
 

HEAVEN IN GREECE  

8 Days  5 Night by SCOOT 

12-19 เมษายน 2562/หยดุสงกรานต ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 เปิดเสน้ทางใหมท่ีไ่มซ่ า้ใคร กรซี เกาะสวรรค ์เมอืงในฝนั 

โดยสายการบนิ SCOOT 
เดนิทางสูด่นิแดนเทพแหง่สรวงสวรรค ์ เปิดต านานอารยธรรมโลก  

แหลง่ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของชนชาตกิรซี  เทีย่ววหิารโบราณ และพพิธิภณัฑ ์ 

ลอ่งเรอืสูเ่กาะในฝนัของนกัทอ่งเทีย่วท ัว่โลก  มโิคนอส และ ซานโตรนิ ี 

เพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงทีส่ามารถคนืภาษไีดส้งูสดุถงึ 27 เปอรเ์ซ็นต ์

อตัราคา่บรกิาร 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // **เด็ก อายไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 18,000.-**  

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 2,000 บาท/ทรปิ** 
 

รายการทวัร ์
วนัศกุรท์ ี ่12 เม.ย.    กรงุเทพฯ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี

17.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิสกู๊ต 

(FlyScoot) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

พกัเดีย่ว
จา่ยเพิม่ 

12-19 เมษายน 2562 66,900.- 66,900.- 63,900.- 62,900.- 12,000.- 

http://bit.ly/2NMk5YE


สายการบนิ SCOOT ใช้เครือ่ง Boeing 787 Dreamliner จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 น า้หนกั

กระเป๋า 20 กก.ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) สายการบนิ

มบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซือ้ทีน่ ัง่พเิศษเพิม่ 

Stretching Seat : ทีน่ั่งยดืขาแถวหนา้สดุ เทีย่วบนิละ 3,425 บาท 

Super Seat : ทีน่ั่งซึง่มพีืน้ทีด่า้นหนา้เกา้อีก้วา้งขึน้ (34-35นิว้) เทีย่วบนิละ 1,450 บาท  

ซือ้น า้หนกัเพิม่  

เพิม่ 5 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 1,450 บาท  

เพิม่ 10 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 2,175 บาท 

เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 2,950 บาท 

เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 3,700 บาท 

 

หมายเหต:ุ 

บตัรโดยสารไมส่ามารถอพัเกรดเป็น ScootBIZ ไมส่ามารถขอคนืเงนิหากไมเ่ดนิทาง และไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หากมไิดซ้ือ้น ้าหนักลว่งหนา้ Scoot สงวนสทิธิค์ดิคา่น ้าหนักตามอตัราเคาทเ์ตอรเ์ชค็อนิ (กโิลกรัมละ 1,000 บาท) 

 

 

20.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเอเธนส ์ประเทศกรซี โดย เทีย่วบนิที่ ีTR617  

23.35 น. ถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโ์ปร แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

วนัเสารท์ ี ่13 เม.ย.   สนามบนิชางง ี– สนามบนิเอเธนส ์– เกาะมโิคนอส                       (-/L/D) 

02.35 น. ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TR712 
08.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงเอเธนส ์ประเทศกรซี น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีย่โุรปชา้กวา่ประเทศไทย 5 ช ัว่โมง ) 
(กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  

 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ จากนั้นน าท่าน  น ั่งเรือ SEA JET HIGH SPEED ออกเดินทางสู ่             
เกาะมิโคนอส (Mykonos) ล่องไปตามทะเลอีเจี้ยน บนเรือเต็มไปดว้ยสิ่งอ านวยความ
สะดวกสบายครบครัน เดนิทางถงึท่าเรอืเกาะมโิคนอส เกาะแห่งไฮโซไซตี ้ที่นักทอ่งเทีย่วทั่วโลก
นยิมมาใชต้ากอากาศพักผอ่นกนัอยา่งคับคั่ง น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กเพือ่จัดเก็บสมัภาระ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านชมย่าน Chora หรอื ยา่น Old Town ที่มคีวามงดงามประกอบดว้ยบา้นเรอืนสขีาวทุก

