กรีซ Sunrise 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

กรีซ...ประเทศที่มีอารยธรรม ประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานกว่า 7,000 ปี กับอดีตที่เคยรุ่งเรืองสุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน
ติด 1 ใน 20 อันดับแรก ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุ กมุมโลกอยากมาเยือนมากที่สุด เยือนกรุงเอเธนส์ (Athens) เมืองต้นกําเนิด
ประชาธิปไตย ปรัชญา และ กีฬาโอลิมปิก ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารพาร์เธนอน (Parthenon) วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อ 400 ปีก่อน
คริสตกาล ชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) เทพแห่งมหาสมุทรหรือท้องทะเล และเต็มอิ่มกับเกาะซาน
โตรินี่ (Santorini) เกาะที่งดงามดั่งสรวงสวรรค์ เปี่ยมล้นไปด้วยมนต์เสน่ห์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมากกว่า 1.5 ล้าน
คนต่อปี เกาะเล็กๆที่ถูกยกย่องให้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตื่นตาตื่นใจกับการล่องเรือใน
ทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano)
กําหนดการเดินทาง วันที่ 5-11 / 14-20 ต.ค. 60

ราคา 55,900.สรุปการเดินทางโดยย่อ
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8
เคาน์ เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ โดยมี เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความ
สะดวก
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ - ดูไบ - เอเธนส์ - วิหารแห่งเทพโพไซดอน
02.25 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371
05.35 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
10.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดยเที่ยวบิน EK209
15.30 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงเอเธนส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะ
เปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2560)
นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ แหลมซูเนียน
(Cape Sounion) เพื่อนําท่านชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of
Poseidon) หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทรหรือท้องทะเล หนึ่งในวิหารที่เลื่องชื่อ
ที่สุดของกรีซ วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงปลายหน้าผา สร้างขึ้นเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล
ในอดีตชาวกรีกที่จะต้องเดินเรือสู่ทะเลใหญ่และจะต้องมาบวงสรวงขอพรให้เดินทาง
ปลอดภัย
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเข้าสู่ทพี่ ัก โรงแรม PRESIDENT HOTEL หรือเทียบเท่า
*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเล็ก (Overnight bag) สําหรับพักค้างคืนที่เกาะ
ซานโตรีนี 2 คืน ***
วันที่สามของการเดินทาง เอเธนส์ - ซานโตรินี่ - ชมพระอาทิตย์ตก ณ หมู่บ้านเอีย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
06.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือด่วน Sea Jet
07.00 น. เดินทางโดยเรือ Hi Speed Boat Sea Jet ใช้เวลาประมาณ 4.50 ช.ม.
11.55 น. ถึงท่าเรือเกาะซานโตรินี่ (Santorini) เกาะซึ่งงดงามดั่งสรวงสวรรค์ เกาะแห่งนี้มี
ขนาดเล็ก แต่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส (Cyclades) มีชาว
กรี ก อาศั ย อยู่ บ นเกาะเพี ย งหมื่ น กว่ า คน งดงามโรแมนติ ก ด้ ว ยกลุ่ ม บ้ า นเรื อ น
ทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา ยอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสี ฟ้าสดจากทุกทิศ
ประตูหน้าต่าง งดงามดั่งภาพในโปสการ์ดท่องเที่ยว เกาะแห่งความมหัศจรรย์น่า
เหลือเชื่อระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ วิถีชีวิตคนพื้นเมืองซึ่งสร้างบ้านบนเกาะภูเขาไฟ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย
นําท่านสัมผัสมหัศจรรย์ความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี่ ที่ไม่เพียงมีแต่
หาดทรายสีขาวงดงาม และยังมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีดําของ หาดเรดบีช
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(Red Beach) หาดแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณอโครติริ (Akrotiri) เขตโบราณคดีอัน
เก่ า แก่ ตํ า นานแห่ ง ทฤษฎี แ อตแลนตี ส อาณาจั ก รที่ ไ ม่ มี ตั ว ตนของเพลโต เป็ น
โบราณสถานที่โดดเด่นที่สุดบนเกาะแห่งนี้ ที่มีการพบหลักฐานว่ามีคนพักอาศัยตั้งแต่
ปลายยุคหินใหม่ ราว 4,000 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงช่วงต้นของยุคสําริด
นําท่านเดินทางสู่ Perissa Beach เป็นหาดที่มีจุดเด่นคือถูกปกคลุมด้วยหินกรวดสีดํา
ทําให้ดูเเปลกตากว่าหาดทรายที่เราเคยเห็น ทั่วไประหว่างทางท่านจะพบกับเเปลงไร่
องุ่นโดยองุ่นที่นี่จะปลูกเป็นพุ่มเตี้ยๆเพราะลมเเรงเเละที่นี่จะไม่มีการรดน้ําเพราะ
หมอกยามเช้าให้ความชุ่มชื้นเพียงพอต่อต้นไม้อยู่เเล้ว
นําท่านชมหมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่คนท้องถิ่นเดิมของชาวซานโตรินี่อยู่อาศัย
