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เดินทาง

 

บินสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ 

 รวมตัว๋ภายในจากเอเธนส์ – ซานโตรินี่ – เอเธนส์ 

 รวมค่าธรรมเนียมวีซ่ากรีก 

 ไม่รวมทิป 

 ไม่รวมตัว๋ภายในภายในประเทศไทย แถมกระเป๋าเป้ 1 ใบ 
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01. วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ –โดฮา – เอเธนส ์

23.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร ชัน้ 4 ประต ู8 แถว Q เคานเ์ตอร ์
สายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์เจา้หนา้ที ่และ หัวหนา้ทัวร ์คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความ 
สะดวกดา้นเอกสารการเดนิทาง 

 

02. วนัทีส่องของการเดนิทาง   โดฮา – เอเธนส ์

01.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์ เทีย่วบนิที ่QR 837  

04.45 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ HAMAD INTERNATIONAL  กรุงโดฮา แลว้รอปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่ 
07.15 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเอเธนส ์ประเทศกรซี เทีย่วบนิที ่QR 203  สายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์
11.25 น.  ถงึท่าอากาศยานนานาชาต ิEleftherios Venizelos International Airport 

ณ กรุงเอเธนส ์ประเทศกรซี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลงัจากผ่า่น่ขัน้ตอนการ 
ตรวจคนเขา้่เ้มอืงและศลุกากรแลว้   

นําท่าน ชมเมอืงเอเธนส ์ชมบริเวณจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ทีต่ัง้ของรัฐสภาแหง่ชาต ิและ

อนุสรณท์หารนรินาม แวะถ่ายภาพบรเิวณหนา้ทําเนียบประธานาธบิด ี ซึง่เดมิเป็นพระราชวงัหลวง เพือ่ให ้
ท่านไดช้มภาพทหารกรซีแตง่กายในชดุโบราณแปลกตาเดนิสวนสนาม   

18.00 น. อาหารคํา่ทีภ่ัตตาคาร 
  นําเขา้พักทีโ่รงแรม ระดบั 3 ดาว 
 

03.วนัทีส่ามของการเดนิทาง   ซานโตรนิี ่– หมูบ่า้นเอยี – ชมหมูบ่า้น Pyrgos 

เช้า  น าเดินทางสู่สนามบินเอเธนส์  
07.00 น. ออกเดนิทางสูซ่านโตรน่ีิ  โดยสายการบนิ OLYMPIC AIR  เทีย่วบนิที ่OA 350 

07.50 น. เดนิทางถงึ เกาะซานโตรินี ่ เกาะทีไ่ดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นราชนีิแห่งเมดเิตอรเ์รเน่ียน เพราะโลกชืน่ชมใน

ทวิทัศนท์ีส่วยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งน้ีตัง้อยูท่างใตส้ดุของ หมูเ่กาะไคคลาดสิ Cyclades 

Island ในแถบ ทะเลเอเจยีน Aegean Sea เกาะแห่งน้ีมขีนาดเล็กโดยมคีวามยาวเพยีง 18 กโิลเมตร มี
ชือ่เสยีงโดง่ดงัเป็นอนัดบั 1 ในหมู่เกาะไคคลาดสิ มชีาวกรกีอาศยัอยู่บนเกาะไม่ถงึสองหมืน่คน แตเ่กาะ
เต็มไปดว้ยความโรแมนตกิดว้ยกลุม่บา้นเรอืนทรงกระบอกสขีาวสะอาดตา มยีอดโบสถท์รงโดมราย

ลอ้มรอบดว้ยสฟ้ีาสดจากทุกทศิประตหูนา้ตา่งงดงามดัง่ภาพวาดในโปสการด์ตา่ง ๆ  นําท่านมุ่งหนา้่สู้ท่าง
ตอนเหนือของเกาะ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

12.00 น. อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร  

นํา่ทํ่านสู ่หมู่บ้านเอีย Oia Village ความงดงามของหมู่บา้่น้โดดเดน่สะดดุตาถงึขนาดทีศ่ลิปินหลายคน

