
 

 
 

AMAZING GREECE 9D6N (TK) 
โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES 

 

เอเธนส-์อราคอวา่-เดลฟี-กาลมับากา้-เมทโีอรา่-  

มโิคนอส-ซานโตรนิี ่

ราคา  99,996.- 
*พกัโรงแรม 4 ดาว + รวมคา่วซีา่ +บนิภายใน 1 เทีย่ว* 

พเิศษ นอนมโิคนอส 1 คนื+นอนซานโตรนิี ่2 คนื * 



 

 
 

กาํหนดเดนิทาง  

  พ.ค.-ต.ค. 66   
วนัแรก  กรงุเทพ - อสิตนับลู  

19.00 น. พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ TURKISH AIRLINES อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ  สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและเอกสารการเดนิทางทําผ่านขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ 

23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับลู ประเทศตุรก ีเทีย่วบนิที ่TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชัว่โมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตวัทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางคํ่า

และอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ี

วนัทีส่อง  อสิตนับลู -กรงุเอเธนส ์- เมอืงอราคอวา่ - เมอืงเดลฟี - วหิารเทพอพอลโล   - เมอืงกาลมับากา้ 

05.20 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีนําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

07.15 น. ออกเดนิทางจากกรงุอสิตนับลูโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK1845 

08.40 น.         สนามบนินานาชาตกิรุงเอเธนส ์ประเทศกรซี หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง เดนิทางถงึ กรุง

เอเธนส ์Athens ดนิแดนแห่งตํานานระหว่างเทพเจา้กับมนุษย์นําท่านสู่ เมอืงอราคอว่า Arachova เมืองเก่าแก่ที่

ตัง้อยู่บรเิวณ เทอืกเขาพารน์าซอส Parnassus เป็นเมืองตากอากาศและ

แหลง่สกรีสีอรท์ที่นิยมของชาวเอเธนสใ์นฤดู   หนาว อกีทัง้ยังเป็นแหล่ง

ผลิตสินคา้หัตถกรรมพื้นบา้นราคาแพงอีกดว้ย ใหท้่านไดเ้ดินชม

บรรยากาศบา้นเรือนสไตล์น่ารัก ๆ แลว้เก็บภาพเป็นที่ระลึกไดต้าม

อัธยาศัย นําท่านสู่ เมอืงเดลฟีDelphi ซึง่เป็นนครศักดิส์ทิธิ์ที่สําคัญ 

และมชีือ่เสยีงมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรีกโบราณ ระหว่างศตวรรษที่ 4-7 

ก่อนคริสตกาล  เมืองเดลฟี ในอดีตเคย ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น

ศนูยก์ลางโลก หรอืสะดอืของโลก Navel of the Earth ปัจจุบันไดร้ับการ

ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ้ซึง่ตามตํานานของกรีก

โบราณกล่าวไวว้่า เซอุสผูส้รา้งเมืองน้ีตอ้งการหาจุดศูนยก์ลางของโลก 

ไดส้่งนกอนิทรีย ์2 ตัว ทําการสํารวจตามความตอ้งการ นกไดบ้นิวนอยู่บรเิวณเทือกเขาพารน์าซอส เมืองเดลฟี จงึถูก

สรา้งขึน้ ปัจจุบันเป็นแหลง่เพาะปลกูมะกอก ซึง่วา่กนัวา่มมีากกวา่ 400,000 ตน้ ปลกูเรยีงรายตามไหลเ่ขา เหมอืนพรมผืน

ใหญ่จนไดร้ับการขนานนามอกีอย่างหนึง่วา่เป็น The of Olives เมอืงเดลฟีเป็นจุดศนูยก์ลางของยุคคลาสสคิ ซึง่ผูค้นนับ

หมืน่นับพันจากรัฐอืน่ ๆ ตา่งเดนิทางมาเพือ่ขอเทพพยากรณืจาก อพอลโล เพราะเป็นคําพยากรณท์ีท่รงอทิธพิลและผูค้น

เลือ่มใสทีส่ดุในสมัยกรีกเมืองน้ีในอดตีเป็นที่รูจ้ักกันว่าเป็นที่ตัง้ของ วหิารเทพอพอลโล Temple of Apollo ซึง่เป็น

สรุยิะเทพตามความเชือ่ของชาวกรกีโบราณ ปัจจุบัน วหิารแห่งเทพอพอลโล ซึง่เป็นวหิารของเทพอะธีนา ใครเคยดูหนัง

เรือ่ง Stargate ทีฉ่ายทางเคเบิล้ทวี ีจะเห็นจุดน้ีเป็นประตเูชือ่มตอ่ไปยังจักรวาลระบบอืน่ ๆ วหิารแห่งเทพอพอลโลตัง้อยู่

บนไหล่เขา อยู่ตํ่ากว่าโรงละครกลางแจง้ลงไปหนึ่งชัน้ ในรูปจะเห็นเพียงแค่ฐานรูปสีเ่หลี่ยมและมีเสา 4-5 ตน้ ทาง

ดา้นซา้ย ในอดตีวหิารแห่งน้ีเป็นที่รูจ้ักกันเน่ืองจากมีนักบวชหญงิที่เป็นเหมือนร่างทรงของเทพอพอลโล (มีชือ่เรียกใน

