
 

 

รหัสทัวร B2B2000071 
ทัวรกรีซ ซันโดรีนี พระอาทิตยตก 8 วัน 5 คืน (EK) 
เอเธนส | วิหารพารเธนอน | วิหารแหงเทพโพไซดอน | เกาะซานโตริน ี
ลองเรือทะเลสาบภูเขาไฟ | ประตูชัยเฮเดรียน 

 

 
 

     



 

 

  

 

 

 

  

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
23.30 

น. 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
 

วันที่ 2 ดูไบ – เอเธนส – จตัุรัสซินตักมา – ประตูชัยเฮเดรียน – เมืองเกาปลากา 
03.30 

น. 
ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 377 

06.55 
น. 

ถึงสนามบินดูไบ เพ่ือเวะเปลี่ยนเครื่อง   

10.50 
น. 

ออกเดินทางตอสูกรุงเอเธนส ประเทศกรีซ  โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 
209 

15.00 
น. 

ถึงสนามบินเอเธนส หลังผานตรวจคนเขาเมือง นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองนําทาน
เท่ียวชมเมืองเอเธนส (Athens) ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้ง
ของรัฐสภาแหงชาติ และอนุสรณทหารนิรนาม ใหทานแวะถายภาพบริเวณหนา
ทําเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเปนพระราชวังหลวง จากน้ันผานชมสนามกีฬาโอ
ลิมปค (Pan Athenaic Olympic) ในอดีตใชแขงกีฬาเมื่อ 400 ปกอนคริสตกาล 
ซึ่งไดรับการบูรณะขึ้นมาใหมและใชในการแขงขันกีฬาโอลิมปคเปนครั้งแรกในป ค.ศ.
1896 ถายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (Arch of Hadrian) และหอสมุดแหงชาติ 
ศูนยรวมของปราชญสมัยโบราณ นําทานเดินทางสู ยานเมืองเกาปลากา (Plaka) 
ยานเกาแกซึ่งตั้งอยูเชิงเขาอะโครโพลิส เคยเปนยานที่พบปะของเหลาบุบผาชน และ

 เส้นทางการเดนิทาง 
วนัที� 1. กรุงเทพฯ 
วนัที� 2. ดไูบ –เอเธนส ์– จตัรุสัซินตกัมา – ประตชูยัเฮเดรียน – เมืองเก่าปลากา้ 
วนัที� 3. อะโครโพลิส – วิหารพารเ์ธนอน – แหลมซูเนียน – วิหารแหง่เทพโพไซดอน 

วนัที� 4 เอเธนส ์– เกาะซานโตรนีิ – หาดเรดบีช – ชมพระอาทิตยต์ก ณ หมูบ่า้นเอีย 
วนัที� 5. ล่องเรือทะเลสาบภเูขาไฟ – ถนนโกลดส์ตรีท 
วนัที� 6. อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ถ่ายรูปตามอธัยาศยั – นั�งเรือเฟอรร์ี�สูก่รุงเอเธนส ์
วนัที� 7. เอเธนส ์– OUTLET – ดไูบ 
วนัที� 8. ดไูบ – กรุงเทพฯ  



 

 

นักคิดของกรีซในอดีต ปจจุบันไดเปนที่ตั้งของเหลาพิพิธภัณฑทางประวัติศาสตร และ
อารตแกลลอรี่มากมาย ถนนซอกซอยของยานน้ีมีขนาดเล็ก ปูดวยหินกอนคลายใน
อดีต บรรยากาศโดยรอบของยานปลากาจะทําใหทานยอนระลึกไปถึงเอเธนสในอดีต 
ที่มีบานเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตลนีโอคลาสสิก 
พรอมดอกไมคละสี ทานจะเห็นสิ่งกอสรางเล็กๆ โบสถยุคไบเซนไทน มหาวิทยาลัยเกา 
บางสวนของประตู และกําแพงโบราณที่ยังหลงเหลืออยู ทานจะสนุกไปกับการชอปปم�ง
สินคาของที่ระลึกจากกรีซมากมาย พรอมผลิตภัณฑที่ทําจากน้ํามันมะกอก (ผลผลิตที่
มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ) อาทิเชน สบู ครีมทาผิว ครีมสระ/นวดผม เครื่องเงินและทอง
ที่เปนลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมตางๆ อาทิ เครื่องปم�นดินเผา รูปปم�น
แกะสลัก ภาพวาดและอ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระใหทาน เดินเลนเท่ียวชมจนถึงยามพลบ
คํ่าตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 อะโครโพลิส – วิหารพารเธนอน – แหลมซูเนียน – วิหารแหงเทพโพไซดอน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูอะโครโพลิส (Acropolis) นําทานเขาชมวิหารพารเธนอน 

