
 
 
 
 
 
 

 

 
กรซี 7 วนั 4 คนื 

(เอเธนส ์+ เกาะซานโตรน่ีิ)  

 
  

 

 

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 

อตัราคา่บรกิาร ตอ่ท่าน เป็นสกลุเงินไทยบาท 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ตอ่ท่าน พกัหอ้งคู ่ พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

15 – 21 ตลุาคม 2562  
29 ตลุาคม – 4 พฤศจกิายน 2562 

71,900 12,000 

10 – 16 พฤศจกิายน 2562 69,900 12,000 

ราคาเดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 

(กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้ากอ่นการเดนิทางอย่างน้อย 8 สปัดาห ์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่) 



 
วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ         
18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
21.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่  เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตารแ์อร เ์วย  ์เที่ยวบินที ่                   

QR 839 (บรกิารอาหารและเคร ือ่งดื่มบนเคร ือ่ง กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึง
สนามบินเทสซาโลนิกิ กรุงเอเธนส ์ประเทศกรซี น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร ือ่งรวมสูงสุดไม่เกิน 30 
กโิลกรมั ต่อท่าน และถอืขึน้เคร ือ่งไดอ้กีท่านละ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั) 

 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง โดฮา – กรุงเอเธนส ์– กาลมัปากา้ – อารามลอยฟ้าแหง่เมทโิอรา  
00.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา แวะเปลีย่นเครือ่ง 
01.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส ์ประเทศกรซี โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 211 (บรกิาร

อาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง)  
06.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิอเธนส ์ประเทศกรซี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ น าคณะขึน้รถโคช้ทีร่อรบั (เวลาทีก่รซีชา้กว่าประเทศไทย 5 ช ัว่โมง) 
  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงกาลมัปากา้ (Kalambaka) (ระยะทาง 350 กม. ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.) เมืองทีม่ี

ช ือ่เสยีงทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของ อารามลอยฟ้าเมทโิอรา (Meteora Monastery) อารามลอยฟ้าทีม่ีช ือ่เสยีงไปทั่ว
โลก และเป็นจุดหมายปลายทางของนักแสวงบุญ โดยดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิแ์ห่งนีใ้นอดตีมีอาราม 24 แห่ง อาจ
เรยีกไดว้่าหมู่ส านักสงฆล์อยฟ้า สรา้งขึน้ในรูปแบบศิลปะ Byzantine แต่ปัจจุบนัหลงเหลืออยู่เพียง 6 แห่ง
เท่าน้ัน และเคยเป็นฉากหน่ึงในภาพยนตรเ์ร ือ่ง James Bond ตอน "For Your Eyes Only" 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
  น าท่านเขา้ชม 2 อารามลอยฟ้าแห่งเมทิโอราที่โด่งดัง เข้าชม  The 

Great Meteoron Monastery หรือ Megalo Meteoron อาราม
ของศาสนจกัรนิกายออรท์อดอกซ ์(Orthodox Church) เป็นอารามที่

ใหญ่ และ เก่าแก่ทีสุ่ดในดนิแดนอารามลอยฟ้าอนัศกัดิส์ทิธิแ์ห่งนี ้ใชเ้วลา
ในการสรา้งนานถงึ 3 ศตวรรษ สรา้งอยู่บนยอดหนิผาขนาดใหญ่ทีสู่งเด่น
เป็นสง่า ทีม่ีความสูงประมาณ 245 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี 1988  

  จากน้ันน าท่าน เขา้ชม The Holy Monastery of Saint Nicholas 
of Anapafsas อารามลอยฟ้าที่ไดช้ ือ่ว่ามีภาพจิตรกรรม ฝาผนังที่

ประณีตและทีด่ทีีสุ่ดใน Meteora โดยแต่ละช ัน้ของอารามจะไดพ้บกบัภาพ
จติรกรรมฝาผนังบอกเล่าเร ือ่งราวต่างๆ มากมาย เป็นอารามทีใ่นอดตีจะมี
เหล่านักแสวงบุญมาพักพิงมากที่สุด โดยแต่ละอารามตัง้อยู่บนหน้าผา 
เหล่านักแสวงบุญตอ้งเดนิเทา้ขึน้สู่ดา้นบนของหมู่อารามลอยฟ้า  