ภาษาองักฤษวา่ Oracles) ทีจ่ะคอยใหคํ้าพยากรณต์ัง้แตเ่รือ่งสว่นตวัยันเรือ่งการบา้นการเมอืง ใครจะสง่ทหารไปรบทีใ่หน

ก็ตอ้งมาปรึกษาคําพยากรณ์ของเทพอพอลโลที่วหิารแห่งเมืองเดลฟีแห่งน้ี ถัดจากวหิารหารขึน้มาจะเห็น โรงละคร

กลางแจง้รูปครึง่วงกลม Mar Maria Precinct คนที่ชมการแสดง 

ณ สถานทีแ่ห่งน้ีคงมคีวามสขุมาก ๆ แน่ ๆ ไดเ้ห็นววิทวิทัศน์เบื้อง

ล่างสวยงามสูงขึน้ไปอกีชัน้จากโรงละครจะเป็นสนามกฬีารูปร่าง

คลา้ย ๆ กบัสนามกฬีาโอลมิปิกในกระทูก้อ่นสมัยโบราณไวแ้ข่งขัน

กีฬาไพเธียน Pythian Games ซึ่งจัดเป็นประจําทุก 4 ปี 

เช่นเดียวกับกีฬาโอลมิปิกแต่อยู่คนละเมืองกันชม นํา้พุคาสตา

เลีย Kastelli ที่มีนํามาจากแหล่งน้ําพุรอ้น มีอายุเก่าแก่กว่า 

3,000 ปี 

เทีย่งรบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงกาลมับากา้ Kalampaka  เป็นเมอืงเล็ก ๆ แตท่ันสมัยซึง่ตัง้อยู่ใกลก้บั เมอืงเมทโีอร่า 

Meteora นครแห่งอารามลอยฟ้าทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก อยู่ในเขตจังหวดัทรคิาลา Trikala ของประเทศกรซี เป็นเมอืงทีม่ี



 

 
 

ชือ่เสยีงเกา่แกม่าตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่10 และถอืวา่เป็นจุดหมายปลายทางของจารกิแสวงบุญมานานแลว้ ภายในเมอืงมี

ศนูยบ์รกิารนักท่องเทีย่ว โรงแรมทีพ่ัก ไวค้อยบรกิารนักท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืน 

เย็น  รบัประทานอาหารคํา่ ณ  โรงแรมทพีกั  

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Hotel DIVANI METEORA   หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  เมทโีอรา่ - สํานกัสงฆแ์หง่เมทโีอรา - เมอืงลาเมยี - กรงุเอเธนส ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

นําท่านสู ่เมอืงเมทโีอรา่ Meteora เมทีโอร่า เป็นที่ตัง้ของ สํานักสงฆ์

ลอยฟ้าอย่างน่าอศัจรรย ์พระในศาสนาครสิตน์กิายกรกี ออร-์โธดอกซ ์ได ้

สรา้งสํานักสงฆ ์ไวห้ลายแห่งบนยอดเขาหนิทรายที่สูงชันจากพื้นราบ ดู

แลว้ชวนใหเ้กดิความสงสยัวา่ขึน้ไปสรา้งอาคารบนยอดเขาสูงไดอ้ย่างไร 

ยิง่กวา่นัน้พระสงฆท์ีอ่ยู่ขา้งบนหาอาหารและน้ําไดอ้ย่างไร แลว้ทําไมถงึ

ตอ้งไปสรา้งอยู่บนนั้นตอ้งการปลกีวเิวกหรือตอ้งการเขา้ถงึ พระเจา้ให ้

ใกลท้ีส่ดุจรงิ ๆ แลว้ พระสงฆเ์หลา่น้ีหนีการคกุคามของพวกเตริก์ที่นับถือ

ศาสนาอสิลาม และกําลังแผ่ขยายอทิธพิลมายัง คาบสมุทรกรีซ และ

พบวา่แท่งหนิทรายสงูชนัเหลา่น้ีเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสมในการตัง้สํานักสงฆเ์พือ่สบืทอดศาสนาตอ่ไปราว 800-900 ปีกอ่น 

เมือ่เริม่สรา้งมสีํานักสงฆท์ัง้หมด 20 แห่งดว้ยกนั แตปั่จจุบันเหลอืทีเ่ปิดทําการจรงิอยู่เพยีง 6 แห่งเท่านัน้ 

นําท่านขึน้ชม สํานกัสงฆแ์หง่เมทโีอรา Monasteries of Meteora  สํานักสงฆแ์ห่งเมทโีอรา ในสมัยกอ่นการขึน้ไป
ยังสํานักสงฆเ์หลา่น้ีทําไดย้ากลําบากมาก ตอ้งใชเ้ชอืกหรอืตาขา่ยเพือ่ใชใ้นการปีนป่าย การสง่ขา้วของเครื่องใชแ้ละ