(Parthenon) วิหารที่สรางขึ้นเมื่อ 400 ป กอนคริสตกาลเพื่อเปนการเฉลิมฉลอง
เทพีอธีนา (Athena) ในฐานะเปนเทพีผูพิทักษกรุงเอเธนส สัมผัสความยิ่งใหญ
อลังการของวิหารที่สรางดวยหินออนทั้งหลัง ภายในวิหารมีรูปปم�นเทพีอธีนา ซึ่งมี
ความสูงถึง 12 เมตร ปจจุบันวิหารแหงน้ี ไดรับการยกยองวาเปนสถาปตยกรรมชิ้น
เอกของโลกที่สรางขึ้นในยุคคลาสสิก ที่งดงาม และสมบูรณที่สุดในโลก 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางสูแหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพ่ือนําทานชมวิหารแหงเทพโพ
ไซดอน (Temple of Poseidon) หรือเทพเนปจูน เทพแหงมหาสมุทรหรือทอง
ทะเล หน่ึงในวิหารที่เล่ืองชื่อที่สุดของกรีซ วิหารแหงน้ีตั้งอยูตรงปลายหนาผา สรางขึ้น
เม่ือ 400 ปกอนคริสตกาล ในอดีตชาวกรีกที่จะตองเดินเรือสูทะเลใหญและจะตองมา
บวงสรวงขอพรใหเดินทางปลอดภัย ศิลปะ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 เอเธนส – เกาะซานโตรินี – หาดเรดบีช – ชมพระอาทิตยตก ณ หมูบานเอีย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางดวยเรือเฟอรรี่เพื่อมุงหนาสูเกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะซึ่ง

งดงามดั่งสรวงสวรรค เกาะแหงน้ีมีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 ก.ม. มีชื่อเสียง
โดงดังเปนอันดับ 1 ในหมูเกาะคิคลาดีส (Cyclades) มีชาวกรีกอาศัยอยูบนเกาะ
เพียงหมื่นกวาคน งดงามโรแมนติก ดวยกลุมบานเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา 
ยอดโบสถทรงโดมรายลอมรอบดวยสีฟ�าสดจากทุกทิศประตูหนาตาง งดงามดั่งภาพใน
โปสการดทองเท่ียว เกาะแหงความมหัศจรรยนาเหลือเช่ือระหวางมนุษยกับธรรมชาติ 
วิถีชีวิตคนพื้นเมืองซึ่งสรางบานบนเกาะภูเขาไฟ 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บาย นําทานสัมผัสมหัศจรรยความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี ที่ไมเพียงมีแต
หาดทรายสีขาวงดงาม และยังมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเปนสีดําของ หาดเรดบีช 
(RedBeach) หาดแหงน้ีตั้งอยูในบริเวณอะโครติริ (Akrotiri) เขตโบราณคดีอัน
เกาแกตํานานแหงทฤษฎีแอตแลนตีสอาณาจักรที่ ไมมีตัวตนของเพลโต เปน
โบราณสถานที่โดดเดนที่สุดบนเกาะแหงน้ี ที่มีการพบหลักฐานวามีคนพักอาศัยตั้งแต
ปลายยุคหินใหม ราว 4,000 ปกอนคริสตกาล จนถึงชวงตนของยุคสําริด นําทาน
เดินทางสู Perissa Beach เปนหาดที่มีจุดเดนคือถูกปกคลุมดวยหินกรวดสีดําทํา
ใหดูเเปลกตากวาหาดทรายที่เราเคยเห็นทั่วไประหวางทางทานจะพบกับเเปลงไรองุน
โดยองุนที่น่ีจะปลูกเปนพุมเตี้ยๆเพราะลมเเรงเเละที่น่ีจะไมมีการรดน้ําเพราะหมอก
ยามเชาใหความชุมชื้นเพียงพอตอตนไมอยูเเลว นําทานชมหมูบาน Pyrgos ซึ่งเปน
หมูบานที่คนทองถิ่นเดิมของชาวซานโตริน่ีอยูอาศัยกัน และนําทาน แวะชิมไวนที่ 
Santo Winery ที่น่ีมีไวนใหทานเลือกชิมหลากหลายราคาไมเเพงเเถมรสชาตินุมลิ้น
ที่ไมควรพลาดลิ้มลองและควรคาแกการนํากลับไปเปนของฝากอีกดวย จนไดเวลาอัน
สมควร นําทานสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของการชมพระอาทิตยตกที่ เอีย (OIA) 
จุดชมพระอาทิตยตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระใหชมภาพพระอาทิตยสีแสงสด ร้ิวสี
แดงเจือสีมวงสมของทองฟ�าเหนือทองทะเลสีฟ�าครามสุดลูกหูลูกตา ความงามเกินกวา
คําบรรยายใดๆ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม SANTORINI PALACE หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่ 5 ลองเรือทะเลสาบภูเขาไฟ – ถนนโกลดสตรีท 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานขึ้นรถเคเบิ้ลคาร ชมความงามของเกาะจากมุมสูงและเกาแกของชาวกรีกลง
จากเขา นําทานสัมผัสประสบการณสนุกสนานโดยเลือกนั่งลา (Donky) พาหนะที่
โดงดัง นําทานลองเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano) ที่สวยงาม
แปลกตา อันเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิด และการยุบตัวของเกาะ เรือจะ
นําทานสู บริเวณบอน้ําพุรอนเพื่อไดใหสัมผัสความงามของน้ําทะเลสีฟ�าสดเหลือบ
ทองแดงแปลกตาดวยแรกํามะถัน อิสระใหทานไดเดินเที่ยวบริเวณรอบทะเลสาบ เพื่อ
ถายรูปบานเชิงเขาอันสวยงามของเกาะซานโตรินีจากจุดชมวิวที่ดีที่สุด จนไดเวลาอัน
สมควร จากนั้นนําทานลองเรือกลับสูเกาะซานโตริน่ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย อิสระใหทานเดินชมถนน VIA D’ORO (Gold Street) ตลอดสองขางทาง ที่เรียง

