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ท่องแดนอารยะธรรม กรีซ และด่ืมด ่ากบั

บรรยากาศโรแมนติกของเกาะแสนสวย
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Exclusive เฉพาะคณะ  

• ลอ่งเรือชัน้ธรุกิจสูเ่กาะมิโคโนส และเกาะซานโตรินี 

• ลอ่งเรือส่วนตวั คลองโครินธ ์

• รบัประทานอาหารทะเลหลากหลายเมน ู

• แวะชมิไวนท์ี่ “วินซานโต”   

• พิเศษลอ่งเรือส่วนตวัเฉพาะคณะ ชมภเูขาไฟกลางทะเล ว่ายน า้กลางน า้พรุอ้น 

• รบัประทานอาหารค า่ พรอ้มชมพระอาทิตยต์กดนิ ณ หมูบ่า้นเอีย  

• พกัคา้งคืนบนเกาะซานโตรินี ่“2 คืน” จดุชมวิวท่ีสวยที่สดุในซานโตรินี่ เกาะที่ขึน้ชือ่ว่า      

  สวยและโรแมนตกิท่ีสดุอนัดบัตน้ๆ ของโลก  

ก ำหนดกำรเดินทำง 

สิงหำคม 12 - 20  สิงหำคม 2560 109,900.- 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ เวลำในกำรเดินทำง 

วนัที่แรก กรุงเทพฯ-อิสตนับูล BKK-IST TK65 21.30-04.00+1 07.30 ชม. 

วนัที่สอง อิสตนับูล – กรุงเอเธนส ์ IST-ATH TK1845 07.15-08.40+1 01.35 ชม. 

วนัทีแปด กรุงเอเธนส-์อิสตนับูล ATH-IST TK1844 22.25-23.55 01.35 ชม. 

วนัที่เกำ้ อิสตนับูล-กรุงเทพฯ IST-BKK TK68 01.25-14.50+1 07.30 ชม. 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 12 ส.ค. 60 

19.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S 

เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์(TK) ประตทูางเขา้ท่ี 8 โดยมีเจา้หน้าท่ีของ

บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัในการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเดินทาง 

 

21.30 น. “เหิรฟ้าสูอิ่สตนับลู" โดยสายการบินแห่งชาติ เท่ียวบินท่ี TK65  

วนัที่ 2 กรุงเทพฯ-อิสตนับูล-กรุงเอเธนส-์นฟัฟลิออน 13 ส.ค. 60 

04.00 น. เดินทางถึง ท่ำอำศยำนอิสตนับูล อำตำเตริก์  หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง   
07.15 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเอเธนส"์ โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK1845  
08.40 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเอเธนส ์น าทุกท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (อำหำรจนี)  
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บ่ำย จากน้ันน าท่านชม อโครโปลิส สรา้งเม่ือกว่า 2,400 ปี มรดกทางวฒันธรรมท่ีมี

ความส าคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ แสดงถึงอัจฉริยะในการก่อสรา้งของมนุษย ์

นับเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก ข้ึนบญัชีมรดกโลกในปีค.ศ. 1987 ชม

วิหารพาเธนอน วิหารอิเรคธีออน ฯลฯ ผ่านชมประตูชัยของจกัรพรรดิฮาเดรียน 

วิหารเทพซุส แวะถ่ายภาพบริเวณรฐัสภาและสนามกีฬาโอลิมปิค ฯลฯ 

จากน้ันน าท่านน าท่านเดินทางสู่ คลองโครินธ  ์(77 กม.) เพ่ือล่องเรือส่วนตัว

พรอ้มเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง ชมความมหศัจรรยข์องคลองน้ีท่ีใชเ้วลาขุดถึง 11 

ปี ระหวา่งปีค.ศ. 1882 -1893 จากน้ันเดินทางสู่ นพัฟลิออน (64 กม.) เมืองท่ี

สง่างามท่ีสุดบนคาบสมุทรเพโลพอนนีส เคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของกรีซใน

