
 

 

รหัสทัวร FNT2000394 
ทัวรกรีซ เอเธนส ฟรา ดินแดนเทพนิยาย 9วัน 6คืน (EK) 
แหลมซูเน่ียน – เอเธนส - เกาะซานโตริน่ี – เพอรริสซา (PERRISSA BEACH) หรือหาดทรายดํา – ฟรา – 
เดลฟ - อะราโชวา – คอรินท 
 

  



 

 

กําหนดการเดินทางกําหนดการเดินทาง  
  
วันวันแรกแรก              สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ  
 
23.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 

เคานเตอร T ประตู 9 โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) พบกับเจาหนาที่บริษัทฯ คอย
อานวยความสะดวก 

 
วันวันท่ีสองที่สอง          สนามบนิสุวรรณภูสนามบินสุวรรณภูม ิม ิ--  เอเอเธนส เธนส --  แหลมซูเน่ียน แหลมซูเน่ียน --  เอเธนสเอเธนส  
 
03.30 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางสู กรุงเอเธนส ประเทศกรีซ โดย สายการบินเอมิเรตส (EK) 

เท่ียวบินที่ EK377/EK209 
*.แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ 0715-1050 *. 

14.00 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง กรุงเอเธนส (ATHENS) ประเทศกรีซ (GREECE) ศูนย
รวมของเหลามรดกทางวัฒนธรรมยคุคลาสสิก อนุสาวรียโบราณ 
และงานศิลปะที่มีช่ือเสียงมากท่ีสุด และยังคงหลงเหลืออยูเปน
จํานวนมาก ซึ่งบางแหงก็ไดรบัการทํานุบํารุงรักษาไวเปนอยางดี 
…หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว... 
 จากน้ันทําทานออกเดินทางสู แหลมซูเน่ียน (CAPE 

SOUNION) ต้ังอยูในเขตอาวซาโรนิค ตลอดริมฝم�งขางทางทานไดสัมผัสกับ
บรรยากาศรมิชายหาดกายฟาดา ซ่ึงเปนแหลง
ทองเที่ยวทางทะเลทางตอนใต …เพ่ือนําทาน ชม
วิหารแหงเทพโพไซดอน (TEMPLE OF 
POSEIDON) หรือเทพเนปจูน เทพแหงมหาสมุทร 
เทพเจาแหงทองทะเล ซึ่งคอยปกป�องพิทักษ
มหาสมุทรวิหารแหงน้ี ต้ังอยูปลายหนาผาในจุดที่
สัมผัสความงดงามของทะเลอีเจ้ียน และหมูเกาะตางๆ ไดดีที่สุด สรางข้ึนเมื่อ 444 ป
กอนคริสตกาล ปจจบัุนมีอายุกวา 2,000 ป ในอดีตชาวกรีกที่จะตองเดินเรือสูทะเล



 

 

ใหญและจะตองมาบวงสรวงขอพรใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ ณ ท่ีน่ี …นําทานกลับสู 
กรุงเอเธนส (ATHENS) 
นําทาน ชมเมืองกรุงเอเธนส เมืองหลวงและ
เมืองที่ใหญท่ีสุดของประเทศกรีซ ซึ่งใชช่ือ
ตามเทพเจาอาธีนาในปุราณวิทยาของกรีก
โบราณ มีประวติัมายาวนานต้ังแต 1,000 
ปกอน  

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

ผานชมสนามกีฬาแพนเอเธียเนียน (PAN ATHENAIC 
OLYMPIC) ในอดีตชาวกรีกโบราณเคย ใชแขงกีฬา  เมื่อ 400 ป
กอนคริสตกาล ซึ่งไดรบัการ
บูรณะข้ึนมาใหม และใชในการ
แขงขันกีฬาโอลิมปกเปนครั้ง