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

สายการบนิ 
วนัที่

เดนิทาง 
เสน้ทาง เทีย่วบนิ เวลาออก เวลาถงึ 

 

  

วนัแรก สุวรรณภูม(ิBKK) – โดฮา(DOH) QR 839 21.05 00.40+1 

วนัทีส่อง โดฮา(DOH)  – เอเธนส ์(ATH) QR 211 01.50 06.30 

วนัทีส่ี ่ ท่าเรอืเพรอิสุ – ท่าเรอืซานโตรน่ีิ เรอืเฟอรี ่ 07.25 15.30 

วนัทีห่า้ ซานโตรน่ีิ (JTR) – เอเธนส ์(ATH)  AEAGEAN 
AIRLINES ----- ----- 

วนัทีเ่จด็ เอเธนส ์(ATH) – โดฮา(DOH) QR 208 00.55 05.10 

วนัทีเ่จด็ โดฮา(DOH) – สุวรรณภูม(ิBKK) QR 832 08.15 19.00 



 
 
 
 
 
 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั KALAMBAKA HOTEL (4*) หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีส่าม กาลมัปากา้ – เดลฟ่ี – พพิธิภณัฑเ์ดลฟ่ี – วหิารอพอลโล – กรุงเอเธนส ์ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเดลฟ่ี (Delphi) (ระยะทาง 235 กม. ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม. 20 นาท)ี เมอืงศกัดิส์ทิธิ ์

ทีส่ าคญั และมีช ือ่เสียงมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของกรกีโบราณ ซึง่ปัจจุบนัไดร้บัขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก ในอดีต
เมอืงเดลฟ่ีเคยไดร้บัการขนานนามว่าเป็นสะดอืของโลก หรอืจดุศูนยก์ลางของโลก (Navel of the Earth) และ
เป็นบา้นของเทพอพอลโล เมืองเดลฟ่ีตัง้อยู่บนลาดเขาทางทิศใตข้องภูเขาปารนั์สซสั (Mt.Parnassos) สูง
เหนือระดบัน ้าทะเล 570 ม. มสีถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ าคญัสรา้งอยู่มากมาย อาท ิโรมนัฟอร ัม่ อนุสาวรยี ์คลงัสมบตั ิ
สนามกฬีา และวหิารต่าง ๆ ทัง้นีม้วีหิารเอกคอื วหิารอพอลโล (Temple of Apollo at Delphi) 

  น าท่าน เชา้ชมพิพิธภณัฑเ์ดลฟ่ี (Delphi Museum) พิพิธภณัฑท์ี่เก็บรวบรวมสิ่งส าคัญต่างๆ  ไว ้
มากมาย ทัง้หินอ่อนแกะสลกั รูปป้ันต่างๆ จ านวนมาก เชน่ Charioteer รูปป้ันนักขบัรถมา้ศึกทีข่ึน้ช ือ่ลือชา 
สฟิงซ ์Sphinx of Naxos รวมทัง้เทพไีนกี ้(Nike) เทพแีห่งชยัชนะ  

  จากน้ันน าท่าน เข้าชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo at 
Delphi) วหิารทีถู่กสรา้งขึน้เพือ่บูชาเทพอพอลโล (Apollo) เทพเจา้แห่ง
แสงและดวงอาทิตย ์หน่ึงในเทพองคส์ าคญัทีสุ่ดในกรกีโบราณ เป็นบุตร
ของเทพเจา้ซีอุส (Zeus) โดยชาวกรีกโบราณ เชื่อว่าเดลฟี เป็นจุด
ศูนยก์ลางของโลก ต านานเล่าว่าเทพเจา้ซอีุส (Zeus) ปล่อยนกอนิทรสีอง
ตวัใหบ้นิจากสุดปลายโลกสองดา้น และจุดทีน่กทัง้สองบนิมาพบกนัทีน่คร
เดลฟีน้ันใหถ้อืว่าเป็นศูนยก์ลางของโลกโดยมหีนิทีเ่รยีกว่า "ออมฟาลอส" (Omphalos) หรอื "หนิสะดอื"  