ระยะสั้นช่วงปีค.ศ. 1829 – 1834 น าท่านเขา้พกัในโรงแรมริมชายฝ่ังทะเล ก่อน

น าท่านเดินส ารวจชมความสง่างามของเมือง 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (อำหำรทะเล)  

 HOTEL AMALIA หรือเทียบเท่ำ NAFPLION 

วนัที่ 3 นพัฟลิออน – เอพิดำโรส – หมู่บำ้นวำสตำส - โมเนมวำเซีย 14 ส.ค. 60 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โรงละครเอพิดำโรส (30 กม.) ท่านจะไดช้มความ

อลงัการของโรงละครเปิดท่ีสรา้งขึ้ นเมื่อกวา่ 2,300 ปี ถูกคน้พบใหมช่่วง

ทศวรรษท่ี 1970 และบรูณะใหใ้ชก้ารไดใ้นปัจจุบนั โรงละครน้ีสามารถจุผูช้มได้

ถึง 14,700 คน และมีการออกแบบใหนั้กแสดงสามารถเปล่งเสียงจากบริเวณ

ใจกลางเวทีใหผู้ช้มไดย้ินอย่างชดัเจนจากทุกจุดของโรงละคร ความมหศัจรรย์

ของอจัฉริยะในการก่อสรา้ง เป็นประจกัษ์พยานทางวฒันธรรมท่ีเป็นมรดกตก

ทอดสู่มวลมนุษยชาติ นับเป็นผลงานช้ินเอกดา้นสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งของ   

กรีซขนานแทช้ิ้นหน่ึง โรงละครน้ีไดร้บัการขึ้ นบญัชี มรดกโลกในปีค.ศ. 1988 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้นวำสตำส (144 กม.) มีทางบางช่วงคดเค้ียว

ตามไหล่เขาเล็กน้อย เป็นท่ีตั้งโบสถข์นาดเล็กของนักบุญธีโอโดรา สถานท่ีแสวง

บุญส าคญัยิ่งของชาวกรีซออรโ์ธด๊อกซท์ัว่โลก รบัรองวา่ท่านจะเกิดความปิติยินดี

และความประทบัใจ 

 

เทเที่ยง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรอำหำร (บำรบ์ีคิว) 
 

 

    บ่ำย จากน้ันน าเดินทางสู่ โมเนมวำเซีย (157 กม.) เจา้ของฉายา “ยิบรอลตำแห่ง

กรีซ” ผาหินสูงชัน 350 ม. หอ้มลอ้มดว้ยทะเล เมืองส าคญัท่ีก่อตั้งมาในสมยั

ศตวรรษท่ี 6 และควบคุมการคา้ทางทะเลระหวา่งอิตาลีและบริเวณแถบทะเลด า

ในช่วงศตวรรษท่ี 16 น าท่านเดินทางเขา้พกัในโรงแรมบูติกสุดหรู ก่อนน าท่าน

เดินเล่นชมตวัเมืองอนัแสนโรแมนติกท่ีจะท าใหท่้านแสนดีใจท่ีไดม้าเยือน   

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (อำหำรทะเล)  
 HOTEL LIKINIA หรือเทียบเท่ำ MONEMVASIA 

วนัที่ 4 โมเนมวาเซีย – มิสตราส – กรุงเอเธนส์ 15 ส.ค. 60 

gเชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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08.30 น. น าท่านชม Monemvasia Castle ซ่ึงในสมยัท่ีเมืองโมเนมวาเซียเจริญรุ่งเรือง ได้

มีการสรา้งโบสถ์ท่ีอยู่บนเกาะแห่งน้ีถึง 40 แห่ง  มีบาทหลวงและพระอาศัยอยู่

ในโบสถ์เหล่าน้ีมากกว่า 400 คน ซ่ึงในปัจจุบันน้ี มีเพียงไม่ก่ีโบสถ์ท่ียังคง

หลงเหลือใหเ้ห็นอยู่ในสภาพท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์และยงัคงใชเ้ป็นท่ีสกัการะและ

ท าพิธีทางศาสนาของเมืองโมเนมวาเซีย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ มิสตรำส 

