กัหนดกัยเดินทัง
วะนที่ 14-21 ภี.ค. 62

62,900.-

วะนที่

68,900.-

7-14 เภ.ม. 62

วะนที่ 11-18 เภ.ม 62

72,900.-

วะนที่ 25 เภ.ม.-2 ฝ.ค. 62

63,900.-

วะนที่ 16-23 ฝ.ค., 27 ฝ.ค.-3 ภิ.ม. 62

65,900.-

เส้นทังกัยเดินทัง
วะน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โปยแกยภกัยเดินทัง
กฝุงเฒธฮ
ดูไต –เฬเณดส์ – จตุฝะสซิดตะกปั – ปฝฯตูชะผเอเดฝีผด – เปืฬง
เก่ัปฟัก้ั
ฬโคฝโปฟิส – วิหัฝธัฝ์เณดฬด – แหฟปซูเดีผด – วิหัฝแห่งเฒธ
โธไซดฬด
เฬเณดส์ – เกัฯซัดโตฝิดี่ – หัดเฝดตีช – ชปธฝฯฬัฒิตผ์ตก ฑ
หปู่ต้ัดเฬีผ
ฟ่ฬงเฝืฬฒฯเฟสัตบูเขัไน – ถดดโกฟด์สตฝีฒ
ฬิสฝฯให้ฒ่ัดได้เดิดเฟ่ดถ่ัผฝูปตัปฬะณผัศะผ – ดะ่งเฝืฬเนฬฝ์ฝี่สู่
กฝุงเฬเณดส์

เช้ั

กฤั
งวะน

ค่ั

✈

✈

✈

✈

O

O

TITANIA HOTEL

O

O

O

TITANIA HOTEL

O

O

O

ALBAROS HOTEL

O

O

O

ALBAROS HOTEL

O

O

O

TITANIA HOTEL

7.

เฬเณดส์ – OUTLET – ดูไต

O

X

✈

8.

ดูไต – กฝุงเฒธ

✈

✈

✈

โยงแยภที่ฝะก
หยืฬ เทีมบเท่ั

โปยแกยภกัยเดินทัง
วะนที่ 1:

กยุงเทฝฮ

23.00 น. คฑฯธฝ้ฬปกะด ฑ สดัปติดสุวฝฝฑบูปิ ฬัคัฝถู้โดผสัฝฝฯหว่ังปฝฯเฒศ ปฝฯตู 9 เคัด์เตฬฝ์ T
สัผกัฝติดฬิปิเฝตส์ โดผปีเจ้ัหด้ัฒี่คฬผต้ฬดฝะตแฟฯฬัดวผควัปสฯดวก
วะนที่ 2:

ดูไบ – เฬเธนส์ – จตุยะสซินตะกภั – ปยฯตูชะมเอเดยีมน – เภืฬงเก่ัปฤัก้ั

02.00น.

ฬฬกเดิดฒังสู่ดไู ต โดผสัผกัฝติดเฬภิเยตส์ ด้วผเฒีผ
่ วติดฒี่ EK 371
***คณฯเดินทังวะนที่ 7-14, 11-18 เภ.ม. 62 ฬฬกเดินทังเวฤั 02.20 น. แฤฯถึงดูไบ เวฤั 05.35
น.***

***คณฯเดินทังตะ้งแต่วน
ะ ที่ 25 เภ.ม. 62 เป็นต้นไป ฬฬกเดินทังโดมเที่มวบินที่ EK 385 เวฤั
01.15 น. แฤฯถึงดูไบ เวฤั 04.45 น.***
06.00 น. ถึงสดัปติดดูไตฝฬเปฟี่ผดเคฝื่ฬง
10.50 น.

ฬฬกเดิดฒังต่ฬสู่กฝุงเฬเณฬดส์ โดผเฒี่ผวติดฒี่ EK 209
***คณฯเดินทังตะ้งแต่วน
ะ ที่ 7 เภ.ม. 62 เป็นต้นไป ถึงเฬเธนส์ เวฤั 15.00 น.***

14.00 น.

ถึงสดัปติดเฬเณดส์ หฟะงถ่ัดตฝวจคดเข้ัเปืฬง ดัฒ่ัดเดิดฒังเข้ัสู่ตะวเปืฬงดัฒ่ัดเฒี่ผวชปเปืฬง
เฬเธนส์ (Athens) ชภจะตุยะสซินตะกภั (Syntagma Square) ฒี่ตะ้งขฬงฝะฏสบัแห่งชัติ แฟฯฬดุสฝฑ์
ฒหัฝดิฝดัป ให้ฒ่ัดแวฯถ่ัผบัธตฝิเวฑหด้ัฒัเดีผตปฝฯณัดัณิตดี ซึ่งเดิปเป็ดธฝฯฝัชวะงหฟวง
จักนะ้นป่ันชภสนัภกีหัโฬฤิภปิค (Pan Athenaic Olympic) ใดฬดีตใช้แข่งกีหัเปื่ฬ 400 ปีก่ฬด
คฝิ ส ตกัฟ ซึ่ ง ได้ ฝะ ต กัฝตู ฝ ฑฯขึ้ ด ปัใหป่ แ ฟฯใช้ ใ ดกัฝแข่ ง ขะ ด กี ห ัโฬฟิ ป ปิ ค เป็ ด คฝะ้ ง แฝกใดปี
ค.ศ.1896 ถ่ัผบัธกะตปยฯตูชะมเอเดยีมน (Arch of Hadrian) แฟฯหฬสปุดแห่งชัติ ศูดผ์ฝวปขฬง
ปฝัชฌ์สปะผโตฝัฑ ดัฒ่ัดเดิดฒังสู่ ม่ันเภืฬงเก่ัปฤัก้ั (Plaka) ผ่ัดเก่ัแก่ซึ่งตะ้งฬผู่เชิงเขัฬ
โคฝโปฟิส เคผเป็ดผ่ัดฒี่ธตปฯขฬงเหฟ่ัตุตถัชด แฟฯดะกคิดขฬงกฝีซใดฬดีต ปัจจุตะดได้เป็ดฒี่ตะ้ง
ขฬงเหฟ่ัธิธิณบะฑฐ์ฒังปฝฯวะติศัสตฝ์ แฟฯฬัฝ์ตแกฟฟฬฝี่ปักปัผ ถดดซฬกซฬผขฬงผ่ัดดี้ปี
ขดัดเฟ็ก ปูด้วผหิดก้ฬดคฟ้ัผใดฬดีต ตฝฝผักัศโดผฝฬตขฬงผ่ัดปฟัก้ัจฯฒัให้ฒ่ัดผ้ฬดฝฯฟึก
ไปถึงเฬเณดส์ใดฬดีต ฒี่ปีต้ัดเฝืฬดหฟะงเฟ็กๆปฟูกติดกะด ปีฝฯเตีผงเหฟ็กดะดสวผงัปสไตฟ์ดีโฬคฟั
สิ ค ธฝ้ ฬ ปดฬกไป้ ค ฟฯสี ฒ่ ั ดจฯเห็ ด สิ่ ง ก่ ฬ สฝ้ ั งเฟ็ ก ๆ โตสถ์ ผุ ค ไตเซดไฒด์ ปหัวิ ฒ ผัฟะ ผ เก่ ั
ตังส่วดขฬงปฝฯตู แฟฯกัแธงโตฝัฑฒี่ผะงหฟงเหฟืฬฬผู่ ฒ่ัดจฯสดุกไปกะตกัฝช้ฬปปิ้งสิดค้ัขฬงฒี่
ฝฯฟึกจักกฝีซปักปัผ ธฝ้ฬปถฟิตบะฑฐ์ฒี่ฒัจักด้ัปะด ปฯกฬก (ถฟถฟิตฒี่ปีชื่ฬเสีผงฒี่สุดขฬง
กฝีซ) ฬัฒิเช่ด สตู่ คฝีปฒัถิว คฝีปสฝฯ/ดวดถป เคฝื่ฬงเงิดแฟฯฒฬงฒี่เป็ดฟวดฟัผกฝีกโตฝัฑ แฟฯ
งัดหะตถกฝฝปต่ังๆ ฬัฒิ เคฝื่ฬงปั้ดดิดเถั ฝูปปั้ดแกฯสฟะก บัธวัดแฟฯฬื่ดๆ ฬีกปักปัผ ฬิสฝฯ
ให้ฒ่ัด เดิดเฟ่ดเฒี่ผวชปจดถึงผัปธฟตค่ัตัปฬะณผัศะผ

ค่ั

ยะบปยฯทันฬัหัยค่ั ณ ฟะตตัคัยฬัหัยจีน

ที่ฝะก

เดินทังเข้ัสูท
่ ี่ฝะก TITANIA HOTEL หยืฬเทีมบเท่ั

วะนที่ 3:
เช้ั

ฬโคยโปฤิส – วิหัยฝัย์เธนฬน – แหฤภซูเนีมน – วิหัยแห่งเทฝโฝไซดฬน
ยะบปยฯทันฬัหัยเช้ั ณ ห้ฬงฬัหัยขฬงโยงแยภ

ดั2ฒ่ัดเดิดฒังสู่ฬโคยโปฤิส (Acropolis) ดัฒ่ัดเข้ัชภวิหัยฝัย์เธนฬน (Parthenon) วิหัฝฒี่
สฝ้ังขึ้ดเปื่ฬ 400 ปี ก่ฬดคฝิสตกัฟเธื่ฬเป็ดกัฝเฉฟิปฉฟฬงเทฝีฬธีนั (Athena) ใดฏัดฯเป็ดเฒธี
ถู้ธิฒะกษ์กฝุงเฬเณดส์ สะปถะสควัปผิ่งใหฌ่ฬฟะงกัฝขฬงวิหัฝฒี่สฝ้ังด้วผหิดฬ่ฬดฒะ้งหฟะง บัผใด
วิหัฝปีฝูปปั้ดเฒธีฬณีดั ซึ่งปีควัปสูงถึง 12 เปตฝ ปัจจุตะดวิหัฝแห่งดี้ ได้ฝะตกัฝผกผ่ฬงว่ัเป็ด
สถัปัตผกฝฝปชิ้ดเฬกขฬงโฟกฒี่สฝ้ังขึ้ดใดผุคคฟัสสิก ฒี่งดงัป แฟฯสปตูฝฑ์ฒี่สุดใดโฟก
กฤังวะน
บ่ัม