  ชม สนามกฬีาเดลฟ่ี (Stadium Delphi) สนามกฬีาโบราณทีเ่กา่แก่แต่คงสภาพสมบูรณท์ีสุ่ดในกรซีโดย
ชาวกรกีโบราณสรา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการวิง่แขง่หรอืแขง่มา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
  จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ กรุงเอเธนส ์(Athens) เมืองหลวงประเทศกรซี เป็นหน่ีงในเมืองทีเ่ก่าแก่

ทีสุ่ดในโลก ตามต านานกรกีเล่าว่าทีม่าของชือ่เมืองเอเธนส ์(Athens) น้ัน มาจากการทีช่าวกรกีจะตัง้ช ือ่เมือง
แต่ไม่รูจ้ะใชช้ ือ่อะไร เทพโพไซดอน (Poseidon) เทพแห่งมหาสมุทร ผูม้ีศกัดิเ์ป็นลุงของเทพอีธนีา (Athena)  
ใชต้รศีูลอาวุธของตนสรา้งมา้ขึน้มา ชาวเมอืงต่างพากนัชืน่ชมมา้เป็นอนัมาก แต่เทพอีธนีาไดเ้นรมติตน้มะกอก
ขึน้มา ซึง่สามารถใชผ้ลเป็นประโยชนไ์ดม้ากมาย นอกจากนี ้มะกอกยงัเป็นสญัลกัษณข์องสนัตภิาพ ในขณะที่

มา้เป็นสญัลกัษณข์องสงคราม ชาวเมืองจงึตกลงใชช้ ือ่เมืองว่า เอเธนส ์(Athens)  ตามชือ่ของพระนาง และ
มะกอกก็กลายเป็นผลไมเ้ศรษฐกจิส าคญัอนัดบัหน่ึงของกรซีมาจนปัจจบุนั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั  ATHENS HOTEL (4*) หรอืเทยีบเท่า  
วนัทีส่ี ่ กรุงเอเธนส ์ - ซานโตรน่ีิ  (เรอืเฟอรี)่ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  จากน้ันน าคณะเดนิทางสู่ ท่าเรอืเพรอิสุ (Piraeus) เพือ่ขึน้เรอืไปยงัเกาะซานโตรน่ีิ 
07.25 น. ออกเดินทางโดยเรอื BLUE STAR DELOS ซึง่เป็นเรอืเฟอรร์ ีข่นาดใหญ่ เพื่อเดินทางสู่เกาะซานโตรน่ีิ (ใช ้

เวลาประมาณ 8 ช.ม.)  



 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

การโดยสารเรอืเฟอรร์ ีก็่เป็นคมนาคมทางเลอืกหน่ึงทีด่ ีการสญัจรทางน ้าอาจใชเ้วลานานก็จรงิ แต่จะท าใหทุ้ก
ท่านใดใ้กลช้ดิกบัธรรมชาต ิท่านอาจน่ังอาบแดดบรเิวณเฉลยีงดาดฟ้า หรอืทอดสายตาดูสายน ้า ปล่อยใจไปกบั
สายลมเย็นแห่งทอ้งทะเล ดูทวิทศันส์องขา้งทางระหว่างเกาะทีเ่รอืเทียบท่า หรอืจะใชเ้วลางบีพกัผ่อนเล็กๆ เพือ่
คลายเหน่ือยลา้ระหว่างการเดนิทาง  

กลางวนั  อสิระใหท่้านเลอืกซือ้และรบัประทานอาหารทีจ่ าหน่ายในหอ้งโดยสาร  
15:30 น. เดนิทางถงึท่าเรอื เกาะซานโตรน่ีิ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั จากน้ันอสิระใหท่้านเดนิชม และถ่ายรปูบรรยากาศของเกาะ 

