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ซานโตริน่ี - มหาวหิารเดลฟ่ี - คลองคอรินท์ 

กรุงเอเธนส์ - อะโครโปลสิ - ล่องเรือซานโตริน่ี 



 

ก าหนดการเดินทาง 
21-29 ม.ค. // 13-21 ก.พ. // 22-30 มี.ค. 62 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
วนัที่ 1   กรุงเทพฯ – โดฮา 
18.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8 เจ้าหน้าที่

บริษัท คอยดูแลอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเทีย่วบินที ่QR 837  

วนัที่ 2 โดฮา – เอเธนส์ – แหลมซูเน่ียน – วหิารโพไซดอน 
00.50 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเทีย่วบิน  
01.50 น.  ออกเดินทางสู่ เอเธนส์ โดยเที่ยวบินที ่QR 211 
06.00 น. เดินทางถึงกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง น าท่านชมเมืองหลวงและเมืองที่

ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศกรีซ  กรุงเอเธนส์ใชช่ื้อตามเทพเจา้ อาธีนาในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ มีประวติั
มายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปีก่อน คริสตกาล ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลก เน่ืองจากภายใน
เมืองนั้นถือวา่เป็นศูนยร์วมของเหล่า
มรดกทางวฒันธรรมยุคคลาสสิก 
อนุสาวรียโ์บราณ และงานศิลปะท่ีมี
ช่ื อ เ สี ย ง ม า ก ท่ี สุ ด  แ ล ะ ย ัง ค ง
หลงเหลืออยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงบาง

http://bit.ly/2NMk5YE


 

แห่งก็ไดรั้บการท านุบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี น าท่านนัง่รถชมเมือง ผา่นชม รัฐสภา ซ่ึงจะมีทหารใส่ชุด
แบบพื้นเมืองเฝ้าอยูแ่ละจะมีการเปล่ียนเวรยามทุกๆ ชัว่โมง, พระราชวงัหลวงท่ีปัจจุบนัเป็นท่ีพ  านกัของ
ประธานาธิบดี, โรงละครแห่งชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนามหินอ่อนรูปเกือกมา้ท่ีสร้างโดย
จกัรพรรดิเฮรอด อตัติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 เพื่อใช้เป็นท่ีจดัการแข่งขนักีฬา
โอลิมปิกสมยัใหม่ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นท าท่านออกเดินทางสู่แหลมซูเน่ียน  ตั้งอยู่ในเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝ่ังขา้งทางท่านไดส้ัมผสั

กบับรรยากาศริมชายหาดกายฟาด้า ซ่ึง เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลทางตอนใต้ของแหลมซูเน่ียน ท่ีน่ี
เป็นท่ีตั้งของวิหารของเทพโพไซดอน เป็นเทพเจา้แห่งทอ้งทะเล ซ่ึงชาวกรีกเช่ือว่าเป็นเทพเจา้ ท่ีคอย
ปกป้องพิทกัษ์มหาสมุทรทั้งหมดบนโลกใบน้ี สัมผสัสถาปัตยกรรมท่ียิ่ง  ใหญ่ของกรีกโบราณถ่ายภาพ
บรรยากาศ และความประทบัใจบนยอดเขาของแหลมซูเน่ียน ไดเ้วลาเดินทางกลบัสู่กรุงเอเธนส์ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Novotel Athens Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า   
 

วนัที่ 3 เอเธนส์ – เรือเฟอร์ร่ี สู่เกาะซานโตริน่ี พกัสองคืน - หมู่บ้านเอยี – ชมเมืองเก่า 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะซานโตริน่ี โดยเรือเฟอร์ร่ี ชมความงดงามของท้องทะเล 
12.15 น.  เดินทางถึง เกาะซานโตริน่ี (SANTORINI ISLAND)  เกาะในฝันของหลายคนท่ีผูค้นทัว่โลก ต่าง ใฝ่ฝัน

จะไดม้าเยอืนสักคร้ังหน่ึง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น “ราชินี
แห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหวัใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชมหมู่บา้น Pyrgod ซ่ึงตั้งอยู่ห่างจากฟิร่าไปทางตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บา้น