แรกในปค.ศ.1896 สนามหินออนรูปเกือกมาที่
สรางโดยจักรพรรดิเฮรอด อัตตคุิส ใน ค.ศ.143 
และบูรณะใหมใน ป ค.ศ.1896 เพ่ือใชเปนท่ีจัดการแขงขันกีฬาโอลมิปกสมัยใหม 
ถายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (HADRIAN’S ARCH) และหอสมุดแหงชาติ ศูนย
รวมของปราชญสมัยโบราณ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันท่ีสามวันที่สาม          เอเธนส เอเธนส --  เกาะซานโตริน่ี เกาะซานโตริน่ี --  พระราอาทิตยตกท่ีเอียพระราอาทิตยตกท่ีเอีย  
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

จากน้ันนําทานออกเดินทางสู ทาเรือเพ่ือเดินทางสู เกาะซานโตริน่ี (SANTORINI) 
โดยเรือเฟอรรี่ ชมความงดงาม
ของทองทะเล  

......... น.      เดินทางถงึ เกาะซานโตรน่ีิ 
(SANTORINI) เกาะในฝนท่ี
งดงามด่ังสรวงสวรรค เกาะแหง
น้ีมีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 ก.ม. มช่ืีอเสียงโดงดังเปนอันดับ 1 ในหมูเกาะ
ไคคลาดีส (CYCLADES) ไดรับการยกยองใหเปน ราชินีแหงเมดิเตอรเรเนียน 
งดงามโรแมนติก ดวยกลุมบานเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา ยอดโบสถทรงโดม
รายลอมรอบดวยสีฟ�าสดจากทุกทิศประตูหนาตาง งดงามด่ังภาพในโปสการด
ทองเที่ยว เกาะแหงความมหัศจรรยนาเหลือเช่ือระหวางมนุษยกับธรรมชาติ วถิีชีวิต
คนพื้นเมืองซึ่งสรางบานบนเกาะภูเขาไฟ (ปจจุบันยังคงปลอยกาซและไอน้ําท่ีมี
อุณหภูมิถึง 80 องศา)…. 

เท่ียง          อิสระอาหารกลางวัน 
บาย นําทาน ชมหมูบาน PYRGOD ตัวหมูบาน

ต้ังอยูบนเชิงหนาผา เปนหมูบานท่ีคนทองถิ่น 
เดิมของชาวซานโตริน่ีอยูอาศัยกัน ..ชมหาด

เพอรริสซา (PERRISSA BEACH) หรือหาดทรายดํา 
(BLACK BEACH) หาดที่มีจุดเดน คือถูกปกคลุมดวยหินกรวด
สีดํา จากเถาลาวาของภูเขาไฟท่ีเคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต 
ทานจะไดเพลิดเพลิน  กับทัศนียภาพของหาดทีตั่ดน้ําทะเลสีฟ�า
ท่ีเรียกวา (KAMARI BEACH)  

นําทาน มุงสูตอนเหนือของเกาะ เพ่ือนําทานสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก ของการ
ชมพระอาทิตยตกที่เอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตยตกดนิที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให



 

 

ชมภาพพระอาทิตยสีแสงสด ร้ิวสีแดงเจือสีมวง สมของทองฟ�าเหนือทองทะเลสีฟ�า
ครามสุดลูกหูลูกตา ความงามเกินกวาคําบรรยายใดๆ 

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

นําทานเดินทางขึ้นสูหนาผาโดย เคเบิ้ลคาร สู เมืองฟรา (FIRA TOWN)  
เมืองหลวงของเกาะซานโตริน่ี  
ศูนยกลางความทันสมัยของเกาะ 
สรางข้ึนใหมในศตวรรษที่ 19 
แทนศูนยกลางเกาที่โดนแผนดิน 
ไหว ทําลาย มีความสวยงาม

ของบานที่เปนสีขาวและฟ�าน้ําทะเล ....จากน้ันใหทานไดสัมผัส
ประสบการณสนุกสนาน  โดยเลือกน่ังลา (DONKEY) (ราคาไม
รวมในรายการทัวร) พาหนะที่โดงดังและเกาแกในการใชเดินทางใน
เมืองซานโตริน่ี ท่ีมีบันไดกวา 500 ข้ัน และเปนทางเดินที่สะดวก
ปลอดภัยในเวลาเพียง 20 นาท…ีพาหนะที่โดงดังและเกาแกของ