หลังตัดกบัโบสถ ์และทอ้งฟ้าระเบยีงดอกไมท้ีร่ายรอบดว้ยกลุ่มเรอืหลากสสีนัอนัเป็นภาพพืน้เมอืง
ที่หาชมไดย้าก จากนัน้น าท่านชม “Small Venice” (Mikri Venetia) จุดที่ถูกถ่ายภาพมาก
ที่สุดริมทะเลอีเจี้ยนที่มีบรรยากาสคลา้ยคลึงกับนครเวนิส ประเทศอิตาลี มหัศจรรย์กับ 
Windmills หรอืกังหันกลางทะเลที่เรยีกว่า Kato Myloi ในอดีตที่มีมากกว่า 20 อันปัจจุบัน
เหลอืเพยีง 7 อันเท่านัน้ ตัง้เรยีงรายอยู่รมิชายฝ่ังเป็นซมิโบลกิของภูมปัิญญาชาวบา้นเนื่องจาก
เกาะนีม้คีลืน่ลมแรงเกอืบตลอดปีโดยเฉพาะชว่งเดอืนกรกฎาคม และสงิหาคม 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ HOTEL SAN ANTONIO SUMMERLAND ระดบั 4 ดาวในเกาะมโิคนอส หรอืเทยีบเทา่ 



 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัอาทติยท์ ี ่14 เม.ย.   เกาะมโิคนอส – เกาะซานโตรนิ ี                                    (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืเกาะมโิคนอส  น าท่าน น ัง่เรอื SEA JET เดนิทางสู่ เกาะซานโตรนิี ่
(Santorini) เพลดิเพลนิกับเกาะที่มชี ือ่เสยีงเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคคิลาดสี (Cyclades) 
และไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก “หากใครไมไ่ดม้าเกาะนี ้ก็เหมอืนยงัมาไมถ่งึประเทศ
กรซี”   ซานโตรนิเีป็น เกาะทีไ่ดรั้บการคดัเลอืกจากนักเดนิทางใหเ้ป็นเกาะทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในโลก 
โดนเด่นดว้ยบา้นเรอืนที่ปลูกอยู่รมิหนา้ผา ดว้ยตัวบา้นสขีาว หลังคาโคง้กลมสีน าเงนิ มันช่าง
งดงามดจุภาพเขยีน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฟิรา่ (Fira) เมอืงหลวงของเกาะซานโตรนิี่ น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กเพือ่

จัดเก็บสัมภาระ จากนั้นเป็นเวลาอสิระใหท้่านไดเ้ที่ยวชมเกาะซานโตรนิี เพลิดเพลินไปกับ
บา้นเรอืนทีส่วยงาม และเลอืกซือ้สนิคา้ทีน่่าสนใจ  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร        
พกัที ่ HOTEL ORIZONTES SANTORINI ระดบั 4 ดาวในเกาะซานโตรนิ ีหรอืเทยีบเทา่  
 (2 คนื)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

วนัจนัทรท์ ี ่15 เม.ย.   เกาะซานโตรนิ ี– หมูบ่า้นเอยี – พกีรอส                            (B/L/-) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่หมูบ่า้นเอยี (Oia) เพลดิเพลนิกับทัศนียภาพของทอ้งทะเลสฟ้ีาครามสุดลูกหู
ลูกตา รา้นคา้ 2 ขา้งทางตามตรอกในหมู่บา้นดูน่ารัก อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตาม
อธัยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



บา่ย น าท่านเทีย่วเมอืงพกีรอส (Pyrgos) สู่หาดทรายด า (Black Beach) ทีช่ายหาดเป็นทรายสี

ด าสนทิเนื่องจากเถา้ลาวาของภูเขาไฟทีเ่คยระเบดิมาหลายครัง้ในอดตี และชมหาดทรายแดง 
(Red Beach)  เป็นหาดทีเ่ต็มไปดว้ยหนิกอ้นใหญ ่และหนิเหลา่นัน้เป็นสแีดง  

 เกิดจากหินที่มีแร่ธาตุต่างๆที่ท าใหเ้ป็นสีแดง จากนั้นน าท่านชมรอบเกาะซึ่งแต่งแตม้ดว้ย
สิง่ก่อสรา้งทรงเหลี่ยมสขีาวสะอาดตาตัดขอบประตู, หนา้ต่างดว้ยสีฟ้าเขม้ งดงามจับตาดั่งที่
ปรากฏบนโปสเตอร ์และหนังสอืทอ่งเทีย่วตา่งๆ   

