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ขอ้มลูท่ีควรทราบ กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครือ่งบิน 

กรณุางดน าของมีคมทกุชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใส่กระเป๋า

เดินทางใบใหญ่ หา้มน ้าติดตวัข้ึนเครือ่งบิน 

วตัถท่ีุเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถกูท าการ

ตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนญุาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวม

เป็นท่ีเดียวกนัในถงุใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยั ตามมาตรการองคก์ารการบิน

พลเรอืนระหว่างประเทศ [ICAO] 

 

หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถกูปิดผนึกถงุโดยระบ ุวนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน า

ข้ึนเครือ่งได ้และหา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคา 67,900 บาท 20-26 ต.ค. 61 / 22-28 ต.ค. 61 / 04-10 ธ.ค. 61 

ราคา 65,900 บาท 05-11 พ.ย. 61 / 12-18 พ.ย. 61 / 19-25 พ.ย. 61 

 

วนัแรกของการเดินทาง     กรงุเทพมหานคร-สนามบินสวุรรณภมิู 

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสาร ชั้น 4 ประต ู8 แถว P เคานเ์ตอร์

สายการบิน การ์ตา้ แอร์เวย์ เจา้หน้าท่ี และ หัวหน้าทวัร์ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 

วนัสองของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู-กรงุโดฮา-กรงุเอเธนส ์

01.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเอเธนส ์ประเทศกรีซ เท่ียวบินท่ี QR 837สายการบิน การต์า้ แอรเ์วย ์

05.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ณ กรงุโดฮา ประเทศการต์า้ (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 

07.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเอเธนส ์ประเทศกรีซ  เท่ียวบินท่ี QR 203 สายการบิน การต์า้ แอรเ์วย ์

11.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Eleftherios Venizelos International Airport          ณ   

กรงุเอเธนส ์ประเทศกรีซ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง)  หลงัจากผ่านขั้นตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชมความสวยงามของ กรงุเอเธนส  ์Athens ดินแดนแห่งต านานระหว่างเทพเจา้กบัมนุษย ์

เป็นท่ีก่อเกิดนักปราชญ์ราชบัณฑิตผูย้ิ่งใหญ่ของโลก อีกทั้ งยงัเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณท่ีเป็น

รากฐานของศิลปวฒันธรรมของโลก หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่านเดิน
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ทางเขา้สู่ใจกลางกรุงเอเธนส์ น าท่านผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิก สไปย์รอส หลุยส์ Spiros 

Louis Olympic Stadium สถานท่ีใชจ้ดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดูร้อนปี 2004 ช่ือสนามตั้งตาม

ช่ือของ สไปยรี์ดอน หลุยส์ นกักรีฑาชาวกรีซท่ีไดเ้หรียญทองจากการวิง่มาราธอน จากโอลิมปิก ปี 1896  

ท่ีจดัแข่งขนัในกรุงเอเธนส์เช่นกนั เชิญชมความสง่างามของสนามกีฬาโอลิมปิกท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนทั้ง

สนาม และถ่ายรูปกบั สนามกีฬาโอลิมปิกแห่งน้ี ผ่านชม อโกร่า โรงละครแห่ง ติโอนีซอส เนิน
เขาพิโลปัปปุส โอเดียนแห่งเฮโรเดส อัตติคัส พระบรมมหาราชวงั ประตูชัยเอเดรียน 

มหาวิหารและโบสถ์เซนต์เอเฟล จากนั้นน าท่านสู่ วิหารพารเ์ธนอน Parthenon อนัยิ่งใหญ่

ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขา อะโครโปลิส Acropolis ใจกลางเมือง วิหารพาร์เธนอนเป็นวิหารในแบบดอริก 

มีความยิ่งใหญ่มาก วิหารน้ีสร้างข้ึนอยา่งงดงามโดยค านึงถึงทศันียภาพของผูช้มท่ีมองจากภายนอกเป็น

หลกั จริงๆแลว้เดิมวิหารน้ีประดบัประดาไปด้วยภาพแกะสลกันูนสูง นูนต ่า ทั้ งหน้าบนัและภายใน 

ภายหลงัท่ีกรีซถูกปกครองภายใตจ้กัรวรรดิออตโตมนัของพวกเตอร์ก ไดมี้ทูตชาวองักฤษใชอิ้ทธิพลน า