สบายๆ กบัการเลอืกซือ้สนิคา้บนถนนชอ้ปป้ิงในรา้นคา้สลีูกกวาดสวยหวานกลางใจเมอืง  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 ซานโตรนีิ (Santorini) รูจ้กักนัในอกีชือ่ว่า (Thira) เป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่ในทะเล (Aegeon Sea) เป็นเกาะทีม่ี
ช ือ่เสียงอนัดบั 1 ในหมู่เกาะดคิลาเดส ซึง่ไดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วทั่วโลก เปรยีบเสมือนราชนีิแห่งหมู่
เกาะดคิลาเดส และถอืเป็นหวัใจของเกาะทัง้หลาย ตามแบบฉบบัของความงามตามจนิตนาการถงึเกาะในประเทศ
กรซี เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณข์องสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นมาก ดว้ยเฉพาะภาพหมู่บา้นสขีาว
หลงัคาทรงโดมสีน ้าเงนิโดดเด่น จุดชมพระอาทิตยต์กทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงในโลก นอกจากน้ันยงัมีหลายทีน่่า
เทีย่ว ทัง้ทางฝ่ังตะวนัตกทีเ่ป็นผาเห็นวิวทะเล ปากปล่องภูเขาไฟกลางหมู่เกาะตระการตา และฝ่ังตะวนัตกที่มี
ชายหาด กระจดักระจายตามชายฝ่ัง เมืองเด่นของฝ่ังตะวนัตก ก็คอื เอีย (Oia) ซึง่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะ 
เป็นจุดชมพระอาทิตยต์กทีโ่ด่งดงั หาดที่มีช ือ่เสียงอย่างเมืองคามาร ี(Kamari) เพรสิซา (Perissa) และเพรสิ
โวลอส (Perivolos) หาดบรเิวณนีเ้ป็นหาดทรายสีด าทีย่าวทีสุ่ดบนเกาะ สามารถนอนอาบแดดและเล่นน ้าได ้
ถงึแมจ้ะต่างคนต่างทีม่า แต่จุดประสงคห์ลกัเดียวกนัทีท่ าใหทุ้กคนมาทีเ่กาะแห่งนีค้งเป็นเพราะแสงอาทิตยอ์นั
สวยงามทีล่าลบัขอบทะเลสฟ้ีาเขม้ และววิเมอืงสขีาว ฟ้า ทีต่ดักนัไดอ้ย่างลงตวั ทนัททีีแ่สงอาทติยส์ุดทา้ยลบัไป 
เสยีงแห่งความดใีจก็จะดงัมาจากทุกคนทีอ่ยู่ทีน่ั่น ทัง้เสยีงปรบมือ เสยีงโห่รอ้ง เสยีงพูดคุยต่างๆ ทีท่ าใหรู้ว้่า พระ
อาทติยต์กทีเ่มอืงเอยีซานโตรน่ีินี ้จะอยู่ในความทรงจ าทีส่วยงามของทุกคนอย่างแน่นอน 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั  SANTORINI HOTEL (4*) หรอืเทยีบเท่า  
วนัทีห่า้ ซานโตรน่ีิ - กรุงเอเธนส ์ (บนิภายในประเทศ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านชม เมอืงฟิรา่ FIRA TOWN ชมความงามของสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งลานระเบียงและสีสนัของ

อาคารบา้นเรอืน ถนนเล็กๆ ที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารต่างๆ ตัง้ตระหง่านเรยีงรายไปตามผาสูง จนถึง
จดุสูงสุดของเกาะเพือ่ชมความสวยงามของบา้นทีท่ าดว้ยสขีาวและฟ้าน ้าทะเล และถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ จากน้ันน า
ท่านชมชมย่านการคา้ของเมอืงฟิรา่ ใหท่้านไดพ้กัผ่อนอย่างแทจ้รงิกบับรรยากาศของเกาะสวรรคแ์ห่งนีเ้ลอืกซือ้
สนิคา้พืน้เมอืง และของทีร่ะลกึมากมาย น าท่านเขา้ ชมโรงบ่มไวนท์อ้งถิน่ ชมกรรมวธิบ่ีมไวนแ์ละทดลองชมิ
รสชาตไิวน ์ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
  จากน้ันน าท่านมุ่งหนา้สู่ทางตอนเหนือของเกาะ สู่ หมู่บา้นเอยี OIA VILLAGE ชมความงดงามของหมู่บา้นที่

