
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 13478 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

เทซาโลนิกี่ - แมทธีโอร่า(มหาวิหารบนยอดเขา) – คาลัมบากา - เดลฟ่ี – วิหารอะพอลโล่ - อะราโชวา  
คอร์รินท์ – เอเธนส์ – เกาะมิโครนอส - เรือเฟอร์ร่ี – เกาะซานโตริน่ี – ฟิร่า – อะโครโปลิส 

*** พกัมิโครนอส – พกัซานโตริน่ี *** 
ก าหนดการเดินทาง 

22 ม.ิย.-01 ก.ค. 2562 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วันที1่  กรุงเทพฯ – โดฮา 
23.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิเคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8 

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

 

วันที่2  โดฮา – เทซาโลนิกี่ – ชมเมือง 
02.35 น. ออกเดนิทางสู่ โดฮา โดยเทีย่วบินที่ QR 837  
05.45 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ  
07.10 น.  ออกเดนิทางสู่ เทซาโลนิกี ่โดยเที่ยวบินที่ 

QR203  
13.00 น.  เดินทางถึง เทซาโลนิกี่ (Thessaloniki) น าท่าน

ชมเมืองเทสซาโลนีกี Thessaloniki หรือ เทส
ซาโลนีกา  เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ประเทศกรีซ เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคเซนทรัลมาซิโดเนีย  และเทรซ มีประชากร 322,240 เทส
ซาโลนีกีเป็นเมืองส าคญัอนัดบั 2 ของกรีซในดา้นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การคา้และการเมือง และมี
เสน้ศูนยก์ลางการเดินทางไปสู่ยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นเมืองท่าทางทะเลท่ีมีความส าคญัต่อกรีซและ
ยุโรปตะวนัออกเฉียงใต้ ปัจจุบนัเมืองมีการจดัเทศกาล งานด้านวฒันธรรม หลายคร้ังต่อปี เช่นงาน
การคา้ระหว่างประเทศเทสซาโลนี และงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเทสซาโลนี ในปี ค.ศ. 2014 
ไดรั้บเลือกเป็นเมืองหลวงเยาวชนแห่งยุโรป น าท่านชมเมืองเก่าโรมนั ฟอร่ัมท่ีมีอายุยอ้นหลงัไปใน
ศตวรรษท่ี 2 ซ่ึงเก่าแก่กว่า 1,800 ปี ท่ีประกอบไปดว้ยอาคารบา้นเรือนชาวโรมนั โรงละครโอเดียนท่ี
ยิง่ใหญ่และยงัคงความสวยงามไวไ้ดอ้ยา่งยอดเยีย่ม อาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิกาเลริ
อุส แมก็ซิมิอานสั เพื่อเชิญชูชยัชนะของอณาจกัรโรมนัท่ีสามารถขยายขอบเขตไปยงัดินแดนตะวนัออก 
จากนั้นน าท่านชมหอคอยขาว (White Tower) สถาปัตยกรรมสไตลอ์อตโตมนั เติร์ก ซ่ึงเคยปกครอง
ประเทศกรีซ ถึงสามร้อยกว่าปี มีทั้งฮามมั (โรงอาบน ้ าแบบเติร์ก) หรือท่ีเรียกกนัว่า เตอร์กีส บาธ และ
ตลาดในร่มแบบชาวเติร์ก จากนั้นอิสระทุกท่านเก็บภาพความสวยงามหรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร/น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  CAPSIS HOTEL THESSALONIKI / หรือระดับเทียบเท่า 
 

 

 

 

วันที3่  เทซาโลนิกี่ – แมทธีโอร่า(มหาวิหารบนยอดเขา) – คาลัมบากา 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เองแมทธีโอร่า เมืองท่ีมีกล่ินไอผสมผสานระหว่างไบแซนไทน์และโรมนั จน

ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988 น าท่านชม “Rocks in The air” หรือโขดหินแห่ง
นภากาศ ซ่ึงถือว่าเป็นเขตมหัศจรรย์
แห่งหน่ึงของโลกด้วยภูมิทัศน์ ท่ี
แปลกตาคลา้ยแท่งหินท่ีเกิดจากการ
โผล่ทะลุข้ึนมาของภูเขาหินทราย 
อายุกว่า 30ล้านปีจน  มีผูศ้รัทธาท่ี
แสวงหาความปลีกวิ เวกได้ไต่ผา
ข้ึนมาเพ่ือสร้างวิหารและส านักสงฆ์
เพื่อปฎิบติัธรรม โดย ส านกัสงฆแ์ห่ง
แรก สร้างโดยบาทหลวง Athanasios ตั้งแต่ปี 1,336 บนความสูงถึง 534 เมตรหลงัจากนั้นได้มีการ
ก่อสร้างส านกัสงฆ ์ต่างๆ ตามกนัมาถึง 24 แห่งแต่ปัจจุบนัเหลือเพียง 13 แห่ง และมีเพียง 6 แห่งท่ีเปิด



 

ให้นักท่องเท่ียวเขา้ชมได ้มีวิหาร Holy Monastery of Great Meteoron, Holy Monastery of Rousanou, 
Holy Monastery of St. Nicholas Anapausas, The Monastery of the Holy Trinity และ Monaster of 
Varlaam 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ไกด์ทอ้งถ่ินจะน าท่านเขา้ชมภายใน วิหาร Holy Monastery of Great Meteoron(ตอ้งเดินข้ึนบนัได

ประมาณ 150 ขั้น)  เป็นวิหารท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุด ในบริเวณ Meteora ตัววิหารเร่ิมสร้างโดย
นั ก บุ ญ อ ธ า น า ซิ อ อ ส  ( Saint 
Athanasios) ในปี ค.ศ.1350 ตวัวิหาร
ตั้งอยู่บนยอดเขาเสมือนแขวนอยู่ใน
อากาศ(Meteoro= suspended in the 
air) ภายในวิหารมีงานศิลปะมากมาย 
ทั้งภาพปูนเปียก(Fresco) และรูป
เคารพ(Icon) ท่ีท าจากไม ้วิวทิวทศัน์
จากด้านบนวิหารสวยงาม สุดแสน
ประทบัใจและวิหาร Monaster of Varlaam(รถทวัร์สามารถจอดส่งไดบ้ริเวณหน้าวิหาร) ซ่ึงเป็นโบสถ์
ส าคญั สร้างข้ึนในค.ศ.1517 มีภาพวาดจิตรกรรมฝาพนงัโดย Franco Catellano ท่ีน้ียงัคงอนุรักษ์การขน
ของโดยกระเชา้ท่ีมีสามารถรอกชกัขา้มเขาทั้ง 2 ฝ่ังอนัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียงัคง เป็นปริศนาและน่าท่ึงใน
ความสามารถของคนโบราณถ่ายรูปกบัวิหารท่ีตั้งสง่าอยูบนยอดเขาอนัเป็นภาพท่ีจะประทบัใจตราบ
นานเท่านาน *** หมายเหตุ สถานท่ีเขา้ชมอาจมีการเปล่ียนแปลง หากมีพิธีกรรมทางศาสนา ไดเ้วลา
สมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองแมทธีโอร่า แห่ง แควน้คาลมับากา ซ่ึงตวัเมืองตั้งอยูบ่นท่ีราบสู่เธสซาลี 
ท่ีอุดมสมบูรณ์ของประเทศ น าท่านเดินเขา้สู่เมืองเก่าเก็บภาพความสวยงาม 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร/เขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  AMALIA Hotel / หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่4  คาลัมบากา – อิเทีย – เดลฟ่ี – เข้าชมวิหารอะพอลโล่ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านอเิทีย (ITEA) เมืองเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยู่ทางตอนใตข้องเขตโฟซิส (PHOCIS) 