ภาพแกะสลกัทั้งหลายกลบัองักฤษ และต่อมาขายต่อใหก้บั พิพิธภณัฑอ์งักฤษ ในกรุงลอนดอน ใครท่ีไป

กรุงลอนดอนควรหาโอกาสไปดูกรีกคอลเลคชัน่ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดในโลก จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของ

รายละเอียดของวหิารพาร์เธนอนแห่งน้ี ปัจจุบนัมีตน้มะกอกอยู ่ณ ต าแหน่งท่ีเช่ือวา่อะธีน่าปลูกตน้น้ีไว้

เป็นคร้ังแรก และมีจุดท่ีเช่ือวา่โพไซดอนเอาตรีศูลกระแทกพ้ืนดว้ย อีกแห่งหน่ึงท่ีน่าสนใจและงดงาม

ดึงดูดใจมากคือ วหิารของเทพีอธีนาและเทพโพไซดอน ท่ีเอามารวมกนั เรียกวา่ Erechteion มีรูปป้ัน

เทพี คาร์ยาทิเดส Caryatids แต่งกายยาวแบบชุดโทนิคแทนเสาหิน บริเวณขา้ง ๆ น้ีจะมีตน้มะกอก

หน่ึงตน้ เขาเล่าว่า เป็นท่ีเดิมท่ีพระนางเอธีนาประทานตน้มะกอกแก่ชาวเมืองน้ี จึงมีการปลูกต่อมา

จนกระทัง่ทุกวนัน้ี บนเนินเขา อะโครโปลิส มุมล่างซ้าย คือ โรงละคร Theatre of Dionysos ท่ี

ชอบเปิดการแสดง Live at Acropolis ดูคอนเสิร์ตไป ตาก็ช าเลืองมอง วิหารพาร์เธนอนไป ขลงั

อย่างบอกใคร มุมล่างขวามือ คือ โรงละคร Herodes Atticus Theatre ซ่ึงล่าสุดจดังานเอเธนส์ 

เฟสติเวล ในฤดูร้อน และยงัใชจ้ดัแสดงละครให้คนไดส้ัมผสัการดูละครแบบหลายพนัปีก่อน หลงัจาก

นั้นก็เดินลงบนัไดหินอ่อนท่ีเยน็สนิท เน้ือใส ผ่านบริเวณท่ีเรียกวา่ วิหารเทพีแห่งชยัชนะ Temple 

of Athena Nike 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Titania Hotel 4*     หรือเทียบเท่า  www.titania.gr 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     กรงุเอเธนส-์เมืองเดลฟี-เมืองกาลมับากา้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอราคอว่า  Arachova (ระยะทาง 186 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองเก่าแก่ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณ เทือกเขาพารน์าซอส Parnassus เป็นเมือง
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ตากอากาศและแหล่งสกีรีสอร์ทท่ีนิยมของชาวเอเธนส์ในฤดูหนาว อีกทั้ งยงัเป็นแหล่งผลิตสินคา้

หัตถกรรมพ้ืนบา้นราคาแพงอีกดว้ย ให้ท่านไดเ้ดินชมบรรยากาศบา้นเรือนสไตลน่์ารัก ๆ แลว้เก็บภาพ

เป็นท่ีระลึกได้ตามอธัยาศัย จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเดลฟี Delphi (ระยะทาง 11 

กิโลเมตร ใชเ้วลานั่งประมาณ 15 นาที) ในอดีตเคย ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นศนูยก์ลางโลก
หรอืสะดือของโลก Navel of the Earth ปัจจบุนัไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก โดย

องค์การยเูนสโก้ ซ่ึงตามต านานของกรีกโบราณกล่าวไวว้่า เซอุสผูส้ร้างเมืองน้ีต้องการหาจุด

ศูนยก์ลางของโลก ไดส่้งนกอินทรีย ์2 ตวั ท าการส ารวจตามความตอ้งการ นกไดบิ้นวนอยูบ่ริเวณ  

เทือกเขาพาร์นาซอส เมืองเดลฟี จึงถูกสร้างข้ึน ปัจจุบนัเป็นแหล่งเพาะปลูกมะกอก ซ่ึงวา่กนัวา่มีมากกวา่ 