โดดเด่นสะดุดตาถึงขนาดที่ศิลปินหลายคนน ามาเป็นแบบวาดรูปกนัเลยทีเดียว อิสระใหท่้านเดินชมสิง่ทีเ่ป็น
เอกลกัษณข์องหมู่บา้นเอยี สถาปัตยกรรมสไตลไ์คคลาดสิอนัโดดเด่น มรีูปทรงเหมือนบา้นชาวกรกีสมยัเก่าใน
นิยาย เป็นเสน่หด์งึดูดนักท่องเทีย่วทั่วโลก ใหเ้ดนิทางไปสมัผสักบัความงดงามนี ้โดยเฉพาะการไดอ้อกไปเดนิ
ส ารวจตามตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ชมความน่ารกัของตวัอาคารบา้นเรอืน รา้นคา้ และโบสถ ์ซึง่ทัง้หมดจะสรา้ง
ดว้ยอฐิทาสขีาว ตดักบัทอ้งฟ้าสคีราม ดอกไมน้านาพนัธุ ์สสีนัสวยงามดูสดใส แถมยงัตัง้ลดหลัน่กนัตามหนา้ผา
สูงชนั ท าใหเ้พิม่ความน่ามองใหก้บัหมู่บา้นเอยียิง่ขึน้ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิซานโตรน่ีิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………..น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิซานโตรน่ีิ สูส่นามบนิเอเธนส ์โดยสายการบนิ AEAGEAN AIRLINES  
………...น. เดนิทางถงึ สนามบนิเอเธนส ์น าท่านเดนิทางสู่ภตัตาคาร เพือ่รบัประทานอาหารค ่า 
 ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั  ATHENS HOTEL (4*) หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีห่ก กรุงเอเธนส ์  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่ แหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพือ่น าท่านชม วหิารแห่งเทพโพไซดอน (Temple 

of Poseidon) หรอืเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทรหรอืทอ้งทะเล หน่ึงในวหิารทีเ่ลือ่งช ือ่ทีสุ่ดของกรซี วหิาร
แห่งนีต้ ัง้อยู่ตรงปลายหนา้ผา สรา้งขึน้เมือ่ 400 ปีก่อนครสิตกาล ในอดีตชาวกรกีทีจ่ะตอ้งเดินเรอืสู่ทะเลใหญ่
และจะตอ้งมาบวงสรวงขอพรใหเ้ดนิทางปลอดภยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 



  จากน้ันน าท่านเที่ยวเดินทางกลบัเขา้สู่ เมืองเอเธนส ์(Athens) น าท่านผ่านชม ย่านจตัุรสัซนิตกัมา 
(Syntagma Square) อาคารรฐัสภา (Parliament House) สุสานทหารนิรนาม หอสมุดแหง่ชาต ิ
(Academy of Athens) ประตูชยัเฮเดรยีน (Arch of Hadrian) และหอสมุดแห่งชาต ิศูนยร์วมของ
ปราชญส์มยัโบราณ ชมจตัุรสัซนิตกัมา (Syntagma Square) ที่ต ัง้ของรฐัสภาแห่งชาติ และอนุสรณท์หาร   
นิรนาม ใหท่้านแวะถ่ายภาพบรเิวณหนา้ท าเนียบประธานาธบิด ีซึง่เดมิเป็นพระราชวงัหลวง วหิารโอลมิเปียน
เซอุส (Temple of the Olympian Zeus) สนามกฬีาพานาธเินอกิ (Panathenaic Stadium) ใน
อดตีใชแ้ขง่กฬีาเมือ่ 400 ปีกอ่นครสิตกาล ซึง่ไดร้บัการบูรณะขึน้มาใหม่และใชใ้นการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิคเป็น
คร ัง้แรกในปี ค.ศ.1896  

  น าท่านเดินขึน้สู่ อะโครโปลสิ (Acropolis) ป้อมปราการทีอ่ยู่บนเขาสูง เป็นทีต่ ัง้ของ วหิารพารเ์ธนอน 
(Parthenon) วหิารทีส่รา้งขึน้เมือ่ 400 ปี ก่อนครสิตกาลเพือ่เป็นการเฉลมิฉลองเทพอีธนีา (Athena) เทพี
แห่งสตปัิญญาและชยัชนะเหนือสงคราม ในฐานะเป็นเทพผูีพ้ทิกัษก์รงุเอเธนส ์สมัผสัความยิง่ใหญ่อลงัการของ
วหิารทีส่รา้งดว้ยหินอ่อนทัง้หลงั ภายในวิหารมีรูปป้ันเทพีอธนีา ซึง่มีความสูงถึง 12 เมตร ปัจจุบนัวิหารแห่งนี ้
ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีส่รา้งขึน้ในยุคคลาสสิก ทีง่ดงาม และสมบูรณท์ีสุ่ดใน
โลก ในอดตีว่ากนัว่ารปูป้ันของเทพอีาธน่ีาแห่งวหิารพารเ์ธนอน มเีทพไีนกี ้(Nike) ก าลงัยนือยู่บนมอืของนาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินสู่ ย่านเมืองเก่าปลากา้ (Plaka) ย่านเก่าแก่ซ ึง่ตัง้อยู่เชงิเขาอะโครโปลิส เป็นที่ต ัง้ของเหล่า