ชาวประมงท่ีมีช่ือเสียง มีประชากรประมาณ 
500 คน ตัวหมู่บ้านตั้ งอยู่บนเชิงหน้าผา 
พร้อมวิวทิวทัศน์เบ้ืองล่างอัน / ชม หาด
เพอร์ริสซา (Perrissa Beach) หรือหาดทราย
ด า (Black Beach) ท่ีชายหาดเป็น ทรายสีด า
สนิทจากเถา้ลาวาของภูเขาไฟท่ีเคยระเบิดมา
หลายคร้ังในอดีต นอกจากน้ีท่านจะได้
เพลิดเพลินกบัทศันียภาพของหาดทรายสีด าตดัน ้ าทะเลสีฟ้าท่ีเรียกวา่ (Kamari Beach) ท่ีพบไดท่ี้น่ีแห่ง
เดียว และร้านคา้ สองขา้งทางตามตรอกในหมู่บา้นดูน่ารักสบายตา เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม 
หมู่บา้นเอีย (Oia Village) ท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุดของเกาะน้ี เป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีเก่าแก่ ภายในหมู่บา้นเป็น



 

ตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ท่ีสามารถเดินชมวิวหรือเลือกซ้ือสินคา้งานฝีมือมากมาย ชมพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า
ท่ีสวยงามท่ีสุดบนเกาะ ดว้ยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทบัใจ อนัเป็นไฮไลทข์องเกาะท่ีพลาดไม่ได ้

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  El Greco Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า   
วนัที่ 4  เกาะซานโตริน่ี – น่ังกระเช้าชมเมืองฟิร่า – ล่องเรือชมภูเขาไฟ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางข้ึนสู่หนา้ผาโดย CABLE CAR สู่ เมืองฟิรา (FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะซานโตริ

น่ี ศูนยก์ลางความทนัสมยัของเกาะ ซ่ึงสร้าง
ข้ึนใหม่ในศตวรรษท่ี 19 แทนศูนยก์ลางเก่าท่ี
โดนแผ่นดิน ไหว ท าลาย มีความสวยงาม
ของบา้นท่ีเป็นสีขาวและฟ้าน ้ าทะเล น าท่าน
ชมเมืองฟิรา กบัสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง 
ลานระเบียง และสีสันของอาคารบา้นเรือน 
ถนนเล็กๆท่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆตั้งตระหง่านเรียงรายไปตามผาสูง ชมความสวยงามของ
บา้นท่ีเป็นสีขาว และฟ้าน ้าทะเล ชมยา่นการคา้ของเมืองฟิราใหท้่านไดพ้กัผอ่นอยา่งแทจ้ริงกบับรรยากาศ
ของเกาะสวรรคแ์ห่งน้ี เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกมากมาย  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านสัมผัสประสบการณ์การล่องเรือพื้นเมืองล่องทะเลไปสู่ “NEW KAMENI VOLCANO”

เกาะท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
โดย ท่ีท่ านได้มีโอกาสสัมผัสปาก
ปล่องภูเขาไฟอยา่งใกลชิ้ดจนสามารถ
รู้สึกถึงความร้อนตามกอ้นหินต่างๆ ท่ี
ย ัง มีคว ันระอุอยู่จากนั้ นล่องเ รือ สู่ 
“HOT SPRINGS” (หากตอ้งการลงไป
สัมผสักบัอุณหภูมิควรเตรียมผา้เช็ดตวั
และชุดว่ายน ้ าไปด้วย) ให้เวลาท่าน
คลายความเหน็ดเหน่ือยแบบสปา
ธรรมชาติท่ีเดียวในโลก ท่ีท าให้ท่านสดช่ืนและกระปร้ีกระเปร่า กับอุณหภูมิของน ้ าอุ่น ถึงท่าเรือ 
สนุกสนานกบัการนัง่ลา DONKEY ข้ึนชมวิวบนหน้าผา (รวมค่านัง่ลาเรียบร้อยแลว้) พาหนะท่ีโด่งดงั
และเก่าแก่ในการใชเ้ดินทางในเมืองซานโตริน่ี ท่ีมีบนัไดกวา่ 500 ขั้น และเป็นทางเดินท่ีสะดวกปลอดภยั
ในเวลาเพียง 20 นาที  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที:  El Greco Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า   



 

วนัที่ 5 ซานโตริน่ี – บินไฟล์ภายในสู่กรุงเอเธนส์ – ช้อปป้ิง 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
11.30 ออกเดินทางสู่เมือง เอเธนส์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ …. 
12.20 เดินทางถึงกรุงเอเธนส์เอเธนส์  
เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองกรุงเอเธนส์ (Athens)อิสระชอ้ปป้ิง ยา่นพลากา้ สแควร์ (PLAKA SQUARE )

