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NT006
ทวัรก์รซี เจาะลกึกรซี ดนิแดนแหง่เทพเจา้ 10 วัน 7 คนื (TK)
ทัวรก์รีซ ยุโรป , 10 วัน 7 คนื ,

Hotel Aphrodite  , Santorini Palace  , Amalia Hotel  , Hotel Amalia Kalabaka  , Imperial Hotel
 , The Stanley Hotel

อะโครโปลสิ - วหิารพารเ์ธนอน - สนามกฬีาโอลมิปิค - จตัุรสัซนิตกัมา่ - พลากา้ - โบสถเ์ซนตจ์อรจ์ 
ทา่เรอืพรีาอุส - เกาะมโิคนอส - มโิคนอสทาวน ์- SMALL VENICE - เกาะซานโตรนิ ี- หมูบ่า้นเอยี
หมูบ่า้นอเิมอรโ์รวคิล ี- โบสถอ์นาสตาซสิ - หมูบ่า้นฟิโรสเตฟาน ี- เมอืงฟิรา่ - ตลาดสนิคา้พนืเมอืง

คลองโครนิธ ์- วหิารอะพอลโล - เมอืงปาทรสั - มหาวหิารเซนตแ์อนดร ู- เมอืงเดลฟี - โรงละครแหง่เดลฟี 
กาลมับากา้ - อารามเมทโิอรา่ - เมอืงเทสสโลนกิ ิ- หอคอยสขีาว - พพิธิภณัฑโ์บราณคด ี- โบสถเ์ซนตเ์ดเมทรอิุส

ประตูหนิรปูโคง้ - มสัยดิ Hamza Bey - One Salonica Outlet Mall - DUTY FREE SHOP

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

21.30 น.
คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้ ีเคานเ์ตอรเ์ชคอนิ U (แถว U 14-18) ประตทูางเขา้ท ี9 หรอื 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4
เคานเ์ตอรเ์ชคอนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ



23.50 น.
ออกเดนิทางสู ่นครอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทยีวบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชวัโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ
จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง (สายการบนิฯมบีรกิาร อาหารค่าํและอาหารเชา้)

วนัท ี2
เทสสโลนกิ ิ- พพิธิภณัฑโ์บราณคด ี- ชมเมอืง

06.20 น.
เดนิทางถงึ กรุงอสิตนับูล แวะเปลยีนเครือง เทยีวบนิ TK1881
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิอสิตันบลูซงึมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมาย

08.30 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิอสิตนับูล (IST) สู ่สนามบนิเทสสโลนกิ ิ(SKG) โดย สายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.30
ชวัโมง (สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครืองบนิ)

09.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเทสสโลนกิ ิ(SKG) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

จากนันนําทา่นขนึรถโคช้ปรับอากาศ เทยีวชม เมอืงเทสสโลนกิ ิซงึเป็นเมอืงทา่และเมอืงทใีหญ่เป็นลําดับ 2 ทตัีงอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
เป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ อุตสาหกรรมการคา้ รวมถงึการเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการขนสง่ของยุโรปตะวันออกเฉียงใต ้

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ หอคอยสขีาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ทตัีงตระหงา่นอยู่รมิทะเล
ภายในเป็นสถานทสํีาหรับเก็บวัตถุโบราณหลายอย่าง ซงึเป็นอนุสาวรียท์างประวัตศิาสตรท์สํีาคัญ ถอืเป็นสญัลักษณ์ประจําเมอืง
ถูกสรา้งขนึประมาณชว่งศตวรรษท ี15 เป็นป้อมปราการประจําเมอืง และใชเ้ป็นโรงฝึกทหาร มชีว่งหนงึทใีชเ้ป็นเรือนจําเพอืคมุขังนักโทษดว้ย 

จากนันนําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑโ์บราณคด ี(Archaeological Museum) ซงึมหีลักฐานสําคัญ  ๆทางประวัตศิาสตรม์ากมาย
ซงึบง่บอกถงึความเป็นมาและความเจรญิรุ่งเรืองของชาวกรีกในอดตี อาทเิชน่ รูปแกะสลัก เสาประต ูเครืองใช ้จานชาม เครืองประดับ ฯลฯ
ทนัีกโบราณคดคีน้พบในบรเิวณนี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นถ่ายรูปกับ ประตหูนิรูปโคง้ (Arch of Galerious) สรา้งขนึในปี คศ. 298 เพอืเฉลมิฉลองชยัชนะของกาเลเรียส
ซซีารท์มีชียัชนะในการทําสงครามกับพวกเปอรเ์ซยี 

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ กําแพงเกา่ไบแซนไทน ์ทเีกา่เเกเ่เละยังคงอนุรักษ์ไวไ้ดอ้ย่างดเียียม 

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ มัสยดิ Hamza Bey ทสีรา้งมาในศตวรรษท ี15 ซงึมคีวามสวยงามเป็นอย่างยงิ

จากนันนําทา่นเขา้ชม โบสถเ์ซนต ์เดเมทรอิสุ (St. Demetrius Church) สรา้งขนึในศตวรรษท ี5 แตแ่ลว้ มหาวหิารเกดิอุบัตเิหตถุูกไฟไหมใ้นปี
ค.ศ.1917 และตอ่มาไดรั้บการบรูณะในปี ค.ศ.1948 ภายในมภีาพเขยีนโมเสกทงีดงามดังเดมิตังแตส่มัยศตวรรษท ี5 

นําทา่นเขา้ชม โบสถเ์ซนตจ์อรจ์ (St.George's Rotonda ) โบสถเ์กา่แกส่มัยโบราณถูกสรา้งขนึประมาณชว่ง ค.ศ. 300 โดยกาเลเรียส ซซีาร์
(Galerius Ceasar) ซงึมสีถาปัตยกรรมทสีวยงาม ชว่งปี คศ. 1590 เคยถูกใชเ้ป็นสเุหร่า

ทพีกั
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
Imperial Hotel / Holiday Inn hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
เทสสโลนกิ ิ- กาลมับากา้ - เมธโิอรา่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม



นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกาลมับากา้ (Kalambaka) (ระยะทาง 229 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชวัโมง)
นครแหง่อารามลอยฟ้าทมีชีอืเสยีงไปทัวโลก อยู่ในเขตจังหวัด Trikala ของประเทศกรีซ เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงเกา่แกม่าตังแตส่มัยศตวรรษท ี10
และถอืวา่เป็นจดุหมายปลายทางของผูจ้ารกิแสวงบญุ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางขนึชม อาราม เมทโิอรา่ อารามซงึไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกใ้น ปี 1988
แตเ่ดมิทเีมทโิอร่าเคยเป็นอารามทตัีงอยู่บนยอดเขาถงึ 24 แหง่ แตปั่จจบัุนจะเหลอืเพยีง 6
แหง่เทา่นันทยัีงมคีนอาศัยและเปิดใหนั้กทอ่งเทยีวเขา้ชม 

นําทา่นเขา้ชม อารามเมทโิอรา่ (Meteora Monastery) บนยอดเขาซงึเป็นทตัีงของอารามหลายแหง่ทมีคีวามพเิศษมากทสีดุในโลก
โดยยอดเขาเหลา่นีมรีูปร่างแปลกตาอันเกดิจากการกัดเซาะของแม่น ้าํปินอิอส (PINEIOS) มาเป็นเวลานับลา้นปี
เมทโิอร่าสถานทศัีกดสิทิธทิสีรา้งอยู่บนกอ้นหนิใหญ่สงูสงา่ เป็นทพํีานักของนักบวชครสิตน์กิายออรโ์ธด็อกซ ์(Orthodox)
ซงึในสมัยอดตีกาลไดส้รา้งอารามไวบ้นยอดเขาเพราะมคีวามเชอืทวีา่ จะไดใ้กลช้ดิกับสวรรค์
และเป็นการงา่ยตอ่การป้องกันศาสนาอนืมารุกรานอกีดว้ย ดว้ยความโดดเดน่ของการสรา้งสรรคข์องศลิปะแบบไบแซนไทน์
อสิระใหท้า่นไดบั้นทกึความมหัศจรรยใ์นการสรา้งสรรคป์ระตมิากรรมอันโดดเดน่ ณ ทแีหง่นี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