กัน และนําท่าน แวะชิมไวน์ที่ Santo Winery ที่นี่มีไวน์ให้ท่านเลือกชิมหลากหลาย
ราคาไม่เเพงเเถมรสชาตินุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลาดลิ้มลองและควรค่าแก่การนํากลับไปเป็น
ของฝากอีกด้วย
จนได้เวลาอันสมควร นําท่านสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตก
ที่ เอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระ
อาทิตย์สีแสงสด ริ้วสีแดงเจือสีม่วงส้มของท้องฟ้าเหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูก
ตา ความงามเกินกว่าคําบรรยายใดๆ
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําคณะเข้าสู่ทพี่ ัก ELGRECO SANTORINI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง
ซานโตรินี่ - ขึ้นรถเคเบิล้ คาร์ - นั่งลา - ล่องเรือชมภูเขาไฟ
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านขึ้นรถเคเบิ้ลคาร์ ชมความงามของเกาะจากมุมสูงและเก่าแก่ของชาวกรีกลง
จากเขา
นําท่านสัมผัสประสบการณ์สนุกสนานโดยเลือกนั่งลา (Donky) พาหนะที่โด่งดัง
นําท่าน ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano) ที่สวยงามแปลกตา อัน
เกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิด และการยุบตัวของเกาะ เรือจะนําท่านสู่
บริเวณบ่อน้ําพุร้อนเพื่อได้ให้สัมผัสความงามของน้ําทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลก
ตาด้วยแร่กํามะถัน อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวบริเวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปบ้านเชิง
เขาอันสวยงามของเกาะซานโตรินีจากจุดชมวิวที่ดีที่สุด จนได้เวลาอันสมควร จากนั้น
นําท่านล่องเรือกลับสู่ เกาะซานโตรินี่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
อิสระให้ท่านเดินชมถนน VIA”D”ORO (Gold Street) ตลอดสองข้างทาง ที่เรียง
รายไป ด้วยร้านค้าของที่ระลึกของกรีซ ทั้งนาฬิกา, เครื่องประดับ, สร้อยคอของ
ตกแต่งบ้านต่างๆมากมาย เดินลัดเลาะไป ตามตรอกซอกซอย ท่านจะพบกับความ
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น่ารักของร้านค้าต่างๆผนวกกบัความงดงามของทศันียภาพภูเขาและทะเลแห่งเมือง
ฟิร่า หรือแวะนั่งดื่มกาแฟพร้อมละเลียดความงามของธรรมชาติอันน่าทึ่ง
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําคณะเข้าสู่ทพี่ ัก ELGRECO SANTORINI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง
ซานโตรินี่ - เรือไฮสปีด - เอเธนส์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนอริยาบท สัมผัสบรรยากาศอันงดงามของเกาะสวรรค์และ
แสนบริสุทธิ์ที่เป็นที่นิยมของคนทั่วโลกแบบเต็มตามใจท่านต้องการ
อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ําตามอัธยาศัย
16.30 น. นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางกลับสู่เอเธนส์
18.15 น. เดินทางโดยเรือ Hi Speed Boat Sea Jet ใช้เวลาประมาณ 5.05 ช.ม.
(เหตุผลที่นั่งเรือสปีดโบ๊ท เพราะไฟท์บินภายใน เต็มเกือบทุกเที่ยวบินแล้ว)
23.20 น. เรือเฟอร์รี่เดินทางถึงท่าเรือเอเธนส์
นําคณะเข้าสู่ทพี่ ัก PRESIDENT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
วิหารพาร์เธนอน - OUTLET - สนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเที่ยวชมเมืองเอเธนส์ (Athen) ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square)
ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม ให้ท่านแวะถ่ายภาพบริเวณหน้า
ทําเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง
จากนั้นผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (Pan Athenaic Olympic) ในอดีตใช้แข่งกีฬา
เมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอ
ลิมปิคเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1896
ถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (Arch of Hadrian) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์ รวม
ของปราชญ์สมัยโบราณ
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อโครโปลิส (Acropolis) นําท่านเข้าชมวิหารพาร์เธนอน
(Parthenon) วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อ 400 ปี ก่อนคริสตกาลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
เทพีอ ธี น า (Athena) ในฐานะเป็ นเทพีผู้ พิ ทักษ์ก รุงเอเธนส์ สัม ผัสความยิ่ งใหญ่
อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้ง หลัง ภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีอธีนา ซึ่งมี
ความสูงถึง 12 เมตร ปัจจุบันวิหารแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้น
เอกของโลกทีส่ ร้างขึ้นในยุคคลาสสิก ที่งดงาม และสมบูรณ์ที่สุดในโลกศิลปะ
นําท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าปลาก้า (Plaka) ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอโครโปลิส
เคยเป็นย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชน และนักคิดของกรีซในอดีต ปัจจุบันได้เป็นที่ตั้ง
ของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ และอาร์ตแกลลอรี่มากมาย ถนนซอกซอยของ
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เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
19.00 น.

