
ATH-QR002    หน้า 1 จาก 15 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชมเมืองเอเธนส์ ดินแดนแห่งเทพนิยาย อารยธรรมและประวัติศาสตร์ 

 ล่องเรือสู่เกาะแห่งสวรรค์มิโคนอส เกาะในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

 เที่ยวเดลฟี่ ศูนย์กลางของโลกตามความเช่ือของกรีกโบราณ 

 ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บ้านเอีย หมู่เกาะซานโตริน่ี 

***พเิศษ.. พักเกาะซานโตริน่ี 2 คืน *** 

 

 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

 
Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

 
E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 

 

INFINITE GREECE 

9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบินการ์ต้า (QR) 

 เร่ิมเพียง 89,900.- 
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        ก าหนดการเดินทาง                                                                           
 

วันที่    7-15, 10-18 เม.ย. 61 89,900.- 

  

รายละเอียดการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง ค่ า 

โรงแรมที่พัก  
หรือ เทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 
กรุงเทพฯ – โดฮา –  เอเธนส์ – ประตูชัยเฮเดรียน – วิหารพาร์

เธนอน 
✈ ✈ O PRESIDENT HOTEL 

3 
เอเธนส ์– น่ังเรือเฟอร์ร่ี – เกาะมิโคนอส (เวนิสน้อย) –  

กังหันกลางทะเล – ย่านเมอืงเก่า 
O O O 

SAN ANTONIO 
MYKONOS 

4 
เกาะมิโคนอส – เกาะซานโตรินี – เรดบีช - ชมพระอาทติย์ตก ณ 

หมู่บ้านเอีย 
O O O ORIZONTES 

5 ซานโตรินี – ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ – โกลด์สตรีท O O O ORIZONTES 

6 ซานโตริน่ี –เอเธนส์ – อะราโชวา – อีเทีย – เดลฟี ่ O O O AMALIA DELPHI 

7 
เดลฟี่ – วิหารอพอลโล – พิพิธภัณท์เดลฟี ่–  

สนามกฬีาเดลฟี่ – เอเธนส ์
O O O PRESIDENT HOTEL 

8 
เอเธนส ์–  แหลมซูเนียน – วิหารแห่งเทพโพไซดอน – OUTLET 

– สนามบิน 
O X ✈  

9 โดฮา – กรุงเทพ ✈ ✈  ✈  

 

 

วันแรก     กรุงเทพฯ 

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคาน์เตอร์ Q สายการบินการ์ต้า โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ – โดฮา –  เอเธนส์ – ประตูชัยเฮเดรียน – วิหารพาร์เธนอน  

02.05 น. ออกเดินทางสู ่โดฮา โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบนิที่ QR 837  

05.15 น. ถึงสนามบินโดฮา น าท่านเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อ  

07.15 น. ออกเดินทางต่อสูเ่มอืงปิซ่า โดยสายการบินการ์ต้า เทีย่วบินที่ QR 203  

12.10 น. ถึงสนามบินเอเธนส์ หลังผ่านตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองน า

ท่านเที่ยวชมเมืองเอเธนส์ (Athens) ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma 

Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม ให้ท่านแวะ

ถ่ายภาพบริเวณหน้าท าเนียบประธานาธิบดี ซ่ึงเดิมเป็นพระราชวังหลวง จากน้ัน

ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (Pan Athenaic Olympic) ในอดีตใช้แข่งกีฬา

เมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะข้ึนมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬา
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โอลิมปิคเป็นคร้ังแรกในปีค.ศ.1896 ถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (Arch of 

Hadrian) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่อโครโปลิส (Acropolis) น าท่านเข้าชมวิหารพาร์เธนอน 

(Parthenon) วิหารที่สร้างข้ึนเมื่อ 400 ปี ก่อนคริสตกาลเพื่อเป็นการเฉลิม

ฉลองเทพีอธีนา (Athena)  ในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความ

ยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีอธี

นา ซ่ึงมีความสูงถึง 12 เมตร ปัจจุบันวิหารแห่งน้ีได้รับการยกย่องว่าเป็น

สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างข้ึนในยุคคลาสสิคที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด

ในโลก 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน   

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั  PRESIDENT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม  เอเธนส์ – นั่งเรือเฟอร์ร่ี – เกาะมิโคนอส (เวนิสน้อย) – กังหันกลางทะเล – ย่านเมืองเก่า 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือพิเรอุส (PIRAEUS) ออกเดินทางสู่เกาะมิโคนอส 

(Mykonos) โดยเรือเร็ว Super Jet (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)  

หน่ึงในเกาะยอดนิยมของประเทศกรีซ เป็นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิส (Cyclades 

Island) เป็นสถานที่พักตากอากาศที่เหล่าชนชั้นสูงจากทั่วโลกมาพักผ่อนตาก

อากาศมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก เป็นเกาะที่มีความงามมาก เต็มไปด้วยร้านค้า

และแหล่งเริงรมย์อันหรูหรามากมาย ชมบ้านริมทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมที่ไม่มี

สถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน ผ่านชมความสวยงามของเกาะน้อยใหญ่ 

ท่ามกลางทะเลสีเขียวมรกต ท้องฟ้าสวยใส 

 
 
 
 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง 

บ่าย จากน้ันน าท่านถ่ายภาพกับกังหันลมมิโคโนส (Mykonos windmills) 

สัญลักษณ์ความงามของเกาะเป็นกังหันลมโบราณที่ตั้งรับลมทะเล คาดว่าถูก

สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษที่ 16 ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายๆ กันคือ มี

อาคารรูปร่างกลมสีขาวและหลังคาแหลม โดยกังหันถูกใช้ในการผลิตแป้งข้าว

สาลี และได้ท าการหยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันเป็นอีกหน่ึง

จุดท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในทะเลอีเจียน ได้เวลาอันสมควรน าท่าน

เดินทางสู่ มิโคโนส ทาวน์ (Mykonos Town) หรืออีกชื่อหน่ึงว่า โชรา 
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(Chora) หรือ โฮรา (Hora) เมืองหลวงของเกาะมิโคนอส โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยู่

บริเวณหน้าอ่าวใกล้กับท่าเรือ เป็นจุดรับ-ส่งนักท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆ มี

เรือประมงมากมายจอดเทียบท่าอย่างสวยงาม เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า

เป็น “ลิตเต้ิล เวนิส” (Little Venice) แห่งเกาะมิโคโนส ที่มีความโดดเด่น

และงดงาม อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในสถานที่สวยและโรแมนติก

ที่สุดบนเกาะมิโคโนสอีกด้วย น าท่านชมความงดงามของเหล่าอาคารบ้านเรือนที่

ถูกทาสีขาวตัดกับประตูหน้าต่างสีฟ้าเข้ม ประดับระเบียงบ้านด้วยกระถางดอกไม้

สีสันสดใส ช่วยเพิ่มสีสันให้เมืองสีขาวแห่งน้ีมีชีวิตชีวามากข้ึนอีกด้วย อิสระให้

ท่านได้เดินเที่ยวช้อปปิ้งที่ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่มีบรรยากาศและกลิ่น

อายของความเป็นเมดิเตอร์เรเนียน ตื่นตาไปกับร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า 

หอศิลป์ ร้านอาหาร และคาเฟ่ บาร์ทันสมัยมากมาย หรือพักผ่อนแบบชาวกรีก จิบ

กาแฟรสเข้มกับเค้กวาฟเฟิลหอมกรุ่น ชมทะเลตามอัธยาศัย อิสระให้ท่านพักผ่อน

อิริยาบถตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับหาดทรายสีเหลืองทอง

ละเอียด น้ าทะเลสีฟ้าอมเขียวใส สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการอาบแดดของ

นักท่องเที่ยวที่น่ี ซ่ึงเลือกอาบแดดตามสไตล์ส่วนบุคคล หาดแบบครอบครัวจะ

แต่งกายแบบเดินชายหาดปกติ (ซ่ึงเป็นหาดส่วนน้อย) หาดซุปเปอร์พาราไดซ์ 

นักท่องเที่ยวจะแต่งกายแบบน้อยชิ้นจนเกือบเปลือย หาดเอเลีย (Elia) หรือที่

เรียกกันว่า หาดโรเลกซ์ ซึ่งเป็นหาดของกลุ่มเศรษฐีใหม่  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม SAN ANTONIO MYKONOS หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่      เกาะมิโคนอส – เกาะซานโตรินี – เรดบีช - ชมพระอาทิตย์ตก ณ หมู่บ้านเอีย 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดินทางออกจาก เกาะมิโคนอส (Mykonos) โดยเรือเร็ว Super Jet เพื่อมุ่งหน้าสู่