ทพีกั
Amalia Hotel Kalambaka ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
เดลฟี - วหิารอพอลโล - โรงละครกลางแจง้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เดลฟี (Delphi) (ระยะทาง 229 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชวัโมง) อดตีเคยไดรั้บการขนานนามวา่เป็น
สะดอืของโลก “Navel of the Earth” ตํานานเลา่วา่เทพเจา้ซอีุส (Zeus) ผูท้รงเป็นองคเ์ทพบดิร
ปลอ่ยนกอนิทรีสองตัวใหบ้นิจากสดุปลายโลกสองดา้น
และจดุทนีกทังสองบนิมาพบกันทนีครเดลฟีนันใหถ้อืวา่เป็นศนูยก์ลางของโลกโดยมหีนิทเีรียกวา่ "ออมฟาลอส" (Omphalos) หรือ "หนิสะดอื"
เป็นเครืองหมาย และ เดลฟี ไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเขา้ชม วหิารอพอลโล (Temple of Apollo) ซงึถอืวา่เป็นวหิารเทพแหง่แสงสวา่ง การละครและดนตรี ตังอยู่บนเนนิเขาพานาสซสุ
วหิารนีเป็นหนงึในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกทมีตีอ่เทพเจา้ในอดตี วหิารแหง่นีคอืทสีกัการะบชูาเทพอพอลโล
เทพแหง่แสงสวา่งผูใ้หคํ้าพยากรณ์โชคชะตาชวีติ อันมผีลตอ่จติใจของชาวกรีกทกุผูท้กุนาม 

นําชม โรงละครแหง่เดลฟี ซงึเปรียบเสมอืนศนูยร์วมของชาวกรีกโบราณ ชาวกรีกโบราณเชอืวา่เดลฟีเป็นจดุศนูยก์ลางของโลก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรม

ทพีกั
Amalia Delphi Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
ปาทรสั - เอเธนส์

เชา้



รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปาทรสั (Patras) (ระยะทาง 122 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชวัโมง) เมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสามของกรีซ
รองจากเอเธนสแ์ละพริาอุส เป็นเมอืงศนูยก์ลางของเสน้ทางการเดนิเรือในทะเลโยเนียนและยังเป็นเมอืงหลวงของคาบสมุทรเพโลปอนเนสอกีดว้ย 

นําทา่นผา่นชมและถ่ายรูปกับ มหาวหิารเซนตแ์อนดรู (St.Andrews Church) อกีหนงึครสิตจักรทตัีงสงูตระหงา่นอยู่เหนือเขตเมอืงเกา่
ถูกสรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี20 ภายในไดรั้บการประดับประดาไปดว้ยไมแ้กะสลัก และโคมระยา้ทน่ีาประทับใจ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางเรียบ คลองโครนิธ ์(Corinth Canal) (ระยะทาง 132 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง)
เป็นคลองขดุเพอืเชอืมตอ่ระหวา่งระหวา่งอ่าวโครนิท ์(Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนคิ (Saronic Gulf) ในทะเลเอเจยีน (Aegean Sea)
แนวคดิการขดุคลองนีมตัีงแตช่ว่ง 700 ปีกอ่นตรสิตกาล แตไ่ดเ้รมิขดุจรงิในปี พ.ศ. 2373 (ค.ศ. 1830) จนขดุคลองสําเร็จในปี พ.ศ. 2436 (ค.ศ.
1893) คลองแหง่นีไดช้ว่ยย่นระยะเวลาการเดนิทางระหวา่งอ่าวโครนิท ์(Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนคิ (Saronic Gulf)
ทปีกตติอ้งไปออ้มแหลมเพโลพอนนีส (Peloponese) ไดถ้งึ 700 กโิลเมตร คลองแหง่นีมคีวามสงู 78 เมตร กวา้ง 24 เมตร และมคีวามยาวถงึ 6.3
กโิลเมตร (6,346 เมตร) ลกึ 12 เมตร 