ย่านนี้มีขนาดเล็ก ปูด้วยหินก้อนคล้ายในอดีต บรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะ
ทําให้ท่านย้อนระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีต ที่มีบ้านเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียง
เหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิค พร้อมดอกไม้คละสี ท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆ
โบสถ์ยุคไบเซนไทน์ มหาวิทยาลัยเก่า บางส่วนของประตู และกําแพงโบราณที่ยัง
หลงเหลืออยู่ ท่านจะสนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมาย พร้อม
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากน้ํามันมะกอก (ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ) อาทิเช่น สบู่ ครีม
ทาผิ ว ครี ม สระ/นวดผม เครื่ อ งเงิ น และทองที่ เ ป็ น ลวดลายกรี ก โบราณ และงาน
หัตถกรรมต่างๆ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้นแกะสลัก ภาพวาดและอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Athens Outlet ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ง
สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON,
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY,
DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
อิสระอาหารค่ําเพื่อไม่รบกวนการช้อปปิ้ง
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ส นามบิ น เอเธนส์ เพื่ อ ให้ ท่ า นมี เ วลาในการทํ า คื น ภาษี (Tax
Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

ระยะทาง 45 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที

23.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK104
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
ดูไบ - กรุงเทพฯ
05.05 น. ถึงสนามบินดูไบ นําท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ
09.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน EK372
19.15 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
(ร้านค้าใหญ่จะปิดทําการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR
ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัท
ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ทรัพย์สินส่วนตัวหาย, การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของ
เที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละ
ประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
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5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้อแล้ว
ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
5-11 / 14-20 ต.ค. 60
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
55,900
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
55,900
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
8,500
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
55,900
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
55,900
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก)
ในกรณีไม่ใช้ตวั๋ เครื่องบิน ลดท่านละ
20,000
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกรีซ
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชําระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซา่ ในวันยืน่ เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท )
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ทา่ นละ
80,000
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ตอ่ เมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
คําแนะนํา สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้อง
ไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนด และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ
ของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย
(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 7 x 3 = 21 ยูโร หรือ 700 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถืน่ (16 ยูโร)
ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกรีซประมาณ 2,300 บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงือ่ นไขดังกล่าว