ยา่นเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระใหท้่าน เท่ียวซอกแซกในแหล่งรวมนกัท่องเท่ียวทัว่ทุกมุมโลก 
ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ยร้านคา้ บาร์ ภตัตาคาร คึกคกั  พลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทั้งกลางวนั
และยามค ่าคืน อิสระทุกท่านช้อปป้ิงของฝาก ของท่ีระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหัตถกรรม 
และงานประติมากรรมท่ีเก่ียวกบัเทพเจา้ของกรีก หรือจะเป็นสินค้าพวกจิวเวลร่ี และรวมถึง ของเก่า
ส าหรับนกัสะสมก็หาไดท่ี้น่ีในราคายอ่มเยา 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Novotel Athens Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า   
วนัที่ 6 เอเธนส์ – เดลฟ่ี – เข้าชมวหิารอพอลโล 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี (DELPHI) 
ซ่ึงมีภูมิประเทศทีส่วยงามมาก ในอดีตเคย
ได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลก
หรือ สะดือโลก Navel of the Earth 
ปัจจุบนัได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยองคก์ารยเูนสโก ้ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชมวิหารอพอลโล (TEMPLE OF APOLLO) ซ่ึงถือวา่เป็นวิหารเทพแห่งแสงสวา่ง การละคร

และดนตรี ตั้งอยู ่บนเนินเขาพานาสซุส วิหารน้ีเป็นหน่ึงในตวัแทนความศรัทธาของชาวกรีกท่ีมีต่อ เทพ
เจา้ในอดีต วิหารแห่งน้ีคือท่ีสักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสวา่งผูใ้ห้ค  าพยากรณ์โชคชะตาชีวิต 
อนัมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผูทุ้กนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซ่ึงเปรียบเสมือนศูนยร์วมของชาวกรีก
โบราณ ชมสเตเดียมแห่งเดลฟี (THE STADIUM) ท่ีคงสภาพไวส้มบูรณ์ท่ีสุดในกรีก ชมพิพิธภณัฑ์เดลฟี 
(DELPHI MUSEUM) ท่ีรวบรวมส่ิงของน่าสนใจหลายอยา่ง อาทิ รูปป้ัน นกัแข่งมา้ CHARIOTEER ซ่ึง
เป็นรูปป้ันของนกัขบัรถมา้ศึกท่ีข้ึนช่ือลือชาในการแข่งขนักีฬาโอลิมเปียดแบบโบราณ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Hotel Delphi Palace Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า   
 



 

วนัที่ 7  เดลฟ่ี – คอรินท์ – เอเธนส์ – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอะราโชวา (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล

ประมาณ 940 เมตร บา้นเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่
บ น เ นิ น เ ข า พ า ร์ นั ส ซ อ ส  ( MOUNT 
PARNASSOS) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองส่ิงทอ 
พรม และยงัเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมี
ช่ือเสียง เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซ้ือ
สินคา้พื้นเมืองของฝากตามอธัยาศยั เดินทางสู่ 
หมู่บ้านอิเทีย (ITEA) เมืองเล็ก ๆ ท่ีตั้ งอยู่ทาง
ตอนใตข้องเขตโฟซิส (PHOCIS) ของประเทศกรีซ อิเทียเป็นเมืองท่ีจดัไดว้า่ค่อนขา้งใหม่ คือคน้พบในปี 
ค .ศ. 1830 แต่กลายเป็นเมืองท่ีค่อนขา้งมีช่ือเสียงในเวลาต่อมาเน่ืองจากตั้งอยูไ่ม่ไกลจากเมืองเดลฟี และ
ยงัเป็นเมืองท่ีมีท่าเรือท่ีคึกคกัอีกประการหน่ึงอยูติ่ดริมอ่าวโครินเธียน  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านดินทางต่อสู่เมืองคอรินท์(Corinth) น าท่านชมคอคอดคอรินท์ (Isthmus of Corinth) เป็นผืนดิน
แคบ ๆ ซ่ึงเช่ือมระหวา่งเพโลพอนนีสและส่วนท่ีเหลือของกรีซแผน่ดินใหญ่ ใกลก้บัเมืองคอรินท ์มีอาณา
เขตติดต่อกบัอ่าวคอรินทท์างตะวนัตก และอ่าวซาโรนิกทางตะวนัออก นบัตั้งแต่ ค.ศ. 1893 คลองคอรินท์
ไดต้ดัผ่านคอคอดกวา้ง 6.3 กิโลเมตร ซ่ึงท าให้เพโลพอนนีสกลายสภาพเป็นเกาะปัจจุบนั สะพานถนน
สองแห่ง สะพานทางรถไฟสองแห่ง และสะพานท่ีสามารถแช่น ้ าไดอี้กสองแห่งท่ีปลายสุดทางสองดา้น
ของคลองซ่ึงเช่ือมต่อกบัคอคอดฝ่ังท่ีเป็นกรีซแผ่นดินใหญ่กบัฝ่ังเพโลพอนนีส ซ่ึงคลองน้ีช่วยย่นระยะ
การเดินเรือไดอ้ยา่งมาก ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเอเธนส์   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:     Novotel Athens Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า   
วนัที่ 8 เอเธนส์ – อะโครโปลสิ – ย่านพลาก้า สแควร์ – สนามบนิ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเข้าชม อะโครโปลสิ (Acropolis) ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาทีสู่งเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานทีส่ าคัญใน
ประวตัิศาสตร์ของประเทศ
กรีซ ก่อนท่ีจะถึงทางเขา้ 
Acropolis จะมี Temple of 
Athena Nike สร้างข้ึนเพื่อบูชา
เทพีอธีนาในปาง Nike (Nike 
เป็นภาษากรีกแปลวา่ชนะ) 
นครกรีกโบราณนิยมสร้างอะ