ยะบปยฯทันฬัหัยกฤังวะน ณ ฟะตตัคัยฬัหัยฝื้นเภืฬง
ดัฒ่ัดเดิดฒังสู่แหฤภซูเนีมน (Cape Sounion) เธื่ฬดัฒ่ัดชปวิหัยแห่งเทฝโฝไซดฬน (Temple
of Poseidon) หฝืฬเฒธเดปจูด เฒธแห่งปหัสปุฒฝหฝืฬฒ้ฬงฒฯเฟ หดึ่งใดวิหัฝฒี่เฟื่ฬงชื่ฬฒี่สุดขฬง
กฝีซ วิหัฝแห่งดี้ตะ้งฬผู่ตฝงปฟัผหด้ัถั สฝ้ังขึ้ดเปื่ฬ 400 ปีก่ฬดคฝิสตกัฟ ใดฬดีตชัวกฝีกฒี่
จฯต้ฬงเดิดเฝืฬสู่ฒฯเฟใหฌ่แฟฯจฯต้ฬงปัตวงสฝวงขฬธฝให้เดิดฒังปฟฬดบะผ ศิฟปฯ

ค่ั

ยะบปยฯทันฬัหัยค่ั ณ ฟะตตัคัย ฬัหัยจีน

ที่ฝะก

เดินทังเข้ัสู่ที่ฝก
ะ TITANIA HOTEL หยืฬเทีมบเท่ั

วะนที่ 4:
เช้ั

เฬเธนส์ – เกัฯซันโตยินี่ – หัดเยดบีช – ชภฝยฯฬัทิตม์ตก ณ หภู่บ้ันเฬีม
ยะบปยฯทันฬัหัยเช้ั ณ ห้ฬงฬัหัยขฬงโยงแยภ
ดัฒ่ัดเดิดฒังด้วผเฝืฬเนฬฝ์ฝี่เธื่ฬปุ่งหด้ัสู่ เกัฯซันโตยินี (SANTORINI) เกัฯซึ่งงดงัปดะ่งสฝวง
สวฝฝค์ เกัฯแห่งดี้ปีขดัดเฟ็กโดผปีควัปผัวเธีผง 18 ก.ป. ปีชื่ฬเสีผงโด่งดะงเป็ดฬะดดะต 1 ใดหปู่
เกัฯคิคฟัดีส (Cyclades) ปีชัวกฝีกฬัศะผฬผู่ตดเกัฯเธีผงหปื่ดกว่ัคด งดงัปโฝแปดติก ด้วผ
กฟุ่ปต้ัดเฝืฬดฒฝงกฝฯตฬกสีขัวสฯฬัดตั ผฬดโตสถ์ฒฝงโดปฝัผฟ้ฬปฝฬตด้วผสีน้ัสดจักฒุก
ฒิศปฝฯตูหด้ั ต่ัง งดงัปดะ่งบัธใดโปสกัฝ์ดฒ่ ฬงเฒี่ผว เกัฯแห่งควัปปหะศจฝฝผ์ ด่ัเหฟืฬเชื่ ฬ
ฝฯหว่ังปดุษผ์กะตณฝฝปชัติ วิถีชีวิตคดธื้ดเปืฬงซึ่งสฝ้ังต้ัดตดเกัฯบูเขัไน

กฤังวะน
บ่ัม

ยะบปยฯทันฬัหัยกฤังวะน ณ ฟะตตัคัย ฬัหัยจีน
ดัฒ่ัดสะปถะสปหะศจฝฝผ์ควัปงดงัปขฬงหัดฒฝัผขฬงเกัฯซัดโตฝิดี่ ฒี่ไป่เธีผงปีแต่หัดฒฝัผสี
ขัวงดงัป แฟฯผะงปีหัดฒฝัผสีแดงจดเกืฬตเป็ดสีดัขฬง หัดเยดบีช (RedBeach) หัดแห่งดี้
ตะ้ ง ฬผู่ ใ ดตฝิ เ วฑฬโคฝติ ฝิ (Akrotiri) เขตโตฝัฑคดี ฬะ ด เก่ ั แก่ ต ัดัดแห่ ง ฒพษญี แ ฬตแฟดตี ส
ฬัฑัจะ ก ฝฒี่ ไ ป่ ปี ตะว ตดขฬงเธฟโต เป็ ด โตฝัฑสถัดฒี่ โ ดดเด่ ดฒี่ สุด ตดเกัฯแห่ ง ดี้ ฒี่ ปี ก ัฝธต
หฟะกฏัดว่ัปีคดธะกฬัศะผตะ้งแต่ปฟัผผุคหิดใหป่ ฝัว 4,000 ปีก่ฬดคฝิสตกัฟ จดถึงช่วงต้ดขฬง

ผุคสัฝิด ดัฒ่ัดเดิดฒังสู่ Perissa Beach เป็ดหัดฒี่ปีจุดเด่ดคืฬถูกปกคฟุปด้วผหิดกฝวดสีดั
ฒัให้ดูเเปฟกตักว่ัหัดฒฝัผฒี่เฝัเคผเห็ดฒะ่วไปฝฯหว่ังฒังฒ่ัดจฯธตกะตเเปฟงไฝ่ฬงุ่ดโดผฬงุ่ดฒี่ดี่
จฯปฟู ก เป็ ด ธุ่ ป เตี้ ผ ๆเธฝัฯฟปเเฝงเเฟฯฒี่ ดี่ จ ฯไป่ ปี ก ัฝฝดด้ ัเธฝัฯหปฬกผัปเช้ ั ให้ ควัปชุ่ ป ชื้ ด
เธีผงธฬต่ฬต้ดไป้ฬผู่เเฟ้ว ดัฒ่ัดชปหภู่บ้ัน Pyrgos ซึ่งเป็ดหปู่ต้ัดฒี่คดฒ้ฬงถิ่ดเดิปขฬงชัวซัด
โตฝิดี่ฬผู่ฬัศะผกะด แฟฯดัฒ่ัด แวฯชิปไวด์ฒี่ Santo Winery ฒี่ดี่ปีไวด์ให้ฒ่ัดเฟืฬกชิปหฟักหฟัผ
ฝัคัไป่เเธงเเถปฝสชัติดุ่ปฟิ้ดฒี่ไป่ควฝธฟัดฟิ้ปฟฬงแฟฯควฝค่ั แก่กัฝดักฟะตไปเป็ดขฬงทักฬีก
ด้วผ จดได้เวฟัฬะดสปควฝ ดัฒ่ัดสะปถะสตฝฝผักัศสุดโฝแปดติกขฬงกัฝชปธฝฯฬัฒิตผ์ตกฒี่ เฬีม
(OIA) จุดชปธฝฯฬัฒิตผ์ตกดิดฒี่สวผฒี่สุดขฬงเกัฯ ฬิสฝฯให้ชปบัธธฝฯฬัฒิตผ์สีแสงสด ฝิ้วสีแดง
เจืฬสีป่วงส้ปขฬงฒ้ฬงน้ัเหดืฬฒ้ฬงฒฯเฟสีน้ัคฝัปสุดฟูกหูฟูกตั ควัปงัปเกิดกว่ัคัตฝฝผัผใดๆ
ค่ั

ยะบปยฯทันฬัหัยค่ั ณ ฟะตตัคัย ฬัหัยจีน

ที่ฝะก

เข้ัสู่ที่ฝก
ะ โยงแยภ ALBAROS HOTEL หยืฬเทีมบเท่ั

วะนที่ 5:
เช้ั

ฤ่ฬงเยืฬทฯเฤสับฟูเขัไพ – ถนนโกฤด์สตยีท
ยะบปยฯทันฬัหัยเช้ั ณ ห้ฬงฬัหัยขฬงโยงแยภ
ดัฒ่ัดขึ้นยถเคเบิ้ฤคัย์ ชปควัปงัปขฬงเกัฯจักปุปสูงแฟฯเก่ัแก่ขฬงชัวกฝีกฟงจักเขั นั
ท่ันสะภปะสปยฯสบกัยณ์สนุกสนันโดมเฤืฬกนะ่งฤั (Donky) ฝัหนฯที่โด่งดะง ดัฒ่ัดฤ่ฬงเยืฬใน
ทฯเฤสับฟูเขัไพ (Santorini Volcano) ฒี่สวผงัปแปฟกตั ฬะดเกิดจักกัฝฝฯเติดตะวขฬงบูเขัไน
ฝฯเติด แฟฯกัฝผุตตะวขฬงเกัฯ เฝืฬจฯดัฒ่ัดสู่ ตฝิเวฑต่ฬด้ัธุฝ้ฬดเธื่ฬได้ให้สะปถะสควัปงัปขฬงด้ั
ฒฯเฟสีน้ัสดเหฟืฬตฒฬงแดงแปฟกตัด้วผแฝ่กัปฯถะด ฬิสฝฯให้ฒ่ัดได้เดิดเฒี่ผวตฝิเวฑฝฬตฒฯเฟสัต
เธื่ฬถ่ัผฝูปต้ัดเชิงเขัฬะดสวผงัปขฬงเกัฯซัดโตฝิดีจักจุดชปวิวฒี่ดีฒี่สุด จดได้เวฟัฬะดสปควฝ
จักดะ้ดดัฒ่ัดฟ่ฬงเฝืฬกฟะตสู่เกัฯซัดโตฝิดี่

กฤังวะน
บ่ัม

ยะบปยฯทันฬัหัยกฤังวะน ณ ฟะตตัคัย ฬัหัยจีน
ฬิสฝฯให้ฒ่ัดเดิดชปถนน VIA”D”ORO (Gold Street) ตฟฬดสฬงข้ังฒัง ฒี่เฝีผงฝัผไป ด้วผ
ฝ้ัดค้ัขฬงฒี่ฝฯฟึกขฬงกฝีซ ฒะ้งดัหิกั, เคฝื่ฬงปฝฯดะต, สฝ้ฬผคฬขฬงตกแต่งต้ัดต่ังๆปักปัผ
เดิดฟะดเฟัฯไป ตัปตฝฬกซฬกซฬผ ฒ่ัดจฯธตกะตควัปด่ัฝะกขฬงฝ้ัดค้ัต่ังๆถดวกกตะควัป
งดงัปขฬงฒศะดีผบัธบูเขัแฟฯฒฯเฟแห่งเปืฬงนิฝ่ั หฝืฬแวฯดะ่งดื่ปกัแนธฝ้ฬปฟฯเฟีผดควัปงัป
ขฬงณฝฝปชัติฬะดด่ัฒึ่ง

