
 

 

รหัวทัวร FNT1902718 
ทัวรกรีซ ดินแดนแหงเทพนิยาย 9 วัน 6 คืน (EK) 
กรุงเอเธนส ชมวิหารแหงเทพโพไซดอน ชมจัตุรัสซินตักมา ชมสนามกีฬาแพนเอเธียเนียน 
ประตูชัยเฮเดรียน เกาะซานโตริน่ี ชมหมูบาน PYRGOD ชมวิหารอพอลโล พิพิธภัณฑเดลฟ  
ชมคลองคอรินท เขาชมอะโครโปลิส ชมวิหารอีเรคธีอุม 
 

  
  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันวันแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง            สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภมูิ  
21.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 

เคานเตอร T ประตู 9 โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) พบกับเจาหนาที่บริษัทฯ 
คอยอานวยความสะดวก 

วันวันท่ีสองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง                สนามบินสุวรรณภูสนามบินสุวรรณภูมิ มิ --  เอเอเธนส เธนส --  แหลมซูเน่ียน แหลมซูเน่ียน --  เอเธนสเอเธนส  
03.30 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางสู กรุงเอเธนส ประเทศกรีซ โดย สายการบินเอมิเรตส (EK) 

เท่ียวบินที่ EK371/EK209 
*.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ 0600-1150 *.*.*.  

15.25 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง กรุงเอเธนส (ATHENS) ประเทศกรีซ (GREECE) 
ศูนยรวมของเหลามรดกทางวัฒนธรรมยุคคลาสสิก อนุสาวรีย
โบราณ และงานศิลปะทีม่ีช่ือเสียงมากที่สุด และยังคงหลงเหลือ
อยูเปนจํานวนมาก ซึง่บางแหงก็ไดรบัการทํานุบํารุงรักษาไวเปน
อยางดี …หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว... 
 จากน้ันทําทานออกเดินทางสู แหลมซูเน่ียน (CAPE 

SOUNION) ต้ังอยูในเขตอาวซาโรนิค ตลอดริมฝم�งขางทางทานไดสัมผัสกับ
บรรยากาศรมิชายหาดกายฟาดา ซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลทางตอนใต …
เพ่ือนําทาน ชมวิหารแหงเทพโพไซดอน 
(TEMPLE OF POSEIDON) หรือเทพเนปจูน 
เทพแหงมหาสมุทร เทพเจาแหงทองทะเล ซึ่ง
คอยปกป�องพิทักษมหาสมุทรวิหารแหงน้ี ต้ังอยู
ปลายหนาผาในจุดที่สัมผัสความงดงามของทะเล
อีเจ้ียน และหมูเกาะตางๆ ไดดีที่สุด สรางขึน้เมื่อ 
444 ปกอนคริสตกาล ปจจุบนัมีอายุกวา 2,000 ป ในอดีตชาวกรกีท่ีจะตอง
เดินเรอืสูทะเลใหญและจะตองมาบวงสรวงขอพรใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ ณ ที่น่ี 
…นําทานกลับสู กรุงเอเธนส (ATHENS) 
นําทาน ชมเมืองกรุงเอเธนส เมืองหลวงและ
เมืองที่ใหญท่ีสุดของประเทศกรีซ ซึ่งใชช่ือ
ตามเทพเจาอาธีนาในปุราณวิทยาของกรีก
โบราณ มีประวติัมายาวนานต้ังแต 1,000 
ปกอน  



 

 

 …ชมจัตุรัสซินตักมา (SYNTAGMA SQUARE) ท่ีต้ังของรัฐสภาแหงชาติ และ
อนุสรณทหารนิรนาม แวะถายภาพบริเวณหนาทําเนียบประธานาธิบดี ซึง่เดิมเปน
พระราชวังหลวง เพ่ือใหทานไดชมภาพทหารกรีซแตงกาย  ในชุดโบราณแปลกตา
เดินสวนสนาม 
ผานชมรัฐสภา ซึ่งจะมทีหารใสชุดแบบพื้นเมอืงเฝ�าอยูและจะมีการเปลี่ยนเวรยาม
ทุกๆ ช่ัวโมง พระราชวงัหลวงที่ปจจุบันเปนท่ีพํานักของประธานาธิบดี, โรงละคร
แหงชาติ,  

