
 
 

รหสัโปรแกรม : 14685  (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

กรีซ 7วนั 4คืน 
(เอเธนส ์+ เกาะซานโตริน่ี)  

 



 

รายละเอียดการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินสวุรรณภูมิ         

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

ประตู 8 เคารเ์ตอร ์Q สายการบินกาตารแ์อรเ์วย์ เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวย                 

ความสะดวก 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงินไทยบาท 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ต่อท่าน พกัหอ้งคู่ พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

15 – 21 ตลุาคม 2562  

29 ตลุาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 71,900 12,000 

10 – 16 พฤศจิกายน 2562 69,900 12,000 

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

(กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 8 สปัดาห ์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบิน วนัท่ีเดินทาง เสน้ทาง เท่ียวบิน เวลาออก เวลาถึง 

 

 

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

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

วนัท่ีส่ี ท่าเรือเพริอุส – ท่าเรือซานโตริน่ี เรือเฟอร่ี 07.25 15.30 

วนัท่ีหา้ 
ซานโตริน่ี (JTR) – เอเธนส ์(ATH)  

AEAGEAN 

AIRLINES 
----- ----- 

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

วนัท่ีเจ็ด โดฮา(DOH) – สุวรรณภมิู(BKK) QR 832 08.15 19.00 



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

21.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่  เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี                    

QR 839 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง, กระเป๋าจะท าการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ 

จนถึงสนามบินเทสซาโลนิกิ กรุงเอเธนส ์ประเทศกรีซ น ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ืองรวมสูงสุด

ไมเ่กิน 30 กิโลกรัม ตอ่ทา่น และถือข้ึนเคร่ืองไดอ้กีทา่นละ 1ใบ ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม) 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง โดฮา – กรุงเอเธนส ์– กาลมัปากา้ – อารามลอยฟ้าแห่งเมทิโอรา  

 00.40 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 

 01.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยสายการบินกาตาร์แอรเ์วย์ เท่ียวบินท่ี          

QR 211 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

 06.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเอเธนส ์ประเทศกรีซ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าคณะข้ึนรถโคช้ท่ีรอรับ (เวลาท่ีกรีซชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

  น าทา่นเดินทางสู่ เมืองกาลมัปากา้ (Kalambaka) (ระยะทาง 350 กม. ใชเ้วลาประมาณ                

4ชม.) เมืองท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นท่ีต ัง้ของ อารามลอยฟ้าเมทิโอรา (Meteora Monastery) 

http://bit.ly/2NMk5YE


อารามลอยฟ้าท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก และเป็นจุดหมายปลายทางของนักแสวงบุญ โดยดินแดน          

อนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีในอดีตมีอาราม 24 แห่ง อาจเรียกไดว้า่หมูส่ านักสงฆล์อยฟ้าสร้างข้ึนใน

รูปแบบศิลปะ Byzantine แตปั่จจุบนัหลงเหลืออยูเ่พียง 6 แห่งเทา่นั้น และเคยเป็นฉากหน่ึงใน

ภาพยนตร์เร่ือง James Bond ตอน "For Your Eyes Only" 

 กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

  น าท่านเขา้ชม 2 อารามลอยฟ้าแห่งเมทิโอราท่ีโด่งดงั เขา้ชม The Great Meteoron 

Monastery หรือ Megalo Meteoron อารามของศาสนจกัรนิกายออร์ทอดอกซ ์(Orthodox 

Church) เป็นอารามท่ีใหญ ่และ เกา่แกท่ี่สุดในดินแดนอารามลอยฟ้าอนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ี ใชเ้วลา

ในการสรา้งนานถึง 3 ศตวรรษ สรา้งอยูบ่นยอด

หินผาขนาดใหญ่ท่ีสูงเด่นเป็นสงา่ ท่ีมีความสูง

ประมาณ 245 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ไดร้ับ

การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 1988  

  จากนั้นน าทา่น เขา้ชม The Holy Monastery 

of Saint Nicholas of Anapafsas อารามลอย

ฟ้าท่ีไดช่ื้อวา่มีภาพจิตรกรรม ฝาผนังท่ีประณีต

และท่ีดีท่ีสุดใน Meteora โดยแตล่ะชัน้ของอาราม

จะได ้พบก ับภาพ จิตรกรรมฝาผนังบอก เล่า

เร่ืองราวตา่งๆมากมาย เป็นอารามท่ีในอดีตจะมี

เหลา่นักแสวงบุญมาพกัพิงมากท่ีสุด โดยแตล่ะ

อารามตั้งอยู ่บนหน้าผา เหล่านักแสวงบุญ               

ตอ้งเดินเทา้ข้ึนสูด่า้นบนของหมูอ่ารามลอยฟ้า  

 