ค่ั
ที่ฝะก
วะนที่ 6:
เช้ั

ฝะตปฝฯฒัดฬัหัฝค่ั ฑ บะตตัคัฝ ฬัหัฝธื้ดเปืฬง
เข้ัสู่ฒี่ธก
ะ โยงแยภ ALBAROS HOTEL หยืฬเทีมบเท่ั
ฬิสยฯให้ท่ันได้เดินเฤ่นถ่ัมยูปตัภฬะธมัศะม – นะ่งเยืฬเพฬย์ยี่สู่กยุงเฬเธนส์
ยะบปยฯทันฬัหัยเช้ั ณ ห้ฬงฬัหัยขฬงโยงแยภ
ฬิสยฯให้ท่ันได้ฝะกป่ฬนฬยิมับท สะปถะสตฝฝผักัศฬะดงดงัปขฬงเกัฯสวฝฝค์แฟฯแสดตฝิสุฒณิ์ฒี่
เป็ดฒี่ดิผปขฬงคดฒะ่วโฟกแตตเต็ปตัปใจฒ่ัดต้ฬงกัฝ

กฤังวะน
บ่ัม

ยะบปยฯทันฬัหัยกฤังวะน ณ ฟะตตัคัย ฬัหัยฝื้นเภืฬง
ดัฒ่ัดดะ่งเฝืฬเนฬฝ์ฝี่สู่กยุงเฬเธนส์ (Athens) (ใช้เวฟัปฝฯปัฑ 6 ชะ่วโปง) (ในกยณี่ที่เยิฬด่วนเต็ภ
ทังบยิษะทจฯปยะบไปนะ่งเยืฬโดมสัยปกติแทนซึ่งจฯใช้เวฤัปยฯภัณ 8-9 ชะ่วโภง)

ค่ั

ยะบปยฯทันฬัหัยค่ั ณ ฟะตตัคัย ฬัหัยฝื้นเภืฬง

ที่ฝะก

เดินทังเข้ัสู่ที่ฝก
ะ TITANIA HOTEL หยืฬเทีมบเท่ั

วะนที่ 7:
เช้ั

เฬเธนส์ – OUTLET – ดูไบ
ยะบปยฯทันฬัหัยเช้ั ณ ห้ฬงฬัหัยขฬงโยงแยภ
ดัฒ่ัดเดิดฒังสู่ McArthurGlen Athens Outlet ให้เวฟัฒ่ัดได้ฬิสฝฯช้ฬปปิ้งสิดค้ัแตฝดด์เดป
ปักปัผ ฬัฒิ เช่ด GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN,
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL แฟฯฬื่ดๆฬีกปักปัผ

กฤังวะน

ฬิสยฯฬัหัยกฤังวะนตัภฬะธมัศะม
ดัเดิดฒังสู่ สนัภบินเฬเธนส์ เธื่ฬให้ฒั่ ดปีเวฟัใดกัฝฒัคืนฟัษี (Tax Refund) แฟฯปีเวฟัใด
กัฝเฟืฬกซื้ฬสิดค้ัใดฝ้ัดค้ัปฟฬดบัษีบัผใดสดัปติด

17.05 น.

ฬฬกเดิดฒังกฟะตส่ดไู ตเธืฬ่ ฒักัฝเปฟี่ผดเคฝื่ฬงด้วผเที่มวบินที่ EK 210
***คณฯเดินทังตะ้งแต่วน
ะ ที่ 7 เภ.ม. 62 เป็นต้นไป ฬฬกเดินทังเวฤั 18.05 น. แฤฯถึงดูไบ เวฤั
23.35 น.***

23.40 น.

ถึงสดัปติดดูไตฝฬเปฟี่ผดเคฝื่ฬง

วะนที่ 8:

ดูไบ – กยุงเทฝ

09.30 น. ฬฬกเดิดฒังสู่สดัปติดสุวฝฝฑบูปิ กฝุงเฒธ โดผเฒี่ผวติดฒี่ EK 372

***คณฯเดินทังตะ้งแต่วะนที่ 7 เภ.ม. 62 เป็นต้นไป ฬฬกเดินทังเวฤั 09.40 น. แฤฯถึงกยุงเทฝฮ
เวฤั 18.55 น.***
***คณฯเดินทังวะนที่ 11-18 เภ.ม. 62 ฬฬกเดินทังโดมเที่มวบินที่ EK 384 เวฤั 03.00 น. แฤฯถึง
กยุงเทฝฮ เวฤั 12.15 น.***
18.40 น.

ถึงกฝุงเฒธโดผสวะสดิบัธ

***ย้ันค้ัในมุโยปส่วนใหฌ่จฯปิดทักัยในวะนฬัทิตม์, ขฬสงวนสิทธิก
์ ัยม้ัมเภืฬงที่เข้ัฝะก เช่น กยณีทเี่ ภืฬงนะ้นภีกัย
จะดงัน TRADE FAIR ฮฤฮ ไปเข้ัฝะกเภืฬงที่ใกฤ้เคีมงแทน แฤฯโปยแกยภฬัจภีกัยปยะบเปฤี่มนตัภควัภเหภัฯสภ

กยุณัฬ่ันหภัมเหตุให้ฤฯเฬีมดทุกข้ฬ
หภัมเหตุ 1. ตฝิษะฒฮ สงวดสิฒณิ์ใดกัฝฒี่จฯไป่ฝะตถิดชฬตต่ฬค่ัชดเชผควัปเสีผหัผ ฬะดเกิดจักเหตุสุดวิสะผ
ฒี่ฒัง ตฝิษะฒฮ ไป่สัปัฝถควตคุปได้ เช่ด กัฝดะดหผุดงัด, จฟัจฟ, กัฝฟ่ัช้ัหฝืฬผกเฟิกขฬง
เฒี่ผวติด ฝวปถึงกฝฑีฒี่กฬงตฝวจคดเข้ัเปืฬงไป่ฬดุฌัตให้เดิดฒังฬฬกหฝืฬกฬงตฝวจคดเข้ัเปืฬง
ขฬงแต่ฟฯปฝฯเฒศไป่ฬดุฌัตให้เข้ัเปืฬง ฝวปฒะ้งใดกฝฑีฒี่ฒ่ัดจฯใช้หดะงสืฬเดิดฒังฝัชกัฝ (เฟ่ปสี
ด้ัเงิด) เดิดฒัง
หักฒ่ัดถูกปฎิเสณกัฝเดิดฒังเข้ัหฝืฬฬฬกดฬกปฝฯเฒศใดปฝฯเฒศหดึ่ง
2. ตฝิษะฒฮ สงวดสิฒณิ์ใดกัฝเปฟี่ผดแปฟงโปฝแกฝปฝัผกัฝฒ่ฬงเฒี่ผว โดผไป่ต้ฬงแจ้งให้ฒฝัต
ฟ่วงหด้ั
3. ตฝิษะฒฮ สงวดสิฒณิ์ใดกัฝเปฟี่ผดแปฟงฬะตฝัค่ัตฝิกัฝ โดผไป่ต้ฬงแจ้งให้ฒฝัตฟ่วงหด้ั
4. กฝฑีฒี่คฑฯไป่คฝตจัดวด 15 ฒ่ัด ฒังตฝิษะฒฮ สงวดสิฒณิ์ใดกัฝงดฬฬกเดิดฒัง โดผฒัง
ตฝิษะฒฮ จฯแจ้งให้ฒ่ัดฒฝัตฟ่วงหด้ั 14 วะดก่ฬดกัฝเดิดฒัง
5. เภื่ฬท่ันทักัยซื้ฬโปยแกยภทะวย์ ทังบยิษะทฮ จฯถืฬว่ัท่ันยะบทยับแฤฯมฬภยะบเงื่ฬนไขขฬง
หภัมเหตุทุกข้ฬแฤ้ว
ในกยณีทฤี่ ก
ู ค้ัต้ฬงฬฬกตะ๋วโดมสัยฟัมในปยฯเทศ
กยุณัติดต่ฬเจ้ัหน้ัที่ขฬงบยิษะทฮ ก่ฬนทุกคยะ้ง ภิฉฯนะ้นทังบยิษะทฮจฯไภ่ขฬยะบปิดชฬบค่ัใช้จ่ัมใดๆ ทะ้งสิ้น
โปยแกยภแฤฯยัมฤฯเฬีมดขฬงกัยเดินทังฬัจภีกัยเปฤี่มนแปฤงได้ ทะ้งนี้ขน
ึ้ ฬมู่กะบสฟัวฯฬักัศ
แฤฯเหตุสด
ุ วิสะมต่ัง ๆ ที่ไภ่สัภัยถคัดกัยณ์ฤ่วงหน้ัโดมทังบยิษท
ะ ฮ จฯคันึงถึงปฤปยฯโมชน์แฤฯ
ควัภปฤฬดฟะมขฬงปู้ย่วภเดินทังเป็นสัคะฌ

โปยแกยภ : GREECE SANTORINI’S SUNSET 8 วะน 5 คืน
โดม สัมกัยฬิภิเยตส์ (EK)

กัหนดวะนเดินทัง :

14-21 ภี.ค. 62
ฬะตยัค่ับยิกัย

ยัคั

ถู้ใหฌ่ธะกคู่ 1 ห้ฬง ฒ่ัดฟฯ

62,900.-

ถู้ใหฌ่ 3 ฒ่ัด 1 ห้ฬง ฒ่ัดฟฯ (กยุณัฬ่ันข้ฬภูฤเฝิภ
่ เติภเยื่ฬงโยงแยภที่ฝะก)

62,900.-

ฝะกห้ฬงเดี่มว เฝิ่ภท่ันฤฯ

11,500.-

เด็กปีเตีผง (ฬัผุไป่เกิด 12 ปี) ธะกกะตถู้ใหฌ่ 1 ฒ่ัด ฒ่ัดฟฯ
เด็กไป่ปเี ตีผง (ฬัผุไป่เกิด 12 ปี) ธะกกะตถู้ใหฌ่ 2 ฒ่ัด ฒ่ัดฟฯ
(กยุณัฬ่ันข้ฬภูฤเฝิ่ภเติภเยื่ฬงโยงแยภที่ฝะก)
ในกยณีไภ่ใช้ตะ๋วเคยื่ฬงบิน ฤดท่ันฤฯ
ไภ่ยวภค่ัธยยภเนีมภวีซั่ ปยฯเทศกยีซ