400,000 ตน้ ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา เหมือนพรมผืนใหญ่จนไดรั้บการขนานนามอีกอยา่งหน่ึงวา่เป็น 

The of Olives น าท่านเท่ียวชม เมืองเดลฟี Delphi ซ่ึงเป็นนครศกัด์ิสิทธ์ิท่ีส าคญั และมีช่ือเสียง

มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรีกโบราณ ระหวา่งศตวรรษท่ี 4-7 ก่อนคริสตกาล เมืองเดลฟีเป็นจุดศูนยก์ลาง

ของยคุคลาสสิค ซ่ึงผูค้นนบัหม่ืนนบัพนัจากรัฐอ่ืน ๆ ต่างเดินทางมาเพ่ือขอเทพพยากรณืจาก อพอลโล 

เพราะเป็นค าพยากรณ์ท่ีทรงอิทธิพลและผูค้นเล่ือมใสท่ีสุดในสมยักรีก เมืองน้ีในอดีตเป็นท่ีรู้จกักนัว่า

เป็นท่ีตั้งของ วิหารเทพอพอลโล Temple of Apollo ซ่ึงเป็นสุริยะเทพตามความเช่ือของชาวกรีก

โบราณ ปัจจุบนั วิหารแห่งเทพอพอลโล ซ่ึงเป็นวิหารของเทพอะธีนา ใครเคยดูหนงัเร่ือง Stargate ท่ี

ฉายทางเคเบ้ิลทีว ีจะเห็นจุดน้ีเป็นประตูเช่ือมต่อไปยงัจกัรวาลระบบอ่ืน ๆ วหิารแห่งเทพอพอลโลตั้งอยู่

บนไหล่เขาอยูต่  ่ากวา่โรงละครกลางแจง้ลงไปหน่ึงชั้น ในรูปจะเห็นเพียงแค่ฐานรูปส่ีเหล่ียมและมีเสา 4-

5 ตน้ ทางดา้นซา้ย ในอดีตวหิารแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัเน่ืองจากมีนกับวชหญิงท่ีเป็นเหมือนร่างทรงของเท

พอพอลโล (มีช่ือเรียกในภาษาองักฤษวา่ Oracles) ท่ีจะคอยใหค้  าพยากรณ์ตั้งแต่เร่ืองส่วนตวัยนัเร่ือง

การบา้นการเมือง ใครจะส่งทหารไปรบท่ีใหนก็ตอ้งมาปรึกษาค าพยากรณ์ของเทพอพอลโลท่ีวหิารแห่ง

เมืองเดลฟีแห่งน้ี ถดัจากวิหารหารข้ึนมาจะเห็น โรงละครกลางแจง้รปูครึ่งวงกลม Mar Maria 

Precinct คนท่ีชมการแสดง ณ สถานท่ีแห่งน้ีคงมีความสุขมาก ๆ แน่ ๆ ไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์เบ้ืองล่าง

สวยงามสูงข้ึนไปอีกชั้นจากโรงละครจะเป็นสนามกีฬารูปร่างคลา้ย ๆ กบัสนามกีฬาโอลิมปิกในกระทู้

ก่อนสมยัโบราณไวแ้ข่งขนักีฬาไพเธียน Pythian Games ซ่ึงจดัเป็นประจ าทุก 4 ปี เช่นเดียวกบักีฬา

โอลิมปิก แต่อยูค่นละเมืองกนั จากนั้นไปชม น ้าพคุาสตาเลีย Kastelli ท่ีมีน ามาจากแหล่งน ้ าพรุ้อน 

มีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์เดลฟี Delphi Museum มีส่ิงท่ี

น่าสนใจหลายอยา่ง อาทิ Charioteer รูปป้ันนกัขบัรถมา้ศึกท่ีข้ึนช่ือลือชา และรูปป้ันของโรมนั 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ภตัตาคาร 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกาลมับากา้ Kalambaka (ระยะทาง 228 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่ทนัสมยัซ่ึงตั้งอยูใ่กลก้บั เมืองเมทีโอรา่ Meteora นครแห่ง

อารามลอยฟ้าท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก อยูใ่นเขตจงัหวดัทริคาลา Trikala ของประเทศกรีซ เป็นเมืองท่ีมี