ของประเทศกรีซ อิเทียเป็นเมืองท่ีจดัไดว้่าค่อนขา้งใหม่ คือคน้พบในปี ค .ศ. 1830 แต่กลายเป็นเมืองท่ี
ค่อนขา้งมีช่ือเสียงในเวลาต่อมาเน่ืองจากตั้งอยูไ่ม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยงัเป็นเมืองท่ีมีท่าเรือท่ีคึกคกั
อีกประการหน่ึงอยูติ่ดริมอ่าวโครินเธียน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น า ท่านชมวิหารอพอลโล (Temple of 

Apollo) ซ่ึงถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง 
การละครและดนตรี ตั้งอยู ่บนเนินเขาพานาส



 

ซุส วิหารน้ีเป็นหน่ึงในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกท่ีมีต่อ เทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งน้ีคือท่ี
สกัการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผูใ้ห้ค  าพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อนัมีผลต่อจิตใจของชาว
กรีกทุกผูทุ้กนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซ่ึงเปรียบเสมือนศูนยร์วมของชาวกรีกโบราณ ชมสเตเดียม
แห่งเดลฟี (The Stadium) ท่ีคงสภาพไวส้มบูรณ์ท่ีสุดในกรีก ชมพิพิธภณัฑ์เดลฟี (Delphi Museum) ท่ี
รวบรวมส่ิงของน่าสนใจหลายอยา่ง อาทิ รูปป้ัน นกัแข่งมา้ Charioteer ซ่ึงเป็นรูปป้ันของนกัขบัรถมา้ศึก
ท่ีข้ึนช่ือลือชาในการแข่งขนักีฬาโอลิมเปียดแบบโบราณ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร/เขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  Hotel Delphi Palace Hotel / หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่5  เดลฟ่ี – อะราโชวา – คอร์รินท์ – เอเธนส์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ 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 หรือเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองของฝากตามอธัยาศยั น าท่านดินทางต่อสู่
คอรินท(์Corinth) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านชมคอคอดคอรินท์ (Isthmus of Corinth) เป็นผืนดินแคบ ๆ ซ่ึงเช่ือมระหว่างเพโลพอนนีสและ
ส่วนท่ีเหลือของกรีซแผน่ดินใหญ่ ใกลก้บัเมือง
คอรินท์ มีอาณาเขตติดต่อกบัอ่าวคอรินท์ทาง
ตะวันตก และอ่าวซาโรนิกทางตะวันออก
นับตั้งแต่ ค.ศ. 1893 คลองคอรินท์ได้ตดัผ่าน
คอคอดกว้าง 6.3 กิโลเมตร ซ่ึงท าให้เพโล
พอนนีสกลายสภาพเป็นเกาะปัจจุบนั สะพาน
ถนนสองแห่ง สะพานทางรถไฟสองแห่ง และ
สะพานท่ีสามารถแช่น ้ าไดอี้กสองแห่งท่ีปลาย
สุดทางสองดา้นของคลองซ่ึงเช่ือมต่อกบัคอคอดฝ่ังท่ีเป็นกรีซแผน่ดินใหญ่กบัฝ่ังเพโลพอนนีส ซ่ึงคลอง
น้ีช่วยยน่ระยะการเดินเรือไดอ้ยา่งมาก ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเอเธนส์ น าท่านชอ้ปป้ิง
ยา่นซินตกัม่า (Syntagma) หรือจตุัรัสรัฐสภา ท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของตวัอาคารและวิว
จากบริเวณน้ี รวมถึงการเปล่ียนเวรของทหาร ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ 
แบรนด์เนมต่างๆ ในบริเวณน้ี อาทิเช่น Louis Vuitton, Gucci, NIKI, Adidas, PRADA, และอ่ืนๆอีก



 

