
    

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

เอเธนส ์| วิหารพารเ์ธนอน | วิหารแหง่เทพโพไซดอน | เกาะซานโตรินี | ลอ่งเรือทะเลสาบภเูขาไฟ | ประตชูยัเฮเดรียน 

 
 

     

  

 

 

 

  

 

GREECE SANTORINI’S SUNSET  

กรีซ 8 วัน 5 คนื 

 เดนิทาง เมษายน – กรกฎาคม 2563 

 เส้นทางการเดินทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ –เอเธนส ์– จตัรุสัซินตกัมา – ประตชูยัเฮเดรยีน – เมืองเก่าปลากา้ 

วนัท่ี 3. อะโครโปลสิ – วิหารพารเ์ธนอน – แหลมซูเนียน – วิหารแหง่เทพโพไซดอน 

วนัท่ี 4 เอเธนส ์– เกาะซานโตรนีิ – หาดเรดบีช – ชมพระอาทิตยต์ก ณ หมู่บา้นเอีย 
วนัท่ี 5. ลอ่งเรอืทะเลสาบภเูขาไฟ – ถนนโกลดส์ตรที 

วนัท่ี 6. อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ถ่ายรูปตามอธัยาศยั – นั่งเรอืเฟอรร์ี่สูก่รุงเอเธนส ์

วนัท่ี 7. เอเธนส ์– OUTLET – ดไูบ 
วนัท่ี 8. ดไูบ – กรุงเทพฯ  

 

ราคาแนะน าเพียง   66,900.- 



    

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู 9 เคานเ์ตอร ์ T สายการบิน

เอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 
 

วันที ่2 
ดูไบ – เอเธนส ์– จัตุรัสซินตักมา – ประตูชัยเฮเดรียน – เมืองเก่า
ปลาก้า 

03.30 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 377 
06.55 น. ถึงสนามบินดไูบ เพื่อเวะเปลี่ยนเครื่อง   
10.50 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเอเธอนส ์ประเทศกรซี  โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 209 
15.00 น. ถึงสนามบินเอเธนส ์หลงัผา่นตรวจคนเขา้เมือง นาํทา่นเดินทางเขา้สูต่วัเมืองนาํทา่นเท่ียวชม เมืองเอเธนส ์

(Athens) ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ท่ีตัง้ของรฐัสภาแหง่ชาติ และอนสุรณท์หารนิรนาม ให้
ทา่นแวะถ่ายภาพบรเิวณหนา้ทาํเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวงัหลวง จากนัน้ผา่นชมสนามกีฬา
โอลิมปิก (Pan Athenaic Olympic) ในอดีตใชแ้ขง่กีฬาเม่ือ 400 ปีก่อนครสิตกาล ซึ่งไดร้บัการบูรณะขึน้มา
ใหม่และใชใ้นการแขง่ขนักีฬาโอลมิปิกเป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.1896 ถ่ายภาพกบัประตูชัยเฮเดรียน (Arch of 

Hadrian) และหอสมดุแหง่ชาติ ศนูยร์วมของปราชญส์มยัโบราณ นาํทา่นเดินทางสู ่ ย่านเมืองเก่าปลาก้า 