นํามาเป็นแบบวาดรูปกนั เลยทเีดยีวอสิระท่านเดนิชมสิง่ทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องหมู่บา้่น้เอยี น่ันก็คอื 
สถาปัตยกรรมสไตลไ์คคลาดสิ อนัโดดเดน่ ทีม่รีูปทรงเหมอืนบา้่น้ชาวกรกีสมัยเกา่ในนยิาย ซึง่เป็นเสน่ห์
ดงึดดูนักท่องเทีย่วทั่วโลกตา่งเดนิทางไปสมัผัสกบัความงดงามน้ีโดยเฉพาะการไดอ้อกไปเดนิสํารวจตาม 
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ตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ชมความน่ารักน่าชงัของตวัอาคารบา้่น้เรอืน รา้นคา้่แ้ละโบสถซ์ ึง่ทัง้หมดจะสรา้ง

ดว้ยอฐิทาสขีาวโพลน ตดักบัทอ้งฟ้าสคีราม ดอกไมน้านาพันธุส์สีนัสวยงามชา่งดสูดใสเหลอืเกนิ แถมยงั
ตอ้ง 
ลดหลัน่กนัตามหนา้่ผ้าสงูชนั ยิง่เพิม่ความน่ามองใหก้บั หมู่บา้่น้เอยี ยิง่ขึน้ไปอกี หลงัจากเดนิชมตาม

ตรอกซอกซอยกนัจนอิม่หนําสําราญแลว้ โปรแกรมทีไ่ม่ควรพลาดเด็ดขาดนัน้ก็คอื นําท่านสมัผัส
บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิของการชมพระอาทติยต์กดนิทีห่มู่บา้นเอยี เป็นจุดชมพระอาทติยต์กดนิทีส่วย
ทีส่ดุของเกาะ อสิระใหช้มภาพพระอาทติยส์แีสด สาดแสงออ่นอมสม้บรเิวณปลายทอ้งฟ้าสฟ้ีาครามมอง

ไกลสดุสายตา ชา่งเป็นภาพงดงามเหนือคําบรรยายทีธ่รรมชาตไิดบ้รรจงสรา้งไว ้  นําท่านเดนิทางสู่ 

Perissa Beach เป็นหาดทรายทีม่จีุดเดน่ คอื ถูกปลกคลมุไปดว้ยหนิกรวดสดํีา ทําใหด้แูปลกตากวา่หาด

ทรายทีเ่ราเคยพบเห็นกนัโดยทั่วไประหวา่่ง่ทางท่านจะพบกบัแปลงไร่องุ่น โดยองุ่นทีน่ี่จะปลกูเป็นพุม่
เตีย้ๆ เน่ืองจากมกีระแสลมแรงและทีน่ี่จะไมม่กีารรดน้ํา เน่ืองจากหมอกยามเชา้่จ้ะใหค้วามชุม่ชืน้เพยีงพอ
ตอ่ตน้องุ่นอยู่แู่่ ล่ว้ 

นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้าน PYRGOS ซึง่ตัง้อยู่ห่างจากฟิร่าไปทางตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 8 กโิลเมตร 

เป็นหมู่บา้นชาวประมงทีม่ชี ือ่เสยีง มปีระชากรประมาณ 500 คน ตวัหมู่บา้นตัง้อยู่บนเชงิหนา้ผา พรอ้มววิ
ทวิทัศนเ์บือ้งลา่งอนั 

18.00 น. อาหารค า่ทีภั่ตตาคาร  ดืม่ด า่กับบรรยากาศของพระอาทิตย์ยามอัสดงค์ 
  นําเขา้ทีพ่ักโรงแรม ระดบั 3 ดาว 

 

04.วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง   ซานโตรนิี ่-เอเธนส ์

 

เช้า  อาหารเช้าทีโ่รงแรม 

  จากนัน้น าเดินทางสู่สนามบิน 
08.20 น. ออกเดนิทางสูเ่อเธนส ์โดยสายการบนิ OLMPIC AIR เทีย่วบนิที ่OA 351 
09.10 น. ถงึสนามบนิเอเธนส ์ 