มากมาย หรือท่านอาจเดินทะลุผา่นไปยงับริเวณยา่นพลกักา้ ยา่นชอ้ปป้ิงเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส 
อิสระใหท่้าน เท่ียวซอกแซกในแหล่งรวมนกัท่องเท่ียวทัว่ทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไป
ดว้ยร้านคา้ บาร์ ภตัตาคาร คึกคกัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทั้งกลางวนัและยามค ่าคืน เชิญท่านชอ้ปป้ิงของ
ฝาก ของท่ีระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมท่ีเก่ียวกับเทพ
เจา้ของกรีก หรือจะเป็นสินคา้พวกจิวเวลร่ี และรวมถึง ของเก่าส าหรับนักสะสมก็หาได้ท่ีน่ีในราคา
ยอ่มเยา  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร/เขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที:่  NOVOTEL ATHENS HOTEL / หรือระดับเทียบเท่า 
วันที6่  เอเธนส์ – เกาะมิโครนอส 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่เกาะมิโครนอส โดยเรือ

เฟอร์ร่ี 
11.00 น.  น าท่านเดินทางถึง เกาะไมโครนอส (Mykonos)  
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางชม “Little Venice” จุดท่ีถูก

ถ่ายภาพมากท่ีสุดริมทะเลอีเจ้ียน ซ่ึงมีบรรยากาศ
คลา้ยคลึงกบันครเวนิส อิตาลี มหัศจรรยก์บั “Wind Mills” หรือกงัหันกลางทะเล ท่ีเรียกกนัว่า “Kato 
Myloi” ในอดีตท่ีมีมากว่า 20 อนัปัจจุบนัเหลือเพียง 7 อนัเท่านั้น ชมยา่น “Chora” หรือยา่น Old Town ท่ี
มีความงดงามประกอบดว้ยบา้นเรือนสีขาวทุกหลงั ตดักบัโบสถแ์ละทอ้งฟ้าระเบียงดอกไม้ท่ีรายรอบ
ดว้ยกลุ่มเรือหลากสีสนัอนั เป็นภาพพ้ืนเมืองท่ีหาชมไดย้าก อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง หรือพกัผ่อนแบบ
กรีก จิบกาแฟรสเขม้คู่กบัวฟัเฟิลหรือไอศกรีม Home Made ของแทท่ี้แสนอร่อยริมทะเล ชมบา้นเรือน
ยามเปิดไฟแสงสีสวยงาม หลงัพระอาทิตยล์บัโคง้อ่าว 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร/น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที่:  San Antonio Summerland Hotel / หรือระดับเทียบเท่า 
วันที7่  มิโครนอส – เรือเฟอร์ร่ี – เกาะซานโตริน่ี – เอีย – ชมเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
10.00 น. เรือออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ โดยเรือ Ferry Speed Boat  
11.50 น.  เรือเทียบท่าที่ เกาะซานโตรินี่ (Santorini Island) เกาะในฝันของหลายคนท่ีผูค้นทัว่โลก ต่าง ใฝ่ฝันจะ

ไดม้าเยอืนสกัคร้ังหน่ึง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ไดรั้บการยกย่องให้เป็น “ราชินี
แห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหวัใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

บ่าย น าท่านชมหมู่บา้น Pyrgod ซ่ึงตั้งอยู่ห่างจากฟิร่าไปทางตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 8 กิโลเมตร เป็น
หมู่บา้นชาวประมงท่ีมีช่ือเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตวัหมู่บา้นตั้งอยู่บนเชิงหน้าผา พร้อมวิว
ทิวทศัน์เบ้ืองล่างอนั / ชม หาดเพอร์ริสซา (Perrissa Beach) หรือหาดทรายด า (Black Beach) ท่ีชายหาด
เป็น ทรายสีด าสนิท
จากเถา้ลาวาของภูเขา
ไฟท่ีเคยระเบิดมาหลาย
คร้ังในอดีต นอกจากน้ี
ท่านจะได้เพลิดเพลิน
กบัทีศนียภาพของหาด
ทรายสีด าตดัน ้ าทะเลสี
ฟ้าท่ีเ รียกว่า (Kamari 
Beach) ท่ีพบได้ท่ี น่ี
แห่งเดียว และร้านคา้ 2 
ข้างทางตามตรอกใน
หมู่บา้นดูน่ารักสบายตา เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม หมู่บา้นเอีย (Oia Village) ท่ีไดช่ื้อว่าสวย
ท่ีสุดของเกาะน้ี เป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีเก่าแก่ ภายในหมู่บา้นเป็นตรอกซอกซอยเลก็ ๆ ท่ีสามารถเดินชม
วิวหรือเลือกซ้ือสินค้างานฝีมือมากมาย ชมพระอาทิตย์ลบัขอบฟ้าท่ีสวยงามท่ีสุดบนเกาะ ด้วย
บรรยากาศโรแมนติกแสนประทบัใจ อนัเป็นไฮไลทข์องเกาะท่ีพลาดไม่ได ้