อาหารจะผ่านทางเชอืกและตะกรา้เท่านัน้ เพิง่จะมกีารสรา้งบันไดขึน้ และสะพานเชือ่มเมือ่ไม่ถงึรอ้ยกวา่ปีมาน้ีเอง หมู่
สํานักสงฆเ์หลา่น้ีไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก ้ในปี พ.ศ. 2531 เน่ืองจากการผสมผสานอย่าง
กลมกลนืระหวา่งศลิปะแบบไบแซนไทนเ์ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีง่ดงามทางธรรมชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงลาเมยี Lamia (ระยะทาง 141 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ถูกขนาน
นามวา่เป็นใจกลางของประเทศกรซี เมอืงทีใ่นอดตีเป็นสมรภูมริบอนัยิง่ใหญ่และนับครัง้ไม่ถว้น นับตัง้แต่สมัย 480 ปี ก่อ
นครสิตศกัราช จนถงึยุคกลาง ยังเคยเป็นสถานทีต่ัง้ของของกองทัพเปอรเ์ซยี ครัง้เขา้มาบุกรุกรานในดนิแดนอารยธรรม

กรกีโบราณจากนัน้เดนิทางสู ่กรงุเอเธนส ์(ระยะทาง 241 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมือง
หลวงของประเทศกรซี ใชช้ือ่ตามเทพเจา้แห่งความรูแ้ละปัญญา เป็นเมืองโบราณที่มีประวัตมิายาวนานตัง้แต่ 1,000 ปี 
กอ่นครสิตกาล 

เย็น  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Hotel  Best Western Plus Embassy  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทสี ี ่ กรงุเอเธนส ์- วหิารพารเ์ธนอน – วหิารเทพแีหง่ชยัชนะ - ยา่นเมอืงเกา่พลกักา้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  



 

 
 

นําท่านสู่ วหิารพารเ์ธนอนParthenon อันยิ่งใหญ่ซึง่ตัง้อยู่บน

เนิน เขาอะ โคร โปลิส Acropolis ใจกลาง เมือ ง  วิหาพาร์

เธนอน เป็นวหิารในแบบดอรกิ มีความยิง่ใหญ่มากวหิารน้ีสรา้งขึน้

อย่างงดงามโดยคํานึงถงึทัศนียภาพของผูช้มที่มองจากภายนอก

เป็นหลกัจรงิๆแลว้เดมิวหิารน้ีประดบัประดาไปดว้ยภาพแกะสลักนูน

สงู นูนตํา่ ทัง้หนา้บันและภายใน ภายหลงัทีก่รซีถูกปกครองภายใต ้

จักรวรรดอิอตโตมันของพวกเตอรก์ ไดม้ีทูตชาวอังกฤษใชอ้ทิธพิล

นําภาพแกะสลักทัง้หลายกลับอังกฤษ และต่อมาขายต่อใหก้ับ 

พพิธิภัณฑอ์ังกฤษ ในกรุงลอนดอน ใครที่ไปกรุงลอนดอนควรหา

โอกาสไปดูกรีกคอลเลคชั่นที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกจะไดเ้ห็นความยิง่ใหญ่ของรายละเอียดของวหิารพารเ์ธนอนแห่งน้ี

ปัจจุบันมตีน้มะกอกอยู่ ณ ตําแหน่งทีเ่ชือ่วา่อะธน่ีาปลกูตน้น้ีไวเ้ป็นครัง้แรก และมจีุดทีเ่ชือ่วา่โพไซดอนเอาตรศีูลกระแทก

พืน้ดว้ยอกีแห่งหนึง่ทีน่่าสนใจและงดงามดงึดดูใจมากคอืวหิารของเทพอีธนีาและเทพโพไซดอน ทีเ่อามารวมกัน เรียกว่า 

Erechteion มรีูปปั้นเทพ ีคารย์าทเิดส Caryatids แตง่กายยาวแบบชดุโทนคิแทนเสาหนิบรเิวณขา้งๆนี้จะมตีน้มะกอกหนึง่

ตน้เขาเลา่วา่เป็นทีเ่ดมิทีพ่ระนางเอธนีาประทานตน้มะกอกแกช่าวเมอืงน้ีจงึมีการปลูกต่อมาจนกระทั่งทุกวันน้ี บนเนินเขา 

อะโครโปลสิ มุมลา่งซา้ย คอื โรงละคร Theatre of Dionysos ทีช่อบเปิดการแสดง Live at Acropolis ดคูอนเสริต์ไป ตา

ก็ชําเลอืงมอง วหิารพารเ์ธนอนไป ขลงัอย่างบอกใคร มุมล่างขวามือ คอื โรงละคร Herodes Atticus Theatre ซึง่ล่าสุด

จัดงานเอเธนส ์เฟสตเิวล ในฤดรูอ้น และยังใชจ้ัดแสดงละครใหค้นไดส้มัผัสการดลูะครแบบหลายพันปีก่อน หลังจากนัน้ก็

เดนิลงบันไดหนิออ่นทีเ่ย็นสนทิเน้ือใสผ่านบรเิวณทีเ่รยีกวา่ วหิารเทพแีหง่ชยัชนะ Temple of Athena Nike 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ชมความสวยงามของ กรงุเอเธนส ์Athens ดนิแดนแห่งตํานานระหว่างเทพเจา้กับมนุษย ์เป็นที่ก่อเกดินักปราชญร์าช

บัณฑติผูย้ ิง่ใหญ่ของโลก อกีทัง้ยังเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่เป็นรากฐานของศลิปวัฒนธรรมของโลกนําท่าน ผ่าน

ชม สนามกฬีาโอลมิปิก สไปยร์อส หลุยส ์Spiros Louis Olympic Stadium สถานที่ใชจ้ัดการแข่งขันกฬีาโอ