นําท่านชมความสวยงามของ กรุงเอเธนส์ Athens ดนิแดนแห่งตํานานระหวา่งเทพเจา้่ก้บัมนุษยเ์ป็นที่

กอ่เกดินักปราชญร์าชบัณฑติผูย้ ิง่ใหญ่ของโลก อกีทัง้ยงัเป็นแหลง่อารยธรรมโบราณทีเ่ป็นรากฐานของ
ศลิปวฒันธรรมของโลก   นําท่านเดนิทางเขา้่สู้ใ่จกลางกรุงเอเธนส ์   

นําชม สนามกีฬาโอลิมปิค (Pan Athenaic Olympic) ในอดตีชาวกรกีโบราณเคย ใชแ้ขง่กฬีาเมือ่ 400 

ปี กอ่นครสิตกาลไดร้ับการบูรณะขึน้มาใหม่และใชใ้นการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิคเป็นครัง้แรกในปีค.ศ.1896 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ชม ประตูชัยเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) และหอสมุดแห่งชาต ิศนูยร์วมของปราชญส์มยัโบราณ 

นําสู ่ อโครโปลิส (Acropolis) อนัยิง่ใหญ่อลงัการ เพือ่นําท่าน เข้าชมวิหารพาร์เธนอน (Parthenon) 
วหิารทีส่รา้งขึน้เมือ่ปี 447- 432 กอ่นปีครสิตกาลเพือ่เป็นการเฉลมิฉลองเทพอีธนีา ในฐานะเป็นเทพี 
ผูพ้ทิักษ์กรุงเอเธนสส์มัผัสความยิง่ใหญ่ อลงัการของวหิารทีส่รา้งดว้ยหนิออ่นทัง้หลงั รายลอ้มดว้ยเสาหนิ
แบบดอรคิ ดา้นหนา้ 8 ตน้ ดา้นขา้ง 18 ตน้ รองรับมมุจั่วตา่งๆ ไดอ้ย่างกลมกลนืภายในวหิารมรีปูปั้นเทพี

องคน้ี์ซึง่มคีวามสงูถงึ 12 เมตรทําดว้ยงาชา้งและแผ่นทองสอ่งแสงเรอืงรองวหิารแหง่ไดด้ดัแปลงเป็น 
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โบสถค์รสิตศ์าสนานกิายกรกีออรโ์ธดอกซ ์ในสมัยครสิตศ์ตวรรษที6่และดดัแปลงเป็นสเุหร่าเมือ่ครัง้กรซีตก
เป็นเมอืงขึน้ของอสิลามปัจจบุันน้ีไดร้ับการยกย่องเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีส่รา้งขึน้ในยุค 

คลาสสกิ (ยุคทองของกรซี)ทีง่ดงาม และสมบูรณท์ีส่ดุในโลกศลิปะ ถ่ายรูปคูก่บั โรงละครโบราณ
กลางแจง้ ขนาดมหมึา ณ จุดชมววิบนเนนิเขา 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

12.00 น. อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่ ย่านเมืองเก่าพลาก้า Plaka  ย่า่น่เกา่แกซ่ ึง่ตัง้อยู่่เชงิเขาอโครโปลสิ อดตีเคยเป็นที่

พบปะของเหลา่บุบผาชน และนักคดิของกรซีในอดตี ปัจจุบัน ไดเ้่ป็้นทีต่ัง้ของเหลา่พพิธิภัณฑท์าง

ประวตัศิาสตรแ์ละอารต์แกลลอรีม่ากมายถนนซอกซอยของยา่ ่ นัน้มขีนาดเล็ก ปูดว้ยหนิกอ้นคลา่ย้เล็ก
ใหญ่ สลบักนัไปคลา่ย้ยุคในอดตีกาล บรรยากาศโดยรอบของย่า่น่พลกักา้่จ้ะทําใหท้่านมคีวามรูส้กึ
ยอ้นระลกึภายในอดตีของกรุงเอเธนสท์ีม่บีา้่น้เรอืนขนาดเล็กปลกูตดิกนั มรีะเบยีงเหล็กดดัลวดลาย