(Plaka) ยา่นเก่าแก่ซึ่งตัง้อยูเ่ชิงเขาอโครโปลสิ เคยเป็นยา่นท่ีพบปะของเหลา่บุบผาชน และนกัคิดของกรซีใน
อดีต ปัจจุบนัไดเ้ป็นท่ีตัง้ของเหลา่พิพิธภณัฑท์างประวติัศาสตร ์และอารต์แกลลอรี่มากมาย ถนนซอกซอย
ของยา่นนีมี้ขนาดเลก็ ปดูว้ยหินกอ้นคลา้ยในอดีต บรรยากาศโดยรอบของยา่นปลากา้จะทาํใหท้า่นยอ้น
ระลกึไปถึงเอเธนสใ์นอดีต ท่ีมีบา้นเรอืนหลงัเลก็ๆปลกูติดกนั มีระเบียงเหลก็ดดัสวยงามสไตลนี์โอคลา สสกิ 
พรอ้มดอกไมค้ละส ีทา่นจะเห็นสิ่งก่อสรา้งเลก็ๆ โบสถย์คุไบเซนไทน ์มหาวิทยาลยัเก่า บางสว่นของประต ู
และกาํแพงโบราณท่ียงัหลงเหลอือยู ่ทา่นจะสนกุไปกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ของท่ีระลกึจากกรซีมากมาย พรอ้ม
ผลติภณัฑท่ี์ทาํจากนํา้มนัมะกอก (ผลผลติท่ีมีช่ือเสยีงท่ีสดุของกรซี ) อาทิเช่น สบู ่ครมีทาผิว ครมีสระ /นวด
ผม เครื่องเงินและทองท่ีเป็นลวดลายกรกีโบราณ และงานหตัถกรรมตา่งๆ อาทิ เครื่องป้ันดินเผา รูปป้ัน
แกะสลกั ภาพวาดและอ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระใหท้า่น เดินเลน่เท่ียวชมจนถึงยามพลบคํ่าตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่3 
อะโครโปลิส – วิหารพารเ์ธนอน – แหลมซูเนียน – วิหารแห่งเทพโพไซ
ดอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



    

 

 นาํทา่นเดินทางสูอ่ะโครโปลิส (Acropolis) นาํทา่นเขา้ชม วิหารพารเ์ธนอน (Parthenon) วิหารท่ีสรา้งขึน้
เม่ือ 400 ปี ก่อนครสิตกาลเพื่อเป็นการเฉลมิฉลอง เทพีอธีนา (Athena) ในฐานะเป็นเทพีผูพ้ิทกัษก์รุง
เอเธนส ์สมัผสัความยิ่งใหญ่อลงัการของวิหารท่ีสรา้งดว้ยหินอ่อนทัง้หลงั ภายในวิหารมีรูปป้ันเทพีอธีนา ซึ่งมี
ความสงูถึง 12 เมตร ปัจจุบนัวิหารแหง่นี ้ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกท่ีสรา้งขึน้ใน
ยคุคลาสสกิ ท่ีงดงาม และสมบูรณท่ี์สดุในโลก 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมือง 
บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่แหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพื่อนาํทา่นชม วิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of 

Poseidon) หรอืเทพเนปจูน เทพแหง่มหาสมทุรหรอืทอ้งทะเล หนึ่งในวิหารท่ีเลื่องช่ือท่ีสดุของกรซี วิหารแหง่
นีต้ัง้อยูต่รงปลายหนา้ผา สรา้งขึน้เม่ือ 400 ปีก่อนครสิตกาล ในอดีตชาวกรกีท่ีจะตอ้งเดินเรอืสูท่ะเลใหญ่และ
จะตอ้งมาบวงสรวงขอพรใหเ้ดินทางปลอดภยั ศิลปะ 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่4 
เอเธนส ์– เกาะซานโตรินี  – หาดเรดบีช – ชมพระอาทติยต์ก ณ หมู่
บ้านเอีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํทา่นเดินทางดว้ยเรอืเฟอรร์ี่เพื่อมุ่งหนา้สู่ เกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะซึ่งงดงามดั่งสรวงสวรรค ์

เกาะแหง่นี ้ มีขนาดเลก็โดยมีความยาวเพียง 18 ก.ม. มีช่ือเสยีงโดง่ดงัเป็นอนัดบั 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส 
(Cyclades) มีชาวกรกีอาศยัอยูบ่นเกาะเพียงหม่ืนกวา่คน งดงามโรแมนติก ดว้ยกลุม่บา้นเรอืนทรงกระบอก



    

 

สขีาวสะอาดตา ยอดโบสถท์รงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสฟีา้สดจากทกุทิศประตหูนา้ตา่ง งดงา มดั่งภาพใน
โปสการด์ทอ่งเท่ียว เกาะแหง่ความมหศัจรรยน์า่เหลอืเช่ือระหวา่งมนษุยก์บัธรรมชาติ วิถีชีวิตคนพืน้เมืองซึ่ง
สรา้งบา้นบนเกาะภเูขาไฟ 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย นาํทา่นสมัผสัมหศัจรรยค์วามงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรน่ีิ ท่ีไม่เพียงมีแตห่าดทรายสขีาวงดงาม 