พพิิธภณัฑท์างประวตัศิาสตร ์และอารต์แกลลอรีม่ากมาย ถนนซอกซอยของย่านนีม้ีขนาดเล็ก ปูดว้ยหนิกอ้น
คลา้ยในอดตี บรรยากาศโดยรอบของย่านปลากา้จะท าใหท่้านยอ้นระลกึไปถงึเอเธนสใ์นอดีต ทีม่บีา้นเรอืนหลงั
เล็กๆ ปลูกติดกนั มีระเบียงเหล็กดดัสวยงามสไตลนี์โอคลาสคิ พรอ้มดอกไมค้ละส ีท่านจะเห็นสิง่ก่อสรา้งเล็กๆ 
โบสถยุ์คไบเซนไทน ์มหาวทิยาลยัเกา่ บางส่วนของประตู และก าแพงโบราณทีย่งัหลงเหลอือยู่ ท่านจะสนุกไปกบั
การชอ้ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึจากกรซีมากมาย พรอ้มผลติภณัฑท์ีท่ าจากน ้ามนัมะกอก ผลผลติทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด
ของกรซี อาท ิเชน่ สบู่ ครมีทาผวิ ยาสระผม ครมีนวดผม เคร ือ่งเงนิและทองทีเ่ป็นลวดลายกรกีโบราณ และงาน
หัตถกรรมต่างๆ อาทิ เคร ือ่งป้ันดินเผา รูปป้ันแกะสลัก ภาพวาดและอื่นๆ อีกมากมาย น าท่านเดินทางสู่ 
McArthurGlen Athens Outlet ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, 
BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆ อกีมากมาย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

 
 

 
 
 
 
 

20.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเอเธนส ์น าคณะท าการเชค็อนิ และใหท่้านมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และ 
มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

วนัทีเ่จด็ กรุงเอเธนส ์- โดฮา - กรุงเทพฯ  
00.55 น. ออกเดนิออกสูส่นามบนิโดฮา โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิ QR 208 
  (บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 
05.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา แวะเปลีย่นเครือ่ง 
08.15 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์โดยเทีย่วบนิ QR 832 (บรกิาร

อาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 
19.00 น. น าท่านเดนิทางกลบัถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

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



โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบนิการต์าร ์(เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  
✓ ค่าตั๋วเรอืเฟอร ี ่เอเธนส ์– เกาะซานโตรน่ีิ  
✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ เกาะซานโตรน่ีิ - เอเธนส ์โดยสายการบนิภายในประเทศ 
✓ ค่าทีพ่กัระดบั 4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีทีไ่ม่สามารถ

เขา้พกัทีเ่มอืงน้ันๆ ได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชมุ เหตุสุดวสิยัต่างๆ  
✓ ค่าธรรมเนียมในการขอวซีา่ท่องเทีย่ว ประเทศกรซี (สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทกุกรณี)  
✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
✓ หวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมคา่ทปิ) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็ 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัตอ่หน่ึงคน (ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ข

ปรบัเปลีย่นราคาหากมกีารปรบัเปลีย่นจากทางสายการบนิ) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าเคร ือ่งดืม่ในหอ้งพกั, มนิิบาร,์ และเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่เตมิ

ระหว่างมือ้, ค่าพนักงานยกกระเป๋า 
 ค่าทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ เพือ่เป็นสนิน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต ่า 30 EUR ตอ่ท่าน ตลอดทรปิ 
 ค่าทปิส าหรบัหวัหนา้ทวัรไ์ทย เพือ่เป็นสนิน ้าใจตามธรรมเนียมขัน้ต ่า 700 บาท ตอ่ท่าน ตลอดทรปิ 

การช าระเงิน  
• ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 30,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลงัการจอง) พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
• ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิ

การเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
การยกเลกิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด. 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-45 วนั เก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั ขอเก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ
•  บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางนอ้ยกว่า 25 ท่าน ซึง่ในกรณีนีท้างบรษิทั

ยนิดคีนืเงนิ หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
•  บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับาง
ประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่าง ๆ 

•  บรษิทัไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏวิตัิ และอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบรษิทั หรอื ค่าใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 
หรอื อุบตัเิหตุต่าง ๆ 

•  ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเคร ือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราคา่น า้มนั หรอืค่าเงนิ
แลกเปลีย่น ทางบรษิทัสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋ว ตามสถานการณด์งักล่าว 

•  เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารเบือ้งตน้ในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ (ประเทศกรซี) 
ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ ผูเ้ดนิทางตอ้งมาสแกนลายนิว้มอื  

ณ สถานเอกอคัรราชทูตกรซี ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย  
(เอกสารและข ัน้ตอนการยืน่วซีา่แตล่ะสถานทูตมคีวามตา่งกนัและอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

โปรดสอบถามกบัเจา้หน้าทีอ่กีคร ัง้เพือ่ความถูกตอ้งในการเตรยีมตวัเพือ่ยืน่วซีา่) 
(**ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตนเพือ่ท าการสแกนลายนิว้มอื ตามวนั เวลาและสถานทีท่ีนั่ดหมาย**) 

1.  หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีย่งัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ ไม่
ว่าจะเคยมีวซีา่ในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายต่อการอนุมตัวิซีา่ ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรบั
ประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด 

2.   รูปถ่ายสขีนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสขีาวเท่าน้ัน และมีอายุไม่เกนิ 6 เดอืน และ
เหมอืนกนัทัง้ 2 รปู หา้มสวมแว่นตาหรอืเคร ือ่งประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รปูไม่เลอะหมกึ) 

3.  ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มแปลเป็น
ภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 
3.1  กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี แนบส าเนาสูตบิตัร พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดัพรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิาและมารดา (ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ)     

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ี
อ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู เ้ดียว ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์บิดาและมารดา (ตอ้งแปลเป็น
ภาษาองักฤษ)  

4. ใบรบัรองการท างานจากบรษิทั ทีท่่านท างานอยู่ ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงนิเดือนใน
ปัจจุบนั,วนัเดือนปีที่เร ิม่ท างานกบับรษิัทนี้และชว่งเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างาน
ตามปกตหิลงัครบก าหนด (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 
- กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการขอใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรบัรอง ทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงค ์หรอืใบเสีย
ภาษ ีและหลกัฐานการเงนิของบรษิทัยอ้นหลงั 6 เดอืน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ จดหมายชีแ้จงเกษียณอายุภาษาองักฤษ 
- กรณีเป็นนักเรยีนนักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางสถาบันศึกษาน้ันว่าก าลงัศึกษาอยู่ ระบุช ัน้ปีที่ศึกษา เป็น
ภาษาองักฤษ 

- กรณีเป็นแม่คา้ ท าธรุกจิส่วนตวั ท าอาชพีอสิระ ตอ้งพมิพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 
5.   หลกัฐานการเงิน  

5.1  กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ้่ายเอง STATEMENT บญัชอีอมทรพัยส์่วนตวัของผูเ้ดินทางยอ้นหลงั 6 เดือน ท า
รายการเดินบญัช ีโดยการฝากหรอืถอนก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงินในบญัช ีอพัเดทไม่เกนิ 30 วนั ก่อนวนัยื่นวีซา่ 
หนงัสอืรบัรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ มอีายุ 
15 วนั นับจากหนังสอือกจากธนาคาร (สกุลเงนิเป็นยูโร) 

5.2  กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง ตอ้งท า BANK GUARANTEE มีอายุ 15 วนั นับจากหนังสืออกจาก
ธนาคาร (สกุลเงนิเป็นยูโร) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่าน้ัน ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุช ือ่เจา้ของบญัช ี(บุคคลทีอ่อก
ค่าใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกค่าใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดินทาง) 
ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจากธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 
วนั หลงัจากธนาคารออกให ้ตอ้งท าหนังสือรบัรองค่าใชจ้่ายที่มีการชีแ้จงความสมัพนัธอ์ีกหน่ึงฉบบั 
(Sponsor Letter) 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจ า** 
6.  กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษา (ตวัจรงิ) เท่าน้ัน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 