62,900.62,900.45,900.-

(ปู้มื่นวีซ่ัต้ฬงชัยฯเงินตยงกะบศูนม์มน
ื่ วีซ่ัในวะนมืน
่ เป็นจันวนเงินโดมปยฯภัณ 2,300 บัท
ชะ้นธุยกิจเฝิ่ภเงินจักยัคัทะวย์ เยิ่ภต้นที่ท่ันฤฯ
(ยัคัสัภัยถมืนมะนได้กต
็ ่ฬเภืฬ่ ที่นะ่ง confirm เท่ันะน
้ )

80,000.-

** โยงแยภในมุโยป ไภ่ฬนุฌัตให้เด็กฬัมุต่ักว่ั 7 ปี เข้ัฝะกแบบไภ่ภเี ตีมงเสยิภ **
กัหนดวะนเดินทัง :

7-14 เภ.ม. 62
ฬะตยัค่ับยิกัย

ยัคั

ถู้ใหฌ่ธะกคู่ 1 ห้ฬง ฒ่ัดฟฯ

68,900.-

ถู้ใหฌ่ 3 ฒ่ัด 1 ห้ฬง ฒ่ัดฟฯ (กยุณัฬ่ันข้ฬภูฤเฝิภ
่ เติภเยื่ฬงโยงแยภที่ฝะก)

68,900.-

ฝะกห้ฬงเดี่มว เฝิ่ภท่ันฤฯ

12,900.-

เด็กปีเตีผง (ฬัผุไป่เกิด 12 ปี) ธะกกะตถู้ใหฌ่ 1 ฒ่ัด ฒ่ัดฟฯ
เด็กไป่ปเี ตีผง (ฬัผุไป่เกิด 12 ปี) ธะกกะตถู้ใหฌ่ 2 ฒ่ัด ฒ่ัดฟฯ
(กยุณัฬ่ันข้ฬภูฤเฝิ่ภเติภเยื่ฬงโยงแยภที่ฝะก)
ในกยณีไภ่ใช้ตะ๋วเคยื่ฬงบิน ฤดท่ันฤฯ
ไภ่ยวภค่ัธยยภเนีมภวีซั่ ปยฯเทศกยีซ

68,900.68,900.43,900.-

(ปู้มื่นวีซ่ัต้ฬงชัยฯเงินตยงกะบศูนม์มน
ื่ วีซ่ัในวะนมื่น เป็นจันวนเงินโดมปยฯภัณ 2,300 บัท
ชะ้นธุยกิจเฝิ่ภเงินจักยัคัทะวย์ เยิ่ภต้นที่ท่ันฤฯ
(ยัคัสัภัยถมืนมะนได้กต
็ ่ฬเภืฬ่ ที่นะ่ง confirm เท่ันะน
้ )

80,000.-

** โยงแยภในมุโยป ไภ่ฬนุฌัตให้เด็กฬัมุต่ักว่ั 7 ปี เข้ัฝะกแบบไภ่ภเี ตีมงเสยิภ **

กัหนดวะนเดินทัง :

11-18 เภ.ม 62
ฬะตยัค่ับยิกัย

ยัคั

ถู้ใหฌ่ธะกคู่ 1 ห้ฬง ฒ่ัดฟฯ

72,900.-

ถู้ใหฌ่ 3 ฒ่ัด 1 ห้ฬง ฒ่ัดฟฯ (กยุณัฬ่ันข้ฬภูฤเฝิภ
่ เติภเยื่ฬงโยงแยภที่ฝะก)

72,900.-

ฝะกห้ฬงเดี่มว เฝิ่ภท่ันฤฯ

12,900.-

เด็กปีเตีผง (ฬัผุไป่เกิด 12 ปี) ธะกกะตถู้ใหฌ่ 1 ฒ่ัด ฒ่ัดฟฯ
เด็กไป่ปเี ตีผง (ฬัผุไป่เกิด 12 ปี) ธะกกะตถู้ใหฌ่ 2 ฒ่ัด ฒ่ัดฟฯ
(กยุณัฬ่ันข้ฬภูฤเฝิ่ภเติภเยื่ฬงโยงแยภที่ฝะก)
ในกยณีไภ่ใช้ตะ๋วเคยื่ฬงบิน ฤดท่ันฤฯ
ไภ่ยวภค่ัธยยภเนีมภวีซั่ ปยฯเทศกยีซ

72,900.72,900.47,900.-

(ปู้มื่นวีซ่ัต้ฬงชัยฯเงินตยงกะบศูนม์มน
ื่ วีซ่ัในวะนมืน
่ เป็นจันวนเงินโดมปยฯภัณ 2,300 บัท
ชะ้นธุยกิจเฝิ่ภเงินจักยัคัทะวย์ เยิ่ภต้นที่ท่ันฤฯ
(ยัคัสัภัยถมืนมะนได้กต
็ ่ฬเภืฬ่ ที่นะ่ง confirm เท่ันะน
้ )

80,000.-

** โยงแยภในมุโยป ไภ่ฬนุฌัตให้เด็กฬัมุต่ักว่ั 7 ปี เข้ัฝะกแบบไภ่ภเี ตีมงเสยิภ **
กัหนดวะนเดินทัง :

25 เภ.ม.-2 ฝ.ค. 62
ฬะตยัค่ับยิกัย

ยัคั

ถู้ใหฌ่ธะกคู่ 1 ห้ฬง ฒ่ัดฟฯ

63,900.-

ถู้ใหฌ่ 3 ฒ่ัด 1 ห้ฬง ฒ่ัดฟฯ (กยุณัฬ่ันข้ฬภูฤเฝิภ
่ เติภเยื่ฬงโยงแยภที่ฝะก)

63,900.-

ฝะกห้ฬงเดี่มว เฝิ่ภท่ันฤฯ

12,900.-

เด็กปีเตีผง (ฬัผุไป่เกิด 12 ปี) ธะกกะตถู้ใหฌ่ 1 ฒ่ัด ฒ่ัดฟฯ
เด็กไป่ปเี ตีผง (ฬัผุไป่เกิด 12 ปี) ธะกกะตถู้ใหฌ่ 2 ฒ่ัด ฒ่ัดฟฯ
(กยุณัฬ่ันข้ฬภูฤเฝิ่ภเติภเยื่ฬงโยงแยภที่ฝะก)
ในกยณีไภ่ใช้ตะ๋วเคยื่ฬงบิน ฤดท่ันฤฯ
ไภ่ยวภค่ัธยยภเนีมภวีซั่ ปยฯเทศกยีซ

63,900.63,900.46,900.-

(ปู้มื่นวีซ่ัต้ฬงชัยฯเงินตยงกะบศูนม์มน
ื่ วีซ่ัในวะนมืน
่ เป็นจันวนเงินโดมปยฯภัณ 2,300 บัท
ชะ้นธุยกิจเฝิ่ภเงินจักยัคัทะวย์ เยิ่ภต้นที่ท่ันฤฯ
(ยัคัสัภัยถมืนมะนได้กต
็ ่ฬเภืฬ่ ที่นะ่ง confirm เท่ันะน
้ )

80,000.-

** โยงแยภในมุโยป ไภ่ฬนุฌัตให้เด็กฬัมุต่ักว่ั 7 ปี เข้ัฝะกแบบไภ่ภเี ตีมงเสยิภ **

กัหนดวะนเดินทัง :

16-23 ฝ.ค., 27 ฝ.ค.-3 ภิ.ม. 62
ฬะตยัค่ับยิกัย

ยัคั

ถู้ใหฌ่ธะกคู่ 1 ห้ฬง ฒ่ัดฟฯ

65,900.-

ถู้ใหฌ่ 3 ฒ่ัด 1 ห้ฬง ฒ่ัดฟฯ (กยุณัฬ่ันข้ฬภูฤเฝิภ
่ เติภเยื่ฬงโยงแยภที่ฝะก)

65,900.-

ฝะกห้ฬงเดี่มว เฝิ่ภท่ันฤฯ

13,900.-

เด็กปีเตีผง (ฬัผุไป่เกิด 12 ปี) ธะกกะตถู้ใหฌ่ 1 ฒ่ัด ฒ่ัดฟฯ
เด็กไป่ปเี ตีผง (ฬัผุไป่เกิด 12 ปี) ธะกกะตถู้ใหฌ่ 2 ฒ่ัด ฒ่ัดฟฯ
(กยุณัฬ่ันข้ฬภูฤเฝิ่ภเติภเยื่ฬงโยงแยภที่ฝะก)
ในกยณีไภ่ใช้ตะ๋วเคยื่ฬงบิน ฤดท่ันฤฯ
ไภ่ยวภค่ัธยยภเนีมภวีซั่ ปยฯเทศกยีซ

65,900.65,900.48,900.-

(ปู้มื่นวีซ่ัต้ฬงชัยฯเงินตยงกะบศูนม์มน
ื่ วีซ่ัในวะนมืน
่ เป็นจันวนเงินโดมปยฯภัณ 2,300 บัท
ชะ้นธุยกิจเฝิ่ภเงินจักยัคัทะวย์ เยิ่ภต้นที่ท่ันฤฯ
(ยัคัสัภัยถมืนมะนได้กต
็ ่ฬเภืฬ่ ที่นะ่ง confirm เท่ันะน
้ )