นําทา่นชม เมอืงโบราณโครนิธ ์(Ancient Corinth) หนงึในอดตีเมอืงทา่ทยีงิใหญ่ทสีดุของประเทศกรีซ
มคีวามมังคังและความหรูหราเป็นอย่างมาก ถูกสรา้งขนึเมอืศตวรรษท ี10 กอ่นครสิตก์าล ถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันโบราณของจเูลยีส ซซีา่ร์

นําทา่นชม วหิารอะพอลโล (Apollo Temple)  ซากเสาโรมันโบราณนับแตอ่ดตีทยัีงคงความยงิใหญ่มาจนถงึปัจจบัุน 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เอเธนส ์(Athens) (ระยะทาง 83 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เมอืงหลวงของประเทศกรีซ
และยังเป็นเมอืงใหญ่ทสีดุในประเทศกรีซ ใชช้อืตามพระเจา้อะธนีาในปรุาณวทิยา เป็นหนีงในเมอืงทเีกา่แกท่สีดุในโลก
โดยกนิชว่งระยะเวลามากกวา่ 3,400 ปี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
Stanley Hotel Athens ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่
**แนะนําใหล้กูคา้เตรียมกระเป๋าใบเล็กสําหรับพักคา้ง 2 คนื บนเกาะมโิครนอส และ ซานโตรนีิ กระเป๋าใหญ่ฝากไวท้โีรงแรม
เนืองจากโรงแรมเกาะสว่นใหญ่ไม่มลีฟิท ์และ พนืเป็นหนิแกรนติ**

วนัท ี6
มโิคนอส

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมแบบ Breakfast box

06.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืพรีาอสุ (Piraeus) เพอืขนึเรือ Ferry สู ่เกาะมโิคนอส

07.00 น.
เรือออกเดนิทางจาก ทา่เรอืเมอืงพรีาอสุ สู ่ทา่เรอืมโิคนอส

09.45 น.
เรือเทยีบทา่ ณ ทา่เรอืมโิคนอส

นําทา่นชม มโิคนอส ทาวน ์(Mykonos Town)  หรืออกีชอืหนงึวา่ โฮรา (CHORA)
ทมีคีวามงดงามประกอบดว้ยบา้นเรือนสขีาวทกุหลังตัดกับโบสถ ์และทอ้งฟ้าระเบยีงดอกไมท้รีายรอบดว้ยกลุม่เรือหลากสสีนั
อันเป็นภาพพนืเมอืงทหีาชมไดย้าก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ



บา่ย
นําทา่นเทยีวชมเกาะสวรรคแ์หง่นักทอ่งราตรี เกาะมโิคนอส (Mykonos) หนงึในหมู่เกาะไซคลาตสิ ทสีวยงาม 

นําทา่นชม “SMALL VENICE” (MIKRI VENETIA) จดุทถีูกถ่ายภาพมากทสีดุรมิทะเลเอเจยีนทมีบีรรยากาสคลา้ยคลงึกับเมอืงเวนสิ
ประเทศอติาล ีมหัศจรรยก์ับ WINDMILLS หรือกังหันกลางทะเลทเีรียกวา่ KATO MYLOI
ทตัีงเรียงรายอยู่รมิชายฝังเป็นซมิโบลกิของภมูปัิญญาชาวบา้นเนืองจากเกาะนีมคีลนืลมแรงเกอืบตลอดปี (เกาะมโิคนอส
นันครบเครืองดว้ยแสงสเีสยีง สถานบันเทงิยามค่าํคนืผับ, บาร ์ทมีอียู่ทัวทังเกาะ) สระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพและชนืชมความงามบนเกาะมโิคนอส

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Hotel Aphrodite / Hotel Porto Mykonos ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี7
ซานโตรนิี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

09.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืมโิคนอส เพอืขนึเรือเฟอรร์ีสู ่เกาะซานโตรนิี