1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 
7.  การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้ หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิทัขอความรว่มมือในการเชญิท่านไป
สมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นีบ้รษิทัจะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

8.  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซา่แลว้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลพินิจของ
สถานทูตเร ือ่งวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั  



9.  เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุโดยทัง้หมด 

10.  การยืน่วซีา่น้ัน ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 30,000 ต่อท่านกอ่นเท่าน้ัน จงึจะสามารถด าเนินการขัน้ตอนการยืน่วี
ซา่ได ้

ในการจองควิยืน่วซีา่ไม่สามารถท าการเลือ่นควิไดห้ลงัจากทีม่กีารจองควิไปแลว้  
หากผูเ้ดนิทางตอ้งการเลือ่นควิท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยในการเลือ่นควิดว้ยตวัท่านเอง (อตัราค่าบรกิารขึน้อยู่กบัศนูยร์บัยืน่) 

 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบรษิทัไม่มนีโยบายรบัแปลเอกสาร 
หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิฉบบัละ 500 บาท ** 

 

แบบฟอรม์ยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ (ประเทศกรซี) 
**ขอ้มูลนีใ้ชเ้พือ่นดัหมายควิวซีา่กบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรอกขอ้มูลใหค้รบ ทุกชอ่ง ตามความเป็นจรงิ กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง  ** 

ชือ่ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย] ………………………………………………………………………………………..............………............. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ] ……………………………………………………………………………...........................................................……….... 

นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ] ………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ] …………………………….........................…………………………………………………………………………….………..... 

วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………… สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั/ประเทศ) ……………………………………………... 

สญัชาตปัิจจบุนั .................................... สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั ……………………………………………….……........... 

ทีอ่ยู่ปัจจบุนัทีส่ามารถตดิต่อได ้................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ รหสัไปรษณีย.์.................................... 

โทรศพัท ์(มอืถอื)  …………………………………………………E-mail…………………………………………………........................................ 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตวั นามสกุล ที่อยู่ (หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์

……………………………………………………………………..............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................…………………………................ 

สถานทีท่ างานหรอืสถานศกึษา(ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................................................ 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรอืสถานศกึษา ................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 

ต าแหน่งงาน ............................................................................................................................................................. 

โทรศพัทท์ีท่ างาน ....................................................โทรสารทีท่ างาน .................................................................... 

รายไดต้่อเดอืน ...................................... บาท  รายไดอ้ืน่ ..................................... จ านวน ................................... 

แหล่งทีม่า..................................................................................................................................................................................................... 

สถานภาพ  โสด   แต่งงาน  แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)   หมา้ย   หย่า 

ชือ่-นามสกุล  บดิา .................................................................................................................................................................................... 

ชือ่-นามสกุล มารดา ................................................................................................................................................................................. 

จ านวนพีน่อ้ง...................................................................... 

1. ........................................................................................................... 2. ............................................................................................... 

3. ........................................................................................................... 4. ............................................................................................... 

ชือ่-นามสกุล  คู่สมรส ............................................................................................................................................................................... 

วนัเกดิ คู่สมรส.................................................................... 

จงัหวดัทีเ่กดิของคู่สมรส..................................................สญัชาตขิองคู่สมรส.............................................................. 

วนัทีจ่ดทะเบยีน..............................................................วนัทีห่ย่า............................................................................. 

จ านวนบุตร...................................................................... 



1. ........................................................................................................... 2. .............................................................................................. 

3. ........................................................................................................... 4. .............................................................................................. 

วซีา่เชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที ่................................................................ ถงึวนัที ่............................................................................. 

เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

ไม่เคย 

เคย (กรณุาระบุวนัที ่หากทราบ) ............................................................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ)....................................................................................................................................................... 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวซีา่เอง      

มผูีอ้ืน่ออกให ้ โปรดระบุ ช ือ่-นามสกุล.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่…………………………………………………………………………………................................................................................... 
 

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

หมายเหตุ : การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ ทัง้สิน้  

ทัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน้ัน 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