 อสิระใหท้า่นไดพ้ักผอ่นบนเกาะ ซึง่มรีา้นอาหาร และบตูกิแบรนดศ์นูยก์ลางแสงสเีสยีงของเกาะ
นี ้รวมถงึสนิคา้แบรนดเ์นมจะกระจัดกระจายอยูต่ามตรอกซอกซอย  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ในยา่นชอ้ปป้ิงของเกาะซานโตรนิ ี

พกัที ่  HOTEL ORIZONTES SANTORINI ระดบั 4 ดาวในเกาะซานโตรนิ ีหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัองัคารที ่16 เม.ย.   เกาะซานโตรนิ ี– กรงุเอเธนส ์– แหลมซูเนีย่น – หาดกายฟาดา้ – วหิาร 

      โพไซดอน – กรงุเอเธนส ์                                                    (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืเกาะซานโตรนิี  น าท่านน ัง่เรอื SEA JET HIGH SPEED ออกเดนิทาง

กลับสูก่รงุเอเธนส ์ถงึทา่เรอืกรงุเอเธนส ์น าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคารอาหารกลางวัน 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านเดินทางสู่แหลมซูเนี่ยน (Cape Sounion) ระยะทาง 65 กม.  ในเขตอ่าวซาโรนิค 

ตลอดรมิฝ่ังขา้งทางท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศรมิชายหาดกายฟาดา้ (Beaches of 
Glyfada) ซึง่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทางตอนใตข้องแหลมซูเนี่ยน จากนัน้น าท่านเดนิ
ทางเขา้ชม วหิารเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) ซึง่ชาวกรกีเชือ่ว่าเป็นเทพเจา้ที่
คอยปกป้องพทิักษ์มหาสมทุรทัง้หมด ซึง่ในอดตีวหิารแห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่บูชาเทพเจา้โพไซดอน 
และเป็นที่เคารพบูชาเทพเจา้โพไซดอนก่อนออกเดนิทางสู่ทอ้งทะเล อสิระใหท้่านถ่ายภาพ
บรรยากาศและความประทับใจบนยอดเขา ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเอเธนส ์

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร        
พกัที ่ THE STANLEY HOTEL ระดบั 4 ดาวในกรงุเอเธนส ์หรอืเทยีบเทา่ (2 คนื) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



วนัพธุที ่17 เม.ย.  กรงุเอเธนส ์– อะโครโปลสิ – วหิารพารเ์ธน่อน – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท – จตัรุสั

ซนิตกัมา่                                                                                   (B/L/-) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่อะโครโปลสิ (Acropolis) ซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์สูง

ประมาณ 90 เมตร ชมวหิารพารเ์ธนอ่น (Parthenon) ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ 447-432 กอ่นครสิตกาล 

โดยสถาปนคิอคิตนุิส และแคลลเิครตสิ วหิารพารเ์ธน่อนนีส้รา้งขึน้เพือ่ถวายเทพอีาเธน่า นับวา่เป็น

สถาปัตยกรรมทีง่ดงามและสมบรูณ์ทีส่ดุ ซึง่เมอืงเอเธนสน์ี้ตัง้ชือ่ตามเทพเีอเธนา (Athena) เป็น

เมอืงทีม่อีารยะรรมอนัเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกตะวันตกอกีดว้ย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ Athens McArthurGlen Designer Outlet  ระยะทาง 25 กม. ศูนยร์วม

สนิคา้แบรนดเ์นม และสนิคา้น าสมัย โดยเฉพาะสนิคา้  แบรนดท์ีข่ ึน้ชือ่ในทวปียโุรป อาท ิPrada, 
Gucci, G-Star Raw , Geox, UGG, MCM และอกีมากมาย เป็นเวลาอสิระใหท้่านเพลดิเพลนิไป
กบัการเลอืกซือ้สนิคา้  
ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูจ่ตรุสัชนิตกัมา่ (Syntagma Square) แหลง่ศนูยร์วมธรุกจิ 
และยา่นการคา้แฟชัน่สนิคา้พืน้เมอืงไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุมมุโลก ใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้สนิคา้ ของฝาก และของทีร่ะลกึอสิระตามอธัยาศัย 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ภายในจตัรุสัซนิตกัมา่ 
พกัที ่  THE STANLEY HOTEL ระดบั 4 ดาวในกรงุเอเธนส ์หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัพฤหสัฯ ที ่18 เม.ย.  สนามบนิเอเธนส ์– สนามบนิชางง ี                                    (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
  เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุเอเธนส ์