09.50 น.
เรือออกเดนิทางจาก ทา่เรอืเกาะมโิคนอส

11.55 น.
เดนิทางถงึ ทา่เรอืฟิรา เกาะซานโตรนิี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเอยี (Oia Village) ซงึตังอยู่ทางตอนเหนือบนเกาะซานโตรนีิ
เกาะในฝันทผีูค้นทัวโลกตา่งใฝ่ฝันจะไดม้าเยือนสกัครังหนงึ เกาะนีถอืวา่เป็นหัวใจของเกาะทังหลายในกรีซ เป็นเกาะทไีดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น
ราชนีิแหง่หมู่เกาะ ไซคลาตสิ เพราะทัวโลกตา่งชนืชมในทวิทัศนท์สีวยงามแปลกตาของเกาะภเูขาไฟแหง่นี ทเีกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟ 1450
ปีกอ่นครสิตกาล 

หมู่บา้นเอยี (Oia Village) ทไีดช้อืวา่เป็นหมู่บา้นทสีวยทสีดุของเกาะนี มคีวามสวยงามตามแบบฉบับของจนิตนาการถงึเกาะในกรีซ
บา้นสขีาวและยอดโบสถท์รงโดมทรีายลอ้มดว้ยสฟ้ีาสดจากทกุทศิไม่วา่จะเป็นทะเล ทอ้งฟ้า หรือแมแ้ตก่รอบประตหูนา้ตา่งสสีนัสดใส
เป็นศนูยก์ลางการคา้ทเีกา่แก ่มคีฤหาสนห์รูหราเป็นพยานถงึความมังคังของชาวเรือทอีาศัยอยู่ทนีีลดหลันไลร่ะดับตามหนา้ผาสงูชนั
โบสถท์าสขีาวสะอาดตา อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Santorini Palace / El Greco Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี8
ซานโตรนิ ี- เอเธนส ์(บนิภายใน)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นอเิมอรโ์รวคิล ี(Imerovigli Village) อกีหนงึหมู่บา้นบนเกาะซานโตรนีิ
ทสีามารถมองเห็นภเูขาไฟไดใ้กลก้วา่หมู่บา้นอนื  ๆ



นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ โบสถอ์นาสตาซสิ (Church of Anatasis)
และอสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพหมู่บา้นสขีาวทตัีงอยู่บนเนนิเขาลดหลันระดับบนเกาะซานโตรนีิแหง่นี 

จากนันนําทา่นเทยีวชมหมู่บา้นน่ารักๆอกีหนงึหมู่บา้นคอื หมูบ่า้นฟิโรสเตฟาน ี(Firostefani Village)
อกีหนงึหมู่บา้นเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะซานโตรนีิ และทสีรา้งลดลันไลร่ะดับตามเนนิเขา
อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟิรา่ (Fira) เมอืงหลวงของซานโตรนีิ ซงึออกเสยีงไดอ้กีอย่างวา่ ธรีา (Thira) 

นําทา่นสู ่ตลาดสนิคา้พนืเมอืง ทมีสีนิคา้หลากหลายทังของทรีะลกึ ทลีว้นนํามาวางจําหน่ายใหก้ับนักทอ่งเทยีวเป็นถนนทอดยาวรมิผา
สามารถมองเห็นเรือสําราญทจีอดอยู่กลางทะเลเบอืงลา่ง อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเกาะซานโตรนีิ
หรือเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงทมีวีางจําหน่าย

16.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเกาะซานโตรนิี

18.35 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิซานโตรนิ ีสู ่สนามบนิเอเธนส ์(ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชวัโมง)

19.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเอเธนส์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Stanley Hotel Athens ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี9
เอเธนส ์- ชอ้ปปิงเอาทเ์ลต

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม อะโครโปลสิ (Acropolis) โบราณสถานอันทรงคณุคา่ทางประวัตศิาสตรแ์ละโบราณคดซีงึตังอยู่บนภเูขาสงู
เชอืกันวา่บนเนนิเขาแหง่นีเป็นทสีถติของเทพเีอเธน่า ซงึตอ่มาองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1987 