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจําแล้วเท่านั้น
พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทาง
ได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423, 0 2116 6454
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2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ(ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วัน
ทําการ(ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือ
ชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
3. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
4. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
5. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
6. การยื่ น วี ซ่ า ในแต่ ล ะสถานทู ต มี ก ารเตรี ย มเอกสาร และมี ขั้ น ตอนการยื่ น วี ซ่ า ไม่ เ หมื อ นกั น ทั้ ง แบบหมู่ ค ณะ และยื่ น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
7. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดู แลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวซี ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริงเห

1.
2.

3.
4.

5.

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึ้น
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ ค่อนข้างนานและอาจไม่
สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
สําหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านั้น
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดิ นทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ํากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย
เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง
ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000-5,000 บาท
แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ทา่ นไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิก 45 วันทําการ ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันทําการก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันทําการก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษทั ฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน
(กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน
ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นต้อง
แยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน้ )
เอกสารประกอบการขอวีซา่ เชงเก้น (กรีซ)
*** ยื่นวีซ่าเดีย่ วแสดงตนทีส่ ถานทูต ***
ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ
ในระหว่างยืน่ วีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือ
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชํารุด
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะ
หมึก)
3. หลักฐานการเงิน กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้
เดินทาง ถ่ายสําเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ
ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในสมุดบัญชี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวัน
ยื่นวีซ่า และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น STATEMENT พร้อมทําจดหมายชี้แจง
3.2 กรณีเปลีย่ นบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสําเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่)
3.3 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ออกมาไม่
เกิน 1 เดือน ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีออมทรัพย์ในข้อ 3.1
3.4 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง
3.4.1 ต้องทํา BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี
(บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้
เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคาร่ลวงหน้า โดยใช้เวลาดําเนินงาน
ประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให้
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
4. หลักฐานการทํางาน
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน
หรือ สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน ฯ
1.
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- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN”
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญมาด้วย
5. เอกสารส่วนตัว
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 20)
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
6. กรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ํากว่า 20 ปี
6.1 ขอสูติบัตรตัวจริง และ สําเนา 1 ชุด
6.2 ใบยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและชดเชยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดย
คัดจากอําเภอต้นสังกัด (ถึงแม้จะเดินทางไปกับบิดา – มารดา)
6.3 ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ตัวจริง และ สําเนา 1 ชุด (หากเคยมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
6.4 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามา
ด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มี
อํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
- กรณีเด็กอายุตา่ํ กว่า 20 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
***หมายเหตุ: กรณีผู้เยาว์ เอกสารทั้งหมดต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยกระทรวงต่างประเทศ พร้อมตราประทับเท่านั้น โดย
ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าแปลเอกสารตามจริง****
7. ท่านไม่จําเป็นต้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซ่าเท่านั้น
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เอกสารยื่นวีซา่ อาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศกรีซ
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด…………………………………………………………………………………………
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปัจจุบัน…………………………..
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
แต่งงานไม่จดทะเบียน
หย่า
แยกกันอยู่
หม้าย
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มอี ํานาจปกครอง/
ดูแลผู้เยาว์ ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
11. ที่อยู่ / อีเมล์ของผู้ขอ
………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์....................................................................................................................................................
12. อาชีพปัจจุบัน
.........................................................................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบัน
ศึกษา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่........................................
ถึงวันที่..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซา่ เชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................
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16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยู่ของผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง
มีผู้อื่นออกให้(เจ้าบ้าน/บริษัท/องค์กร)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
สิ่งที่ช่วยในการดํารงชีพ
สิ่งที่ช่วยในการดํารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
เงินสด
บัตรเครดิต
ที่พักที่มีผู้จัดหาให้
ชําระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว
ค่าใช้จา่ ยทั้งหมดระหว่างพํานักมีผู้ออกให้
ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่นๆ (โปรดระบุ)
อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้ ทั้งนี้บริษทั เป็นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
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