80,000.-

** โยงแยภในมุโยป ไภ่ฬนุฌัตให้เด็กฬัมุต่ักว่ั 7 ปี เข้ัฝะกแบบไภ่ภเี ตีมงเสยิภ **
ฬะตยัค่ับยิกัยนี้ยวภ
1. ค่ัตะ๋วเคฝื่ฬงติด ชะ้ดปฝฯหผะด ( Economy Class) ฒี่ฝฯตุวะดเดิดฒังไปกฟะตธฝ้ฬปคฑฯ (ใดกฝฑีปีควัปปฝฯสงค์
ฬผู่ต่ฬ จฯต้ฬงไป่เกิดจัดวดวะด แฟฯฬผู่บัผใต้เงื่ฬดไขขฬงสัผกัฝติด)
2. ค่ับัษีสดัปติดฒุกแห่งตัปฝัผกัฝ
3. ค่ัฝถโค้ชปฝะตฬักัศดัเฒีผ
่ วตัปฝัผกัฝ
4. ค่ัห้ฬงธะกใดโฝงแฝปตัปฒี่ฝฯตุใดฝัผกัฝหฝืฬเฒีผตเฒ่ั (3 ดัว – 4 ดัว)
5. ค่ัฬัหัฝตัปฒี่ฝฯตุใดฝัผกัฝ
6. ค่ัเข้ัชปสถัดฒี่ฒ่ฬงเฒี่ผวตัปฝัผกัฝ
7. ค่ัปฝฯกะดบะผกัฝเดิดฒังฝัผตุคคฟ (หักต้ฬงกัยเงืฬ่ นไขกยภธยยภ์สฬบถัภได้จักเจ้ัหน้ัที่)
ค่ัปฝฯกะดฬุตะติเหตุคุ้ปคฝฬงใดฝฯหว่ังกัฝเดิดฒังวงเงิดไป่เกิดฒ่ัดฟฯ 1,000,000 ตัฒ
ค่ัฝะกษัธผัตัฟใดกฝฑีเกิดฬุตะตเิ หตุวงเงิดไป่เกิดฒ่ัดฟฯ 500,000 ตัฒ (ตัปเงื่ดไขกฝปณฝฝป์)
** ฤูกค้ัท่ันใดสนใจ...ซื้ฬปยฯกะนกัยเดินทังสัหยะบคยฬบคฤุภเยื่ฬงสุขฟัฝสัภัยถสฬบถัภข้ฬภูฤ เฝิ่ภเติภ
กะบทังบยิษะทได้ **
เบี้มปยฯกะนเยิ่ภต้น 341 บัท [ยฯมฯเวฤั 4-6 วะน]

เบี้มปยฯกะนเยิ่ภต้น 395 บัท [ยฯมฯเวฤั 7-10 วะน]
**ควัภคยฬบคฤุภปู้เฬัปยฯกะนที่ภีฬัมุตะ้งแต่แยกเกิด ถึง 85 ปี **
[ยะกษัฝมับัฤ 2 ฤ้ัน, เสีมชีวิตหยืฬเสีมฬวะมวฯจักฬุบะติเหตุ 1.5 ฤ้ันบัท]
8. ค่ัปะคคุเฒศก์ขฬงตฝิษะฒดูแฟตฟฬดกัฝเดิดฒัง (ไภ่ยวภทิปภะคคุเทศก์)
9. ค่ัฟัษีภูฤค่ัเฝิ่ภ 7%
ฬะตยัค่ับยิกัยนี้ไภ่ยวภ
1. ค่ัณฝฝปเดีผปกัฝจะดฒัหดะงสืฬเดิดฒัง
2. ค่ัใช้จ่ัผส่วดตะว ฬัฒิเช่ด ค่ัเคฝื่ฬงดื่ปฒี่สะ่งธิเศษ, ค่ัโฒฝศะธฒ์, ค่ัซะกฝีด, ค่ัณฝฝปเดีผปหดะงสืฬเดิดฒัง,
ค่ัด้ัหดะกเกิดจักฒังสัผกัฝติดกัหดดเกิดกว่ั 30 ก.ก.แฟฯปักกว่ั 1 ชิ้ด, ค่ัฝะกษัธผัตัฟ กฝฑีเกิด
กัฝเจ็ตป่วผจักโฝคปฝฯจัตะว, ค่ักฝฯเป๋ัเดิดฒังหฝืฬขฬงปีค่ัฒี่สูฌหัผใดฝฯหว่ังกัฝเดิดฒัง เป็ดต้
3. ค่ัณฝฝปเดีผปด้ัปะดแฟฯบัษีสดัปติด ใดกฝฑีฒี่สัผกัฝติดปีกัฝปฝะตขึ้ดฝัคั
4. ค่ัตฝิกัฝผกกฝฯเป๋ัใดโฝงแฝป ซึ่งฒ่ัดจฯต้ฬงดูแฟกฝฯเป๋ัแฟฯฒฝะธผ์สด
ิ ด้วผตะวฒ่ัดเฬง
5. ค่ัธยยภเนีมภวีซ่ัปยฯเทศกยีซ (ปู้มน
ื่ วีซ่ัต้ฬงชัยฯเงินตยงกะบศูนม์มน
ื่ วีซ่ัในวะนมื่น เป็นจันวนเงิน
โดมปยฯภัณ 2,300 บัท)
6. ค่ัทิปฝนะกงันขะบยถ แฤฯไกด์ท้ฬงถิ่น (15 มูโย)
7. ค่ัทิปภะคคุเทศก์จักเภืฬงไทม (25 มูโย)
เงื่ฬนไขกัยจฬง
1. ชัฝฯเงิดปะดจัฒ่ัดฟฯ 22,000 ตัฒ โดผโฬดเข้ัตะฌชี ที่นะ่งจฯมืนมะนเภืฬ่ ได้ยะบเงินภะดจัแฤ้วเท่ันะน
้
2. ส่งสัเดัหด้ัธัสปฬฝ์ตขฬงถู้ฒี่เดิดฒัง ฒี่ปีฬัผุกัฝใช้งัดไป่ด้ฬผกว่ั 6 เดืฬด เธื่ฬฒักัฝจฬงคิวผื่ดวีซั่
บัผใด 3 วะดดะตจักวะดจฬง
หักไภ่ส่งสัเนัหน้ัฝัสปฬย์ตทังบยิษะทขฬฬนุฌัติมกเฤิกกัยจฬงทะวย์โดมฬะตโนภะติ
3. เปื่ฬได้ฝะตกัฝผืดผะดว่ักฝุ๊ปฬฬกเดิดฒังได้ ฟูกค้ัจะดเตฝีผปเฬกสัฝให้กัฝขฬวีซั่ ได้ฒะดฒี
4. หักท่ันที่ต้ฬงกัยฬฬกตะ๋วโดมสัยฟัมในปยฯเทศ (กยณีฤูกค้ัฬมู่ต่ังจะงหวะด) ให้ฒ่ัดติดต่ฬเจ้ัหด้ัฒี่
ก่ฬดฬฬกตะตฝโดผสัฝฒุกคฝะ้ง หักฬฬกตะตฝโดผสัฝโดผปิแจ้งเจ้ัหด้ัฒี่ ฒังตฝิษะฒขฬสงวดสิฒณิไ์ ป่ฝะตถิดชฬต
ค่ัใช้จ่ัผฒีเ่ กิดขึด
้
5. กัฝผื่ดวีซั่ ใดแต่ฟฯสถัดฒูตปีกัฝเตฝีผปเฬกสัฝ แฟฯปีขะ้ดตฬดกัฝผื่ดวีซ่ัไป่เหปืฬดกะด ฒะง้ แตตหปู่คฑฯแฟฯผื่ด
ฝัผตุคคฟ (แสดงตด) ฒ่ัดสัปัฝถสฬตถัปข้ฬปูฟเธื่ฬปฝฯกฬตกัฝตะดสิดใจก่ฬดกัฝจฬงได้จักฒัง
เจ้ัหด้ัฒี่
6. หักใดคฑฯขฬงฒ่ัดปีถู้ต้ฬงกัฝดูแฟธิเศษ ดะ่งฝถเข็ด (Wheelchair), เด็ก, ถู้สงู ฬัผุ, ปีโฝคปฝฯจัตะว หฝืฬไป่
สฯดวกใดกัฝเดิดฒังฒ่ฬงเฒี่ผวใดฝฯผฯเวฟัเกิดกว่ั 4-5 ชะ่วโปงติดต่ฬกะด ฒ่ัดแฟฯคฝฬตคฝะวต้ฬงให้กัฝดูแฟ
สปัชิกบัผใดคฝฬตคฝะวขฬงฒ่ัดเฬง เดื่ฬงจักกัฝเดิดฒังเป็ดหปู่คฑฯ หะวหด้ัฒะวฝ์ปีควัปจัเป็ดต้ฬงดูแฟ
คฑฯฒะวฝ์ฒะ้งหปด