และยงัมีหาดทรายสแีดงจนเกือบเป็นสดีาํของ หาดเรดบีช (RedBeach) หาดแหง่นีต้ัง้อยูใ่นบรเิวณอโครติร ิ
(Akrotiri) เขตโบราณคดีอนัเก่าแก่ตาํนานแหง่ทฤษฎีแอตแลนตีส อาณาจกัรท่ีไม่มีตวัตนของเพลโต เป็น
โบราณสถานท่ีโดดเดน่ท่ีสดุบนเกาะแหง่นี ้ท่ีมีการพบหลกัฐานวา่มีคนพกัอาศยัตัง้แตป่ลายยคุหินใหม่ ราว 
4,000 ปีก่อนครสิตกาล จนถึงช่วงตน้ของยคุสาํรดิ นาํทา่นเดินทางสู ่ Perissa Beach เป็นหาดท่ีมีจุดเดน่คือ
ถกูปกคลมุดว้ยหินกรวดสดีาํทาํใ หด้เูเปลกตากวา่หาดทรายที่เราเคยเห็นทั่วไประหวา่งทางทา่นจะพบกบั   
เเปลงไรอ่งุน่โดยองุน่ท่ีน่ีจะปลกูเป็นพุม่เตีย้ๆเพราะลมเเรงเเละท่ีน่ีจะไม่มีการรดนํา้เพราะหมอกยามเชา้ให้
ความชุ่มชืน้เพียงพอตอ่ตน้ไมอ้ยูเ่เลว้ นาํทา่นชม หมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งเป็นหมู่บา้นท่ีคนทอ้งถ่ิ นเดิมของชาว
ซานโตรน่ีิอยูอ่าศยักนั และนาํทา่น แวะชิมไวนท่ี์ Santo Winery ท่ีน่ีมีไวนใ์หท้า่นเลอืกชิมหลากหลายราคา
ไม่เเพงเเถมรสชาตินุม่ลิน้ท่ีไม่ควรพลาดลิม้ลองและควรคา่แก่การนาํกลบัไปเป็นของฝากอีกดว้ย จนไดเ้วลา
อนัสมควร นาํทา่นสมัผสับรรยากาศสดุโรแมนติกของการชมพระอาทิตยต์กท่ี เอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตย์
ตกดินท่ีสวยท่ีสดุของเกาะ อิสระใหช้มภาพพระอาทิตยส์แีสงสด ริว้สแีดงเจือสมี่วงสม้ของทอ้งฟา้เหนือทอ้ง
ทะเลสฟีา้ครามสดุลกูหลูกูตา ความงามเกินกวา่คาํบรรยายใดๆ 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม SANTORINI PALACE หรือเทียบเท่า 

 



    

 

วันที ่5 ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ – ถนนโกลดส์ตรีท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํทา่นขึน้รถเคเบิล้คาร ์ชมความงามของเกาะจากมมุสงูและเก่าแก่ของชาวกรกีลงจากเขา น าท่านสัมผัส

ประสบการณส์นุกสนานโดยเลือกน่ังลา (Donky) พาหนะที่โด่งดัง นาํทา่นล่องเรือในทะเลสาบภเูขา
ไฟ (Santorini Volcano) ท่ีสวยงามแปลกตา อนัเกิดจากการระเบิดตวัของภเูขาไฟระเบิด และการยบุตวัของ
เกาะ เรอืจะนาํทา่นสู ่บรเิวณบอ่นํา้พรุอ้นเพื่อไดใ้หส้มัผสัความงามของ นํา้ทะเลสฟีา้สดเหลอืบทองแดง
แปลกตาดว้ยแรก่าํมะถนั อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเท่ียวบรเิวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปบา้นเชิงเขาอนัสวยงาม
ของเกาะซานโตรนีิจากจุดชมวิวท่ีดีท่ีสดุ จนไดเ้วลาอนัสมควร จากนัน้นาํทา่นลอ่งเรอืกลบัสูเ่กาะซานโตรน่ีิ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย อิสระใหท้า่นเดินชม ถนน VIA D’ORO (Gold Street) ตลอดสองขา้งทาง ท่ีเรยีงรายไป ดว้ยรา้นคา้ของท่ี