นําทา่นชม วหิารพารเ์ธนอน (Parthenon) วหิารศักดสิทิธทิสีรา้งขนึเพอือุทศิแดเ่ทพเีอเธน่า
เป็นวหิารทสีรา้งดว้ยหนิอ่อนทังหลังรายลอ้มดว้ยเสาหนิแบบดอรคิซงึไดรั้บการยอมรับวา่เป็นสถาปัตยกรรมชนิเอกของโลกทสีรา้งขนึในโลกยุคคลาสสคิหรือยุคทองของกรีซ
ชว่งประมาณ 450-300 ปีกอ่นครสิตกาล และทัวโลกตา่งยอมรับกันวา่เป็นวหิารแบบดอรคิทใีหญ่และสมบรูณ์แบบทสีดุในโลกศลิปะของกรีซ
ผา่นชมสถานทสํีาคัญในสภาพซากปรักหักพังตา่งๆซงึแสดงใหเ้ห็นถงึความยงิใหญ่ของชมุชนในอดตี ชมประตชูยัเฮเดรียน หอสมุดแหง่ชาติ
ศนูยร์วมของปราชญส์มัยโบราณ 

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นถ่ายรูปกับ สนามกฬีาโอลมิปิค (Olympic Stadium) ซงึไดรั้บการบรูณะขนึมาใหม่และใชใ้นการแขง่ขันกฬีา
โอลมิปิคเป็นครังแรกในปีค.ศ.1896 

นําทา่นผา่นชม จตัรุสัซนิตกัมา่ (Syntagma Square) ทตัีงของรัฐสภาแหง่ชาต ิและอนุสรณ์ทหารนรินาม 

จากนันนําทา่นเดนิทางสูย่่านเกา่แกบ่รเิวณเชงิเขาอะโครโปลสิ ทเีรียกวา่ พลากา้ (PLAKA) แหลง่รวมนักทอ่งเทยีวจากทัวทกุมุมโลก
ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ย รา้นคา้ บาร ์ภัตตาคาร คกึคักพลกุพลา่นไปดว้ยผูค้นทังกลางวันและยามค่าํคนื



อสิระเชญิใหท้า่นชอ้ปปิงของฝากของทรีะลกึมากมาย สดุเขตย่านพลากา้ คอืย่านเมอืงใหม่อุดมไปดว้ยรา้นคา้แฟชนัหรูระดับโลก และ
ถนนคนเดนิทเีป็นระเบยีบสวยงาม 

นําทา่นชอ้ปปิงเอาทเ์ลต ณ McArthurGlen Athens ซงึเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ ลดราคาสนิคา้ 30-70% และมรีา้นคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลอืกกวา่
120 รา้นคา้ ภายในเอาทเ์ลตแหง่นี อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงแบบจัดเต็ม ใหท้า่นไดม้เีวลาเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมตา่ง  ๆไม่วา่จะเป็น Armani,
Burberry, Gucci, Scotch & Soda, Nike, Diesel, The Body shop และอนืๆอกีมากมาย

19.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเอเธนส ์(ATH) เพอืทําการเช็คอนิและเตรียมตัวเดนิทางกลับ

22.25 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิเอเธนส ์สู ่สนามบนิอสิตนับูล โดยเทยีวบนิท ีTK1844 ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.20 ชวัโมง
(บรกิารอาหารและเครืองดบืนเครืองบนิ)

23.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิอสิตนับูล แวะเปลยีนเครือง อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบนิ

วนัท ี10
กรุงเทพมหานคร

01.25 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีTK 68 ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง (สายการบนิมบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื อาหารค่าํและอาหารเชา้)

15.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรก์รซี ยโุรป
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี17 กันยายน 2562 เวลา 17:57 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรก์รซี ยโุรป

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิ TK (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 ก.ก./ท่าน)

• เทยีวบนิภายในไดน้ ้าํหนัก 20 กก. จํานวน 1 ใบเท่านัน

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ภาษีในประเทศกรซี

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานท ,ี คา่วซีา่เชงเกน้ประเทศกรซี

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่พนกังานยกกระเป๋า ซงึทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง หรอืไปจา่ยทโีรงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท -์แฟกซ,์ เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการสํารองทนัีง และการชําระเงนิ
• งวดท  ี1 : สาํรองทนัีงจ่าย 50,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วัน หลงัมกีารยนืยันกรุป๊เดนิทางแนน่อน

• งวดท  ี2 : ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่60 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่44-59 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่4-19วัน)