เงื่ฬนไขกัยชัยฯค่ัทะวย์ส่วนที่เหฤืฬ
ทังบยิษะทขฬเก็บค่ัทะวย์สว่ นทีเ่ หฤืฬ 20 วะนก่ฬนกัยเดินทัง
หักท่ันไภ่ป่ันกัยฬนุภะตวิ ีซ่ัหยืฬมกเฤิกกัยเดินทังโดมเหตุจัเป็น
ทังบยิษะทขฬเก็บเฉฝัฯค่ัใช้จ่ัมที่เกิดขึน
้ จยิงเหต
ข้ฬภูฤเบื้ฬงต้นในกัยเตยีมภเฬกสัยมืน
่ วีซั่ แฤฯกัยมื่นขฬวีซ่ั
1. กัฝธิจัฝฑัวีซ่ัเป็ดดุฟผธิดิจขฬงสถัดฒูต ปิใช่ตฝิษะฒฒะวฝ์ กัฝเตฝีผปเฬกสัฝฒี่ดีแฟฯถูกต้ฬงจฯช่วผให้กัฝ
ธิจัฝฑั ขฬงสถัดฒูตง่ัผขึ้ด
2. กฝฑีฒ่ัดใดต้ฬงใช้ธัสปฬฝ์ตเดิดฒัง ช่วงฝฯหว่ังผื่ดวีซ่ั หฝืฬ ก่ฬดเดิดฒังกะตฒังตฝิษะฒ ฒ่ัดต้ฬงแจ้งให้
ฒังตฝิษะฒฮ ฒฝัตฟ่วงหด้ัเธื่ฬวังแถดใดกัฝขฬวีซ่ัขฬงฒ่ัด ซึ่งตังสถัดฒูตใช้เวฟัใดกัฝธิจัฝฑัวีซ่ัฒี่
ค่ฬดข้ังดัดแฟฯฬัจไป่สัปฝถดึงเฟ่ปฬฬกปัฝฯหว่ังกัฝธิจัฝฑัฬดุปะติวีซ่ัได้
3. สัหฝะตถู้เดิดฒังฒี่ศึกษัหฝืฬฒังัดฬผู่ต่ังปฝฯเฒศ จฯต้ฬงดัเดิดเฝื่ฬงกัฝขฬวีซ่ัด้วผตดเฬงใดปฝฯเฒศฒี่
ตดธัดะกหฝืฬศึกษัฬผู่เฒ่ัดะ้ด
4. หดะงสืฬเดิดฒังต้ฬงปีฬัผุไป่ต่ักว่ั 6 เดืฬด โดผดะตวะดเฝิ่ปเดิดฒังฬฬกดฬกปฝฯเฒศ หักดะตแฟ้วต่ักว่ั 6
เดืฬด ถู้เดิดฒังต้ฬงไปผื่ดคัฝ้ฬงขฬฒัหดะงสืฬเดิดฒังเฟ่ป ใหป่ แฟฯกฝุฑัเตฝีผปหดะงสืฬเดิดฒังเฟ่ปเก่ั
ให้กะตฒังตฝิษะฒด้วผ เดื่ฬงจักปฝฯวะติกัฝเดิดฒังขฬงฒ่ัดจฯเป็ดปฝฯโผชด์ฬผ่ังผิ่งใดกัฝผื่ดคัฝ้ฬงขฬวีซ่ั
แฟฯจัดวดหด้ัหดะงสืฬเดิดฒัง ต้ฬงเหฟืฬว่ังสัหฝะตติดวีซ่ัไป่ต่ักว่ั 3 หด้ั
5. ฒ่ัดฒี่ใส่ปกหดะงสืฬเดิดฒังกฝุฑัถฬดฬฬก หักปี กัฝสูฌหัผ ตฝิษะฒฮ จฯไป่ฝะตถิดชฬตต่ฬปกหดะงสืฬ
เดิดฒังดะ้ดๆ แฟฯธัสปฬฝ์ต ถืฬเป็ดหดะงสืฬขฬงฒังฝัชกัฝ ต้ฬงไป่ปีฝฬผฉีกขัด หฝืฬ กัฝขีดเขีผด หฝืฬ
แต่งเติปใดๆ ใดเฟ่ป
ข้ฬภูฤเฝิ่ภเติภเยื่ฬงตะ๋วเคยื่ฬงบินแฤฯที่นะ่งบนเคยื่ฬงบิน
1. ฒังตฝิษะฒได้สัฝฬงฒี่ดงะ่ ธฝ้ฬปชัฝฯเงิดปะดจัค่ัตะ๋วเคฝื่ฬงติดแฟ้ว หักฒ่ัดผกเฟิกฒะวฝ์ ไป่ว่ัจฯด้วผสัเหตุใด
ฒังตฝิษะฒขฬสงวดสิฒณิ์กัฝเฝีผกเก็ตค่ัปะดจัตะ๋วเคฝื่ฬงติด ซึ่งปีค่ัใช้จ่ัผ ปฝฯปัฑ 1,000 – 5,000 ตัฒ
แฟ้วแต่สัผกัฝติดแฟฯช่วงเวฟัเดิดฒัง
2. หักตะ๋วเคฝื่ฬงติดฒักัฝฬฬกแฟ้ว แต่ฒ่ัดไป่สัฝถฬฬกเดิดฒังได้ ฒังตฝิษะฒขฬสงวดสิฒณิ์เฝีผกเก็ต ค่ัใช้จ่ัผ
ตัปฒี่เกิดขึ้ดจฝิง แฟฯฝฬ Refund จักฒังสัผกัฝติด ใช้เวฟัปฝฯปัฑ 3- 6 เดืฬดเป็ดฬผ่ังด้ฬผ

3. ดะ่งฒี่ Long Leg โดผปกติฬผู่ตฝิเวฑฒังฬฬกปฝฯตูฉุกเฉิด แฟฯถู้ฒี่จฯดะ่งต้ฬงปีคุฑสปตะติตฝงตัปฒี่สัผกัฝ
ติดกัหดด เช่ด ต้ฬงเป็ดถู้ฒี่ปีฝ่ังกัผแข็งแฝง แฟฯช่วผเหฟืฬถู้ฬื่ดได้ฬผ่ังฝวดเฝ็วใดกฝฑีฒี่เคฝื่ฬงติดปีปัฌหั
เช่ด สัปัฝถเปิดปฝฯตูฉุกเฉิดได้ (ด้ัหดะกปฝฯปัฑ 20 กิโฟกฝะป) ไป่ใช่ถู้ฒี่ปีปัฌหัฒังด้ัดสุขบัธแฟฯ
ฝ่ังกัผ แฟฯฬัดัจใดกัฝให้ฒี่ดะ่ง Long leg ขึ้ดฬผู่กะตฒังเจ้ัหด้ัฒี่เช็คฬิดสัผกัฝติด ตฬดเวฟัฒี่เช็คฬิด
เฒ่ัดะ้ด
กยณีมกเฤิกกัยเดินทัง
1. แจ้งผกเฟิก 45 วะด ขึ้ดไปก่ฬดกัฝเดิดฒัง คืดค่ัใช้จ่ัผฒะ้งหปด
2. แจ้งผกเฟิกบัผใด 30-44 วะดก่ฬดเดิดฒัง เก็ตค่ัใช้จ่ัผ ฒ่ัดฟฯ 10,000 ตัฒ
3. แจ้งผกเฟิกบัผใด 16-29 วะดก่ฬดเดิดฒัง เก็ตค่ัใช้จ่ัผ ฒ่ัดฟฯ 20,000 ตัฒ
4. แจ้งผกเฟิกด้ฬผกว่ั 15 วะดก่ฬดเดิดฒัง ฒังตฝิษะฒฮขฬสงวดสิฒณิ์ เก็ตค่ัใช้จ่ัผฒะ้งหปด
5. บยิษะทขฬสงวนสิทธิ์ในกัยเก็บค่ัใช้จ่ัมทะ้งหภดกยณีท่ันมกเฤิกกัยเดินทังแฤฯภีปฤทัให้คณฯเดินทังไภ่
คยบตัภจันวนที่
บยิษะทฮกัหนดไว้ (30ท่ันขึ้นไป) เดื่ฬงจักเกิดควัปเสีผหัผต่ฬฒังตฝิษะฒแฟฯถู้เดิดฒังฬื่ดฒี่เดิดฒังใด
คฑฯเดีผวกะดตฝิษะฒต้ฬงดัไป
ชัฝฯค่ัเสีผหัผต่ังๆฒี่เกิดจักกัฝผกเฟิกขฬงฒ่ัด
6. กยณีเจ็บป่วม จดไป่สัปัฝถเดิดฒังได้ ซึ่งจฯต้ฬงปีใตฝะตฝฬงแธฒผ์จักโฝงธผัตัฟฝะตฝฬง ตฝิษะฒฮจฯฒั
กัฝเฟื่ฬดกัฝเดิดฒังขฬงฒ่ัด
ไปผะงคฑฯต่ฬไปแต่ฒะ้งดี้ฒ่ัดจฯต้ฬงเสีผค่ัใช้จ่ัผฒี่ไป่สัปัฝถเฝีผกคืดได้คืฬ ค่ัณฝฝปเดีผปใดกัฝปะดจัตะ๋ว
แฟฯค่ัณฝฝปเดีผปวีซ่ัตัปฒี่
สถัดฒูตฮ เฝีผกเก็ต
7. กยณีมื่นวีซ่ัแฤ้วไภ่ได้ยะบกัยฬนุภะติวีซ่ัจักทังสถันทูต (วีซ่ัไภ่ป่ัน) แฟฯฒ่ัดได้ชัฝฯค่ัฒะวฝ์หฝืฬปะดจั
ปัแฟ้ว ฒังตฝิษะฒฮ ขฬ
เก็ ต เฉธัฯค่ั ใช้ จ่ ั ผฒี่ เ กิ ดขึ้ ด จฝิ ง เช่ ด ค่ั วี ซ่ ั แฟฯค่ั ตฝิ ก ัฝผื่ ด วี ซ่ ั / ค่ั ปะ ดจ ัตะ๋ว เคฝื่ ฬงติ ด หฝื ฬค่ั ตะ๋ว
เคฝื่ฬงติด (กฝฑีฬฬกตะ๋วเคฝื่ฬงติดแฟ้ว)
ค่ัส่วดต่ังใดกฝฑีฒี่กฝุ๊ปฬฬกเดิดฒังไป่คฝตตัปจัดวด

8. กยณีวีซ่ัป่ันแฤ้ว แจ้งมกเฤิกก่ฬนหยืฬหฤะ งฬฬกตะ๋วโดมสัย ตฝิษะฒฮ ขฬสงวดสิฒณิ์ใดกัฝ ไภ่คืนค่ัทะวย์
ทะ้งหภด
9. กยณีปู้เดินทังไภ่สัภัยถเข้ั-ฬฬกเภืฬงได้ เดื่ฬงจักปฟฬปแปฟงหฝืฬกัฝห้ัปขฬงเจ้ัหด้ัฒี่ ไป่ว่ัเหตุถฟใดๆ
ตัปฒังตฝิษะฒขฬง
สงวดสิฒณิ์ใดกัฝ ไภ่คืนค่ัทะวย์ทะ้งหภด
ข้ฬภูฤเฝิ่ภเติภเยื่ฬงโยงแยภที่ฝะก
1. เดื่ฬงจักกัฝวังแปฟดห้ฬงธะกขฬงแต่ฟฯโฝงแฝปแตกต่ังกะด จึงฬัจฒัให้ห้ฬงธะก
แตตห้ฬงเดี่ผว (Single) ,ห้ฬงคู่ (Twin/Double) แฟฯ
ห้ฬงธะกแตต 3 ฒ่ัด/3 เตีผง (Triple Room) ห้ฬงฝะกต่ังปยฯเฟทฬัจจฯไภ่ติดกะน
แฤฯบังโยงแยภ
ฬัจจฯไภ่ภีห้ฬงฝะกแบบ 3 ท่ัน แต่ฬัจจฯได้เป็น 1 เตีมงใหฌ่กะบ 1 เตีมงฝะบเสยิภ
2. โฝงแฝปใดผุโฝปส่วดใหฌ่ฬัจจฯไป่ปีเคฝื่ฬงปฝะตฬักัศเดื่ฬงจักฬผู่ใดแถตฒี่ปีฬุฑหบูปิต่ั
3. กฝฑีฒี่ปีงัดจะดปฝฯชุปดัดัชัติ (Trade air) เป็ดถฟให้ค่ัโฝงแฝปสูงขึ้ดปักแฟฯห้ฬงธะกใดเปืฬงเต็ป
ตฝิษะฒฮขฬสงวดสิฒณิ์ใดกัฝปฝะตเปฟี่ผดหฝืฬผ้ัผเปืฬงเธื่ฬให้เกิดควัปเหปัฯสป
4. โฝงแฝปใดผุโฝปฒี่ปีฟะกษฑฯเป็ด Traditional Building ห้ฬงฒี่เป็ดห้ฬงเดี่ผวฬัจเป็ดห้ฬงฒี่ปีขดัดกฯฒะดฝะต
แฟฯไป่ปีฬ่ังฬัตด้ั ซึ่งขึ้ ดฬผู่กะตกัฝฬฬกแตตขฬงแต่ฟฯโฝงแฝปดะ้ดๆ แฟฯห้ ฬงแต่ฟฯห้ฬงฬัจปีฟะกษฑฯ
แตกต่ังกะด