(91 กม.) เมืองส าคญัท่ีมัน่สุดทา้ยของจกัรวรรดิไบแซนไทน์ก่อนตกอยู่ภายใต้

การปกครองของจกัรวรรดิออตโตมนัในปีค.ศ. 1461 เมืองน้ีก่อตั้งโดยพวกแฟ

รงค์ในปีค.ศ. 1249 ก่อนตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของจักรวรรดิไบแซนไทน์ 

ในสมยัศตวรรษท่ี 15 มิสตราสเป็นศูนยก์ลางการเรียนรูท่ี้ส าคญัมากในยุโรป มี

นักวิชาการและจิตรกรมากมายจากอิตาลี เซอร์เบีย และคอนสแตนติโนเบิล 

ฯลฯ เดินทางมาแสวงหาความรูท่ี้น่ี แมก้ระทัง่คีตกวีเยอรมนั “เกอเธอ” ยงัเคย

เดินทางมาเขียนโศกนาฏกรรมของ “เฟาส”์ ภาค 2 ท่ีน่ี มิสตราสไดร้บัการขึ้ น

บัญชี มรดกโลกในปีค.ศ. 1989 จากความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของ

มนุษยชาติ  

  

เที่ยง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร (อำหำรทอ้งถิ่น)  
บ่ำย น ำทำ่นเดนิทำงกลบัสูก่รุงเอเธนส์ (217 กม.)  
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำร (อำหำรไทย)  
 NOVOTEL HOTEL OR PRESIDENT หรือเทียบเท่ำ ATHENS 
วนัที่ 5 กรุงเอเธนส ์– เกำะมิโคโนส 16 ส.ค. 60 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
05.45 น. จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือพีเรอสั    
07.00 น. น าทุกท่านลงเรือด่วนชั้นธุรกิจ (2.45 ช.ม.) สู่ เกำะมิโคโนส  
09.45 น. เดินทางถึงท่าเรือเกาะมิโคโนส  

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั PORTO MYKONOS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

เที่ยง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรอำหำร (อำหำรทะเล)  
บ่ำย น าท่านชมความงามของเกาะมิโคโนส น าท่านชมหาดคาลาฟาตี หาดอโนเมร่า 

และอะกิออส สเตฟานอส ท่ีมีความใสสะอาดของน ้าทะเลเหมาะกบัการเล่นน ้า

ส าหรับครอบครัว เท่ียวชมหมู่บ ้านอโนมิร่า (Ano Mera Village) ชมความ

งดงามหมูบ่า้นสีขาวบนเนินเขาสีทอง ตดักบัสีของตน้ไม ้เป็นสถานท่ีเงียบสงบท่ี

เป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวทอ้งถ่ินมายาวนานและยงัใหญ่เป็นอนัดับสองของเกาะมิ

โคโนส แวะถ่ายภาพพาโนรามาของบริเวณเมืองเก่า จากน้ันน าท่านเดินชม

กงัหนัลมสญัลกัษณ์ของเกาะ เวนิสน้อย และริมอ่าวท่าเรือเก่า ก่อนใหท่้านไดม้ี

เวลาเดินเล่นถ่ายภาพหรือหาซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั   

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อำหำรทะเล)  
 PORTO MYKONOS HOTEL หรือเทียบเท่ำ MYKONOS 

วนัที่ 6 เกาะมิโคโนส – เกาะซานโตรินี 17 ส.ค. 60 



 
4 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

10.00 น. ลงเรือด่วนชั้นธุรกิจ (1:50 ช.ม.) สู่ เกำะซำนโตรินี  

11.50 น. เดนิทำงถึงเกำะซำนโตรินี  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั EL GRECO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  (อำหำรจนี)  