ลมิปิคฤดรูอ้นปี 2004 ชือ่สนามตัง้ตามชือ่ของ สไปยร์ดีอน หลยุส ์นักกรฑีาชาวกรซีทีไ่ดเ้หรยีญทองจากการวิง่มาราธอน 

จากโอลมิปิก ปี 1896 ทีจ่ัดแขง่ขนัในกรุงเอเธนสเ์ชน่กนัผ่านชม อโกรา่ โรงละครแหง่ ตโิอนซีอส เนนิเขาพโิลปัปปุส 

โอเดยีนแหง่เฮโรเดส อตัตคิสั พระบรมมหาราชวงั ประตูชยัเอเดรยีน มหาวหิารและโบสถเ์ซนตเ์อเฟล 

จากนัน้นําท่านสู ่ยา่นเมอืงเกา่พลกักา้ Plaka ย่านเกา่แกซ่ ึง่ตัง้อยู่เชงิเขาอโครโปลสิ อดตีเคยเป็นทีพ่บปะของเหลา่บุบ

ผาชน และนักคดิของกรซีในอดตี ปัจจุบันไดเ้ป็นทีต่ัง้ของเหลา่พพิธิภัณฑท์างประวัตศาสตร ์และอารต์แกลลอรี่มากมาย 

ถนนซอกซอยของย่านน้ีมขีนาดเล็ก ปูดว้ยหนิกอ้นคลา้ยเล็กใหญ่สลบักนัไปคลา้ยยุคในอดตีกาล บรรยากาศโดยรอบของ

ย่านพลกักา้จะทําใหท้่านมคีวามรูส้กึยอ้นระลกึภายในอดตีของ  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Hotel  Best Western Plus Embassy  หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทหีา้          เกาะมโิคนอส  



 

 
 

 

เชา้รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่งพรอ้มเช็คเอา้ท ์(Breakfast Box) 

05.30น. นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืราฟินา่ เพือ่เดนิทางสู ่เกาะมโิคนอส 

07.00น. ออกเดนิทางสู ่เกาะมโิคนอส โดยเรอื ขนาดใหญ่ทีใ่หค้วามเร็วสูงสะดวกสบายสู่เกาะมโิคนอส

เกาะแหง่การพกัผอ่น ทีผู่ค้นนยิมมาเดนิทางมาเพือ่พกัตากอากาศ และพกัผ่อนกนัอย่างคบัค ัง่

ในชว่งฤดูรอ้น (เรอื 3 ชม)หมายเหตุ เวลาของเรอืจะแจง้อกีคร ัง้ 

10.00น. เดนิทางถงึ เกาะมโิคนอส นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่กั ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการววิทวิทศัน์

ของทะเลอเีจ ีย้น  

13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น่ําท่านชม เกาะมโิคนอส Mykonos เป็นประตูสู่เกาะอันศักดิส์ทิธิข์อง Delos บา้นเกดิในตํานานของ Apollo และ 

Aphrodite แหล่งมรดกโลก Unesco และเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดทีี่สําคัญและไดร้ับการอนุรักษ์ในกรีซ นําท่านชม

ย่าน” Chora” หรอืย่าน Old Town ทีม่คีวามงดงามประกอบดว้ยบา้นเรอืนสขีาวทุกหลงั ตดักบัโบสถแ์ละทอ้งฟ้า ระเบียง

ดอกไมท้ีร่ายรอบดว้ยกลุ่มเรือ หลากสสีันอันเป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมไดย้ากชม “Little Venice” (Mikri Venetia) 

จุดทีถู่กถ่ายภาพมากทีส่ดุ รมิทะเลอเีจีย้น ทีม่ีบรรยากาศคลา้ยคลงึกับนครเวนิส อติาล ีมหัศจรรยก์ับ “Windmills” หรือ

กงัหันกลางทะเลทีเ่รยีกกันว่า “Kato Myloi” ในอดตีที่มีมากกว่า 20 อันปัจจุบันเหลอืเพียง 7 อันเท่านัน้  อสิระใหท้า่น

เก็บภาพประทบัใจ และชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ หรอืน ัง่จบิกาแฟชมววิเกาะมโิคนอสตามอธัยาศยั   

**อสิระอาหารคํา่** นําท่านเดนิทางกลบัสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ  Petinos Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่ก  เกาะมโิคนอส -เกาะซานโตรนิ ี - หมูบ่า้นเอยี - ชมพระอาทติยต์กดนิทีห่มูบ่า้นเอยี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

*** อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั (อสิระอาหารกลางวนั) *** ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นสูท่า่เรอื  

13.35 น.เดนิทางสูเ่กาะซานโตรนิีด่ว้ย SEATJET ** เวลาเรอือาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้updateอกีคร ัง้ 

16.20 น.เดนิทางถงึ เกาะซานโตรนิี ่(Santorini Island) 

เกาะซานโตรน่ีิ เกาะทีไ่ดร้ับการยกย่องใหเ้ป็น ราชนีิแห่งเมดเิตอรเ์รเน่ียน เพราะโลกชืน่ชมในทวิทัศนท์ีส่วยงามแปลกตา

ของเกาะภูเขาไฟแห่งน้ี ตัง้อยู่ทางใตส้ดุของ หมู่เกาะไคคลาดสิ Cyclades Island ในแถบ ทะเลเอเจยีน Aegean Sea 