 

โครโปลิส บนพื้นท่ีสูง โดยเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัและท่ีอยูข่องขา้ราชบริพาร ตลอดจนวหิารบูชาเทพเจา้ 
นครโบราณแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็น
ท่ีตั้งของ วิหารพาเธนอน (THE PARTHENON) เป็น วิหารท่ีสร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพเจา้เอธีนา สร้างเม่ือปี 
447 - 432 ก่อนคริสตก์าล วหิารแห่งน้ีสร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวหิารแห่งน้ีอยูท่ี่เสาแบ
บดอริก ดา้นหนา้ 8 ตน้ และดา้นขา้ง 18 ตน้ รองรับมุมจัว่ต่าง ๆไดอ้ยา่งกลมกลืน สถาปัตยกรรมท่ีงดงาม
และสมบูรณ์ท่ีสุดใน 
ยุค 2,500 กว่าปีก่อน นอกจากนั้น วิหารยงัถูกดดัแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์โธดอกซ์ 
(GREEK ORTHODOX CHURCH) ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 6 และยงัถูกดดัแปลงเป็นสุเหร่าเม่ือคร้ังกรีกตก
เป็นเมืองข้ึนของอิสลาม ช่ืนชมงานประติมากรรมท่ีหนา้จัว่วิหารเป็นเร่ืองราวของเทพีเอธีนา และเทพเจา้
โพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นไปชมวิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็น อนุสาวรียแ์ห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเม่ือ

สงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหินค ้ ายนัวิหาร 
นอกจากน้ียงัคงมีส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจา้ซุสท่ีเพอกา
มุม, อะกอรา หรือยา่นชุมชนเช่นเดียวกบัตลาด, สนามกีฬากลางแจง้ ท่ีจะท าให้ท่านไดก้บัความยิ่งใหญ่
ของชาวกรีกโบราณ วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพโพไซดอน และ
เทพีอะธีน่า โดยสร้างข้ึนในต าแหน่งท่ีเทพทั้งคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธ์ิในการดูแลเมืองน้ี ดา้นทิศใตมี้ชุด
ของเสาค ้าทั้งหกตน้ท่ีออกแบบเป็นรูปป้ันหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใชศี้รษะยืนค ้ายนัอาคาร ปัจจุบนั
เสาทั้งหกตน้ถูกแทนท่ีดว้ยรูปจ าลองเน่ืองจากของจริงถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑ์เพื่อป้องกนัการ
เสียหายจากอากาศและสภาพแวดลอ้มภายนอก อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

วนัที่ 9 โดฮา – กรุงเทพฯ 
01.15 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเทีย่วบินที ่QR 208 
05.50 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเทีย่วบิน  
08.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่QR 832 
19.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

เฉพาะกรุ๊ปเดนิทางระหว่างวนัที่ 21 – 29 ม.ค.2562 
วนัที่8 เอเธนส์ – อะโครโปลสิ – สนามบนิ 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่ส าคัญใน

ประวตัิศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนท่ีจะถึงทางเขา้ Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สร้างข้ึนเพื่อ
บูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลวา่ชนะ) นครกรีกโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิส บน