ช่ือเสียงเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 10 และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของจาริกแสวงบุญมานาน

แลว้ ภายในเมืองมีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ไวค้อยบริการนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยอืน 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Divani Meteora Hotel 4*     หรือเทียบเท่า   www.divanis.com 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง     เมืองกาลมับากา้-เมืองเมทีโอร่า-ลาเมีย-กรงุเอเธนส ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ เมืองเมทีโอร่า Meteora ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของ ส านักสงฆ์ลอยฟ้าอย่างน่าอศัจรรย ์พระใน

ศาสนาคริสตนิ์กายกรีก ออร์-โธดอกซ์ไดส้ร้างส านกัสงฆ ์ไวห้ลายแห่งบนยอดเขาหินทรายท่ีสูงชนัจาก

พ้ืนราบ ดูแลว้ชวนใหเ้กิดความสงสยัวา่ข้ึนไปสร้างอาคารบนยอดเขาสูงไดอ้ยา่งไร ยิง่กวา่นั้นพระสงฆท่ี์ 

อยู่ข ้างบนหาอาหารและน ้ าได้อย่างไร แล้วท าไมถึงตอ้งไปสร้างอยู่บนนั้นต้องการปลีกวิเวกหรือ

ตอ้งการเขา้ถึง พระเจา้ให้ใกลท่ี้สุดจริง ๆ แลว้ พระสงฆ์เหล่าน้ีหนีการคุกคามของพวกเตอร์กท่ีนับถือ

ศาสนาอิสลาม และก าลงัแผข่ยายอิทธิพลมายงัคาบสมุทรกรีซ และพบวา่แท่งหินทรายสูงชนัเหล่าน้ีเป็น

สถานท่ีท่ีเหมาะสมในการตั้งส านกัสงฆ์เพ่ือสืบทอดศาสนาต่อไปราว 800-900 ปีก่อน เม่ือเร่ิมสร้างมี

ส านกัสงฆท์ั้งหมด 20 แห่งดว้ยกนั แต่ปัจจุบนัเหลือท่ีเปิดท าการจริงอยูเ่พียง 6 แห่งเท่านั้น น าท่านข้ึนชม 

ส านกัสงฆแ์ห่งเมทีโอรา Monasteries of Meteora ในสมยัก่อนการข้ึนไปยงัส านงัสงฆเ์หล่าน้ี

ท าไดย้ากล าบากมาก ตอ้งใชเ้ชือกหรือตาข่ายเพ่ือใชใ้นการปีนป่าย การส่งขา้วของเคร่ืองใชแ้ละอาหาร

จะผา่นทางเชือกและตะกร้าเท่านั้น เพ่ิงจะมีการสร้างบนัไดข้ึน และสะพานเช่ือมเม่ือไม่ถึงร้อยกวา่ปีมาน้ี

เอง หมู่ส านกัสงฆเ์หล่าน้ีไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก ้ในปี 

พ.ศ. 2531  เ น่ืองจากการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะแบบไบแซนไทน์เข้ากับ

สภาพแวดลอ้มท่ีงดงามทางธรรมชาติ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาเมีย Lamia (ระยะทาง 141 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เมืองท่ีถูกขนานนามวา่เป็นใจกลางของประเทศกรีซ เมืองท่ีในอดีตเป็นสมรภูมิรบอนัยิ่งใหญ่และนบั

คร้ังไม่ถว้น นบัตั้งแต่สมยั 480 ปี ก่อนคริสตศกัราช จนถึงยคุกลาง ยงัเคยเป็นสถานท่ีตั้งของของกองทพั

เปอร์เซีย คร้ังเขา้มาบุกรุกรานในดินแดนอารยธรรมกรีกโบราณ จากนั้นเดินทางกลบัเขา้สู่กรุงเอเธนส์ 
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(ระยะทาง 241 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศกรีซ ใชช่ื้อ

ตามเทพเจา้แห่งความรู้และปัญญา เป็นเมืองโบราณท่ีมีประวติัมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Titania Hotel 4*     หรือเทียบเท่า     www.titania.gr 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง   กรงุเอเธนส-์เกาะซานโตรินี-ชมพระอาทิตยต์กดินท่ีหมู่บา้น

เอีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่ เกาะซานโตริน่ี 

10.10 น.  เดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ Santorini โดย Aegean Air เท่ียวบินท่ี  A3 7352  

10.55 น. เดินทางถึง เกาะซานโตริน่ี Santorini Island เกาะท่ีไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น ราชินีแห่ง

เมดิเตอรเ์รเน่ียน  เพราะโลกช่ืนชมในทิวทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งน้ี ตั้งอยูท่าง

ใตสุ้ดของ หมู่เกาะไคคลาดิส Cyclades Island ในแถบ ทะเลเอเจียน Aegean Sea เกาะแห่ง

น้ีมีขนาดเลก็โดยมีความยาวเพียง 18 กิโลเมตร มีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นอนัดบั 1 ในหมู่เกาะไคคลาดิส มีชาว

กรีกอาศัยอยู่บนเกาะไม่ถึงสองหม่ืนคน แต่เกาะเต็มไปด้วยความโรแมนติกด้วยกลุ่มบ้านเรือน

ทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา มียอดโบสถ์ทรงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหนา้ต่าง 

งดงามดัง่ภาพวาดในโปสการ์ดต่าง ๆ  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชม เมืองฟิร่า Fira Town ชมความงามของสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ลานระเบียง และ

สีสนัของอาคารบา้นเรือน ถนนเลก็ ๆ ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ ร้านอาหารต่าง ๆ ตั้งตระหง่านเรียงรายไป 

ตามผาสูง ชมความสวยงามของบา้นท่ีทาดว้ยสีขาว และฟ้าน ้ าทะเล ชมยา่นการคา้ของเมืองฟิร่า ให้ท่าน

ไดพ้กัผ่อนอย่างแทจ้ริงกบับรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่งน้ี เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก

มากมาย น าท่านมุ่งหน้าสู่ทางตอนเหนือของเกาะ เพ่ือน าท่านสู่ หมู่บ้านเอีย Oia Village ความ

งดงามของหมู่บา้นโดดเด่นสะดุดตาถึงขนาดท่ีศิลปินหลายคนน ามาเป็นแบบวาดรูปกนัเลยทีเดียว อิสระ

ท่านเดินชมส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นเอียนัน่ก็คือ สถาปัตยกรรมสไตลไ์คคลาดิสอนัโดดเด่น ท่ีมี

รูปทรงเหมือนบา้นชาวกรีกสมยัเก่าในนิยาย ซ่ึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียวทัว่โลกต่างเดินทางไป

สมัผสักบัความงดงามน้ี โดยเฉพาะการไดอ้อกไปเดินส ารวจตามตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ชมความน่ารักน่า

ชงัของตวัอาคารบา้นเรือน ร้านคา้ และโบสถ ์ซ่ึงทั้งหมดจะสร้างดว้ยอิฐทาสีขาวโพลน ตดักบัทอ้งฟ้าสี

คราม ดอกไมน้านาพนัธ์ุสีสันสวยงามช่างดูสดใสเหลือเกิน แถมยงัตั้งลดหลัน่กนัตามหนา้ผาสูงชนั ยิ่ง

เพ่ิมความน่ามองใหก้บัหมู่บา้นเอียยิง่ข้ึนไปอีก หลงัจากเดินชมตามตรอกซอกซอยกนัจนอ่ิมหน าส าราญ 
โปรแกรมท่ีไม่ควรพลาดเด็ดขาดนัน้ก็คือ สมัผัสบรรยากาศสดุแสนโรแมนติกของการ
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ชมพระอาทิตยต์กดินท่ีหมู่บา้นเอีย เป็นจุดชมพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยท่ีสุดของเกาะ อิสระให้ชม

ภาพพระอาทิตยสี์แสด สาดแสงอ่อนอมส้มบริเวณปลายทอ้งฟ้าสีฟ้าครามมองไกลสุดสายตา ช่างเป็น

ภาพงดงามเหนือค าบรรยายท่ีธรรมชาติไดบ้รรจงสร้างไว ้

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     El Greco Hotel 4*     หรือเทียบเท่า     www.elgreco.com.gr 

วนัท่ีหกของการเดินทาง   เกาะซานโตรินี-กรงุเอเธนส-์กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่นเดินเล่นยามเชา้รับอากาศอนับริสุทธ์ิ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