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 ท่ีพกั KALAMBAKA HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า 

 



วนัท่ีสาม กาลมัปากา้ – เดลฟ่ี – พพิธิภณัฑเ์ดลฟ่ี – วหิารอพอลโล – กรุงเอเธนส ์ 

 เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเดลฟ่ี (Delphi) (ระยะทาง 235 กม. ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม. 20 นาที) 

เมืองศกัด์ิสิทธ์ิท่ีส าคญัและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรีกโบราณ ซ่ึงปัจจุบนัไดร้ับข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลก ในอดีตเมืองเดลฟ่ีเคยไดร้ับการขนานนามวา่เป็นสะดือของโลกหรือจุด

ศูนยก์ลางของโลก (Navel of the Earth) และเป็นบา้นของเทพอพอลโล เมืองเ  ดลฟ่ีตัง้อยูบ่น

ลาดเขาทางทิศใตข้องภูเขาปาร์นสัซสั (Mt.Parnassos) สูงเหนือระดบัน ้าทะเล 570 ม. มีสถานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีส าคญัสรา้งอยูม่ากมาย อาทิ โรมนัฟอรั่ม อนุสาวรีย ์คลงัสมบติั สนามกีฬา และวิหาร

ตา่ง ๆ ทัง้น้ีมีวิหารเอกคือ วิหารอพอลโล (Temple of Apollo at Delphi) 

  น าท่าน เช้าชมพิพิธภัณฑ์เดลฟ่ี  (Delphi 

Museum) พิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมส่ิงส าคญัตา่งๆ  

ไวม้ากมาย ทัง้หินออ่นแกะสลกั , รูปป้ันตา่งๆ 

จ านวนมาก เชน่ Charioteer รูปป้ันนักขบัรถมา้

ศึกท่ีข้ึนช่ือลือชา , สฟิงซ ์Sphinx of Naxos 

รวมทัง้เทพีไนกี้  (Nike) เทพีแห่งชยัชนะ จากนั้น   

น าทา่น เขา้ชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo at Delphi) วิหารท่ีถูกสรา้งข้ึนเพ่ือบูชา             

เทพอพอลโล (Apollo) เทพเจา้แหง่แสงและดวงอาทิตย ์หน่ึงในเทพองคส์ าคญัท่ีสุดในกรีกโบราณ 

เป็นบุตรของเทพเจา้ซีอุส (Zeus) โดยชาวกรีกโบราณเช่ือว่าเดลฟีเป็นจุดศูนยก์ลางของโลก 

ต านานเลา่วา่เทพเจา้ซีอุส (Zeus) ปลอ่ยนกอินทรีสองตวัใหบิ้นจากสุดปลายโลกสองดา้น และ

จุดท่ีนกทัง้สองบินมาพบกนัท่ีนครเดลฟีนั้นใหถื้อว่าเป็นศูนยก์ลางของโลกโดยมีหินท่ีเรียกว่า           

"ออมฟาลอส" (Omphalos) หรือ "หินสะดือ"  

  ชม สนามกีฬาเดลฟ่ี (Stadium Delphi) สนามกีฬาโบราณท่ีเกา่แกแ่ตค่งสภาพสมบูรณ์ท่ีสุด

ในกรีซโดยชาวกรีกโบราณสรา้งข้ึนเพ่ือใชใ้นการว่ิงแขง่หรือแขง่มา้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  



  จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัเขา้สู่ กรุงเอเธนส ์(Athens) เมืองหลวงประเทศกรีซ เป็นหน่ีงใน

เมืองท่ีเกา่แกท่ี่สุดในโลก ตามต านานกรีกเลา่วา่ท่ีมาของช่ือเมืองเอเธนส ์(Athens) นั้น มาจาก

การท่ีชาวกรีกจะตัง้ช่ือเมืองแตไ่มรู่จ้ะใชช่ื้ออะไร เทพโพไซดอน (Poseidon) เทพแห่งมหาสมุทร 