บ่ำย น ำท่ำนเที่ยวชมซำนโตรินี เกำะที่ใคร ๆ ต่ำงใฝ่ฟันไปเยือน ชมหำดทรำยแดง หำด
ทรำยขำวและหำดทรำยด ำที่เลื่องช่ือ แวะชิมไวน์ “วินซำนโต” ที่กวำดรำงวลัชนะเลิศ
ระดับนำนำชำติมำแล้วหลำยสถำบัน ขึน้ยอดเขำนักบุญเอไลจำห์ (สงู 565 ม.) เพ่ือ
ชมและถ่ำยภำพทัศนียภำพบรรเจิดที่ไม่มีที่ใดในโลกเหมือนหรือเทียบเท่ำ จำกนัน้
เดินทำงสู ่เมืองเอีย หนึง่ในหมู่บ้ำนสวยที่สดุของกรีซ น ำทำ่นเดินเท่ียวชมตวัเมือง 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร ริมทะเลพร้อมชมอาทิตย์อัสด ง

ประสบการณ์การเดินทางท่ีจะอยู่ในความทรงจ าของท่านตราบนานเท่านาน  

(อำหำรทะเล) 

 

 EL GRECO HOTEL หรือเทียบเท่ำ SANTORINI 

วนัที่ 7 เกำะซำนโตรินี-เอเธนส ์ 18 ส.ค. 60 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านลง เรือเฉพำะคณะ เพ่ือล่องเรือไปชม เกำะเนียคำเมนี ภูเขาไฟกลาง

ทะเลท่ียงัครุกรุ่นอยู่ ท่านสามารถเดินขึ้ นไปชมปล่องภูเขาไฟท่ียงัมีควนัไฟพ่น

ออกมา (กรุณาใส่รองเท้าหุม้สน้และเหมาะกับการเดินเขา) จากน้ันท่านมี

โอกาสลงแหวกว่ายในน ้ าพุรอ้นกลางทะเลท่ีบริเวณ เกำะพำไลอะคำเมนี 

ประสบการณท่ี์ไม่มีท่ีเทียบ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้า) ในเรือมีหอ้งอาบน ้าขนาด

เล็ก พรอ้มบริการเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อำหำรทะเล)  

บ่ำย อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมฟิรา เมืองหลวงของเกาะซานโตรินี หรือเลือกซ้ือของ

ท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่มื้ อพิเศษ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดง(อำหำรทะเล)  

 EL GRECO HOTEL หรือเทียบเท่ำ SANTORINI 

วนัที่ 8 กรุงเอเธนส ์– กทม. 19 ส.ค. 60 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางไปสนามบิน  

08.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเอเธนส”์ โดยสายการบินโอลิมปิค เท่ียวบินท่ี OA 353  

09.25 น. เดินทางถึงกรุงเอเธนส์ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ย่ำนเมืองเก่ำปลำกำ้(Plaka) 

อิสระให้ท่านได้ช ้อป ป้ิง ย่านเมืองเก่าท่ีมี สีสันของเมืองเอเธนส์ มีร ้านค้า

มากมายทั้งสินคา้แบรนด์เนม รา้นคา้ริมทางเดิน  ซ่ึงเคยเป็นย่านท่ีพบปะของ

เหล่าบุบผาชน และนักคิดของกรีซในอดีต ปัจจุบันได้เป็นท่ีตั้ งของเหล่า

พิพิธภณัฑท์างประวติัศาสตร ์และอารต์แกลลอร่ีมากมาย ถนนซอกซอยของยา่น
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น้ีมีขนาดเล็ก ปดูว้ยหินกอ้นคลา้ยในอดีต บรรยากาศโดยรอบของยา่นปลากา้จะ

ท าใหท่้านยอ้นระลึกไปถึงเอเธนสใ์นอดีต ท่ีมีบา้นเรือนหลงัเล็กๆปลูกติดกนั มี

ระเบียงเหล็กดดัสวยงามสไตลนี์โอคลาสิค พรอ้มดอกไมค้ละสี   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อำหำรทะเล)  
บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่แหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพ่ือน าท่านชมวิหาร

แห่งเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทร

หรือทอ้งทะเล หน่ึงในวิหารท่ีเล่ืองช่ือท่ีสุดของกรีซ วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่ตรงปลาย

หน้าผา สรา้งขึ้ นเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตชาวกรีกท่ีจะตอ้งเดินเรือสู่