รายไป ดวยรานคาของที่ระลึกของกรีซ ทั้งนาฬิกา, เครื่องประดับ, สรอยคอของ
ตกแตงบานตางๆมากมาย เดินลัดเลาะไป ตามตรอกซอกซอย ทานจะพบกับความ
นารักของรานคาตางๆผนวกกบัความงดงามของทศันียภาพภูเขาและทะเลแหงเมืองฟ
รา หรือแวะน่ังดื่มกาแฟพรอมละเลียดความงามของธรรมชาติอันนาทึ่ง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม SANTORINI PALACE หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 อิสระใหทานไดเดินเลนถายรูปตามอัธยาศัย – นั่งเรือเฟอรรี่สูกรุงเอเธนส 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิสระใหทานไดพักผอนอริยาบท สัมผัสบรรยากาศอันงดงามของเกาะสวรรคและ

แสนบริสุทธิ์ท่ีเปนที่นิยมของคนทั่วโลกแบบเต็มตามใจทานตองการ 
กลางวัน รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บาย นําทานน่ังเรือเฟอรรี่สูกรุงเอเธนส (Athens) (ใชเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง) (ในกรณ่ี
ที่เรือดวนเต็มทางบริษัทจะปรับไปนั่งเรือโดยสารปกติแทนซึ่งจะใชเวลาประมาณ 
8-9 ช่ัวโมง) 

คํ่า รับประทานอาหรคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

วันที่ 7 เอเธนส – OUTLET – ดูไบ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู McArthurGlen Athens Outlet ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�ง
สิ น ค า แ บ รน ด เน ม ม าก ม าย  อ าทิ  เช น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 
BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําเดินทางสู สนามบินเอเธนส เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 

และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
18.05 

น. 
ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่  EK 210 

23.35 
น. 

ถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง  
  

วันที่ 8  ดูไบ – กรุงเทพฯ  
02.50 

น. ออกเดินทางสูสนามบินกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่  EK 384 

 **คณะเดินทางวันที่ 08 มิ.ย. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 02.50 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 12.30 น.** 

12.15 น. คณะเดินทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
********************************************************************************************

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



 

 

ราคาแนะนําเพียง  
GREECE SANTORINI’S SUNSET 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

09 – 16 เม.ย. 63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 47,400.
- 14,900.- 

25 เม.ย. – 02 
พ.ย. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 49,900.