ผูมี้ศกัด์ิเป็นลุงของเทพีอธีนา (Athena)  ใชต้รีศูลอาวุธของตนสรา้งมา้ข้ึนมา ชาวเมืองตา่งพากนั

ช่ืนชมมา้เป็นอนัมาก แตเ่ทพีอธีนาไดเ้นรมิตตน้มะกอกข้ึนมา ซ่ึงสามารถใชผ้ลเป็นประโยชน์ได ้

มากมาย นอกจากน้ี มะกอก ยงัเป็นสัญลกัษณ์ของสนัติภาพ ในขณะท่ีมา้ เป็นสญัลกัษณ์ของ

สงคราม ชาวเมืองจึงตกลงใชช่ื้อเมืองวา่ เอเธนส ์(Athens)  ตามช่ือของพระนาง และมะกอกก็

กลายเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจส าคญัอนัดบัหน่ึงของกรีซมาจนปัจจุบนั 

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 ท่ีพกั  ATHENS HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีส่ี กรุงเอเธนส ์ - ซานโตรนิี ่ (เรอืเฟอรี)่ 

 เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าคณะเดินทางสู ่ ท่าเรือเพริอุส (Piraeus) เพ่ือท าการข้ึนเรือไปยงัเกาะซานโตริน่ี 

 07.25 น. ออกเดินทางโดยเรือ BLUE STAR DELOS ซ่ึงเป็นเรือเฟอร่ีขนาดใหญ ่เพ่ือเดินทางสู่เกาะซาน 

โตริน่ี (ใชเ้วลาประมาณ 8 ช.ม.)  

   

 

 

 

 

  การโดยสารเรือเฟอร์ร่ีก็เป็นคมนาคมทางเลือกหน่ึงท่ีดี การสญัจรทางน ้าอาจใชเ้วลานานก็จริง แตจ่ะท าใหทุ้กทา่นใดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติ ทา่นอาจนั่งอาบแดดบริเวณเฉลียงดาดฟ้า หรือทอดสายตาดูสายน ้า ปลอ่ยใจไปกบัสายลมเย็นแห่งทอ้งทะเล ดูทิวทศัน์สองขา้งทางระหวา่งเกาะท่ีเรือเทียบทา่ หรือจะใชเ้วลางีบพกัผอ่นเล็ก ๆ เพ่ือคลาย

เ

หน่ือยลา้ระหวา่งการเดินทาง  

 กลางวนั   อิสระใหท่้านเลือกซ้ือและรบัประทานอาหารท่ีจ าหน่ายในหอ้งโดยสาร  

 15:30 น. เดินทางถึงทา่เรือ เกาะซานโตริน่ี น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั จากนั้นอิสระใหท้า่นเดินชม และถ่ายรูป

บรรยากาศของเกาะ สบายๆ กบัการเลือกซ้ือสินคา้บนถนนชอ้ปป้ิงในร้านคา้สีลูกกวาดสวย

หวานกลางใจเมือง  



 

 

 

 

 

 

 

  ซานโตรินี (Santorini) รูจ้กักนัในอกีช่ือวา่ (Thira) เป็นเมืองท่ีต ัง้อยูใ่นทะเล (Aegeon Sea)  เป็นเกาะท่ีมีช่ือเสียงอนัดบั 1 ในหมูเ่กาะดิคลาเดส ซ่ึงไ ดร้ับความนิยมจากนกัทอ่งเท่ียวทัว่โลก เปรียบเสมือนราชินีแหง่หมูเ่กาะดิคลาเดส และถือเป็นหวัใจของเกาะทัง้หลาย ตามแบบฉบบัของความงามตามจินตนาการถึงเกาะในประเทศกรีซ 

เ

ป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรม ท่ีโดดเด่นมาก ดว้ยเฉพาะภาพ

หมูบ่า้นสีขาวหลงัคาทรงโดมสีน ้าเงินโดดเด่นจุดชมพระอาทิตยต์กท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

นอกจากนัน้ยงัมีหลายท่ีน่าเท่ียว ทัง้ทางฝ่ังตะวนัตก ท่ีเป็นผาเห็นวิวทะเล ปากปลอ่งภูเขาไฟกลาง 

หมูเ่กาะตระการตา และฝั่งตะวนัตกท่ีมีชายหาด กระจดักระจายตามชายฝั่ง เมืองเด่นของฝั่ง