ผานชมสนามกีฬาแพนเอเธียเนียน (PAN ATHENAIC 
OLYMPIC) ในอดีตชาวกรีกโบราณเคย ใชแขงกีฬา  เมื่อ 400 
ปกอนคริสตกาล ซึ่งไดรับการ
บูรณะข้ึนมาใหม และใชในการ
แขงขันกีฬาโอลิมปกเปนครั้ง
แรกในปค.ศ.1896 สนามหิน

ออนรูปเกือกมาท่ีสรางโดยจักรพรรดิเฮรอด อัต
ติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหมใน ป ค.ศ.
1896 เพื่อใชเปนที่จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกสมัยใหม 
ถายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (HADRIAN’S ARCH) และหอสมุดแหงชาติ ศูนย
รวมของปราชญสมัยโบราณ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ีสามของการเดินทาง         วันที่สามของการเดินทาง             เอเธนส เอเธนส --  เกาะซานโตริน่ี เกาะซานโตริน่ี --  พระราอาทิตยตกท่ีเอียพระราอาทิตยตกที่เอีย  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู ทาเรือเพ่ือเดินทางสู เกาะซานโตริน่ี (SANTORINI) 
โดยเรือเฟอรรี่ ชมความงดงาม
ของทองทะเล  

......... น.         เดินทางถึง เกาะซานโตริน่ี 
(SANTORINI) เกาะในฝนท่ี
งดงามด่ังสรวงสวรรค เกาะแหง
น้ีมีขนาดเล็กโดยมีความยาว
เพียง 18 ก.ม. มีช่ือเสียงโดงดังเปนอันดบั 1 ในหมูเกาะไคคลาดีส (CYCLADES) 
ไดรับการยกยองใหเปน ราชินีแหงเมดิเตอรเรเนียน งดงามโรแมนติก ดวยกลุม
บานเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา ยอดโบสถทรงโดมรายลอมรอบดวยสีฟ�าสด



 

 

จากทุกทิศประตูหนาตาง งดงามด่ังภาพในโปสการดทองเท่ียว เกาะแหงความ
มหัศจรรยนาเหลือเชือ่ระหวางมนุษยกับธรรมชาติ วถิีชีวิตคนพืน้เมืองซึ่งสรางบาน
บนเกาะภูเขาไฟ (ปจจุบันยังคงปลอยกาซและไอน้ําที่มีอุณหภูมิถึง 80 องศา)…. 

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ 
ภัตตาคาร 
บาย นําทาน ชมหมูบาน PYRGOD ตัวหมูบาน

ต้ังอยูบนเชิงหนาผา เปนหมูบานท่ีคนทองถิ่น 
เดิมของชาวซานโตริน่ีอยูอาศัยกัน ..ชมหาด

เพอรริสซา (PERRISSA BEACH) หรือหาดทรายดํา 
(BLACK BEACH) หาดที่มีจุดเดน คือถูกปกคลุมดวยหิน
กรวดสีดํา จากเถาลาวาของภูเขาไฟท่ีเคยระเบิดมาหลายครัง้
ในอดีต ทานจะไดเพลิดเพลนิ  กับทัศนียภาพของหาดท่ีตัดน้ํา
ทะเลสีฟ�าท่ีเรียกวา (KAMARI BEACH)  
นําทาน มุงสูตอนเหนือของเกาะ เพ่ือนําทานสัมผัสบรรยากาศ