 

พื้นท่ีสูง โดยเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัและท่ีอยูข่องขา้ราชบริพาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจา้ นครโบราณ
แห่งน้ีตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็นท่ีตั้งของ 
วิหารพาเธนอน (THE PARTHENON) เป็น วิหารท่ีสร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพเจา้เอธีนา สร้างเม่ือปี 447 - 432 
ก่อนคริสต์กาล วิหารแห่งน้ีสร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งน้ีอยู่ท่ีเสาแบบดอริก 
ดา้นหน้า 8 ตน้ และดา้นขา้ง 18 ตน้ รองรับมุมจัว่ต่าง ๆได้อย่างกลมกลืน สถาปัตยกรรมท่ีงดงามและ
สมบูรณ์ท่ีสุดในยุค 2,500 กวา่ปีก่อน นอกจากนั้น วิหารยงัถูกดดัแปลงเป็นโบสถ์คริสตศ์าสนานิกายกรีก
ออร์โธดอกซ์ (GREEK ORTHODOX CHURCH) ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 6 และยงัถูกดดัแปลงเป็นสุเหร่า
เม่ือคร้ังกรีกตกเป็นเมืองข้ึนของอิสลาม ช่ืนชมงานประติมากรรมท่ีหนา้จัว่วิหารเป็นเร่ืองราวของเทพีเอธี
นา และเทพเจา้โพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นไปชมวิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็น อนุสาวรียแ์ห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเม่ือ

สงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหินค ้ ายนัวิหาร 
นอกจากน้ียงัคงมีส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจา้ซุสท่ีเพอกา
มุม, อะกอรา หรือยา่นชุมชนเช่นเดียวกบัตลาด, สนามกีฬากลางแจง้ ท่ีจะท าให้ท่านไดก้บัความยิ่งใหญ่
ของชาวกรีกโบราณ วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพโพไซดอน และ
เทพีอะธีน่า โดยสร้างข้ึนในต าแหน่งท่ีเทพทั้งคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธ์ิในการดูแลเมืองน้ี ดา้นทิศใตมี้ชุด
ของเสาค ้าทั้งหกตน้ท่ีออกแบบเป็นรูปป้ันหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใชศี้รษะยืนค ้ายนัอาคาร ปัจจุบนั
เสาทั้งหกตน้ถูกแทนท่ีดว้ยรูปจ าลองเน่ืองจากของจริงถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑ์เพื่อป้องกนัการ
เสียหายจากอากาศและสภาพแวดลอ้มภายนอก อิสระทุกท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศยั / น าท่านเดินทางสู่
สนามบิน 

17.55 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเทีย่วบินที ่QR204 
23.25 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเทีย่วบิน 

วนัที่ 9 โดฮา – กรุงเทพฯ 
01.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่QR 834 
12.30 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้
การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เอเธนส์-กรุงเทพฯ // ไฟล์ภายใน ซานโตรินี - เอเธนส์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกนิ 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุหรือเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่และ
ราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเข้าพกัตรงกบังานเทศกาล 

 เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีท่ าให้ต้องมกีารปรับเปลีย่นย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ ให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเทีย่วให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอบุัตเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีากรีซ (เชงเก้น) (ใช้เวลาในการด าเนินการ 15 วนัไม่รวมวนัหยุดเสาร์อาทติย์)  
  ค่าทปิพนักงานขบัรถในยุโรป และไกด์ท้องถิน่ 
 น า้หนักกระเป๋าไฟล์อนิเตอร์ ท่านล่ะ 30 กโิลกรัม ไฟล์ภายในท่านล่ะ 20 กโิลกรัม ควรแยกกระเป๋าเลก็ไปใช้ในเกาะสองคืน เพ่ือไม่ให้น า้หนักเกนิ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจาก มิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
 
 
 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

21 – 29 ม.ค.62 69,900 69,900 69,900 18,900 

13 – 21 ก.พ.62 73,900 73,900 69,900 19,900 

22 – 30 มี.ค.62 73,900 73,900 69,900 19,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 



 

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport มายงับริษทัฯ 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น 
การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศ
ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั
จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 

วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ

เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง

ใหท่้านเขา้ใจ 
 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  



 

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ี
จะเดินทาง *พนกังานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงนิ
อ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม 

Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลข

บญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมาย
ยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีา
อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกั
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี
จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