ตะวนัตก ก็คือ เอยี (Oia) ซ่ึงอยูท่างตอนเหนือของเกาะ เป็นจุดชมพระอาทิตยต์กท่ีโดง่ดงั หาดท่ี

มีช่ือเสียงอยา่งเมืองคามารี (Kamari) เพริสซา (Perissa) และเพริสโวลอส (Perivolos) หาด

บริเวณน้ีเป็นหาดทรายสีด าท่ียาวท่ีสุด บนเกาะ สามารถนอนอาบแดดและเลน่น ้าได ้ถึงแมจ้ะตา่ง

คน ตา่งท่ีมา แตจุ่ดประสงคห์ลกัเดียวกนัท่ีท าใหทุ้กคนมาท่ีเกาะแห่งน้ีคงเป็นเพราะ แสงอาทิตย์

อนัสวยงามท่ีลาลบัขอบทะเลสีฟ้าเขม้ และวิวเมืองสีขาว ฟ้า ท่ีตดักนัไดอ้ย่างลงตวั ทนัทีท่ี

แสงอาทิตยสุ์ดทา้ยลบัไป เสียงแหง่ความดีใจก็จะดงัมาจากทุกคนท่ีอยูท่ี่นั่น ท ัง้เสียงปรบมือ เสียง

โหร่อ้ง เสียงพูดคุยตา่ง ๆ ท่ีท าใหรู้ว้า่ พระอาทิตยต์กท่ีเมืองเอยีซานโตริน่ีน้ี จะอยูใ่นความทรงจ าท่ี

สวยงามของทุกคนอยา่งแน่นอน 

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 ท่ีพกั  SANTORINI HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า 

  

วนัท่ีหา้ ซานโตรนิี ่- กรุงเอเธนส ์ (บนิภายในประเทศ) 

 เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นชม เมืองฟิร่า FIRA TOWN ชมความงามของสถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งลานระเบียง

และสีสนัของอาคารบา้นเรือน ถนนเล็ก ๆ ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารตา่ง ๆ ตัง้ตระหงา่น

เรียงรายไปตามผาสูง จนถึงจุดสูงสุดของเกาะเพ่ือชมความสวยงามของบา้นท่ีท าดว้ยสีขาวและ

ฟ้าน ้าทะเล และถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก จากนั้นน าทา่นชมชมยา่นการคา้ของเมืองฟิร่า ใหท้า่นได ้

พกัผอ่นอยา่งแทจ้ริงกบับรรยากาศของเกาะสวรรคแ์หง่น้ีเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง และของท่ีระลึก

มากมาย น าทา่นเขา้ ชมโรงบ่มไวนท์อ้งถ่ิน ชมกรรมวิธีบม่ไวนแ์ละทดลองชิมรสชาติไวน ์ 



  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

  จากนั้นน าทา่นมุง่หนา้สู่ทางตอนเหนือของเกาะ สู่ หมู่บา้นเอีย OIA VILLAGE ชมความ

งดงามของหมูบ่า้นท่ีโดดเด่นสะดุดตาถึงขนาดท่ีศิลปินหลายคนน ามาเป็นแบบวาดรูปกนัเลย

ทีเดียว อิสระใหท้า่นเดินชมส่ิงท่ีเป็นเอกลกษัณ์ของหมูบ่า้นเอีย สถาปัตยกรรมสไตลไ์คคลาดิส 

อนัโดดเดน่ มีรูปทรงเหมือนบา้นชาวกรีกสมยัเกา่ในนิยาย ซ่ึงเป็นเสน่หดึ์งดูดนักทอ่งเท่ียวทั่วโลก 

ใหเ้ดินทางไปสมัผสักบัความงดงามน้ี โดยเฉพาะการไดอ้อกไปเดินส ารวจตามตรอกซอกซอย   

เล็ก ๆ ชมความน่ารักของตวัอาคารบา้นเรือน รา้นคา้ และโบสถ ์ซ่ึงท ัง้หมดจะสรา้งดว้ยอิฐทาสี

ขาว ตดักบัทอ้งฟ้าสีคราม ดอกไมน้านาพนัธุ ์สีสนัสวยงามดูสดใส แถมยงัตัง้ลดหลัน่กนัตามหนา้

ผาสูงชนั ท าใหเ้พ่ิมความน่ามองใหก้บัหมูบ่า้นเอียย่ิงข้ึน ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่