สุดโรแมนติก ของการชมพระอาทิตยตกท่ีเอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตยตกดนิท่ี
สวยที่สุดของเกาะ อิสระใหชมภาพพระอาทิตยสีแสงสด ร้ิวสีแดงเจือสีมวง สมของ
ทองฟ�าเหนือทองทะเลสีฟ�าครามสุดลูกหูลูกตา ความงามเกินกวาคําบรรยายใดๆ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  EL GRECO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ีส่ีของการเดินทาง         วันที่ส่ีของการเดินทาง             เกาะซานโตริน่ีเกาะซานโตริน่ี  --  ฟราฟรา  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางขึ้นสูหนาผา
โดย เคเบิ้ลคาร สู เมืองฟรา 
(FIRA TOWN)  
เมืองหลวงของเกาะซานโตริ
น่ี  ศูนยกลางความทันสมัย
ของเกาะ สรางข้ึนใหมในศตวรรษที ่19 แทนศูนยกลางเกาท่ีโดนแผนดิน ไหว 
ทําลาย มีความสวยงามของบานท่ีเปนสีขาวและฟ�าน้ําทะเล ....จากน้ันใหทานได
สัมผัสประสบการณสนุกสนาน  โดยเลือกน่ังลา (DONKEY) (รวมคาน่ังลา
เรียบรอยแลว) พาหนะท่ีโดงดังและเกาแกในการใชเดินทางในเมืองซานโตริน่ี ท่ีมี
บันไดกวา 500 ข้ัน และเปนทางเดินที่สะดวกปลอดภัยในเวลาเพียง 20 นาที…
พาหนะท่ีโดงดังและเกาแกของชาวกรีกลงจากเขา ... นําทาน ชมความงามของ



 

 

เกาะจากมุมสูงกบัสถาปตยกรรมการกอสราง ลานระเบียงและสีสันของอาคาร
บานเรือน ถนนเล็กๆ ที่เต็มไปดวยรานคา ร  านอาหารตางๆ ต้ังตระหงานเรียง
รายไปตามผาสูง …ชมความสวยงามของบานที่เปนสีขาว และฟ�าน้ําทะเล ชมยาน
การคาของเมือง...อิสระใหทานไดพักผอนอยางแทจริงกับบรรยากาศของเกาะ
สวรรคแหงน้ี เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกมากมาย…. 

เท่ียง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทาน ลองเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ 

(SANTORINI VOLCANO) ที่สวยงามแปลก
ตา อันเกิดจากการ  ระเบิดตวัของภูเขาไฟ
ระเบิดและการยุบตัวของเกาะ เรือจะนําทานสู 
บริเวณบอน้ําพุรอน (HOT SPRINGS) *.*.*. 
หากตองการลงไปสัมผัสกับอุณหภูมิควรเตรียม
ผาเช็ดตัวและชุดวายน้ําไปดวย *.*.*. เพ่ือไดใหสัมผัสความงามของน้ําทะเลสีฟ�าสด
เหลือบทองแดงแปลกตาดวยแรกํามะถัน ....อิสระใหทานไดเดินเที่ยวบริเวณรอบ
ทะเลสาบ เพ่ือถายรูปบานเชิงเขาอันสวยงามของเกาะซานโตรินีจากจุดชมวิวท่ีดี
ท่ีสุด… 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  EL GRECO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ีหาวันที่หาของการเดินทาง      ของการเดินทาง          เกาะซานโตริน่ี เกาะซานโตริน่ี --  เอเธนสเอเธนส    
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
....... น.            ออกเดินทางสู กรุงเอเธนส (ATHENS) โดยสายการบิน......เที่ยวบินที่ …….. 
....... น.           เดินทางถึง กรุงเอเธนส (ATHENS) 
เท่ียง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูตัวเมือง กรุงเอเธนส (ATHENS) ชมยานเมืองเกาปลากา 

(PLAKA) ยานเกาแกซึ่งต้ังอยูเชิงเขาอโครโปลิส เคยเปนยานที่
พบปะของเหลาบุบผาชน และนักคดิของกรีซในอดีต ปจจุบันได
เปนที่ต้ังของเหลาพิพิธภัณฑทางประวัติศาสตร และอารตแกลลอ
ร่ีมากมาย ถนนซอกซอยของยานน้ีมีขนาดเล็ก ปูดวยหินกอน  
คลายในอดีต บรรยากาศโดยรอบของยานปลากาจะทําใหทาน
ยอนระลึกไปถึงเอเธนสในอดีต ท่ีมีบานเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกนั 

มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตลนีโอคลาสิค พรอมดอกไมคละสี ทานจะเห็น
ส่ิงกอสรางเล็กๆ โบสถยุคไบเซนไทน มหาวิทยาลัยเกา บางสวนของประตู และ



 

 