เกาะแห่งน้ีมขีนาดเล็กโดยมคีวามยาวเพยีง 18 กโิลเมตร มชีือ่เสยีงโดง่ดงัเป็นอนัดบั 1 ในหมู่เกาะไคคลาดสิ มชีาวกรกี

อาศยัอยู่บนเกาะไม่ถงึสองหมืน่คน แตเ่กาะเต็มไปดว้ยความโรแมนตกิดว้ยกลุม่บา้นเรอืนทรงกระบอกสขีาวสะอาดตา มี

ยอดโบสถท์รงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสฟ้ีาสดจากทุกทศิประตหูนา้ตา่ง งดงามดัง่ภาพวาดในโปสการด์ตา่ง ๆ  



 

 
 

 

นําท่านสู ่หมูบ่า้นเอยี Oia Village ความงดงามของหมู่บา้นโดดเด่นสะดุดตาถงึขนาดที่ศลิปินหลายคนนํามาเป็นแบบ

วาดรูปกนัเลยทเีดยีว อสิระท่านเดนิชมสิง่ทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องหมู่บา้นเอยีน่ันก็คอื สถาปัตยกรรมสไตลไ์คคลาดสิอันโดด

เดน่ ทีม่รีูปทรงเหมอืนบา้นชาวกรกีสมัยเกา่ในนิยายซึง่เป็นเสน่หด์งึดดูนักท่องเทีย่วทั่วโลกตา่งเดนิทางไปสมัผัสกับความ

งดงามน้ี โดยเฉพาะการไดอ้อกไปเดนิสํารวจตามตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ชมความน่ารักน่าชังของตัวอาคารบา้นเรือน 

รา้นคา้ และโบสถ ์ซึง่ทัง้หมดจะสรา้งดว้ยอฐิทาสขีาวโพลน ตัดกับทอ้งฟ้าสคีราม ดอกไมน้านาพันธุส์สีันสวยงามช่างดู

สดใสเหลอืเกนิ แถมยังตัง้ลดหลัน่กนัตามหนา้ผาสงูชนั ยิง่เพิม่ความน่ามองใหก้บัหมู่บา้นเอยียิง่ขึน้ไปอกี หลงัจากเดนิชม

ตามตรอกซอกซอยกันจนอิม่หนําสําราญ โปรแกรมที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนัน้ก็คอื สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติ

กของการชม พระอาทติยต์กดนิทีห่มู่บา้นเอยี เป็นจุดชมพระอาทติยต์กดนิที่สวยที่สุดของเกาะ อสิระใหช้มภาพพระ

อาทติยส์แีสด สาดแสงออ่นอมสม้บรเิวณปลายทอ้งฟ้าสฟ้ีาครามมองไกลสดุสายตา ชา่งเป็นภาพงดงามเหนือคําบรรยาย

ทีธ่รรมชาตไิดบ้รรจงสรา้งไว ้

เย็น  รบัประทานอาหารคํา่ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Hotel EL GRECO RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด  เกาะซานโตรนิ ี-เคเบิล้คาร-์หมูบ่า้น Pyrgos -หมูบ่า้น Imerovigli -เมอืงฟิรา่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านขึน้เคเบิล้คาร ์ ชมความงามของเกาะสมัผสัความมหัศจรรยแ์ห่งความงดงามของเกาะซานโตรน่ีิ จากนัน้นําท่านสู่

หมูบ่า้น Pyrgos เป็นเมอืงหลวงเกา่ทีต่ัง้อยู่บนจุดสงูสดุของเกาะ หมู่บา้นทอ้งถิน่ดัง้เดมิทีค่ดเคีย้วไปตามตรอกซอยที่

ไหลตามธรรมชาตขิองพืน้ทีแ่ละเป็นแหลง่ผลติไวนข์องเกาะซานโตรน่ีิ เป็นหมู่บา้นทีม่ขีองน่ารักๆขายเต็มไปหมด ถว้ย

ชามหลากสสีนั นําท่านชม Winery ไวนเ์นอรีเ่กา่แกดํ่าเนนิธุรกจิโดยครอบครัว Venetsanos มา ตัง้แตปี่ค.ศ. 1947ถอื

เป็นอตุสาหกรรมไวนแ์หง่แรกของเกาะ นําท่านเดนิทางสูห่มูบ่า้น Imerovigli ขึน้ชือ่วา่เป็น Balcony To The Aegean 

เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ทีม่ทีัศนียภาพอนังดงามของ Caldera และทะเลซึง่ตัง้อยู่บน Caldera อกีทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของปราสาท

ยุคกลาง ปัจจุบันมโีรงแรม รา้นกาแฟและรา้นอาหารมากมายรวมทัง้ครสิตจักรทีม่งีดงามมเีสน่หส์ามารถมองเห็นทวิทัศน์

ของทะเล อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  



 

 
 

 

นําท่านชม เมอืงฟิรา่ Fira Town ชมความงามของสถาปัตยกรรมการกอ่สรา้ง ลานระเบยีง และสสีนัของอาคาร

บา้นเรอืน ถนนเล็ก ๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารตา่ง ๆ ตัง้ตระหง่านเรยีงรายไปตามผาสงู ชมความสวยงามของบา้น