ชาวกรกีลงจากเขา ... นําทาน ชมความงามของเกาะจากมุมสูงกับสถาปตยกรรมการ
กอสราง ลานระเบียงและสีสันของอาคารบานเรือน ถนนเล็กๆ ท่ีเต็มไปดวยรานคา ร  
านอาหารตางๆ ต้ังตระหงานเรียงรายไปตามผาสูง …ชมความสวยงามของบานที่เปน
สีขาว และฟ�าน้ําทะเล ชมยานการคาของเมือง...อิสระใหทานไดพักผอนอยางแทจริง
กับบรรยากาศของเกาะสวรรคแหงน้ี เลือกซือ้สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก
มากมาย…. 

เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทาน ลองเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ 

(SANTORINI VOLCANO)  



 

 

                ท่ีสวยงามแปลกตา อันเกดิจากการ  ระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิดและการยุบตัวของ
เกาะ เรือจะนําทานสู บริเวณบอน้ําพุรอน (HOT SPRINGS) *.*.*. หากตองการลง
ไปสัมผัสกับอุณหภูมิควรเตรียมผาเช็ดตัวและชุดวายน้ําไปดวย *.*.*. เพื่อไดใหสัมผัส
ความงามของน้ําทะเลสีฟ�าสดเหลือบทองแดงแปลกตาดวยแรกํามะถัน ....อิสระให
ทานไดเดินเที่ยวบริเวณรอบทะเลสาบ เพื่อถายรูปบานเชิงเขาอันสวยงามของเกาะ
ซานโตรินีจากจดุชมวิวที่ดีท่ีสุด… 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  EL GRECO HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีหาวันที่หา              เกาะซานโตริน่ี เกาะซานโตริน่ี --  เอเธนสเอเธนส    
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
....... น.        ออกเดินทางสู กรุงเอเธนส (ATHENS) โดยเท่ียวบินภายในประเทศ 
....... น.        เดินทางถึง กรุงเอเธนส (ATHENS) 
เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูตัวเมือง กรุงเอเธนส (ATHENS) ชมยานเมืองเกาปลากา (PLAKA) 

ยานเกาแกซึ่งต้ังอยูเชิงเขาอโครโปลิส เคยเปนยานท่ีพบปะของเหลา
บุบผาชน และนักคิดของกรีซในอดีต ปจจุบันไดเปนที่ต้ังของเหลา
พิพิธภัณฑทางประวัติศาสตร และอารตแกลลอรี่มากมาย ถนนซอก
ซอยของยานน้ีมีขนาดเล็ก ปดูวยหินกอน  คลายในอดีต บรรยากาศ
โดยรอบของยานปลากาจะทําใหทานยอนระลึกไปถึงเอเธนสในอดีต 

ท่ีมีบานเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มรีะเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตลนีโอคลาสิค พรอม
ดอกไมคละสี ทานจะเห็นสิ่งกอสรางเล็กๆ โบสถยุคไบเซนไทน มหาวิทยาลัยเกา 
บางสวนของประตู และกําแพงโบราณท่ียังหลงเหลืออยู ทานจะสนุกไปกบัการชอปปم�ง
สินคาของที่ระลึกจากกรีซมากมาย พรอมผลิตภัณฑท่ีทําจากน้ํามันมะกอก (ผลผลิตที่
มีช่ือเสียงที่สุดของกรีซ) อาทิเชน สบู ครีมทาผิว ครมีสระ/นวดผม เครื่องเงินและทอง
ท่ีเปนลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมตางๆ อาทิ เครื่องปم�นดินเผา รูปปم�น
แกะสลัก ภาพวาดและอ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระใหทานเดินเลนเที่ยวชมจนถึงยามพลบ
ค่ําตามอัธยาศัย 



 

 

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

นําทานเดินทางสู เมืองเดลฟ (DELPHI) ซึ่งมภูีมิประเทศที่สวยงามมาก ในอดีตเคย
ไดรับการขนานนามวาเปนศูนยกลางโลกหรือ 
สะดือโลก NAVEL OF THE EARTH  
ปจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดย
องคการยูเนสโก  

เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทาน เขาชมวิหารอพอลโล (TEMPLE OF APOLLO) ซึ่งถือวาเปนวิหารเทพแหง

แสงสวาง การละครและดนตรี ต้ังอยู บนเนินเขา  พานาสซุส วิหารน้ี
เปนหน่ึงในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรกีที่มีตอ เทพเจาในอดีต 
วิหารแหงน้ีคือท่ีสักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแหงแสงสวางผูใหคํา
พยากรณโชคชะตาชีวติ อันมีผล
ตอจิตใจของชาวกรีกทุกผูทุกนาม 

ชมโรงละครแหงเดลฟ ซึ่งเปรียบเสมือนศูนยรวม
ของชาวกรีกโบราณ ชมสเตเดียมแหงเดลฟ 
(THE STADIUM) ท่ีคงสภาพไวสมบูรณท่ีสุดใน
กรีก ..ชมพิพิธภัณฑเดลฟ (DELPHI MUSEUM) ท่ีรวบรวมสิ่งของนาสนใจหลาย
อยาง อาทิ รูปปم�น นักแขงมา CHARIOTEER ซึ่งเปนรูปปم�นขอ  นักขับรถมาศึกที่ข้ึน
ช่ือลือชาในการแขงขันกีฬาโอลิมเปยดแบบโบราณ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรือเทียบเทา  
 
 



 

 

วันท่ีเจ็ดวันที่เจ็ด              เอเธเอเธนส นส --  อะราโชวา อะราโชวา --  คอรินท คอรินท --  เอเธนสเอเธนส  
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองอะราโชวา (ARACHOVA) เมืองเล็กๆ ทางเหนือของประเทศ 
ต้ังอยูสูงจากระดับน้ําทะเล  ประมาณ 940 เมตร บานเรือนสวน
ใหญสรางอยูบนเนินเขาพารนัสซอส (MOUNT PARNASSOS) 
เปนเ  มืองท่ีมช่ืีอเสียงเร่ืองสิ่งทอ พรม และยังเปนเมืองท่ีเปน
ศูนยกลางกีฬาสกีที่มีช่ือเสียง เดินเลนชมเมือง ถายรูป หรือเลือก
ซื้อสินคาพื้นเมืองของฝากตามอัธยาศัย เดินทางสู หมูบานอิเทีย 

(ITEA) เมืองเล็ก ๆ ทีต้ั่งอยูทางตอนใตของเขตโฟซิส (PHOCIS) ของประเทศ 
คนพบในป ค .ศ. 1830 แตกลายเปนเมืองท่ีคอนขางมีช่ือเสียงในเวลาตอมาและยัง
เปนเมืองที่มีทาเรือที่คึกคักอีกประการหน่ึงอยูติดริมอาวโครินเธียน… 

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

CORINTH) เปนคลองที่เช่ือมตอระหวางอาวคอรินทและอาวซาโรนิกในทะเลอีเจียน 
ต้ังอยูขั้นกลางกับฝم�งเพโลพอนนิส และแผนดินของ  ประเทศ มี
ลักษณะเปนชองทางแคบๆ มีขนาดยาวประมาณ 6.4 กิโลเมตร 
ลึก 8 เมตร ปจจบัุนมสีะพานขาม  ระหวางแผนดิน และสามารถ
เดินทางมาท่ีน่ีโดยรถไฟ โดยคลองแหงน้ียังใชเปนทางผานเรือ
โดยสาร มากมายอีกเชนกัน เปนคลองที่ใชเวลาสรางรวมๆแลว