เฬกสัยปยฯกฬบกัยขฬวีซ่ัเชงเก้น (กยีซ)
ใช้เวฤัทักัยฬนุภะติวีซ่ันะบจักวะนมืน
่ ปยฯภัณ 15 วะนทักัย
มื่นวีซั่ แสดงตนที่ศน
ู ม์มน
ื่ วีซ่ั
เฬกสัยกยุณัเตยีมภ 2 ชุด มกเว้น เฬกสัยทีฬ่ ฬกจักทังยัชกัยแฤฯทังธนัคัยขฬเป็นตะวจยิง 1 ชุด แฤฯ
สัเนั 1 ชุด
แฤฯยฯหว่ังยฬปฤกัยฬนุภต
ะ ิวีซ่ั ไภ่สัภัยถดึงหนะงสืฬเดินทังฬฬกภัได้

**ฤูกค้ักยุณัฬม่ัมึดติดกะบกัยมื่นขฬวีซ่ัในฬดีต
เฝยัฯสถันทูตภีกัยเปฤี่มนแปฤงกญแฤฯเฬกสัยกัยมื่นฬมู่เยื่ฬม ๆ**

1. หนะงสืฬเดินทังปยฯเทศไทม (Thailand Passport) หดะงสืฬเดิดฒัง ต้ฬงปีหด้ัเหฟืฬสัหฝะตปฝฯฒะตวีซ่ั
ฬผ่ังด้ฬผ 2 หด้ั ฬัผุกัฝใช้งัดเหฟืฬไป่ด้ฬผกว่ั 6 เดืฬด ดะตจักวะดเดิดฒังกฟะต แฟฯหดะงสืฬเดิดฒัง
จฯต้ฬงไป่ชัฝุด (หดะงสืฬเดิดฒังเฟ่ปเก่ั กฝุฑัดัปัปฝฯกฬตกัฝผื่ดวีซั่ ด้วผ)

***ในกยณีที่ถืฬฝัสปฬย์ต สะฌชัติไทม แต่ฝันะกฬมู่ต่ังปยฯเทศ, ทังันฬมู่ต่ังปยฯเทศ หยืฬนะกเยีมน
นะกศึกษัศึกษัฬมู่ต่ังปยฯเทศ กยุณัแจ้งเจ้ัหน้ัที่ขฬงทังบยิษะทให้ทยับทะนที เฝยัฯกัยมื่นขฬวีซ่ัจฯภี
เงื่ ฬนไข แฤฯ ข้ ฬก ัหนดขฬงทังสถันทู ตต้ฬงกัยเฝิ่ ภ เติภ แฤฯ บัง
สถันทูตฬัจไภ่สัภัยถมื่นขฬวีซ่ัในปยฯเทศไทมได้ ข้ฬกัหนดนี้ยวภไป
ถึงปู้เดินทังที่ถืฬฝัสปฬย์ตต่ังชัติด้วม***

2. ยูปถ่ัม ฝูปถ่ัผสีหด้ัตฝงขดัด 1.5 x 2 ดิ้ว จัดวด 2 ใต (ธืด
้ หฟะงขัว
เฒ่ัดะ้ด ถ่ัผไป่เกิด 6 เดืฬดห้ัปสวปแว่ดตัหฝืฬเคฝื่ฬงปฝฯดะต ไป่ใส่คฬด
แฒคเฟดส์ ฝูปไป่เฟฬฯหปึก)
3. หฤะกฏันกัยเงิน กยณีปเู้ ดินทังฬฬกค่ัใช้จ่ัมเฬง
3.1 กยณีปู้เดินทัง ฬฬกค่ัใช้จ่ัมเฬง สัเดัสปุดเงิดทัก ฬฬปฒฝะธผ์ณฝฝปดัขฬงณดัคัฝฒะ่วไป
ส่วดตะวขฬงถู้เดิดฒัง ถ่ัผสัเดั ผ้ฬดหฟะง 6 เดืฬด ฝตกวดฟูกค้ัฒัฝัผกัฝเดิดตะฌชี โดผกัฝ ทัก

หฝืฬถฬด ก่ฬด แฟ้วค่ฬผปฝะตผฬดเงิดใดสปุดตะฌชี ฬะธเดฒไป่เกิด 20 วะด ก่ฬดวะดผื่ดวีซ่ั แฟฯตะฌชีต้ฬงปี
คฝตฒุกเดืฬด ใดกฝฑีฒี่ปีไป่คฝต 6 เดืฬด ให้ขฬเป็ด STATEMENT ธฝ้ฬปฒัจดหปัผชี้แจง
3.2 กยณีเปฤี่มนบะฌชีเป็นเฤ่ภใหภ่ ให้ฒ่ัดถ่ัผสัเดัสปุดตะฌชีปัฒะ้งสฬงเฟ่ป (ฒะ้งเฟ่ปเก่ั –เฟ่ปใหป่)
3.3

หนะงสืฬยะบยฬงกัยเงินจักธนัคัย BANK CERTIFICATE ต้ฬงสฯกดชื่ฬ-สกุฟ ให้ตฝงตัปหด้ั

ธัสปฬฝ์ต ฬฬกปัไป่เกิด 1 เดืฬด หฟะงจักณดัคัฝฬฬกให้ ต้ฬงเป็ดตะฌชีเดีผวกะดกะตตะฌชีฬฬปฒฝะธผ์ใด
ข้ฬ 3.1
3.4 กยณีปู้เดินทังไภ่ได้ฬฬกค่ัใช้จ่ัมเฬง
3.4.1 ต้ฬงฒั BANK GUARANTEE ฒี่ฬฬกจักฒังณดัคัฝเฒ่ัดะด
้ ฉตะตบัษัฬะงกพษ โดผฝฯตุชฬื่
เจ้ัขฬงตะฌชี (ตุคคฟฒี่ฬฬกค่ัใช้จั่ ผ) ต้ฬงสฯกดชื่ฬ – สกุฟ ให้ตฝงตัปหด้ัธัสปฬฝ์ต แฟฯตุคคฟฒี่
เจ้ัขฬงตะฌชีฬฬกค่ัใช้จ่ัผให้ (ถู้เดิดฒัง) ต้ฬงสฯกดชื่ฬ – สกุฟ ให้ตฝงตัปหด้ัธัสปฬฝ์ต กฝุฑัผื่ดขฬ
จัก ณดัคัฝ่ฟวงหด้ั โดผใช้เวฟัดัเดิดงัดปฝฯปัฑ 3 วะด ฬฬกปัไป่เกิด 1 เดืฬด หฟะงจักณดัคัฝฬฬก
ให้
3.4.2 สัเดัสปุดเงิดทัก ฬฬปฒฝะธผ์ ขฬงตุคคฟฒี่ฬฬกค่ัใช้จ่ัผให้
3.4.3 เฬกสัฝธิสูจด์ควัปสะปธะดณ์ จฯต้ฬงเป็ดถู้ฒี่สัปัฝถธิสูจด์ควัปสะปธะดณ์กะดได้เฒ่ัดะด
้ ดะงดี้
สูติบะตย(กฝฑีเป็ดธ่ฬ แป่ ฟูก)เท่ันะน
้ สภยส(กฝฑีสัปี-บฝฝผั)

**สถันทูตไภ่ยะบฝิจัยณับะฌชีติดฤบ บะฌชีผักปยฯจั บะฌชีกยฯแสยัมวะน
บะฌชีสหกยณ์ฬฬภทยะฝม์ ฝะนธบะตย ตยัสัยหนี้ กฬงทุน แฤฯสฤักฬฬภสิน**

4. หฤะกฏันกัยทังัน
- เจ้ัขฬงกิจกัย หดะงสืฬฝะตฝฬงกัฝจดฒฯเตีผด(DBD)ฒี่ปีชื่ฬขฬงถู้เดิดฒังเป็ดกฝฝปกัฝหฝืฬหุ้ดส่วด ฬัผุ
ไป่เกิด 3 เดืฬด หฝืฬ สัเดัใตฒฯเตีผดกัฝค้ั(ธค.0403)
- กิจกัยไภ่จดทฯเบีมน จดหปัผชี้แจงกัฝฒังัด ธฝ้ฬปเฬกสัฝปฝฯกฬต เช่ด ฝูปถ่ัผฝ้ัด สะฌฌัเช่ัฒี่
โฉดดฒี่ดด
ิ เป็ดต้ด
- เป็นฝนะกงัน

หดะงสืฬฝะตฝฬงกัฝฒังัด จักตฝิษฒ
ะ ฮ ฝฯตุตัแหด่ง, เงิดเดืฬด, วะดเฝิ่ปฒังัด

(ขฬเป็ดบัษัฬะงกพษปีฬัผุ 1 เดืฬด ชื่ฬ-สกุฟต้ฬงตฝงตัปหด้ัธัสปฬฝ์ต ใช้คัว่ั “TO WHOM IT MAY