11.30 น.     ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยโดยสายการสกูต๊ เทีย่วบนิ TR713 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mcarthurglen.com%2Fat%2Fdesigner-outlet-parndorf%2Fde%2F&ei=dhX9VJjsCIfluQTPh4DoBw&usg=AFQjCNEzlSL-OEkKaaiXRZNzZLEqhfXZtQ&sig2=TPrfPE5Ki1WrSP_agYmXIw&bvm=bv.87611401,d.c2E


วนัศกุรท์ ี ่19 เม.ย.  สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ                          

04.45 น.     เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโ์ปร แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

06.35 น.     ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TR608 

08.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในยุโรป 

ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาลในการเดนิทาง 

 คา่รถโคช้ ปรับอากาศ พรอ้มคนขบัรถทีไ่ดรั้บการอนุญาตถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่นัน้  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่ใชจ้า่ยหัวหนา้ทัวรช์าวไทย  

 คา่บรกิารน ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่วัน 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (เทีย่วละ 5 ยโูร / ตามมาตรฐานของสหภาพยโุรป) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน (สายการบนิ Austrian Airlines อนุญาตใหผู้โ้ดยสารโหลดสมัภาระไดท้่านละ 23 กก. 1 ใบ/

ทา่น) 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิคนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
25 ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง 

ซึง่ตอ้งไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 



15. การน าสิง่ของมคี่าทีซ่ ือ้จากต่างประเทศเขา้สูร่าชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บงัคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนอืความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทฯ จ ากัด เป็นตัวแทนในการตดิต่อที่พัก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสู่จุดหมาย

ปลายทางตามรายการทัวรเ์ท่านัน้ ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบต่อการยกเลกิ เปลี่ยนแปลง หรอืขอ้จ ากัดในการ

ใหบ้รกิารของสายการบนิ ที่พัก รา้นอาหาร บรษัิทรถที่ใหบ้รกิารระหว่างเดินทาง บรษัิทรถไฟ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA SCHENGEN   

(ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น) 

o หนงัสอืเดนิทางทีเ่หลอือายใุชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
o รปูถา่ยส ี(ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รปู ขึน้อยูก่บั 

ประเทศทีจ่ะเดนิทาง 
o หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง  
อายยุอ้นหลังไมเ่กนิ 3 เดอืนนับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง *พนกังานและผูถ้อืหุน้ หนังสอืรับรองการท างานเป็น 
ภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะ 
สถานทตู 

 *ขา้ราชการและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากตน้สงักดั หนังสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

o หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิทา่นละ 1 ฉบบั ( สถานทตูรบับญัชอีอมทพัยเ์ทา่น ัน้ สว่นบญัชอีืน่ๆนอกจาก 
ออมทรพัยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของ 
ทา่นสมบรูณ์ทส่ดุ)  
* หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN  
แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตูพรอ้ม Statement  และ ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอยีดทกุหนา้  
ยอ้นหลงั 6 เดอืน กรณุาสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์ และหมายเลขบญัชเีลม่เดยีวกบัส าเนาทีท่า่นจะใชย้ืน่วซีา่  
(ใชเ้วลาด าเนนิการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชจีากทางธนาคารบดิาหรอืมารดา 
*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัไดแ้ตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชดุ 

o กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์  / หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรอืบดิามารดาไมไ่ด ้
เดนิทางทัง้สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดย 
ทีว่า่การอ าเภอ 

o ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาสตูบิตัร 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ 1 ชุด 
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชุด 
o การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็น 

การถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ 
ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

o หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ 
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

o กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู 
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป 
ทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบเุทา่น ัน้  
การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงค ์
ในการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนื 
ใหท้า่นหลังจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร ์   HEAVEN IN GREECE                                        วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร ................................................ 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / 

TRIPLE.............) 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 
 

ล าดบั 
ค าน าหนา้ – ชือ่        
(ภาษาองักฤษ) 

นามสกลุ              
(ภาษาองักฤษ) 

วนัเกดิ                       
(ว/ด/ป) 

เลขที ่          
หนงัสอืเดนิทาง 

วนัหมดอาย ุ
หนงัสอืเดนิทาง 

ตวัอยา่ง MISS ABC DEFGHIJ 01/01/1988 AA4470524 1/1/2021 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีด

อืน่ๆ ..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

 

 