สวยงามตาม สไตลนี์โอคลาสสคิ พรอ้มดอกไมค้ละสกีนัดสูวยงาม ท่านจะไดเ้่ห็้น 
สิง่กอ่สรา้งเล็ก ๆ โดยรอบ มโีบสถย์ุคไบเซนไทมม์หาวทิยาลยัเกา่จะยงัคงมบีางสว่นของประตแูละ 
กํา่แํพงโบราณทีย่งัคงหลงเหลอือยู่    ท่านจะสนุกไปกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้่ข้องทีร่ะลกึทีน่่ารักมากมาย

จาก 
กรซี พรอ้มผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากน้ํา่มํันมะกอก ซึง่เป็นผลผลติทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของประเทศกรซี เชน่ 
ครมีทาผวิครมีสระผม ครมีนวดผม สบู่ เครือ่งเงนิและทองทีเ่ป็นลวดลายกรกีโบราณ และงานหัตถกรรมตา่ง 

ๆ อาท ิ เครือ่งป้ันดนิเผา รูปปั้นแกะสลกัภาพวาดและสนิคา้่อ้ืน่อกีเป็นจํานวนมากอสิระใหท้่านไดเ้่ด้นิ
เลน่ชอ้ปป้ิง หรอืจะเลอืกน่ังรับประทานอาหาร จบิกาแฟ ไดต้ามอธัยาศยั 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

18.00 น. อาหารค า่ทีภั่ตตาคารไทย  
  นําเขา้ทีพ่ักโรงแรม ระดบั 3 ดาว 
 

05.วนัทีห่า้ของการเดนิทาง   เอเธนส ์– เดลฟ่ี-คาลาบากา้ 

 

เช้า  อาหารเช้าทีโ่รงแรม 
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 นําท่านชม วิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึง่ถอืวา่เป็นวหิารเทพแห่งแสงสวา่ง การละครและ

ดนตร ี ตัง้อยู่ บนเนนิเขาพานาสซสุ วหิารน้ีเป็นหนึง่ในตวัแทนความศรัทธาของชาวกรกีทีม่ตีอ่ เทพเจา้ใน

อดตี วหิารแห่งน้ีคอืทีส่กัการะบูชาเทพอพอลโล เทพแหง่แสงสวา่งผูใ้หคํ้าพยากรณโ์ชคชะตาชวีติ อนัม ี

 

 
 

ผลตอ่จติใจของชาวกรกีทุกผูทุ้กนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึง่เปรยีบเสมอืนศนูยร์วมของชาวกรกีโบราณ 

ชม สเตเดียมแห่งเดลฟี (The Stadium) ทีค่งสภาพไวส้มบูรณท์ีส่ดุในกรกี  

ชม พิพิธภัณฑ์เดลฟี (Delphi Museum) ทีร่วบรวมสิง่ของน่าสนใจหลายอย่าง อาท ิรูปปั้น นักแขง่มา้ 

Charioteer ซึง่เป็นรูปปั้นของนักขบัรถมา้ศกึทีข่ ึน้ชือ่ลอืชาในการแขง่ขนักฬีาโอลมิเปียดแบบโบราณ 

เทีย่ง  อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร  

บา่ย เดนิทางสู ่เมืองคาลาบาก้า (Kalabaka) เมอืงทีต่ัง้อยูบ่นทีร่าบเธสซาล ี (The Plain of Thessaly) ซึง่

เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลกในฐานะทีเ่ป็นทีต่ัง้ของ เมทีออรา (Meteora) ซึง่เป็นอารามทีต่ัง้อยู่บน

ยอดเขาเมเทออรา (Meteora) และเป็นเมอืงหลวงของมณฑลคาลาบากา้ 

ค า่  อาหารค า่ทีภั่ตตาคาร 
นําเขา้ทีพ่ักโรงแรม ระดบั 3 ดาว 

 