ทีท่าดว้ยสขีาว และฟ้าน้ําทะเล ชมย่านการคา้ของเมอืงฟิร่า ใหท้่านไดพ้ักผ่อนอย่างแทจ้รงิกบับรรยากาศของเกาะสวรรค์

แห่งน้ี เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึมากมาย  

เย็น  รบัประทานอาหารคํา่ ภตัตาคารไทย 

 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Hotel EL GRECO RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปด  เกาะซานโตรนิ ี-บนิภายใน-เอเธนส ์Shopping Outlet-อสิตนับลู  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

09.00 น. นําทา่นสูส่นามบนิซานโตรนิ ี

11.00 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ Aegean Air เทีย่วบนิที ่AO 361 สู ่กรงุเอเธนส ์

12.00 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิEleftherios Venizelos International Airport ณ กรงุเอเธนส ์

นําทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

จากน ัน้นําทา่นสู่ McArthurGlen Athens Outlet  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายแบรนดต์ามอธัยาศยั 

**อสิระอาหารคํา่  **ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสูส่นามบนิ    

21.05 น.เดนิทางสูก่รงุอสิตนับลู ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK1844 

22.30 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตุรก ี(แวะพกัและเปลีย่นเคร ือ่ง) 

วนัทีเ่กา้  อสิตนับลู -กรงุเทพ 

01.45 น.  เหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK68 

15.20 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 



 

 
 

กาํหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดินทาง 2566 ราคา/ บาท 

พฤษภาคม 

13 – 21 พ.ค. 66  

 

กนัยายน 

23 ก.ย. – 1 ต.ค. 66 

 

ตุลาคม 

7-15 ต.ค. 66 

14-22 ต.ค. 66 

21-29 ต.ค. 66 

99,996 

พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 25,900 
หมายเหตุ : ราคานีเ้ป็นราคาพเิศษสําหรบัผูเ้ดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป  กรณีผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจาํนวน บรษิทัฯ 

ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 9,900 บาท 

*******ต ัว๋เป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้****** 
อตัรานีร้วม  

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิ ไป – กลบั (ชัน้ ECONOMY) สายการบนิTURKISH AIRLINES และภาษีสนามบนิทุกแห่ง  

 คา่ทีพ่ักระดบั 4 ดาว ตลอดการเดนิทางตามทีร่ะบุ 
 คา่ธรรมเนียมเชงเกน้วซีา่กรุ๊ป 

 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์ 
 คา่พาหนะในระหวา่งนําเทีย่วทัง้หมดตามทีร่ะบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถขบัเกนิ 12 ชัว่โมง/วนั) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบุ ในรายการทัวร ์ 
 หัวหนา้ทัวรท์ีม่ปีระสบการณแ์ละชํานาญเสน้ทางบรกิารอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันการเดนิทาง WORLD WILD BASIC PLAN โดยคุม้ครองการสูญเสียชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุ

สําหรับผูเ้อาประกันภัยอายุมากกว่า 18 ปีนอ้ยกว่า 75 ปี ไม่เกนิ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลใน
ตา่งประเทศไม่เกนิ 2,000,000 บาท –** หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการ
เดนิทางสูญหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทีย่วบนิกรณุาสอบถามทางบรษิทัฯ** 

อตัรานีไ้มร่วม   
 คา่ทปิ หวัหนา้ทวัร ์ไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ ทา่น 90 ยูโร /ทา่น ชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย  
 **คา่แปลเอกสารสว่นตวัตามทีส่ถานทตูกรซีเรยีกใหแ้สดง** 

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % และภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % กรณีออกใบกํากบัภาษี 
 คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทางและคา่ใชจ้่ายเดนิทางเดนิทางไป-กลบัเพือ่ยืน่วซีา่สถานทูตแตล่ะแห่ง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ใบละ2ยูโร/ใบ/ครัง้ 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

เงอืนไขการจองทวัร ์

 

จองทวัรแ์ละชําระเงนิ  

กรุณาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมัดจําลว่งหนา้ 50,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิ

มัดจําดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทาง หาก

ท่านไม่ชําระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวนัทีกํ่าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข  

การยกเลกิ 

•แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 90 วนัทําการกอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหลงัหกัคา่ใชจ้า่ย

ตามจรงิ 

•แจง้ลว่งหนา้ 60 – 90 วนัทําการ กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจาํทา่นละ 20,000 บาท  

•แจง้ลว่งหนา้ 31 – 59 วนัทําการ กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจาํทา่นละ 35,000 บาท  

•แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนัทําการ กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 70% ของราคาทวัร ์

•แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนัทําการ กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

•ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

-หากท่านยกเลกิการเดนิทางอนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ไดร้ับการพจิารณาอนุมัตวิซี่าไม่ว่า

ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทูตซึง่การยกเลกิเฉพาะบุคคลหรือยกเลกิพรอ้มกันทัง้หมด ใหถ้ือ

เป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วขา้งตน้ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะไดร้ับการพจิารณาอนุมัตวิี

ซา่จากทางสถานทูต ทางบรษัิทขอแนะนําใหท้่านยื่นขอวซี่าแบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกว่าการยื่นขอวซี่าแบบกรุ๊ปและ

อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

     -หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทําวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไม่ทันกําหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิ และ ผลวซีา่      