11.30 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน Aegean Air เท่ียวบินท่ี A3 7353 สู่ กรงุเอเธนส ์ 

12.15 น. เดินทางถึงสนามบิน กรงุเอเธนส  ์จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าพลักกา้ Plaka ย่าน

เก่าแก่ซ่ึงตั้งอยูเ่ชิงเขาอโครโปลิส อดีตเคยเป็นท่ีพบปะของเหล่าบุบผาชน และนกัคิดของกรีซในอดีต 

ปัจจุบนัไดเ้ป็นท่ีตั้งของเหล่าพิพิธภณัฑ์ทางประวตัศาสตร์ และอาร์ตแกลลอร่ีมากมาย ถนนซอกซอย

ของยา่นน้ีมีขนาดเล็ก ปูดว้ยหินกอ้นคลา้ยเล็กใหญ่สลบักนัไปคลา้ยยคุในอดีตกาล บรรยากาศโดยรอบ

ของยา่นพลกักา้จะท าใหท่้านมีความรู้สึกยอ้นระลึกภายในอดีตของกรุงเอเธนส์ ท่ีมีบา้นเรือนขนาดเลก็

ปลูกติดกนั มีระเบียงเหลก็ดดัลวดลายสวยงามตามไสตลนี์โอคลาสสิค พร้อมดอกไมค้ละสีกนัดูสวยงาม 

ท่านจะไดเ้ห็นส่ิงก่อสร้างเลก็ ๆ โดยรอบ มีโบสถย์คุไบเซนไทม ์มหาวทิยาลยัเก่าจะยงัคงมีบางส่วนของ

ประตู และก าแพงโบราณท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่ท่านจะสนุกไปกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึกท่ีน่ารัก

มากมายจากกรีซ พร้อมผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากน ้ ามนัมะกอก ซ่ึงเป็นผลผลิตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศ

กรีซ เช่น ครีมทาผิว ครีมสระผม ครีมนวดผม สบู่ เคร่ืองเงินและทองท่ีเป็นลวดลายกรีกโบราณ และงาน

หตัถกรรมต่าง ๆ อาทิ เคร่ืองป้ันดินเผา รูปป้ันแกะสลกั ภาพวาด และสินคา้อ่ืนอีกเป็นจ านวนมาก อิสระ

ใหท่้านไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิง หรือจะเลือกนัง่รับประทานอาหาร จิบกาแฟ ไดต้ามอธัยาศยั 

(ไม่รวมอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง) 

19.00 น.  เดินทางสู่สนามบินสู่สนามบินนานาชาติ Eleftherios Venizelos International Airport  

วนัท่ีแปดของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู   

00.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร เท่ียวบินท่ี QR 208 สายการบิน การต์า้ แอรเ์วย ์

06.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ณ กรงุโดฮา ประเทศการ์ตา้ (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 

08.15 น.  ออกเดินทางต่อสู่ กรงุเทพมหานคร เท่ียวบินท่ี QR 836 สายการบิน การต์า้ แอรเ์วย ์

18.50 น.  เดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 
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ก าหนดการเดินทาง 

ราคา 67,900 บาท 20-26 ต.ค. 60 / 22-28 ต.ค. 60 / 04-10 ธ.ค. 61 

ราคา 65,900 บาท 05-11 พ.ย. 61 / 12-18 พ.ย. 61 / 19-25 พ.ย. 61 

 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ไมม่ีราคาส าหรบัเด็ก 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,000 บาท 

** ราคาน้ีอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิท่ี

สายการบิน ประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัท่ี 25 พ.ค. 2561) ** 
 

การช าระเงิน  

งวดท่ี 1  ส ารองท่ีนัง่ช าระ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนั หลงัจากท่ีมีการท าจอง 

งวดท่ี 2  ช าระสว่นท่ีเหลือ 30 วนั ลว่งหนา้ก่อนออกเดินทาง 
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โปรแกรมท่องเท่ียว WOW Greece-Santorini 7 Days อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว โดยสายการบิน การ์ตา้ แอร์เวย ์(กระเป๋าเดินทางน ้ าหนกั ไม่เกิน 30 กิโลกรัม) 

ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั เอเธนส์-เกาะซานโตริน่ี-เอเธนส์ โดยสายการบินภายในประเทศ 

ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 

ค่าภาษีในประเทศกรีซ 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งละ 2 ท่าน), ค่าอาหารทุกม้ือ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) 

เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

โปรแกรมท่องเท่ียว WOW Greece-Santorini 7 Days อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน วนัละ 3EUR ตอ่คน ต่อวนั รวม 5 วนั คิดเป็นเงิน 15EUR 

ค่าทิปพนกังานขบัรถ วนัละ 3EUR ต่อคน ต่อวนั รวม 5 วนั คิดเป็นเงิน 15EUR 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย วนัละ 3EUR ต่อคน ต่อวนั รวม 6 วนั คิดเป็นเงิน 18EUR 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าเคร่ืองด่ืมภายในหอ้งพกั, มินิบาร์, และเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ท่ีสัง่เพ่ิมเติมระหวา่งม้ืออาหาร 

ไม่รวมค่าวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศกรซี ประมาณท่านละ 2,500 บาท 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม่ 45 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 26-44 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-25 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง ต ่ากวา่ 10 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 

ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%   

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน เปิดหอ้งพกั 

เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
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ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ไม่สามารถคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

หมายเหต ุ

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผู ้

เดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน จะตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน การ

นดัหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบติัเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางไวใ้หม้ากท่ีสุด 

การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี

ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบก่อนการเดินทาง

มาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง 

ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา 

ตัว๋เครือ่งบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิก

การเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อน เพ่ือขอค ายนืยนัวา่ทวัร์

นั้น ๆ ยนืยนัการเดินทางไดแ้น่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืน่ยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 

บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้
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เอกสารประกอบการขอวีซา่เชงเกน้ ประเทศกรซี 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 14 วนั ท าการ) 

สถานทูต ไม่อนญุาต ใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 

เพ่ือขอยืน่วซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และ ให ้แนบตัว๋เครือ่งบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทาง มาดว้ย 

 

การเตรียมเอกสาร กรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจ และ เตรยีมใหค้รบ และ กรณุาอยา่ด้ือและยึดติดกบัการยื่นในอดีต 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือน ข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รปูถ่าย สี หนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว 2 รปู พ้ืนฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพ้ืน

เป็นสีเท่า ใชไ้ม่ได)้ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นผูห้ญิง ... หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ... นาง ... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีเป็นผูห้ญิง ... ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ... นาง ... ตอ้งแนบมา) 

7. ส าเนาใบมรณะบตัร 

8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปี บริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรมา) 

9. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบรบิรูณ ์(หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขต หรือ

อ าเภอเท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา) 

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมาดา (ระบุช่ือมารดา) 

10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONDERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน    3 

เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน 

- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน 
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- กรณีเกษียณอายรุาชการ :  ถ่ายส าเนาบตัรขาราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นกัเรียนนกัศึกษา : ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้น ปีท่ีศึกษา 

11. หลกัฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank Guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของ บญัชีออมทรัพย ์Saving Account ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชี ใหค้รบถว้น มี อายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 

 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการ

รับรอง 1 ท่าน และ ยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนั ก่อนยืน่วซ่ีา) 

       ********** ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็น สมุดบญัชีออมทรัพยเ์ล่มเดียวกนัเท่านั้น ********** 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่น 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank Statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนา

สมุดบญัชี 

- บญัชีฝากประจ า Fixed สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์Saving มาดว้ย หาก

ตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียม ดงัน้ี 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของบัญชีฝากประจ า Fixed Account ออกโดย 

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชี ให้ครบถว้น มี อายไุม่เกิน 20 วนั นบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า พร้อมทั้งถ่ายเอกสาร

สมุดบญัชีเงินฝากเล่มเดียวกนักบัท่ีทางธนาคารออกหนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน 

- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจ า มียอดไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่าน 

หมายเหต ุ: หากตอ้งการรบัรองการเงินใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงัน้ี 

- หนงัสือรับรองการเงิน Bank Guarantee ตอ้ง ระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย) 

- กรุณา แนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส, หรือ หลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์วา่เป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรบัรองค่าใชจ่้ายใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้ง ระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงั 11.1 และ 11.2 

สถานทตู ไม่รบั พิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมา 

 