06.วนัทีห่กของการเดนิทาง   เมทอีอรา-เอเธนส ์

เช้า  อาหารเช้าทีโ่รงแรม 

นําท่านชม อารามแห่งเมทิออรา (Meteora Monastery) บนยอดเขาเหลา่น้ีเป็นทีต่ัง้ของอารามหลาย

แห่งทีม่คีวามพเิศษมากทีส่ดุในโลก โดยยอดเขาเหลา่น้ีมรีูปร่างแปลกตาอนัเกดิจากการกดัเซาะของ

แม่น้ําปินอิอส (Pineios) มาเป็นเวลานับลา้นปี  ชม อารามเมกาโล เมเทออรอน (Megalo Meteoron) 
ซึง่เป็นอารามทีใ่หญ่ทีส่ดุในอารามทัง้หมด ใชเ้วลาสรา้งถงึกวา่ 3 ศตวรรษจงึแลว้เสร็จ โดยกอ่ตัง้ขึน้ราวปี 

ค.ศ. 1356 แตเ่ดมิทีเ่มทอีอราเคยเป็นอารามทีต่ัง้อยู่บนยอดเขาถงึ 24 แห่ง แตปั่จจุบันจะเหลอืเพยีง 6 
แห่งเท่านัน้ทีย่ังมคีนอาศยัและเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชม อารามแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายทํา
ภาพยนตรเ์รือ่ง “เจมส ์บอนด ์ตอน For your eyes only” อกีดว้ย 

เทีย่ง  อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร 

บ่าย เดนิทางกลบัสู ่กรุงเอเธนส์ (Athens) ระหวา่งทางผ่าน เมอืงเธอรโ์มพลิ ี (Thermopylea) เมอืงทีเ่ป็นที่

รูจ้ักในฐานะสมรภูมสิงครามทีเ่กดิขึน้เมือ่ 480 ปีกอ่นครสิตกาล โดยกองกําลงัผสมกรกีประมาณ 7,000 

นายไดย้ดึเป็นทีต่า้นกองกําลงัขนาดมหาศาลของกองทัพเปอรเ์ซยีเป็นเวลาสามวนักอ่นทีจ่ะถูกทรยศโดย
ชาวบา้นชือ่อฟิีอลัตสิผูเ้ปิดชอ่งทางขา้มเขาใหท้หารเปอรเ์ซยีเขา้มา โดยมทีหารกรกีชือ่ “ลโิอนดิาส” 
กษัตรยิข์องสปารต์า้ไดส้ัง่ใหก้องกําลงัถายทัพในขณะน้ีกองทหารสปารต์า้อยู่ตอ่ตา้นจนคนสดุทา้ย  

ค า่ อาหารค า่ทีภั่ตตาคาร แบบ BBQ 
 นําเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.15 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิกาตา้ร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 212 
 

07.วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง   โดฮา – กรงุเทพ 

01.20 น. ถงึสนามบนิกรงุโดฮา แลว้รอเปลีย่นเครือ่ง 
03.05 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพ ฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR 836 
13.20 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
 
 End of Service  
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อัตราค่าบริการ 
อตัราคา่บรกิาร  จ านวน 25 ทา่น ขึน้ไป (บาท / ทา่น) 

ผูใ้หญ่พักหอ้งละ  2 ท่าน ราคาท่านละ 63,000.- 

เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 61,000.- 

เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พักกบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสรมิ ราคาท่านละ 59,000.- 

พักหอ้งเดีย่ว จ่ายเพิม่ 4,500.- 

หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงราคา จนกว่าจะเกิดการจอง 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
ตัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั ชัน้นักท่องเทีย่ว (กระเป๋าเดนิทางน้ําหนัก ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 
ตัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั เอเธนส-์เกาะซานโตรน่ีิ-เอเธนส ์โดยสายการบนิภายในประเทศ 

คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน้ํามัน, ประกนัภัยทางอากาศ 
คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภัยไม่ครอบคลมุผูท้ีอ่ายุเกนิ 85 ปี) 

คา่ภาษีในประเทศกรซี 
คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งละ 2 ท่าน), คา่อาหารทุกมือ้ (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

คา่พาหนะ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่(ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) 
เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

คา่ธรรมเนียมในการขอวซีา่ท่องเทีย่ว ประเทศกรซี 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ วนัละ 3EUR ตอ่คน ตอ่วนั รวม 6 วนั คดิเป็นเงนิ 18EUR 
คา่ทปิพนักงานขบัรถ วนัละ 3EUR ตอ่คน ต่อวนั รวม 6 วนั คดิเป็นเงนิ 18EUR 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย วนัละ 3EUR ตอ่คน ตอ่วนั รวม 8 วนั คดิเป็นเงนิ 24EUR 
คา่ใชจ้่ายสว่นตวั และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

คา่เครือ่งดืม่ภายในหอ้งพัก, มนิบิาร,์ และเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์ทีส่ัง่เพิม่เตมิระหวา่งมือ้อาหาร 
 

หมายเหต ุ
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง ตํา่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ
ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง 

 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ 
การนัดหยุดงน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้น้ีจะคํานงึและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หม้ากทีส่ดุ 
 
เน่ืองจากการท่องเทีย่วน้ีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื 

ในกรณีทีท่่านปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดทํ้าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบกอ่นการ 
 
เดนิทางมาแลว้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเน่ืองจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง 



 
 

 
 

Tel :053-115912, 053-115801 
104/2 หมูท่ี ่5 ต.ไชยสถาน อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่50140 

Email :  front2@rubytravel.com  Web : www.rubytravel.com 
  

ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากท่าน

ถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา 
 
 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น ประเทศกรีซ 
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 14 วัน ท าการ) 

 

สถานทูตไม่อนุุญาตใิห้ดงึเล่มพาสปอร์ต ในขณะทีด่ าเนินการวีซ่า 
 

 
1. หนังสอืเดนิทางอายุใ่ชุง้าน เกนิ 6 เดอืน ขึน้ไป และ มหีนา้่ว้า่่ง่อย่า่ง่นอ้ย 2 หนา้ขึน้ไป 
2. รูปถ่าย ส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปตอ้งเป็น พืน้สขีาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ใชไ้ม่ได)้ 

3. สําเนาบัตรประชาชน 
4. สําเนาทะเบยีนบา้่น้ (กรุณาถ่ายหนา้่แ้รกทีม่รีายละเอยีดบา้่น้เลขทีม่าดวย้) 
5. สําเนาทะเบยีนสมรส (กรณีเป็นผูห้ญงิ ... หากมกีารเปลีย่นคํานําหนา้เป็น ... นาง ... ตอ้งแนบมา) 

6. สําเนาทะเบยีนหย่า่ ่(กรณีเป็นผูห้ญงิ ...ถา้่ห้ย่า่ ่และหากมกีารใชคํ้านํา่หํน ้เ้ป็น ... นาง ... ตอ้งแนบมา) 
7. สําเนาใบมรณะบัตร 
8. สตูบิัตร  (กรณีเด็กตา่่กํวา่ ่20 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบสตูบิัตรมา) 

9. กรณีเด็กอายุุตํา่กวา่ 20 ปี บรบิูรณ ์(หากเด็กไม่ไดเ่ด้นิทางพรอ้ม พ่อ และแม่) ตอ้งยืน่ เอกสารเพิม่เตมิดงัน้ี 
- เด็ก เดนิทางกบั บุคคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่่ ่การเขต หรอื 
อําเภอเท่านัน้และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้่ด็้กเดนิทางกบัใคร(ระบุชือ่) มคีวามสมัพนัธอ์ย่า่ง่ไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบั บดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่่ ่การเขตหรอือําเภอเท่านัน้ 
และใหร้ะบุวา่่ ่มารดายนิยอมใหเ้่ด็้กเดนิทางกบับดิา (ระบุชือ่บดิา) 
- เด็ก เดนิทางกบั มารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่่ก่ารเขตหรอือําเภอเท่านัน้