กวา 2,000 ป ต้ังแตสมัยยุคกรีกโบราณ แนวคิดนี ้เร่ิมตนขึ้นจากการที่ชาวกรีก
ตองการความสะดวกมากข้ึนในการเดินทางขามมหาสมุทรโดยไมตองออม ในชวง
แรกมีผูคนมากมายตัดสินใจจะขุดคลองน้ี แตเน่ืองจากเครื่องมือ และเทคโนโลยียังไม
ทันสมัยเพียงพอ การขุดคลองจึงยังไมสําเร็จ รวมถึงความเชื่อในเทพเจา ซึ่งชาวบาน
กลัวเทพเจาโพไซดอนจะพิโรธ ทําใหการขุดคลองถูกหยุดชะงกัลงไป ตอมาเมื่อเริ่ม
สรางใหมเงินทุนกลับไมเพียงพอวนเวียนแบบน้ีมาหลายป จนกระทั่งป 1869 รัฐบาล
ไดจางบริษัทเอกชนเริม่ทําการขุดคลองจนสําเร็จในที่สุดในป 1893 ซึ่งต้ังแตสมัย
โบราณจนการขุดคลองสําเร็จ ผานอุปสรรคมากมายกวา 2,000 ป ปจจุบันคลองคอ



 

 

รินทแสดงใหเห็นวาไดถูกใชประโยชนคุมคาแรงงาน และคาเงินทุนจริงๆ อิสระใหทาน
ไดบันทึกภาพเปนท่ีระลึก…นําทานเดินทางกลับสู กรุงเอเธนส (ATHENS) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีแปดวันที่แปด          เอเธนส เอเธนส --  ดูไบดูไบ  
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทาน เขาชมอะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ่งต้ังอยูบนยอดเขาท่ีสูง
เดนในกรุงเอเธนส สถานท่ีสําคัญใน  ประวติัศาสตรของประเทศ
กรีซ กอนที่จะถึงทางเขา ACROPOLIS จะม ีTEMPLE OF 
ATHENA NIKE สรางขึ้นเพ่ือบูชาเทพีอธีนาในปาง NIKE (NIKE 
เปนภาษากรีกแปลวาชนะ) นครกรีกโบราณนิยมสรางอะโครโปลิส บน

พ้ืนท่ีสูง โดยเปนท่ีต้ังของพระราชวังและที่อยูของขาราชบริพาร ตลอดจนวิหารบูชา
เทพเจา นครโบราณแหงน้ีต้ังอยูบนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูก
สรางมากอนการสรางเมืองเปนที่ต้ังของ วิหารพาเธนอน (THE PARTHENON) 
เปนวิหารท่ีสรางขึ้นเพ่ือบูชาเทพเจาเอธีนา สรางเมื่อป 447 – 432 กอนคริสตกาล 
วิหารแหงน้ีสรางดวยหินออนทั้งหมด ความโดดเดนของวิหารแหงน้ีอยูที่เสาแบบด
อริก ดานหนา 8 ตน และดานขาง 18 ตน รองรับมุมจ่ัวตาง ๆไดอยางกลมกลืน 
สถาปตยกรรมที่งดงามและสมบูรณทีสุ่ดในยุค 2,500 กวาปกอน วหิารยังถูก
ดัดแปลงเปนโบสถคริสตศาสนานิกายกรีกออรโธดอกซ (GREEK ORTHODOX 
CHURCH) ในคริสตศตวรรษที่ 6 และยังถูกดัดแปลงเปนสุเหราเม่ือครั้งกรีกตกเปน
เมืองขึ้นของอิสลาม  
ชมวิหารอีเรคธีอุม (ERECHTHEION) เปนอนุสาวรียแหงอีเรคธีอุมในเทพนิยายกรีก

เม่ือสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูก
ลงโทษ ใหกลายเปนเสาหินคํ้ายันวิหาร ยังคงมีสิ่งกอสรางที่เปน
สาธารณะ  เชน โรงละคร หรือ โอเดียน, แทนบูชาเทพเจาซุสที่เพอ
กามุม, อะกอรา หรือยานชุมชนเชนเดียวกบัตลาด, สนามกีฬา



 

 

กลางแจง วิหารโพรไพเลีย (PROPYLAEA) วิหารแหงน้ีสรางขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซ
ดอนและเทพีอะธีนา  
โดยสรางขึ้นในตําแหนงที่เทพท้ังคูมีการตอสูแยงชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองน้ี ดานทิศใต
มีชุดของเสาค้ําท้ังหกตนที่ออกแบบเปนรูปปم�นหญิงสาวสวมชุดกรกีโบราณใชศีรษะยืน
ค้ํายันอาคาร ปจจบุันเสาทั้งหกตนถูกแทนที่ดวยรูปจําลองเน่ืองจากของจริงถูกนําไป
เก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑเพ่ือป�องกันการเสียหายจากอากาศและสภาพแวดลอม
ภายนอก… 

23.00 น.   (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK104/EK370    
  *.แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ : 0445-0845*. 
 