สนามบิน ซานโตริน่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………..น. ออกเดินทางจาก สนามบินซานโตริน่ี สู่สนามบินเอเธนส ์โดยสายการบิน AEAGEAN 

AIRLINES  

 ………...น. เดินทางถึง สนามบินเอเธนส ์น าทา่นเดินทางสูภ่ตัตราคาร เพ่ือรับประทานอาหารค ่า 

   ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 ท่ีพกั  ATHENS HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า 



 

วนัท่ีหก กรุงเอเธนส ์  

 เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดินทางสู่ แหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพ่ือน าทา่นชม วิหารแห่งเทพโพไซดอน 

(Temple of Poseidon) หรือเทพเนปจูน เทพแหง่มหาสมุทรหรือทอ้งทะเล หน่ึงในวิหารท่ีเล่ือง

ช่ือท่ีสุดของกรีซ วิหารแหง่น้ีต ัง้อยูต่รงปลายหนา้ผา สรา้งข้ึนเม่ือ 400 ปีกอ่นคริสตกาล ในอดีต

ชาวกรีกท่ีจะตอ้งเดินเรือสูท่ะเลใหญแ่ละจะตอ้งมาบวงสรวงขอพรใหเ้ดินทางปลอดภยั ศิลปะ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

  จากนัน้น าทา่นเท่ียวเดินทางกลบัเขา้สู ่เมืองเอเธนส ์(Athens) น าทา่นผา่นชม ย่านจตุรสัซิน

ตกัมา (Syntagma Square) , อาคารรฐัสภา (Parliament House) , สุสานทหารนิรนาม 

หอสมุดแห่งชาติ (Academy of Athens) , ประตูชยัเฮเดรียน (Arch of Hadrian) และ

หอสมุดแห่งชาติ ศูนยร์วมของปราชญส์มยัโบราณ ชมจตุัรัสซินตกัมา (Syntagma Square) 

ท่ีต ัง้ของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม ใหท้า่นแวะถ่ายภาพบริเวณหนา้ท าเนียบ

ประธานาธิบดี ซ่ึงเดิมเป็นพระราชวงัหลวง , วิหารโอลิมเปียนเซอุส (Temple of the 

Olympian Zeus) , สนามกีฬาพานาธิเนอิก (Panathenaic Stadium) ในอดีตใชแ้ขง่กีฬา

เม่ือ 400 ปีกอ่นคริสตกาล ซ่ึงไดร้ับการบูรณะข้ึนมาใหมแ่ละใชใ้นการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิคเป็น

ครั้งแรกในปี ค.ศ.1896  

  น าทา่นเดินข้ึนสู่ อะโครโปลิส (Acropolis) ป้อมปราการท่ีอยูบ่นเขาสูง เป็นท่ีต ัง้ของ วิหาร

พารเ์ธนอน (Parthenon) วิหารท่ีสรา้งข้ึนเม่ือ 400 ปี กอ่นคริสตกาลเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง

เทพีอธีนา (Athena) เทพีแห่งสติปัญญาและชยัชนะเหนือสงคราม ในฐานะเป็นเทพีผูพิ้ทกัษ์กรุง

เอเธนส ์สัมผสัความย่ิงใหญอ่ลงัการของวิหารท่ีสรา้งดว้ยหินออ่นทัง้หลงั ภายในวิหารมีรูปป้ัน



เทพีอธีนา ซ่ึงมีความสูงถึง 12 เมตร ปัจจุบนัวิหารแห่งน้ี ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรม

ช้ินเอกของโลกท่ีสรา้งข้ึนในยุคคลาสสิก ท่ีงดงาม และสมบูรณท่ี์สุดในโลก ในอดีตวา่กนัวา่รูปป้ัน

ของเทพีอาธีน่าแหง่วิหารพาร์เธนอน มีเทพีไนกี้  (Nike) ก าลงัยืนอยูบ่นมือของนาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดินสู ่ย่านเมืองเก่าปลากา้ (Plaka) ยา่นเกา่แกซ่ึ่งตัง้อยูเ่ชิงเขาอะโครโปลิส เป็นท่ีต ัง้

ของเหลา่พิพิธภณัฑท์างประวติัศาสตร์ และอาร์ตแกลลอร่ีมากมาย ถนนซอกซอยของยา่นน้ีมี

ขนาดเล็ก ปูดว้ยหินกอ้นคลา้ยในอดีต บรรยากาศโดยรอบของยา่นปลากา้จะท าใหท้า่นยอ้นระลึก