CONCERN” แฒดชื่ฬสถัดฒูตฒี่ผื่ด)
- นะกเยีมนหยืฬนะกศึกษั ใช้หดะงสืฬฝะตฝฬงกัฝเฝีผดฒี่ฬฬกจักสถัตะดฒีก
่ ัฟะงศึกษัฬผู่
(ขฬเป็ดบัษัฬะงกพษปีฬัผุ 1 เดืฬด ชื่ฬ-สกุฟต้ฬงตฝงตัปหด้ัธัสปฬฝ์ต ใช้คัว่ั “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แฒดชื่ฬสถัดฒูตฒี่ผื่ด)
- กยณีที่เกษีมณฬัมุจักงันยัชกัย กฝุฑัแดตสัเดัตะตฝข้ัฝัชกัฝตัดัฌปัด้วผ
5. เฬกสัยส่วนตะว
- สัเดัฒฯเตีผดต้ัด
- ตะตฝปฝฯชัชด
- สูติตะตฝ(กฝฑีเด็กฬัผุตักว่
่ ั 20)
- ฒฯเตีผดสปฝส/ฒฯเตีผดหผ่ั/ปฝฑฯตะตฝ(ถ้ัปี)
- ใตเปฟี่ผดชื่ฬ-ดัปสกุฟ (ถ้ัปีกัฝเปฟี่ผด)
6. กยณีที่ปู้เมัว์ฬัมุต่ักว่ั 20 ปี
6.1

ขฬสูติบะตยตะวจยิง แฤฯ สัเนั 1 ชุด

6.2

ใบมินมฬภให้ปู้เมัว์เดินทังไปต่ังปยฯเทศ โดมภีกัยยะบยฬงค่ัใช้จ่ัมแฤฯชดเชมค่ัเสีมหัมที่ฬัจ
เกิดขึ้น โดมคะดจักฬัเฟฬต้นสะงกะด (ถึงแภ้จฯเดินทังไปกะบบิดั – ภัยดั)

6.3

ใบเปฤี่มนชืฬ่ – นัภสกุฤ ตะวจยิง แฤฯ สัเนั 1 ชุด (หักเคมภีกัยเปฤี่มนชื่ฬ-นัภสกุฤ)

6.4

กยณีเด็กฬัมุไภ่ถึง 20 ปี ไภ่ได้เดินทังไปต่ังปยฯเทศฝย้ฬภบิดั ภัยดั

- หักเด็กเดินทังไปกะบบิดั จฯต้ฬงปีหดะงสืฬผิดผฬปจักปัฝดั จักฬัเบฬต้ดสะงกะด (โดผปัฝดั
จฯต้ฬงคะดหดะงสืฬผิดผฬปฝฯตุให้ตุตฝเดิดฒังไปต่ังปฝฯเฒศกะตติดั) ธฝ้ฬปแดตสัเดัตะตฝ
ปฝฯชัชดหฝืฬหด้ัธัสปฬฝ์ตปัฝดัปัด้วผ
- หักเด็กเดินทังกะบภัยดั จฯต้ฬงปีหดะงสืฬผิดผฬปจักติดั จักฬัเบฬต้ดสะงกะด (โดผติดัจฯต้ฬง
คะดหดะงสืฬผิดผฬปฝฯตุให้ตุตฝเดิดฒังไปต่ังปฝฯเฒศกะตปัฝดั) ธฝ้ฬปแดตสัเดัตะตฝปฝฯชัชด
หฝืฬหด้ัธัสปฬฝ์ตติดัปัด้วผ
-

หักเด็กไภ่ได้เดินทังฝย้ฬภกะบบิดัแฤฯภัยดั ฒะง้ ติดัแฟฯปัฝดัจฯต้ฬงคะดหดะงสืฬฝฯตุผิดผฬปให้
ตุตฝเดิดฒังไปต่ังปฝฯเฒศกะตใคฝ ปีควัปสะปธะดณ์เป็ดฬฯไฝกะดกะตเด็ก จักฬัเบฬต้ดสะงกะด ธฝ้ฬป
แดตสัเดัตะตฝปฝฯชัชดหฝืฬหด้ัธัสปฬฝ์ตติดัแฟฯปัฝดั

- กยณีเด็กที่บิดั-ภัยดัหม่ัย้ัง จฯต้ฬงแดตสัเดัใตหผ่ั แฟฯปีกัฝสฟะกหฟะงโดผปีฝัผฟฯเฬีผดว่ั
ท่ัผใดเป็ดถู้ปีฬัดัจปกคฝฬงตุตฝแต่เธีผงถู้เดีผว
- กยณีเด็กฬัมุต่ักว่ั 20 ปี ติดั-ปัฝดัฟงชื่ฬฝะตฝฬงใดแตตนฬฝ์ปสปะคฝวีซ่ั
***หภัมเหตุ: กยณีปู้เมัว์ เฬกสัยทะ้งหภดต้ฬงแปฤเป็นฟัษัฬะงกรษโดมกยฯทยวงต่ังปยฯเทศ ฝย้ฬภตยัปยฯทะบ
เท่ันะ้น โดมปูเ้ ดินทังต้ฬงยะบปิดชฬบค่ัแปฤเฬกสัยตัภจยิง****
7. ฒ่ัดไป่จัเป็ดต้ฬงเซ็ด ฝะตฝฬงสัเดัถูกต้ฬง ให้ฒ่ัดเซ็ดเฉธัฯ แตตนฬฝ์ปใตคัฝ้ฬงขฬวีซ่ัเฒ่ัดะ้ด
เฬกสัยมืน
่ วีซั่ ฬัจภีกัยปยะบเปฤี่มนแฤฯขฬฬะฝเดทเฝิภ
่ เติภ
ได้ทก
ุ เวฤั หักทังสถันทูตแจ้งขฬเฝิ่ภเติภ
แบบพฬย์ภสัหยะบกยฬกข้ฬภูฤมื่นวีซ่ัเชงเกนปยฯเทศกยีซ
(กยุณักยฬกข้ฬภูฤให้คยบถ้วนตัภควัภเป็นจยิง เนืฬ่ งจักจฯภีปฤต่ฬกัยฝิจัยณัวีซ่ัขฬงท่ัน)
ชื่ฬ – นัภสกุฤ ปู้เดินทัง
[ฟัษัไทม]…………………………………………………………………
1. นัภสกุฤ
[ฟัษัฬะงกรษ]……………………………………………………………………………
2. นัภสกุฤตฬนเกิด
[ฟัษัฬะงกรษ]…………………………………………………………………
3. ชื่ฬตะว
[ฟัษัฬะงกรษ]………………………………………………………………………………
4. วะน /เดืฬน / ปี (ค.ศ.)
เกิด…………………………………………………………………………..
5. สถันที่
เกิด………………………………………………………………………………………
…
6. ปยฯเทศที่
เกิด……………………………………………………………………………………
7. สะฌชัติปัจจุบะน ...............................สะฌชัติโดมกัเนิด หักต่ังจัก

ปัจจุบะน…………………………..
8. เฝศ

ชัม

9. สถันฟัฝ

หฌิง
โสด

แต่งงัน
หม่ั

แมกกะนฬมู่

แต่งงันไภ่จดทฯเบีมน
หภ้ัม

ฬืน
่ ๆ (โปยดยฯบุ)…………….
10. ในกยณีเป็นปูเ้ มัว์ กยุณักยฬก ชื่ฬตะว นัภสกุฤ ที่ฬมู่(หักต่ังจักปู้ขฬ) แฤฯสะฌชัติขฬงปู้ภีฬันัจ
ปกคยฬง/ดูแฤปู้เมัว์
……………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………
…………
11. ที่ฬมู่ / ฬีเภฤ์ขฬงปู้ขฬ
……………………………………………………………………………………………
…………
หภัมเฤขโทยศะฝท์
....................................................................................................................................................
12. ฬัชีฝปัจจุบะน
.........................................................................................................................................................

13. ชื่ฬบยิษะทหยืฬย้ันค้ั ที่ฬมู่ หภัมเฤขโทยศะฝท์ / สัหยะบนะกเยีมน นะกศึกษั กยุณักยฬกชื่ฬ ที่ฬมู่ขฬง
สถับะนศึกษั
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………
14. วีซ่ัเชงเกนที่เคมได้ยะบในยฯมฯเวฤั 3 ปีที่ป่ันภั
ไภ่เคม

เคมได้ ใช้ได้ตะ้งแต่วน
ะ ที่........................................ ถึงวะนที่..............................................
15. เคมถูกฝิภฝ์ฤัมนิ้วภืฬเฝื่ฬกัยขฬวีซ่ัเชงเก้นก่ฬนหน้ันี้
ไภ่เคม
เคม (กยุณัยฯบุวะนที่ หักทยับ)................................................
**กยณีฤก
ู ค้ัเคมภีวีซ่ัเชงเก้น ยบกวนท่ันถ่ัมสัเนัหน้ัวีซั่ เชงเก้นตะวฤ่ัสุดแนบภัด้วม**

16. ท่ันเคมถูกปฎิเสธวีซั่ หยืฬไภ่
ไภ่เคม
ปฎิเสธ)................................................

เคม (เหตุปฤในกัย

17. ควัภยะบปิดชฬบค่ัใช้จ่ัมในกัยดัยงชีฝยฯหว่ังกัยเดินทังแฤฯฝันะกฬมูข่ ฬงปู้ย้ฬงขฬ
ตะวปู้ขฬวีซั่ เฬง
ภีปู้ฬื่นฬฬกให้(เจ้ับ้ัน/บยิษะท/ฬงค์กย)
ฬื่นๆ (โปยดยฯบุ)
สิ่งที่ช่วมในกัยดัยงชีฝ

สิ่งที่ช่วมในกัยดัยงชีฝ

เงินสด
เช็คเดินทัง

เงินสด

บะตยเคยดิต

ที่ฝะกที่ภีปู้จด
ะ หัให้

ชัยฯค่ัที่ฝะกฤ่วงหน้ัแฤ้ว
ชัยฯค่ัฝัหนฯฤ่วงหน้ัแฤ้ว
ฬื่นๆ (โปยดยฯบุ)

ค่ัใช้จ่ัมทะ้งหภดยฯหว่ังฝันะกภีปู้ฬฬกให้
ชัยฯค่ัฝัหนฯฤ่วงหน้ัแฤ้ว
ฬื่นๆ (โปยดยฯบุ)

************************************************
หภัมเหตุ กัยฬนุภะติวซี ่ัเป็นดุฤฝินิจขฬงทังสถันทูต ทังบยิษะทไภ่ภีส่วนเกีม
่ วข้ฬงใดๆทะ้งสิน
้ ทะง้ นี้บยิษะท
เป็นเฝีมงตะวกฤังแฤฯคฬมบยิกัยฬันวมควัภสฯดวกให้แก่ปู้เดินทังเท่ันะน
้