กําแพงโบราณที่ยังหลงเหลืออยู ทานจะสนุกไปกับการชอปปم�งสินคาของท่ีระลึก
จากกรีซมากมาย พรอมผลิตภัณฑท่ีทําจากน้ํามันมะกอก (ผลผลิตที่มชีื่อเสียงที่สุด
ของกรีซ) อาทิเชน สบู ครีมทาผิว ครมีสระ/นวดผม เครื่องเงินและทองที่เปน
ลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมตางๆ อาทิ เคร่ืองปم�นดินเผา รูปปم�น
แกะสลัก ภาพวาดและอ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระใหทานเดินเลนเที่ยวชมจนถึงยาม
พลบค่ําตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ีวันที่หกหกของการเดินทาง      ของการเดินทาง            เอเธนส เอเธนส --  เดลฟ เดลฟ --  เอเธนสเอเธนส  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองเดลฟ (DELPHI) ซึ่งมภูีมิประเทศที่สวยงามมาก ในอดีต
เคยไดรับการขนานนามวาเปนศูนยกลางโลก
หรือ สะดือโลก NAVEL OF THE EARTH  
ปจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดย
องคการยูเนสโก  

เท่ียง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทาน เขาชมวิหารอพอลโล (TEMPLE OF 

APOLLO) ซึ่งถือวาเปนวิหารเทพแหงแสงสวาง การละครและดนตรี 
ต้ังอยู บนเนินเขา  พานาสซุส วิหารน้ีเปนหน่ึงในตัวแทนความ
ศรัทธาของชาวกรีกที่มตีอ เทพเจาในอดีต วิหารแหงน้ีคือท่ี
สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแหงแสงสวางผูใหคําพยากรณ
โชคชะตาชวีิต อันมีผลตอ
จิตใจของชาวกรีกทุกผูทุกนาม 

ชมโรงละครแหงเดลฟ ซึ่งเปรียบเสมือน
ศูนยรวมของชาวกรีกโบราณ ชมสเตเดียม
แหงเดลฟ (THE STADIUM) ที่คงสภาพไว
สมบูรณท่ีสุดในกรีก ..ชมพิพิธภัณฑเดลฟ (DELPHI MUSEUM) ทีร่วบรวม
ส่ิงของนาสนใจหลายอยาง อาทิ รูปปم�น นักแขงมา CHARIOTEER ซึ่งเปนรูปปم�น
ขอ  นักขับรถมาศึกท่ีขึน้ช่ือลือชาในการแขงขันกีฬาโอลิมเปยดแบบโบราณ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรือเทียบเทา  
 



 

 

วันท่ีเวันที่เจ็ดของการเดินทาง      จ็ดของการเดินทาง            เอเธนส เอเธนส --  อะราโชวา อะราโชวา --  คอรินท คอรินท --  เอเธนสเอเธนส  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองอะราโชวา (ARACHOVA) เมืองเล็กๆ ทางเหนือของ
ประเทศ ต้ังอยูสูงจากระดับน้ําทะเล  ประมาณ 940 เมตร 
บานเรือนสวนใหญสรางอยูบนเนินเขาพารนัสซอส (MOUNT 
PARNASSOS) เปนเ  มืองท่ีมช่ืีอเสียงเร่ืองสิ่งทอ พรม และ
ยังเปนเมืองที่เปนศูนยกลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียง เดินเลนชม
เมือง ถายรูป หรือเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมอืงของฝากตาม
อัธยาศัย เดินทางสู หมูบานอิเทีย (ITEA) เมืองเล็ก ๆ ท่ีต้ังอยู

ทางตอนใตของเขตโฟซิส (PHOCIS) ของประเทศ คนพบในป ค .ศ. 1830 แต
กลายเปนเมืองที่คอนขางมีช่ือเสียงในเวลาตอมาและยังเปนเมืองท่ีมีทาเรือท่ีคึกคัก
อีกประการหน่ึงอยูติดรมิอาวโครินเธียน… 

เท่ียง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานดินทางสู เมืองคอรินท (CORINTH) ชมคลองคอรินท (ISTHMUS OF 