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที:  El Greco Hotel / หรือระดับเทียบเท่า 
วันที8่ ซานโตริน่ี – น่ังกระเช้า – ฟิร่า – เอเธนส์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางขึน้สู่หน้าผาโดย CABLE CAR สู่ เมืองฟิรา (FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะซาน

โตริน่ี ศูนยก์ลางความทนัสมยัของเกาะ ซ่ึงสร้างข้ึนใหม่ในศตวรรษท่ี 19 แทนศูนยก์ลางเก่าท่ีโดน
แผ่นดินไหวท าลาย มีความ
สวยงามของบา้นท่ีเป็นสีขาว
และฟ้าน ้ าทะเล น าท่านชม
เมืองฟิรา กับสถาปัตยกรรม
การก่อสร้าง ลานระเบียง และ
สีสันของอาคารบ้านเ รือน 
ถนนเลก็ๆท่ีเต็มไปดว้ยร้านค้า 



 

ร้านอาหารต่างๆตั้งตระหง่านเรียงรายไปตามผาสูง ชมความสวยงามของบา้นท่ีเป็นสีขาว และฟ้าน ้ า
ทะเล ชมยา่นการคา้ของเมืองฟิราให้ท่านไดพ้กัผ่อนอย่างแทจ้ริงกบับรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่งน้ี 
เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนัแบบปิกนิกในเรือเฟอร์ร่ี(กล่อง) 
12:25 ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดยเรือเฟอร์ร่ี 
17:50 เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS) น าท่านเดินทางเข้าสู่ตวัเมือง ชมแสงสียามค า่คืนที่สวยงาม ผ่านชม

กรุงเอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ ใช้ช่ือตามเทพเจ้าอาธีนาใน
ปุราณวทิยาของกรีกโบราณ มปีระวตัมิายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมือง
ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก เน่ืองจากภายในเมืองนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมของเหล่ามรดกทางวัฒนธรรมยุค
คลาสสิกอนุสาวรีย์โบราณ และงานศิลปะที่มช่ืีอเสียงมากที่สุดและยงัคงหลงเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก ซ่ึง
บางแห่งกไ็ด้รับการท านุบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดี 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  NOVOTEL ATHENS HOTEL / หรือระดับเทียบเท่า 
วันที9่ เอเธนส์ – ชมเมือง – อะโครโปลิส –  สนามบินเอเธนส์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเขา้ชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาท่ีสูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานท่ีส าคญัใน

ประวติัศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนท่ีจะถึงทางเขา้ Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สร้างข้ึน
เพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็น
ภาษากรีกแปลว่าชนะ) นครกรีกโบราณนิยม
สร้างอะโครโปลิสบนพ้ืนท่ีสูง โดยเป็นท่ีตั้ ง
ของพระราชวังและท่ีอยู่ของข้าราชบริพาร 
ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจา้ นครโบราณแห่งน้ี
ตั้ งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 
เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็น
ท่ีตั้งของ วิหารพาเธนอน (The Parthenon) เป็น วิหารท่ีสร้างข้ึนเพ่ือบูชาเทพเจา้เอธีนา สร้างเมื่อปี 447 - 
432 ก่อนคริสตก์าล วิหารแห่งน้ีสร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งน้ีอยู่ท่ีเสาแบบด
อริก ดา้นหนา้ 8 ตน้ และดา้นขา้ง 18 ตน้ รองรับมุมจัว่ต่าง ๆไดอ้ย่างกลมกลืน สถาปัตยกรรมท่ีงดงาม
และสมบูรณ์ท่ีสุดในยุค 2,500 กว่าปีก่อน นอกจากนั้น วิหารยงัถูกดดัแปลงเป็นโบสถค์ริสต์ศาสนา
นิกายกรีกออร์โธดอกซ ์ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 6 และยงัถูกดดัแปลงเป็นสุเหร่าเม่ือคร้ังกรีกตกเป็นเมืองข้ึน
ของอิสลาม(ชาวเติร์ก) ช่ืนชมงานประติมากรรมท่ีหนา้จัว่วิหารเป็นเร่ืองราวของเทพีเอธีนา และเทพเจา้
โพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์ ชมวิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็น อนุสาวรียแ์ห่งอีเรคธีอุม ในเทพ
นิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลกัหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ใหก้ลายเป็นเสาหินค ้ า
ยนัวิหาร นอกจากน้ียงัคงมีส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจา้



 

ซุสท่ีเพอกามุม, อะกอรา หรือยา่นชุมชนเช่นเดียวกบัตลาด, สนามกีฬากลางแจง้ ท่ีจะท าให้ท่านไดก้บั
ความยิง่ใหญ่ของชาวกรีกโบราณ วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งน้ีสร้างข้ึนเพ่ือบูชาเทพโพไซ
ดอน และเทพีอะธีน่า โดยสร้างข้ึนในต าแหน่งท่ีเทพทั้งคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธ์ิในการดูแลเมืองน้ี ดา้น
ทิศใต้มีชุดของเสาค ้ าทั้งหกตน้ท่ีออกแบบเป็นรูปป้ันหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใชศี้รษะยืนค ้ ายนั
อาคาร ปัจจุบันเสาทั้งหกต้นถูกแทนท่ีด้วยรูปจ าลองเน่ืองจากของจริงถูกน าไปเก็บรักษาไว้ใน
พิพิธภณัฑเ์พื่อป้องกนัการเสียหายจากอากาศและสภาพแวดลอ้มภายนอก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านนั่งรถชมเมือง ผ่านชม รัฐสภา ซ่ึงจะมีทหารใส่ชุดแบบพ้ืนเมืองเฝ้าอยู่และจะมีการเปล่ียนเวร

ยามทุกๆ ชัว่โมง, พระราชวงัหลวงท่ีปัจจุบนัเป็นท่ีพ  านกัของประธานาธิบดี, โรงละครแห่งชาติ, สนาม
กีฬาแพนเอเธียเนียน สนามหินอ่อนรูปเกือกมา้ท่ีสร้างโดยจกัรพรรดิเฮรอด อตัติคุส ใน ค.ศ.143 และ
บูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 เพื่อใชเ้ป็นท่ีจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกสมยัใหม่ อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.20 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR212 

วันที1่0 เอเธนส์ – โดฮา – กรุงเทพฯ 

00.55 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลีย่นเที่ยวบิน  
02.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 980 
12.55 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น า
ทวัร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

22 ม.ิย.-01 ก.ค. 2562 85,900 85,900 81,900 20,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เอเธนส์-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยน
ยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (เฉพาะทีซ่านโตริน่ี และ มิโคนอส) 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่ากรีซ (เชงเกน้) (ใชเ้วลาในการด าเนินการ 15 วนัไม่รวมวนัหยดุเสาร์อาทิตย)์   



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มาในโรงแรม
ที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉล่ีย 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการเดินทาง)  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษัท และ

คา่ใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนั
การเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

o หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อ
การพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่า
ใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 

-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือ

จะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



 

-  ค่าห้องพักในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืนแรก

ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ 

และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารอง

ตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะ
เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท  ฉะนั้ นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารอง
ยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

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

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ
สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบั
หนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เดก็ตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได้ แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ  าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 



 

 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม
และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่า
ปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง
และจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 

 