ระลกึของกรซี ทัง้นาฬิกา, เครื่องประดบั, สรอ้ยคอของตกแตง่บา้นตา่งๆมากมาย เดินลดัเลาะไป ตามตรอก
ซอกซอย ทา่นจะพบกบัความนา่รกัของรา้นคา้ตา่งๆผนวกกบคัวามงดงามของทศนีัยภาพภเูขาและทะเลแหง่
เมืองฟิรา่ หรอืแวะนั่งด่ืมกาแฟพรอ้มละเลยีดความงามของธรรมชาติอนันา่ทึ่ง 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม SANTORINI PALACE หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่6 
อิสระให้ท่านได้เดนิเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย – น่ังเรือเฟอรร์ี่สู่กรุง
เอเธนส ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนอริยาบท สมัผสับรรยากาศอนังดงามของเกาะสวรรคแ์ละแสนบรสิทุธ์ิท่ีเป็นท่ีนิยม

ของคนทั่วโลกแบบเต็มตามใจทา่นตอ้งการ 
กลางวัน รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย นาํทา่นนั่งเรอืเฟอรร์ี่สู่ กรุงเอเธนส ์ (Athens) (ใชเ้วลาประมาณ 6 ชั่วโมง ) (ในกรณ่ีที่เรื อด่วนเต็มทาง

บริษัทจะปรับไปน่ังเรือโดยสารปกติแทนซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 8-9 ช่ัวโมง) 
ค ่า รบัประทานอาหรคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่7 เอเธนส ์– OUTLET – ดูไบ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํทา่นเดินทางสู ่ McArthurGlen Athens Outlet ใหเ้วลาทา่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์น มมากมาย 



    

 

อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 
GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นาํเดินทางสู ่สนามบินเอเธนส ์เพื่อใหท้า่นมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลอืก

ซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
18.05 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่  EK 210 
23.35 น. ถึงสนามบินดไูบรอเปลี่ยนเครื่อง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  

  

วันที ่8  ดูไบ – กรุงเทพฯ  
02.50 น. ออกเดินทางสูส่นามบินกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่  EK 384 

 **คณะเดินทางวนัท่ี 08 มิ.ย. 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 02.50 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.30 น.** 
12.15 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

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

ราคาแนะน าเพยีง  

GREECE SANTORINI’S SUNSET 8 วัน 5 คนื 
โดยสายการบนิอมิเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

09 – 16 เม.ย. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 44,400.- 14,900.- 

18 – 25 พ.ค. 63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 43,900.- 14,900.- 

08 – 15 มิ.ย. 63 67,900.- 67,900.- 67,900.- 44,900.- 17,900.- 

25 ก.ค. – 01 ส.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 47,400.- 19,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 



    

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1. ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่า ภายใน  3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจั งหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะ และย่ืน

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ , มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ตอ่ 

จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่เตมิ

กับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 
 
 
 



    

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ , คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่นํา้หนกั

เกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา  
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศกรีซ (ผูเ้ดนิทางชาํระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่ วยใหก้ารพจิารณา 
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 
ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้งนานและอาจ
ไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศกึษาหรือทาํงานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพาํนกั
หรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ํ่ากวา่ 6 เดือน   
5. ผูเ้ดนิทางตอ้งไปย่ืนคาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนคาํรอ้งขอวีซ่ า และจาํนวนหนา้หนงัสือ
เดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งสาํหรบัตดิวีซ่าไมต่ ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

6. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนงัสือเดนิทางนัน้ๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเลม่ 

 
 
 
 

 



    

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการ
บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิกาํหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท่ี้
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน  / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไมมี่อ่าง

อาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (กรซี) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได  ้

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทบัวซีา่

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ , ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัที  เพราะ

การยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตู

อาจไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ 

ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูป

ไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป  สว่นตวั

ของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 

แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในสมุดบัญช ีอัพเดทไม่เกนิ 20 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  และบัญชตีอ้งมคีรบทกุเดอืน  ใน

กรณีทีม่ไีม่ครบ 6 เดอืน ใหข้อเป็น STATEMENT พรอ้มท าจดหมายชีแ้จง         



    

 

3.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้า่นถา่ยส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม่) 

3.3  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน หลงัจากธนาคารออกให ้ ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนักบับัญชอีอมทรัพยใ์นขอ้ 3.1 

3.4 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     3.4.1 ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชือ่เจา้ของ

บัญช ี(บุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้่ายให ้ (ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ 

โดยใชเ้วลาด าเนนิงานประมาณ 3 วัน ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืน หลงัจากธนาคารออกให ้

     3.4.2 ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย ์ของบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่ายให ้

     3.4.3 เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธ ์จะตอ้งเป็นผูท้ีส่ามารถพสิจูนค์วามสมัพันธก์นัไดเ้ทา่นัน้ ดงันี้ สตูบิตัร

(กรณีเป็นพ่อ แม่ ลกู)เทา่น ัน้ สมรส(กรณีสาม-ีภรรยา) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

        - นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

          - กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 



    

 

 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีทีผู่เ้ยาวอ์ายุต า่กวา่ 20 ปี  

6.1 ขอสตูบิตัรตวัจรงิ และ ส าเนา 1 ชุด 

6.2 ใบยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยและชดเชย

คา่เสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ โดยคดัจากอ าเภอตน้สงักดั (ถงึแมจ้ะเดนิทางไปกบับดิา – มารดา) 

6.3 ใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ ตวัจรงิ และ ส าเนา 1 ชุด (หากเคยมกีารเปลีย่นชือ่-นามสกลุ) 

6.4 กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่า

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  

***หมายเหต:ุ กรณีผูเ้ยาว ์เอกสารท ัง้หมดตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษโดยกระทรวงตา่งประเทศ พรอ้มตรา

ประทบัเทา่น ัน้ โดยผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่แปลเอกสารตามจรงิ**** 

7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ 

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 



    

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศกรีซ  

(กรณุากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

ช่ือ – นามสกลุ ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

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

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

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

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

5. สถานท่ีเกิด………………………………………………………………………………………… 

6. ประเทศท่ีเกิด…………………………………………………………………………………… 

7. สญัชาติปัจจบุนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน                แต่งงานไม่จดทะเบียน 

                                      หย่า                                แยกกนัอยู่                       หม้าย 

                                            อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว ์กรณุากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ท่ีอยู(่หากต่างจากผู้ขอ) และสญัชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/

ดแูลผู้เยาว ์……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

11. ท่ีอยู่ / อีเมลข์องผู้ขอ 

……………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัท์.................................................................................................................................................... 

12. อาชีพปัจจบุนั......................................................................................................................................................... 

13. ช่ือบริษทัหรือร้านค้า ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์  /  ส าหรบันักเรียน นักศึกษา กรณุากรอกช่ือ ท่ีอยู่ของสถาบนั

ศึกษา 



    

 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

14. วีซ่าเชงเกนท่ีเคยได้รบัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
                  ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ตัง้แต่วนัท่ี........................................ ถึงวนัท่ี.............................................. 

15. เคยถกูพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 
                  ไม่เคย   เคย  (กรณุาระบุวนัท่ี หากทราบ)................................................ 
 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
        ไม่เคย                              เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

    ตวัผู้ขอวีซ่าเอง                   มีผู้อ่ืนออกให้(เจ้าบ้าน/บริษทั/องคก์ร)  

          อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   

ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ     ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ 

 เงินสด       

 เชค็เดินทาง      เงินสด 

 บตัรเครดิต     ท่ีพกัท่ีมีผู้จดัหาให้ 

 ช าระค่าท่ีพกัล่วงหน้าแล้ว     ค่าใช้จ่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 

 ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

 

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

หมายเหตุ การอนุมติัวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทัเป็นเพียง

ตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ 

 