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการนาํเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี
ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม***



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ไดท้ําการตกลงหรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(TWN/DBL) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM)
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(TRADE FAIR) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

• กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั
โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO)

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด



สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรมัเท่านัน ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศกรซี

สถานฑตูไมอ่นญุาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษิทัทวัรฯ์
เพอืขอยนืวซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุป๊ และใหแ้นบตวัเครอืงบนิในชว่งททีา่นจะเดนิทางมาดว้ย
(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ)
• หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทเีหลอือายกุารใชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขนึไป และมหีนา้สาํหรบัตดิวซีา่ อยา่งนอ้ย 2 หนา้
หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย

• รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. พนืฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพนืสขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพนืเป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา
ใบหแูละควิจะตอ้งปรากฏบนภาพถา่ย (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน สถานฑูตมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทเีคยได)้

• สาํเนาทะเบยีนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบัตร (ท่านตอ้งทําการแปลเป็นภาษาองักฤษ และประทับตรารบัรองจากศนูยก์ารแปล
พรอ้มทังประทับตรารบัรองจากกรมการกงสลุ หากใหท้างทัวรด์าํเนนิการคา่แปลเอกสารและประทับตราทุกแหง่ แผน่ละ 300 บาท)

• สาํเนาบัตรประชาชน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทมีรีายละเอยีดบา้นเลขทมีาดว้ย)

• สตูบิัตร (กรณเีดก็ต่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบสตูบิัตรมา)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ:์ (หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ออกจดหมายเป็นภาษาองักฤษเท่านัน ตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิดงันี
• เดก็ เดนิทางกบับุคคลอนื บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านัน และใหร้ะบุวา่
ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชอื) มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั

• เดก็ เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา
(ระบุชอืบดิา)

• เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา
(ระบุชอืมารดา)



• หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ

• จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)
• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน)

• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้

• กรณพีนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตาํแหนง่ ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน

• กรณทีเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหนว่ยงาน

• กรณเีกษียณอายรุาชการ: ถา่ยสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ

• กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษา นันวา่กาํลงัศกึษาอยู ่ระบุชันปีทศีกึษา

• หลกัฐานการเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง Bank guarantee และ สาํเนาบัญช  ีเลม่เดยีวกนั)

• หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
15 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่

• สาํเนาสมดุบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขนึไปจากเดอืนทจีะยนืวซีา่ มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรบัสมดุและสาํเนา 15 วันกอ่นยนืวซีา่)

• ************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบัญชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเท่านัน *************

หมายเหต ุ:
• หากสมดุบัญชแีสดงยอดรวมทมีกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนอืง) เช่นจากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ท่านตอ้งไปขอ Bank
statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยสาํเนาสมดุบัญชบีัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบัญชอีอมทรพัย ์(Saving) มาดว้ย

• หากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจํา ตอ้งเตรยีมดงันี

- หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
20 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่ 
- สาํเนาสมดุบัญชฝีากประจํา มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
• หากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี

- หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชอืเจา้ของบัญช  ีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชอืผูถ้กูรบัรองในจดหมายดว้ย) 
- กรณุาแนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั
• กรณนีายจา้งรบัรองคา่ใชจ้่ายใหล้กูจา้ง

- จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน 
- หนังสอืรบัรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 1 และ 2 (สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณ ีไมต่อ้งแนบมา)

*** ทางสถานทูตไมใ่หด้งึเลม่พาสปอรต์ในทุกกรณ ีหากลูกคา้จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทางในชว่งทยีนืวซีา่กรุป๊
ลูกคา้จะตอ้งไปแสดงตวัยนืวซีา่เดยีวเทา่นนั โดยถา้เดนิทางเป็นครอบครวั หากมบีคุคลในครอบครวัคนใดคนหนงึจาํเป็นตอ้งยนืวซีา่เดยีว
คนในครอบครวัครวัทเีหลอืจาํเป็นตอ้งยนืวซีา่เดยีวดว้ยเชน่กนั ***
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