- 14,900.- 

18 – 25 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 46,900.
- 14,900.- 

08 – 15 มิ.ย. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 49,900.
- 17,900.- 

25 ก.ค. – 01 ส.ค. 
63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 51,400.- 19,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรยีมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนต 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศกรีซ (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกบัสถานทูต ในวันยื่นวีซา 

จํานวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน



 

 

ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

6. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู  (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน  / 3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (กรีซ) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานบัจากวนัย่ืนประมาณ 15 วันทําการ  

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวซีา  
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และ

สําเนา 1 ชุด 
ติวีซา ไมสามารถดึงหนังสอืเดินทางออกมาได 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกบัการย่ืนขอวีซาในอดตี 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา
อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซา
จะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอ
วีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรต
ตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว

เทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอน
แทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง 
3.1  กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป  สวนตัว
ของผูเดินทาง ถายสําเนา ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในสมุดบัญชี อัพเดทไมเกิน 20 วัน กอนวันยื่นวีซา  และบัญชีตองมีครบทุกเดือน  ใน
กรณีที่มีไมครบ 6 เดือน ใหขอเปน STATEMENT พรอมทําจดหมายชี้แจง         
3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเปนเลมใหม ใหทานถายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเลม (ทั้งเลมเกา –เลมใหม) 



 

 

3.3  หนังสอืรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตองสะกดช่ือ-สกุล ใหตรงตามหนา
พาสปอรต ออกมาไมเกิน 1 เดือน หลังจากธนาคารออกให  ตองเปนบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพยในขอ 
3.1 
3.4 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
     3.4.1 ตองทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุช่ือ
เจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต และบุคคลที่เจาของ
บัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร
ลวงหนา โดยใชเวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน ออกมาไมเกิน 1 เดือน หลังจากธนาคารออกให 
     3.4.2 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ของบุคคลที่ออกคาใชจายให 
     3.4.3 เอกสารพิสูจนความสัมพันธ จะตองเปนผูที่สามารถพิสูจนความสัมพันธกันไดเทาน้ัน ดังน้ี สูติบัตร
(กรณีเปนพอ แม ลูก)เทานัน้ สมรส(กรณีสาม-ีภรรยา) 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทนุ และสลากออมสิน** 

 
4. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไม

เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนด

ที่ดิน เปนตน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

        - นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

          - กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 



 

 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)  

6. กรณีที่ผูเยาวอายุตํ่ากวา 20 ป  
6.1 ขอสูตบิัตรตวัจริง และ สําเนา 1 ชุด 
6.2 ใบยินยอมใหผูเยาวเดินทางไปตางประเทศ โดยมีการรับรองคาใชจายและชดเชยคาเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น โดยคัดจากอาํเภอตนสังกัด (ถึงแมจะเดินทางไปกบับิดา – มารดา) 
6.3 ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ตวัจริง และ สาํเนา 1 ชุด (หากเคยมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล) 
6.4 กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบดิา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสอืระบุยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา  
***หมายเหต:ุ กรณีผูเยาว เอกสารทั้งหมดตองแปลเปนภาษาอังกฤษโดยกระทรวงตางประเทศ พรอมตรา

ประทับเทานั้น โดยผูเดินทางตองรับผิดชอบคาแปลเอกสารตามจริง**** 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทาน้ัน 



 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติม 
ไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศกรีซ 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
ช่ือ – นามสกลุ ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………… 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดอืน / ป (ค.ศ.) เกิด………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด………………………………………………………………………………………… 
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………… 
7. สญัชาตปิจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                       แตงงาน                แตงงานไมจด
ทะเบียน 
                                      หยา                                แยกกันอยู                       หมาย 
                                            อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 
10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมอีํานาจ
ปกครอง/ดูแลผูเยาว ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
11. ที่อยู / อีเมลของผูขอ 
……………………………………………………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท
.................................................................................................................................................... 
12. อาชีพปจจบุัน
......................................................................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ่ยู



 

 

 

ของสถาบันศึกษา 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
                  ไมเคย 
     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่........................................ ถึงวันที.่............................................. 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)................................................ 
 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
        ไมเคย                              เคย  (เหตุผลในการ
ปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
    ตัวผูขอวีซาเอง                   มีผูอื่นออกให(เจาบาน/บริษัท/
องคกร)  

          อื่นๆ (โปรดระบุ)   
สิ่งที่ชวยในการดาํรงชีพ     สิ่งที่ชวยในการดาํรงชีพ 
 เงินสด       
 เช็คเดินทาง      เงินสด 
 บัตรเครดิต     ที่พักที่มีผูจัดหาให 
 ชําระคาที่พักลวงหนาแลว     คาใชจายทัง้หมดระหวางพํานักมีผูออก
ให 
 ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
 อื่นๆ (โปรดระบุ)      อื่นๆ (โปรดระบุ)  
  

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้

บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 