วันวันท่ีเกาที่เกา          ประเทศไทยประเทศไทย  
 
18.05 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 
 

*.*.*. @@ *.*.*. 
 

 อัตราคาใชจาย   

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 

12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

3-11 เม.ย. 
24 เม.ย. – 2 พ.ค. 69,900.- 67,999.- 15,000.- 

 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ใน

กรณีมีความประสงคอยู 
ตอจะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสาํหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 



 

 

3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะ

ไมมีเครื่องปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับข้ึนหลายเทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยน
ยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา
เขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไม
สามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยก
หองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  
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 , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

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

เดินทาง, 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 ฯลฯคาอาหารและ

เครื่องดื่มส่ังพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิป 60.- ยูโร / ทาน 
8. คาวีซากรีซ 4,000.- บาท (กรณีที่สถานทูตแจงคิวในการยื่นวีซา ลูกคาไมสามารถปฏเิสธเล่ือน

วันยื่นได) 
 

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 



 

 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจาก

วันจอง มฉิะน้ันทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบรษิัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองท่ีเขาพัก 
เชน กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

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

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะไดยืนยนักับ
สายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบรษิัท
ตางประเทศ)) 
- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร

หรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบรกิารย่ืน
วีซา / คามัดจําต๋ัวเครือ่งบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตาง
กรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 
- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการบิน

ใหระบุขอความตามเงือ่นไขสายการบินนั้น ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่
ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีท่ีทานยื่นวีซาแลว  
 



 

 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรบัผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเทีย่ว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วนักอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามดัจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วใน
กรณีท่ีเคร่ืองบนิมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใชผู
ท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกบัทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม
วาเหตุผลใดๆตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 

เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
ของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารอง
ใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกนั 



 

 

 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี
ซา จะอยูในดุลพินิจของ 

ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้ง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทาง
เปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน 
เอาแตใจตนเอง หรือถอืวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชกัชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวร
ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรปุรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อ

ทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพ่ือ

ขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ 
ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 



 

 

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

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมือ่ทาน
จองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครวัตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 
 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีม่ีความชํานาญ โดยจัดหา
โรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสมัมนา ดูงาน เพื่อความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ
หรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, 
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเทีย่วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอก
อักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทาํการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจาํตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปน
สิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยว
ทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษทัฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมอืงของประเทศไทย และ/หรือ 
ตางประเทศ มใิหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไม
ปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง 
รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการ
ขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภยัของทานผูมีเกียรติ 
ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซากรีซ 
 
*.*.*. ตองมาโชวตัวที่สถานทูตทุกทาน (ในกรณีท่ีไมมีวีซาเชงเกน) เพราะตองสแกนลายน้ิวมือ *.*.*. 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง 
นอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารดุ(หนังสอืเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการ ยื่นวี
ซาดวย)  
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 ยอดเงินใน
บัญชีขั้นตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน 
กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน)  
ช่ือ นามสกุล ตรงตามหนา PASSPOST (เจาของบัญชี) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และช่ือ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต (ออกไมเกิน 15 วนั นับจากวันที่ยื่น) (ใชท้ัง 2 อยาง ขาด
อยางใดอยางหน่ึงไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม 
พ่ีนอง 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 ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบดิา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบใุหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 



 

 

-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวาทําไมไม
มี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบตุรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทาน้ัน 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ

เพิ่มเติม 