เกาะซานโตรินี (SANTORINI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เกาะซ่ึง

งดงามดั่งสรวงสวรรค์ เกาะแห่งน้ีมีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 ก.ม. มี

ชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส (Cyclades) มีชาวกรีกอาศัยอยู่

บนเกาะเพียงหมื่นกว่าคน งดงามโรแมนติกด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาว

สะอาดตา ยอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้าต่าง 

งดงามดั่งภาพในโปสการ์ดท่องเที่ยว เกาะแห่งความมหัศจรรย์น่าเหลือเชื่อ
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ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ วิถีชีวิตคนพื้นเมืองซ่ึงสร้างบ้านบนเกาะภูเขาไฟ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

บ่าย น าท่านสัมผัสมหัศจรรย์ความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตริน่ี ที่ไม่เพียง

มีแต่หาดทรายสีขาวงดงาม และยังมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีด าของ หาด   

เรดบีช (RedBeach) หาดแห่งน้ีตั้งอยู่ในบริเวณอโครติริ (Akrotiri) เขต

โบราณคดีอันเก่าแก่ต านานแห่งทฤษฎีแอตแลนตีสอาณาจักรที่ไม่มีตัวตนของ

เพลโต เป็นโบราณสถานที่โดดเด่นที่สุดบนเกาะแห่งน้ี ที่มีการพบหลักฐานว่ามี

คนพักอาศัยตั้งแต่ปลายยุคหินใหม่ ราว 4,000 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงช่วงต้นของ

ยุคส าริด น าท่านเดินทางสู่ Perissa Beach เป็นหาดที่มีจุดเด่นคือถูกปกคลุม

ด้วยหินกรวดสีด าท าให้ดูเเปลกตากว่าหาดทรายที่เราเคยเห็นทั่วไประหว่างทาง

ท่านจะพบกับเเปลงไร่องุ่นโดยองุ่นที่น่ีจะปลูกเป็นพุ่มเตี้ยๆ เพราะลมเเรงเเละที่น่ี

จะไม่มีการรดน้ าเพราะหมอกยามเช้าให้ความชุ่มชื้นเพียงพอต่อต้นไม้อยู่เเล้ว น า

ท่านชมหมู่บ้าน Pyrgos ซ่ึงเป็นหมู่บ้านที่คนท้องถิ่นเดิมของชาวซานโตริน่ีอยู่

อาศัยกัน และน าท่านแวะชิมไวน์ที่ Santo Winery ที่น่ีมีไวน์ให้ท่านเลือกชิม

หลากหลายราคาไม่เเพงเเถมรสชาตินุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลาดลิ้มลองและควรค่าแก่

การน ากลับไปเป็นของฝากอีกด้วย จนได้เวลาอันสมควร น าท่านสัมผัสบรรยากาศ

สุดโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกที่ เอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่

สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์สีแสงสด ริ้วสีแดงเจือสีม่วงส้มของ

ท้องฟ้าเหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความงามเกินกว่าค าบรรยายใดๆ 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น  

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม ORIZONTES หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้า    เกาะซานโตรินี – ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ – โกลด์สตรีท 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่าน ข้ึนรถเคเบิ้ลคาร์ ชมความงามของเกาะจากมุมสูง และให้ท่านได้

สัมผัสประสบการณ์สนุกสนานโดยเลือกน่ังลา (Donky) พาหนะที่โด่งดัง 

(สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ ณ จุดให้บริการ) และเก่าแก่ของชาวกรีกลง

