิหารพาเธนอน (The 
Parthenon) เป็น วิหารท่ีสร้างข้ึนเพ่ือบูชาเทพ
เจา้เอธีนา สร้างเม่ือปี 447 - 432 ก่อน
คริสตก์าล วิหารแห่งน้ีสร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวหิารแห่งน้ีอยูท่ี่เสาแบบดอริก 
ดา้นหนา้ 8 ตน้ และดา้นขา้ง 18 ตน้ รองรับมุมจัว่ต่าง ๆไดอ้ยา่งกลมกลืน สถาปัตยกรรมท่ีงดงามและ
สมบูรณ์ท่ีสุดในยคุ 2,500 กวา่ปีก่อน นอกจากนั้น วิหารยงัถูกดดัแปลงเป็นโบสถค์ริสตศ์าสนานิกายกรีก
ออร์โธดอกซ์ ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 6 และยงัถูกดดัแปลงเป็นสุเหร่าเม่ือคร้ังกรีกตกเป็นเมืองข้ึนของอิสลาม
(ชาวเติร์ก) ช่ืนชมงานประติมากรรมท่ีหนา้จัว่วิหารเป็นเร่ืองราวของเทพีเอธีนา และเทพเจา้โพไซดอน
สร้างกรุงเอเธนส์ ชมวิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็น อนุสาวรียแ์ห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเม่ือ
สงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลกัหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ใหก้ลายเป็นเสาหินค ้ายนัวหิาร 
นอกจากน้ียงัคงมีส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจา้ซุสท่ีเพอกา
มุม, อะกอรา หรือยา่นชุมชนเช่นเดียวกบัตลาด, สนามกีฬากลางแจง้ ท่ีจะท าใหท่้านไดก้บัความยิง่ใหญ่
ของชาวกรีกโบราณ วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพโพไซดอน และ
เทพีอะธีน่า โดยสร้างข้ึนในต าแหน่งท่ีเทพทั้งคู่มีการต่อสู้แยง่ชิงสิทธ์ิในการดูแลเมืองน้ี ดา้นทิศใตมี้ชุด
ของเสาค ้าทั้งหกตน้ท่ีออกแบบเป็นรูปป้ันหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใชศี้รษะยนืค ้ายนัอาคาร ปัจจุบนั
เสาทั้งหกตน้ถูกแทนท่ีดว้ยรูปจ าลองเน่ืองจากของจริงถูกน าไปเกบ็รักษาไวใ้นพพิิธภณัฑเ์พื่อป้องกนัการ
เสียหายจากอากาศและสภาพแวดลอ้มภายนอก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 อสิระทุกท่านในย่านพลกัก้า ย่านช้อปป้ิงเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลสิ อิสระใหท่้าน เท่ียวซอกแซก
ในแหล่งรวมนกัท่องเท่ียวทัว่ทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเตม็ไปดว้ยร้านคา้ บาร์ ภตัตาคาร 
คึกคกัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทั้งกลางวนัและยามค ่าคืน เชิญท่านชอ้ปป้ิงของฝาก ของท่ีระลึกมากมาย ไม่
วา่จะเป็นประเภทงานหตัถกรรม และงานประติมากรรมท่ีเก่ียวกบัเทพเจา้ของกรีก หรือจะเป็นสินคา้พวก
จิวเวลร่ี และรวมถึง ของเก่าส าหรับนกัสะสมกห็าไดท่ี้น่ีในราคายอ่มเยา 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

20.20 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเท่ียวบินท่ี QR212 

วนัที่สิบของการเดนิทาง(10) โดฮา – กรุงเทพฯ 
00.55 น.  เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน  
02.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QR980 
12.55 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้า
อันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความ
ปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ัน
ท้ังนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ปี 2565 รวมค่าทิปพนักงานขับรถ+ไกด์ท้องถิ่นแล้ว 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 
พกัเด่ียว 

01 – 10 เม.ย.65 103,900 103,900 98,900 25,900 
08 – 17 เม.ย.65 107,900 107,900 102,900 25,900 
09 – 18 เม.ย.65 107,900 107,900 102,900 25,900 

29 เม.ย. – 08 พ.ค.65   105,900 105,900 100,900 25,900 
13 – 22 พ.ค.65 105,900 105,900 100,900 25,900 

27 พ.ค. – 05 มิ.ย.65 105,900 105,900 100,900 25,900 
17 – 26 มิ.ย.65 105,900 105,900 100,900 25,900 
22 – 31 ก.ค.65 119,900 119,900 114,900 35,900 
05 – 14 ส.ค.65 119,900 119,900 114,900 35,900 
16 – 25 ก.ย.65 105,900 105,900 100,900 25,900 

30 ก.ย. – 09 ต.ค.65 105,900 105,900 100,900 25,900 
07 – 16 ต.ค.65 105,900 105,900 100,900 25,900 
14 – 23 ต.ค.65 105,900 105,900 100,900 25,900 
21 – 30 ต.ค.65 105,900 105,900 100,900 25,900 

*** ท่านท่ีต้องการท่ีน่ังตั๋วช้ันธุรกจิกรุณาติดต่อสอบถามราคาจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย *** 
*** รวมค่า RT-PCR TEST ก่อนกลบัเมืองไทย *** 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เทซาโลนิก่ี // เอเธนส์-กรุงเทพฯ (หรือสลบัเมืองลงก่อนหลงั)  
2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่

ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล 
 เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท 

7. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (เฉพาะท่ีซานโตริน่ี และ มิโคนอส) 
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถ่ินในยโุรป  
9. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีากรีซ (เชงเกน้) (ใชเ้วลาในการด าเนินการ 15 วนัไม่รวมวนัหยดุเสาร์อาทิตย)์   

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจาก 
 มิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 
5. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ โดยเฉล่ีย 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการเดินทาง) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 45,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง  
 Passport มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน

ยกเลิกการเดินทาง 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได ้
 อยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง

บริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจ 
 แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก 
 ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง 
 บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยืน่วีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง 
 สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ี 
 คอนเฟิร์ม มาจากทางยโุรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่า

ใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วีซ่าเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทาง 
 ท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอย

ดูแล และอ านวยความสะดวก  
3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู ้
 ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ี

สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวยความสะดวก
ในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดงัต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ 
 ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่

ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกั
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่
ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้ง
ใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทาง
บริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือ 
 ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะ
ใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
      การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัข้ึนไป – เกบ็ค่าใชจ่้าย 70 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA 
(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ี 
 จะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
 * คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อาย ุยอ้นหลงั

ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุน้ หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการ
ออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

 * ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทรัพยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออม 
 ทรัพยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่

สุด)  
 * หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ

ใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 

 * เดก็ตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
 * สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ

ชุด 
5. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ได ้



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 เดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่
การอ าเภอ 

6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  
 และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็

ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
11. หากสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ 
 โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  
12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงั 
 ประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการ

ยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้าน
หลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึง
ประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

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