CORINTH) เปนคลองที่เช่ือมตอระหวางอาวคอรินทและอาวซาโรนิกในทะเล
อีเจียน ต้ังอยูข้ันกลางกับฝم�งเพโลพอนนิส และแผนดินของ  
ประเทศ มีลักษณะเปนชองทางแคบๆ มีขนาดยาวประมาณ 
6.4 กิโลเมตร ลึก 8 เมตร ปจจุบันมีสะพานขาม  ระหวาง
แผนดิน และสามารถเดินทางมาท่ีน่ีโดยรถไฟ โดยคลองแหงน้ี
ยังใชเปนทางผานเรือโดยสาร มากมายอีกเชนกัน เปนคลองท่ี
ใชเวลาสรางรวมๆแลวกวา 2,000 ป ต้ังแตสมัยยุคกรีก

โบราณ แนวคิดน้ี เร่ิมตนขึ้นจากการที่ชาวกรกีตองการความสะดวกมากขึ้นในการ
เดินทางขามมหาสมุทรโดยไมตองออม ในชวงแรกมีผูคนมากมายตัดสินใจจะขุด
คลองน้ี แตเน่ืองจากเครื่องมือ และเทคโนโลยียังไมทันสมัยเพียงพอ การขุดคลอง
จึงยังไมสําเร็จ รวมถงึความเช่ือในเทพเจา ซึ่งชาวบานกลัวเทพเจาโพไซดอนจะ
พิโรธ ทําใหการขุดคลองถูกหยุดชะงักลงไป ตอมาเมื่อเร่ิมสรางใหมเงินทุนกลับไม
เพียงพอวนเวียนแบบน้ีมาหลายป จนกระท่ังป 1869 รัฐบาลไดจางบริษัทเอกชน
เร่ิมทําการขุดคลองจนสําเร็จในที่สุดในป 1893 ซึ่งต้ังแตสมัยโบราณจนการขุด
คลองสําเร็จ ผานอุปสรรคมากมายกวา 2,000 ป ปจจุบันคลองคอรนิทแสดงให
เห็นวาไดถูกใชประโยชนคุมคาแรงงาน และคาเงินทุนจริงๆ อิสระใหทานได
บันทึกภาพเปนท่ีระลึก…นําทานเดินทางกลับสู กรุงเอเธนส (ATHENS) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

ท่ีพัก  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ีแปดของการเดินทาง      วันที่แปดของการเดินทาง            เอเธนส เอเธนส --  ดูไบดูไบ  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทาน เขาชมอะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ่งต้ังอยูบนยอดเขาท่ี
สูงเดนในกรุงเอเธนส สถานที่สําคัญใน  ประวัติศาสตรของประเทศ
กรีซ กอนที่จะถึงทางเขา ACROPOLIS จะม ีTEMPLE OF 
ATHENA NIKE สรางขึ้นเพ่ือบูชาเทพีอธีนาในปาง NIKE (NIKE 
เปนภาษากรีกแปลวาชนะ) นครกรีกโบราณนิยมสรางอะโครโปลิส 
บนพ้ืนที่สูง โดยเปนที่ต้ังของพระราชวังและที่อยูของขาราชบริพาร 

ตลอดจนวิหารบชูาเทพเจา นครโบราณแหงน้ีตัง้อยูบนเนินเขาใจกลางนครหลวง 
สูง 61 เมตร โดยถูกสรางมากอนการสรางเมอืงเปนท่ีต้ังของ วิหารพาเธนอน 
(THE PARTHENON) เปนวิหารที่สรางขึน้เพ่ือบูชาเทพเจาเอธีนา สรางเม่ือป 
447 – 432 กอนคริสตกาล วิหารแหงน้ีสรางดวยหินออนทั้งหมด ความโดดเดน
ของวิหารแหงน้ีอยูท่ีเสาแบบดอริก ดานหนา 8 ตน และดานขาง 18 ตน รองรับ
มุมจั่วตาง ๆไดอยางกลมกลืน สถาปตยกรรมที่งดงามและสมบูรณท่ีสุดในยุค 
2,500 กวาปกอน วิหารยังถูกดัดแปลงเปนโบสถคริสตศาสนานิกายกรีกออรโธ
ดอกซ (GREEK ORTHODOX CHURCH) ในคริสตศตวรรษท่ี 6 และยังถูก
ดัดแปลงเปนสุเหราเมือ่ครั้งกรีกตกเปนเมอืงข้ึนของอิสลาม  
ชมวิหารอีเรคธีอุม (ERECHTHEION) เปนอนุสาวรียแหงอีเรคธีอุมในเทพนิยาย

กรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลกัหญิงสาว 6 คน 
ถูกลงโทษ ใหกลายเปนเสาหินคํ้ายันวิหาร ยังคงมีส่ิงกอสรางที่
เปนสาธารณะ  เชน โรงละคร หรือ โอเดียน, แทนบูชาเทพเจา
ซุสที่เพอกามุม, อะกอรา หรือยานชุมชนเชนเดียวกบัตลาด, 
สนามกีฬากลางแจง วหิารโพรไพเลีย (PROPYLAEA) วิหาร
แหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือบูชาเทพโพไซดอนและเทพีอะธีนา  

โดยสรางขึ้นในตําแหนงที่เทพท้ังคูมีการตอสูแยงชิงสิทธ์ิในการดูแลเมืองน้ี ดานทิศ
ใตมีชุดของเสาค้ําท้ังหกตนที่ออกแบบเปนรปูปم�นหญิงสาวสวมชุดกรกีโบราณใช
ศีรษะยืนค้ํายันอาคาร ปจจุบันเสาท้ังหกตนถกูแทนที่ดวยรูปจําลองเน่ืองจากของ
จริงถูกนําไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑเพ่ือป�องกันการเสียหายจากอากาศและ
สภาพแวดลอมภายนอก… 

17.55 น.  (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที ่EK210/EK384
  



 

 

  *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ : 0020-0305*.*.*. 
วันวันท่ีเกาที่เกาของการเดินทางของการเดินทาง              ประเทศไทยประเทศไทย  
12.05 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 
 
 
อัตราคาใชจาย  

วันท่ีเดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 
12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

24 พ.ย.-2 ธ.ค.//2-10 ธ.ค. 72,999.- 69,999.- 21,900.- 
 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยู 
ตอจะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสาํหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเครื่องปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึ้นหลายเทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการ
เปลี่ยนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก



 

 

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได 
**  
- เบ้ียประกันเริม่ตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเริม่ตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
6. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนัก 
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 



 

 

6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิป 60.- ยูโร / ทาน 
8. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (เน่ืองจากยื่นผานตัวแทนการยื่นจึงตองเสียคาบริการใหกับ

ตัวแทนการยื่น) (หาก 
สถานทูตไดกําหนดการย่ืนวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามี
คาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบเทาน้ัน) 

 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง มฉิะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วนั กอนวันเดินทางทุกกรณี เกบ็

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะ
ไดยืนยันกับสายการบนิและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบนิ หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / 



 

 

คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
คร้ังนึง) 
- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีท่ี
ทานยื่นวีซาแลว 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามดัจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 



 

 

ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกบัทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงนิใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํา
รองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 



 

 

โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกนั 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา

อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ท่ีน้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้ง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัท
ฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 



 

 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เริ่มงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมือ่ทาน
จองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดแูลคณะทัวรทั้งหมด 
 
 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตวัแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี
รับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคตดิตอเฉพาะพ้ืนที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมส่ิีงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความ
เหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วีซากรีซ 
 
ตองมาโชวตัวที่สถานทูตทุกทาน (ในกรณีท่ีไมมีวีซาเชงเกน) เพราะตองสแกนลายน้ิวมือ  
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง 
นอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ
เดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2.0 ซม. (ตาม

ภาพประกอบ) จํานวน 3  
ใบ (พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**Statement รายการเดินบัญชียอนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงิน
ในบัญชีข้ันต่ํา 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกนิ 7 
วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน)  
ช่ือ นามสกุล ตรงตามหนา PASSPOST (เจาของบัญชี) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และช่ือ-
นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต (ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใชทั้ง 2 
อยาง ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พี่นอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษ
เทาน้ัน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบาน **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝาก
ประจํา และบัญชียอดติดลบ* 
4. หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  



 

 

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ถามีการเปลี่ยน) กรณุาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสมัพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบตุรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทาน้ัน 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 