จากเขา หรือเลือกน่ังรถเคเบิ้ลคาร์ตามอัธยาศัย น าท่านล่องเรือในทะเลสาบ

ภูเขาไฟ (Santorini Volcano) ที่สวยงามแปลกตา อันเกิดจากการระเบิดตัว

ของภูเขาไฟระเบิด และการยุบตัวของเกาะ เรือจะน าท่านสู่ บริเวณบ่อน้ าพุร้อน
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เพื่อได้ให้สัมผัสความงามของน้ าทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลกตาด้วยแร่

ก ามะถัน อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวบริเวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปบ้านเชิงเขา

อันสวยงามของเกาะซานโตรินีจากจุดชมวิวที่ดีที่สุด จนได้เวลาอันสมควร จากนั้น

น าท่านล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิ่น  

บ่าย อิสระให้ท่านเดินชมถนน VIA”D”ORO (GOLD STREET) ตลอดสองข้างทาง 

ที่เรียงรายไปด้วยร้านค้าของที่ระลึกของกรีซ ทั้งนาฬิกา เคร่ืองประดับ สร้อยคอ

ของตกแต่งบ้านต่างๆ มากมาย เดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย ท่านจะพบกับ

ความน่ารักของร้านค้าต่างๆ ผนวกกบัความงดงามของทัศนียภาพภูเขาและทะเล

แห่งเมืองฟิร่า หรือแวะน่ังดื่มกาแฟพร้อมละเลียดความงามของธรรมชาติอันน่าทึ่ง 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมอืง  

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม ORIZONTES หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่หก   ซานโตรินี่ –เอเธนส์ – อะราโชวา – อีเทีย – เดลฟี่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (Breakfast Box) 

  น าท่านเดินทางสู่สนามบินซานโตริน่ี  

...... น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) โดยสายการบิน ......เที่ยวบินที่ 

....... 

 

...... น. เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองอะราโชวา (Arachova) เมืองเล็กๆ ทางเหนือของกรีซ  

เป็นเมืองสกีเชิงเขาพาร์นาซอส มีแหล่งสกีรีสอร์ทที่นิยมของชาวเอเธนส์ อีกทั้ง

ยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง เลือกซ้ือ

สินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

ระยะทาง 173 ก.ม.
ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.20 ช.ม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเดลฟี่ (Delphi) เมืองศักดิ์สิทธิ์ที่ส าคัญและมีชื่อเสียง

มากที่สุดแห่งหน่ึงของกรีกโบราณ ผ่านชมหมู่บ้านอีเทีย (Itea) หมู่บ้านเล็กๆ 

ที่อยู่ติดกับเมืองเดลฟี่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดอ่าวโครินท์โดยทางคนท้องถิ่นก็นับ

หมู่บ้านน้ีเป็นหนึงในพื้นที่ของเมืองเดลฟี่ด้วย  

ระยะทาง 40 ก.ม.ใช้

เวลาเดินทาง

ประมาณ 50 นาท ี

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมอืง 

 เข้าสูท่ี่พัก โรงแรม AMALIA DELPHI หรือเทียบเทา่ 
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วันที่เจ็ด    เดลฟี่ – วิหารอพอลโล – พิพิธภัณทเ์ดลฟี่ – สนามกีฬาเดลฟี่ – เอเธนส์ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมเมืองเดลฟี่ซ่ึงปัจจุบันได้รับข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยในอดีตเมือง

เดลฟี่เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นสะดือของโลกหรือจุดศูนย์กลางของโลก 

(Navel of the Earth) น าท่านชม วิหารอพอลโล (Apollo Temple) 

วิหารที่ถูกสร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพอพอลโล หน่ึงในพระเจ้าองค์ส าคัญที่สุดในเทพ

ปกรณัมกรีกและศาสนากรีกโบราณ โดยเทพอพลอลโลถือเป็นตัวแทนแห่งดวง

อาทิตย์และแสงสว่าง โดยชาวกรีกโบราณยังเชื่อในค าท านายของเทพอพอลโล

โดยผ่านร่างทรงไพเธียที่เป็นหญิงนักบวชอีกด้วย น าท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์

เดลฟี่ (Delphi Museum) พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งส าคญัต่างๆ ไว้มากมาย 