ไปถึงเอเธนสใ์นอดีต ท่ีมีบา้นเรือนหลงัเล็กๆปลูกติดกนั มีระเบียงเหล็กดดัสวยงามสไตลนี์โอคลา

สิค พร้อมดอกไมค้ละสี ทา่นจะเห็นส่ิงกอ่สร้างเล็กๆ โบสถย์ุคไบเซนไทน์ มหาวิทยาลยัเก่า 

บางสว่นของประตู และก าแพงโบราณท่ียงัหลงเหลืออยู ่ทา่นจะสนุกไปกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ของ

ท่ีระลึกจากกรีซมากมาย พรอ้มผลิตภณัฑท่ี์ท าจากน ้ามนัมะกอก ผลผลิตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ

กรีซ อาทิ เช่น สบู ่ครีมทาผิว ยาสระผม ครีมนวดผม เคร่ืองเงินและทองท่ีเป็นลวดลายกรีก

โบราณ และงานหตัถกรรมตา่งๆ อาทิ เคร่ืองป้ันดินเผา รูปป้ันแกะสลกั ภาพวาดและอ่ืนๆ อีก

มากมาย น าทา่นเดินทางสู่ McArthurGlen Athens Outlet ใหเ้วลาทา่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้

แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เชน่ GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆ

อกีมากมาย ทัง้น้ี ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

   

 

 

 

 

 

 



20.00 น. เดินทางถึง สนามบินเอเธนส์ น าคณะท าการเช็คอิน และให ้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี         

(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 

วนัท่ีเจ็ด กรุงเอเธนส ์- โดฮา - กรุงเทพฯ  

00.55 น. ออกเดินออกสู่สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตารแ์อรเ์วย ์เท่ียวบิน QR 208 

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

05.10 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ โดยเท่ียวบิน                    

QR 832 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

19.00 น. น าท่านเดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 

 



 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินการต์าร ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ตัว๋เรือเฟอร่ี เอเธนส ์– เกาะซานโตริน่ี  

 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน เกาะซานโตริน่ี - เอเธนส ์โดยสายการบินภายในประเทศ 

 คา่ท่ีพกัระดบั 4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่

สามารถเขา้พกัท่ีเมืองน้ันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ  

 คา่ธรรมเนียมในการขอวีซา่ทอ่งเท่ียว ประเทศกรีซ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี)  

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

   หวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 



อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน (ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ข

ปรับเปล่ียนราคาหากมีการปรับเปล่ียนจากทางสายการบิน) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด คา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, มินิบาร,์ และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง

เพ่ิมเติมระหวา่งม้ือ, คา่พนักงานยกกระเป๋า 

 คา่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียม ขัน้ต  ่า 30 EUR ต่อท่าน ตลอดทริป 

 คา่ทิปส าหรับหวัหนา้ทวัรไ์ทย เพ่ือเป็นสินน ้าใจตามธรรมเนียมขัน้ต  ่า 700 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป 

 

การช าระเงิน  

 ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 30,000 บาท (ภายใน 1 วนั หลงัการจอง) พรอ้มส าเนาหนังสือ

เดินทาง 

 ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่น

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลิก 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด. 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 25 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ี

ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้

ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่ง ๆ 



•  บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

•  ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราคา่น ้ามนั 

หรือคา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

•  เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ (ประเทศกรีซ) 

ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ  

ณ สถานเอกอคัรราชทูตกรีซ ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย  

(เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรด

สอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

( ** ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตนเพ่ือท าการสแกนลายน้ิวมือ ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีนดัหมาย** ) 

1.  หนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ต

เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไมช่ ารุด 

2.  รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 

เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมึก) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส 

พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

     3.1 กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 20 ปี แนบส าเนาสติูบตัร พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

     - หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ ตร

เดินทางไปตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ า เภอตน้สังกดัพรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา (ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ)     

      - กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผู ้

มีอ  านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว ส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา (ตอ้งแปลเป็น

ภาษาองักฤษ)  

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษทั ท่ีทา่นท างานอยู ่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่งและอตัรา

เงินเดือนในปัจจุบนั,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้น

จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอร์ต ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 