และใหร้ะบุวา่่ ่บดิายนิยอมใหเ้่ด็้กเดนิทางกบั มารดา (ระบุชือ่มารดา) 
 

10. หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONDERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้่ด้นิทางเป็นเจา้่ข้องกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายุไ่ ุม่เกนิ 
3 เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 
- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้่ง้ระบุตําแหน่งระยะเวลาการวา่่ ่จา้่ง้ เงนิเดอืน 
(เป็นภาษาองักฤษ) 
- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน (เป็นภาษาองักฤษ) 

- กรณีเกษียณอายุราชการ : ถ่ายสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา : ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษา นัน้วา่่กํ่าลงัศกึษาอยู่ระบุชัน้ ปีทีศ่กึษา 

 

11. หลกัฐานการเงนิ : (กรุณาเตรยีมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั ้ง้ Bank Guarantee และ สําเนาบัญชเีลม่เดยีวกนั ) 
- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ Bank Guarantee ของ บัญชอีอมทรัพย ์Saving Account ออกโดย 
ธนาคารระบุชือ่เจา้่ข้องบัญชใีหค้รบถว้น มอีายุไ่มุ่เกนิ 15 วนั นับจากวนั ทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- สําเนาสมุดบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ตา่่กํวา่่ ่100,000 บาท ตอ่การ 
รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้่ว้ขา้่ม้เดอืน (ปรับสมุดและสํา เนา 15 วนั กอ่นยืน่วซีา่) 

**********ขอ้ 1และขอ้ 2 ตอ้งเป็น สมุดบัญชอีอมทรัพยเ่ล์ม่เดยีวกนั เท่านัน้ ********** 

หมายเหตุ : หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้้ม้เดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่ 1ขา้้ม้ไปเป็น 
ยอดของเดอืน 3 (เดอืน 2ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank Statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนา 
สมุดบญัช ี



 
 

 
 

Tel :053-115912, 053-115801 
104/2 หมูท่ี ่5 ต.ไชยสถาน อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่50140 

Email :  front2@rubytravel.com  Web : www.rubytravel.com 
 - บัญชฝีากประจํา Fixed สามารถแนบประกอบไดแ้ตท่่านตอ้งแนบบัญชอีอมทรัพย ์Saving มาดว้ย หาก 

ตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจําตอ้งเตรยีม ดงัน้ี 

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ Bank Guarantee ของบัญชฝีากประจํา Fixed Account ออกโดย 
ธนาคารระบุชือ่เจา้่ข้องบัญชใีหค้รบถว้น มอีายุไ่มุ่เกนิ 20 วนั นับจากวนั ทีจ่ะยืน่วซีา่ พรอ้มทัง้ถ่ายเอกสาร 
สมุดบัญชเีงนิฝากเลม่เดยีวกนักบั ทีท่างธนาคารออกหนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ 

 
 
- สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจํา  มยีอดไม่ตํา่กวา่่ ่100,000 บาท ตอ่การรับรอง1 ท่าน 

 
หมายเหต ้:ุ หากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี ้

- หนังสอืรับรองการเงนิ Bank Guarantee ตอ้ง ระบุชือ่เจา้่ข้องบัญชรีับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร ตอ้งระบชุือ่ผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย) 
 
- กรุณาแนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้่น้, ทะเบยีนสมรส, หรอื หลกัฐาน เพือ่แสดงสถานะและความสมัพนัธว์า่่ ่เป็น 

คนในครอบครัวเดยีวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้่ายใหลู้กูจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา่ง้ระบุวา่่ ่เป็นผูร้ับรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์่ป็์นภาษาองักฤษเท่านัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดงั 11.1 และ 11.2 
 

สถานทูต ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุุกกรณี (ไม่ต้องแนบมา) 
 