เช่น CHARIOTEER รูปปั้นนักขับรถม้าศึกที่ข้ึนชื่อลือชาและรูปปั้นของโรมัน

จ านวนมาก ชมสนามกีฬาเดลฟี่ (Stadium Delphi) สนามกีฬาโบราณที่

เก่าแก่แต่คงสภาพสมบูรณ์ที่สุดในกรีซโดยชาวกรีกโบราณสร้างข้ึนเพื่อใช้ในการ

วิ่งแข่งหรือแข่งม้า 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  

บ่าย น าท่านเดินทางกลับกรุงเอเธนส์ เมืองหลวงประเทศกรีซ โดยค าว่าเอเธนส์น้ัน

มาจากชื่อของเทพีอาเธน่า (Athena) เทพีแห่งปัญญา เน่ืองจากเกิดมาจากส่วน

หัวของซุส ประมุขแห่งเหล่าทวยเทพ นอกจากน้ียังได้รับสมญานามเป็นเทพีแห่ง

สงคราม เทพีแห่งงานหัตถกรรมอีกด้วย 

ระยะทาง 183 ก.ม.

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.20 ช.ม. 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก  PRESIDENT HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่แปด  เอเธนส์ –  แหลมซูเนียน – วิหารแห่งเทพโพไซดอน – OUTLET – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่แหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพื่อน าท่านชมวิหารแห่ง

เทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทร

หรือท้องทะเล หน่ึงในวิหารที่เลื่องชื่อที่สุดของกรีซ วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่ตรงปลาย

หน้าผา สร้างข้ึนเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตชาวกรีกที่จะต้องเดินเรือสู่
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ทะเลใหญ่และจะต้องมาบวงสรวงขอพรให้เดินทางปลอดภัย น าท่านเดินทางสู่ 

ย่านเมืองเก่าปลาก้า (Plaka) ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอโครโปลิส เคยเป็น

ย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชน และนักคิดของกรีซในอดีต ปัจจุบันได้เป็นที่ตั้ง

ของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ และอาร์ตแกลเลอรีมากมาย ถนนซอก

ซอยของย่านน้ีมีขนาดเล็ก ปูด้วยหินก้อนคล้ายในอดีต บรรยากาศโดยรอบของ

ย่านปลาก้าจะท าให้ท่านย้อนระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีต ที่มีบ้านเรือนหลังเล็กๆ

ปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิค พร้อมดอกไม้คละสี 

ท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆ โบสถ์ยุคไบเซนไทน์ มหาวิทยาลัยเก่า บางส่วนของ

ประตู และก าแพงโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ ท่านจะสนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้า

ของที่ระลึกจากกรีซมากมาย พร้อมผลิตภัณฑ์ที่ท าจากน้ ามันมะกอก (ผลผลิตที่

มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ) อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวดผม เคร่ืองเงินและ

ทองที่เป็นลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมต่างๆ อาทิ เคร่ืองปั้นดินเผา รูป

ปั้นแกะสลัก ภาพวาดและอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมจนถึง

ยามพลบค่ าตามอัธยาศัย 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

 น าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet Athens เอาท์เลท

แห่งแรกในประเทศกรีซ ให้ท่านอิสระได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมอย่างจุใจ 

อาทิ Polo Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli and Hugo 

Boss, Nike, Adidas, Diesel ให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจจนกระทั่งได้เวลาอัน

สมควร 

 

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้ง

สินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

 

20.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ QR 212  

วันที่เก้า   โดฮา – กรุงเทพ 

01.10 น. ถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเคร่ือง  

02.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน QR 836  

12.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  

  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน จลาจล การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก  เช่น กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR  

ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5.เมื่อทา่นท าการซื้อโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกข้อแลว้ 

ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมข่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 
โปรแกรม : INFINITE SANTORINI 9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบินการ์ต้า (QR) 

 

ก าหนดวันเดินทาง:            7-15, 10-18 เม.ย. 61 

 

อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาทา่นละ 89,900.- 

ผู้ใหญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 89,900.- 

พักห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ 10,500.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 89,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(กรุณาอ่านข้อมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 
89,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน ลดท่านละ  22,000.- 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี่าเชงเก้นประเทศกรีซ 

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซา่ในวันยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท ) 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยันได้กต่็อเมื่อที่น่ัง confirm เท่าน้ัน) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม ** 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 

โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
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1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

  

 

 

 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าน้ าหนัก

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตัว ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศกรีซ  

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท) 

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ  (14 ยูโร) 

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 9 x 3 = 27 ยูโร ) 

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 

อัตราค่าบริการนี้ไมร่วม 
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1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 21,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได้รับ

เงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน   

3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ที่เกิดข้ึน 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก ผู้สูงอาย ุมีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก

ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์

ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูตมิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณาของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง

บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่

ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน

พ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน 

ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้กับทาง

เงื่อนไขการจอง 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ 

จ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซา่และการยื่นขอวีซ่า
ซ่า 
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บริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน

เล่ม 

 

 

 
 

1.   ทางบริษัทได้ส ารองที่น่ังพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่

สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.   หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ตามที่เกิดข้ึนจริงและรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่าน้ัน 

 

 

 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 11,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 21,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (30 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

ทั้งหมด    

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบนิและที่นั่งบนเครื่องบิน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
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1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพัก

แบบห้องเด่ียว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 

(Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ันกัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียง

ใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหา

ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และ

ไม่มีอ่างอาบน้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

เอกสารประกอบการขอวีซา่เชงเก้น (กรีซ)  

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันท าการ  

ย่ืนวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า  

เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูต 

และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทาง
ออกมาได้ 
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แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซำ่เชงเกนประเทศกรีซ 

(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เนื่องจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน) 

ชื่อ – นำมสกุล ผู้เดินทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………… 

1. นำมสกุล [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

2. นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………… 

3. ชื่อตัว [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………… 

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

5. สถำนที่เกิด………………………………………………………………………………………… 

6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………… 

7. สัญชำติปัจจุบัน ...............................สัญชำติโดยก ำเนิด หำกต่ำงจำกปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญิง 

9. สถำนภำพ           โสด                       แต่งงำน              แต่งงำนไม่จดทะเบียน 

                                      หย่ำ                   แยกกันอยู่                       หม้ำย 

                                            อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยำว์ กรุณำกรอก ชื่อตัว นำมสกุล ที่อยู่(หำกต่ำงจำกผู้ขอ) และสัญชำติของผู้มีอ ำนำจ

ปกครอง/ดูแลผู้เยำว์ 

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

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

11. ที่อยู่ / อีเมล์ของผู้ขอ 

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

หมำยเลขโทรศัพท์

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

12. อำชีพปัจจุบัน

......................................................................................................................................................... 
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13. ชื่อบริษัทหรือร้ำนค้ำ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์  /  ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ กรุณำกรอกชื่อ ที่อยู่ของ

สถำบันศึกษำ 

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

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

 
14. วีซ่ำเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
                  ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่........................................ ถึงวันที่.............................................. 
15. เคยถูกพิมพ์ลำยนิ้วมือเพื่อกำรขอวีซ่ำเชงเก้นก่อนหน้ำนี้ 
                  ไม่เคย   เคย  (กรุณำระบุวันที่ หำกทรำบ)................................................ 
 

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

 

16.  ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่ 
        ไม่เคย                              เคย  (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)................................................ 
 
17. ควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพ ำนักอยู่ของผู้ร้องขอ 
    ตัวผู้ขอวีซ่ำเอง    มีผู้อื่นออกให้(เจ้ำบ้ำน/บริษัท/องค์กร)  

          อื่นๆ (โปรดระบุ)   

สิ่งที่ช่วยในกำรด ำรงชีพ     สิ่งที่ช่วยในกำรด ำรงชีพ 

 เงินสด        

 เช็คเดินทำง      เงินสด 

 บัตรเครดิต     ที่พักที่มีผู้จัดหำให้ 

 ช ำระค่ำที่พักล่วงหน้ำแล้ว     ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดระหว่ำงพ ำนักมีผู้ออกให้ 

 ช ำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแล้ว    ช ำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแล้ว 

 อื่นๆ (โปรดระบุ)      อื่นๆ (โปรดระบุ)    
 

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

หมำยเหตุ กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นดุลพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้

บริษัทเป็นเพียงตัวกลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เดินทำงเท่ำน้ัน 