ทะเลใหญ่และจะตอ้งมาบวงสรวงขอพรใหเ้ดินทางปลอดภยั 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บำรบ์ีคิว)  

20.25 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนกรุงเอเธนส ์ประเทศกรีซ  
22.25 น. “เหิรฟ้าสูอิ่สตนับูล" โดยสายการบินแห่งชาติ เท่ียวบินท่ี TK1844  
23.55 น. เดินทางถึง ท่ำอำศยำนอิสตนับูล อำตำเตริก์    
วนัที่ 09 กรุงเทพฯ 20 ส.ค. 60 

01.25 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์เท่ียวบินท่ี TK068  

14.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
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ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่15 ท่ำน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

       109,900.- 
 21,900.- 

105,900.- 
101,900.- 

28,000.- 
          - 

รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 
ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 29 พ.ค. 2560 ) 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณำจองทัวรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 40,000 

บำท/ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ี

เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตนับลู-เอเธนส-์อิสตนับูล-กรุงเทพฯ  

 โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 6 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ  
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ ประเทศกรีซ ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 7 วนั คิดเป็น 35 ยโูร 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วนัละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 9 วนั คิดเป็น 18 ยูโร (ข้ึนอยู่กบัความพึง
พอใจของท่าน) 

 คา่ใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม 
 คา่ท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 



 
7 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่ธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใช้จ่ายทั้ งหมด (ยกเว ้นค่าวีซ่า ท่ียื่นและตั ๋ว

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด

หรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม 

และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจ ากับทางสายการบิน

หรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีคา่มดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ

ขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั  หกัคา่มดัจ า 40,000 บาท + คา่วีซ่า (ถา้มี) 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 10-29 วนั  หกัคา่มดัจ า 40,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-9 วนั  หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : 
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อน

น าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรบัท่านท่ีมีพาสปอรต์เล่มเกา่ ขอความกรุณา แนบมาดว้ย เพ่ือน าไป

อา้งอิงกบัทางสถานทูต) 

2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พ้ืนฉากหลังรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้ม

ถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm 

หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3.ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

4.ส าเนาใบสูติบัตรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

5.ส าเนาทะเบียนสมรส  

6.ส าเนาใบหย่าหรือส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  

7.ส าเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี)  

8.หลักฐานการเงิน โดยตอ้งขอจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น พรอ้มถ่ำยส ำเนำจำกสมุดเงินฝำก

ส่วนตวัยอ้นหลงั 3 เดือน พรอ้มหน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลข

บญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  

9.หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

กรณีเป็นพนักงาน  

 จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท างาน และช่วงเวลาที่อนุมัติใหล้าหยุด พรอ้ม

ประทบัตรำของบรษิทั 

กรณีเป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ  

 จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตรำองคก์ร 

เกษียณอายุราชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  
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 ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้งเซ็นช่ือ

รบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

 จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ และส าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา พรอ้ม

ประทบัตรำสถำบนั 

เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี  

 จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็ก

เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองคา่ใชจ้่ายใหก้บับุตร ท่านท่ีบุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ี

ส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) และตอ้งไปเซ็นเอกสำรต่อหนำ้เจำ้ที่รบั

ยืน่วีซ่ำ 

กรณีเป็นแม่บา้น  

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) ใชห้ลักฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็ได ้ในกรณีท่ี

ไม่ไดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยจากสามี เป็นภาษาองักฤษ (พรอ้มกบัเขียนช่ือ-นามสกุล วนัเดือน

ปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั) 

หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทำง ต ำ่กว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำงทรำบ

ล่วงหนำ้ อยำ่งนอ้ย 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พ ักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ น

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี  บริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเ ส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็

ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพัก

ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะ

เหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ 

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้

หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือ

ยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ้า่ย

ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิก
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การเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋

เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หาก

ท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ  ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM 

) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ได้

หอ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง

ฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีก

ครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ี

จะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้และหา้ม

มีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย

ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน า

ใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบรษิัทฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บรษิทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