- กร ณี ท่ี เ ป็นเจ ้าของ กิ จการขอใบทะเบี ยนการค ้าและหนัง สื อรับ รอง  ท่ีค ัด ไว ้ไม่เ กิน 3 เ ดือน                           

พร้อมวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พร้อมแปลเป็น

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ , จดหมายช้ีแจงเกษียณอายุภาษาองักฤษ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากทางสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชัน้ปีท่ีศึกษา 

เป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีเป็นแมค่า้ ท าธุรกิจสว่นตวั ท าอาชีพอิสระ ตอ้งพิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ 

6. หลกัฐานการเงิน  

    6.1 กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ่้ายเอง STATEMENT บญัชีออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน 

รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการฝากหรือถอนกอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบญัชี อพัเดทไมเ่กิน 30 

วนั กอ่นวนัย่ืนวีซา่ , หนงัสือรบัรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดช่ือ-สกุล ให ้

ตรงตามหนา้พาสปอร์ต มีอายุ 15 วนั นบัจากหนงัสืออกจากธนาคาร (สกุลเงินเป็นยูโร) 

    6.2 กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง ตอ้งท า BANK GUARANTEE มีอายุ 15 วนั นับจากหนังสืออก

จากธนาคาร (สกุลเงินเป็นยูโร)ท่ีออกจากทางธนาคารเทา่นั้น ฉบบัภาษาองักฤษ โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี 

(บุคคลท่ีออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออก

คา่ใชจ้า่ยให(้ผูเ้ดินทาง) ตอ้งสะกดช่ือ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต กรุณาย่ืนขอจากธนาคารลว่งหนา้ 

โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 3 วนั หลงัจากธนาคารออกให ้ตอ้งท าหนงัสือรบัรองค่าใชจ่้ายท่ีมีการ

ช้ีแจงความสมัพนัธอี์กหน่ึงฉบบั (Sponsor Letter) 

**สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจ า** 

7.  กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ต ัวจริง) เท่านั้น                            

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

8.  การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 

และถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค า

รอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอ

ความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ี

ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอ

รบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

9.  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่น

ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติใน

นามของบริษทัฯ  



10.  เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษทัฯ ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

11.  การย่ืนวีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 30,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการ

ขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

ในการจองคิวย่ืนวีซา่ไมส่ามารถท าการเล่ือนคิวไดห้ลงัจากท่ีมีการจองคิวไปแลว้ หากผูเ้ดินทางตอ้งการเล่ือนคิวทา่น

จะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการเล่ือนคิวดว้ยตวัทา่นเอง (อตัราคา่บริการข้ึนอยูก่บัศูนยร์ับย่ืน) 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซา่เป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น และทางบริษทัไมมี่นโยบายรับแปลเอกสาร 

หากทา่นตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์ยืน่วีซ่าประเทศเชงเกน้ (ประเทศกรีซ) 
**ขอ้มูลน้ีใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได้ 

กรอกขอ้มูลใหค้รบ ทุกช่อง ตามความเป็นจริง กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง  ** 

ช่ือ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………......... 

นามสกลุ[ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….... 

นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………….... 

ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..... 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………........ 

สถานท่ีเกิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………....... 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก  าเนิด หากตา่งจากปัจจุบนั……………………………………………….……........... 

ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีสามารถติดตอ่ได ้ 

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

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

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ท่ีอยู ่(หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ  านาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

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

สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ)............................................................................................................. 

ท่ีอยูท่ี่ท  างานหรือสถานศึกษา.................................................................................................................................... 

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

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

โทรศพัทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน..................................................................................... 

รายไดต้อ่เดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน............................................. 

แหลง่ท่ีมา............................................................................................................................................................... 

สถานภาพ  โสด   แตง่งาน  แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)  หมา้ย  หยา่ 

 

วีซา่เชงเกน้ท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

ไมเ่คย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี..........................................ถึงวนัท่ี............................................................................. 

 

 

เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

ไมเ่คย 

 

 

 



เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)..................................................................................................................... 

 

ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

ไมเ่คย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................................ 

 

ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซา่เอง      

มีผูอ่ื้นออกให ้ โปรดระบุ ช่ือ-นามสกลุ............................................................................................................ 

ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………............................................................................ 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งใดๆ 

ทัง้ส้ินทัง้น้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ  านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดินทางเทา่นั้น 

 

 

 

 

 

 