     ของท่านไม่ผ่าน บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิคา่มัดจําทัง้หมด 

-บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีผูเ้ดนิทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการท่องเทีย่ว รวมทัง้ไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีที่

เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยดังน้ี การล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อุบัตเิหตุ ฯลฯ 

โดยสทิธปิระโยชนข์องท่านจะไดร้ับจากการซือ้ประกนัเพิม่เตมิแบบ WORLD WIDE PLUS ทีร่ะบุความรับผดิชอบไวใ้น

กรมธรรมเ์ท่านัน้ทัง้น้ีจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด และทางบรษัิทฯจะ

ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย

หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านชําระมาแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เคร ือ่งบนิเอง (Join Land ) 

ในกรณีลกูคา้ดําเนนิการเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Land) ลกูคา้ตอ้งดําเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุด ๆก็ตาม 

ต ัว๋เคร ือ่งบนิ  

-ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนัไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางกลบั  

-การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิท ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

-กรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิท ฯ ไดดํ้าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ไม่สามารถคนืเงนิไดทุ้กกรณี  

- สําหรบัทีน่ ัง่ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน ัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่าย

การบนิกาํหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ ีม่รีา่งการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดมีาก และชว่ยเหลอื

ผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในกรณีทีเ่คร ือ่งบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉนิ หรอืมปีัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้

(นํา้หนกัของประตูประมาณ 20 กโิลกรมั) และไม่ใช่ผูท้ ีม่ปีัญหาดา้นสุขภาพ และอํานาจในการใหท้ ีน่ ัง่ Long 

Leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเทา่น ัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่าย

การบนิเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  

-ในกรณีหากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมนํา้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ  

คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัที ่8/12/ 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถอื

เป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพกั  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จํากดัของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมีความแตกต่างกัน ซึง่

อาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่

มอีณุหภูมตํิา่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเท่านัน้  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาต ิ( Trade Fair) 

เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่าน

ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม  

การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกับวันที่สถานที่เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดทํา

การ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่าน



 

 
 

ระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามที่ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลับโปรแกรม

เพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่าน

ไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เน่ืองจากไดช้ําระ Reservation Fee ไป

แลว้  

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกกระเป๋า  

-คา่ทัวรไ์มไ่ดร้วมคา่ขนสมัภาระสําหรับเขา้และออกจากโรงแรม หากท่านมปีระสงคต์อ้งการใชบ้รกิารคา่สามารถแจง้

หัวหนา้ทัวรแ์ละชําระคา่บรกิารใหก้บัโรงแรมใบละ 2 ยูโร / ใบ / คร ัง้ 

-สําหรับน้ําหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรมั (สําหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน้ําหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้

-สําหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมน้ํีาหนักไม่เกนิ 8 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+

ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

*ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหตํ้า่กวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน้ําหนัก

สว่นทีเ่กนิ 

*บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ

ผูโ้ดยสาร ซึง่ความรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรม*์ 

อืน่ ๆ เพิม่เตมิ  

-หากกรณีในครอบครัวของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
-ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะปกตนิกัท่องเทีย่วจะใช้

หนงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้ 

โปรดทราบ !  
 

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจาํแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัใน
ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 

  
ขอ้มลูในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เงือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื่นวซี่า ดังนัน้ควรเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตแจง้

เงื่อนไขมา หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทําใหไ้ม่สามารถยื่นวซี่าไดห้รือถูกปฏเิสธการ

อนุมัตวิซีา่ ทางบรษัิทสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

2. การอนุมัตวิีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบริษัทเป็นเพียง

ตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้ อัตราค่าธรรมเนียมวซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ  

หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมัตวิซีา่ ทางสถานทูตไม่คนือตัราคา่ธรรมเนียมในการยืน่วซี่า และมีสทิธิไ์ม่แจง้สาเหตุการ

ปฏเิสธวซีา่ 

เอกสารขอวซีา่ 

**ผูเ้ดนิทางทกุทา่นจะตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตูดว้ยตนเองตามวนันดัหมายเพือ่สแกนลายนิว้มอื** 



 

 
 

วซีา่ใชเ้วลาพจิารณาประมาณ 15 วนัทาํการ ในกรณีทีส่ถานทตูกาํหนดวนันดัหมายยืน่วซีา่กรุป๊  

หากทา่นใดไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ 500 บาท  

และ สถานฑูตไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ ืน่เอกสารเขา้ไปแลว้  

**เอกสารในการขอวซีา่  กรุณาจดัสง่ภายใน 20 วนักอ่นวนัเดนิทาง** 

เอกสารสว่นตวั 

 หนังสอืเดนิทางมอีายไุม่ตํา่กวา่ 6 เดอืนหากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย
เพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาด กวา้ง 3.5 x สูง 4 ซ.ม. จํานวน 2 รปู และฉากหลงัตอ้งเป็นสี

ขาวเทา่น ัน้   สว่นของใบหนา้จากศรษีะถงึคางตอ้งยาว 3.5 ซ.ม.อายุการใช้

งานไมเ่กนิ 6  เดอืน (ไมส่วมแวน่ตาทกุชนดิ) 
 สําเนาทะเบยีนบา้น/บัตรประจําตวัประชาชนพรอ้มหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถ

ตดิตอ่ได ้(เบอรม์อืถอื) 
 สําเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหย่า และใบมรณะ (ถา้ม)ี 
 ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 

 สําเนาบัตรขา้ราชการ/ สําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ (ในกรณีทีป่ลดเกษียณแลว้)/ สําเนาบัตรนักศกึษา  
 

หลกัฐานการทาํงาน  

 กรณีเป็นพนกังานบรษิทั หนังสอืรับรองการทํางานของบรษัิททีทํ่างานอยู่อายุไม่เกนิ 30วนั (ฉบับจรงิภาษาองักฤษ) 

จะตอ้งระบุ ระบุวนัเริม่เขา้งาน / อตัราเงนิเดอืน / ตําแหน่งงาน / พรอ้มระบุชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางท่องเที่ยว 

หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนดลางาน (ภาษาองักฤษเท่านัน้)จดหมายรบัรองการทํางานให้

ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑูตและประเทศ) 
 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ เตรยีมสําเนาทะเบยีนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์หรือหนังสอืรับการจดทะเบียนการคา้

ทุกหนา้ พรอ้มหนา้วตัถุประสงค ์คดัสําเนาไม่เกนิ 3 เดอืนนับตัง้แตว่นัทีก่รุ๊ปออกเดนิทาง 
 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ แต่ไม่ได้จดทะเบยีนการค้า ใหทํ้าหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่

ประกอบการและทีต่ัง้รวมถงึระยะเวลาในการเปิดกจิการ  
 ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรับรองจากตน้สังกัด อายุไม่เกนิ 30 วัน โดยจะตอ้งระบุตําแหน่ง-วันเริม่งาน-เงนิเดอืน 

(ฉบับจรงิภาษาองักฤษเท่านัน้)ระบุวนัเริม่เขา้งาน / อัตราเงนิเดอืน / ตําแหน่งงาน / พรอ้มระบุช่วงเวลาที่ขอลางาน

เพือ่เดนิทางท่องเทีย่ว หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนดลางาน (ภาษาองักฤษเท่านัน้)จดหมาย

รบัรองการทาํงานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑูตและประเทศ) 
 นกัเรยีน / นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาจากสถาบัน อายุไม่เกนิ 30(ฉบับจรงิภาษาอังกฤษ)เท่านัน้ ระบุ

ชือ่, ระดบัการศกึษา, ชือ่สถาบันการศกึษาใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและ
ประเทศ) 

หลกัฐานการเงนิ 

 สําเนาถ่ายสมุดเงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีงนิฝากแบบ ออมทรัพย ์หรือบัญชฝีากประจําเท่านัน้  กรุณา

ปรับยอดสมุดเงนิฝากใหเ้ป็นเดอืนปัจจุบันนับตัง้แตเ่ดอืนทีม่กีารเรยีกเก็บเอกสาร อัพเดทก่อนยื่นวซี่า 7วัน นัดจากวัน
นัดยืน่วซีา่ บัญชจีะตอ้งม ี100,000 บาทขึน้ไปเท่านัน้ พรอ้มแนบสําเนาหนา้บัญชหีนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบัญช ี(หากมี
การต่อเล่ม กรุณาสําเนาหนา้  แรกที่มีชือ่เจา้ของบัญชีของเล่มแต่ละเล่มที่ต่อพรอ้มกับตัวเลขบัญชีเงนิฝากเป็น

ปัจจุบัน)  ในวนัทีย่ืน่วซีา่ตอ้งนํา BANK BOOK เลม่จรงิไปดว้ย 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาสมุดเงนิฝากกระแสรายวนัและพนัธบตัร ฯลฯ ในทกุกรณี** 

 หนังสอืรับรองจากธนาคาร BANK GUARANTEE ขอก่อนยื่นวซี่า 7วัน นับจากวันนัดยื่นวีซ่า (ฉบับจรงิเป็น
ภาษาองักฤษ) ใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑูตและประเทศ) 

 หากมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายใหก้ับผูอ้ืน่ จะตอ้งไปทํา BANK  GUARANTEE  ที่ธนาคาร โดยตอ้งใส่ชือ่นามสกุล
ตามหนา้พาสปอรต์ของผูร้บัรองและผูถ้กูรบัรองใน BANK  GUARANTEE  ดว้ย 
 กรณีที่มีบรษัิทของท่านเป็นผูร้ับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทท่านตอ้ง

ออกจดหมายอกีฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชือ่ผูเ้ดนิทาง วัน
เดนิทางไปกลบั พรอ้มระบุเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางครัง้น้ีในจดหมายดว้ย (ฉบับจรงิเป็นภาษาองักฤษ) 

 

กรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี 



 

 
 

 สําเนาสตูบิัตร (ในกรณีทีอ่ายุยังไม่ครบ 20 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบมาดว้ย) 
 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยั (ฉบับจรงิภาษาองักฤษ) พรอ้มสําเนาบัตรนักศกึษา 
 เด็กอายุตํา่วา่ 20 ปีบรบิูรณ์ ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรือเดนิทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะตอ้งทําหนังสอื

ยนิยอมอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอําเภอโดยที่บดิา-มารดาจะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงใน
การอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือ
ผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตราจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 
 
 *** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 

และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม่
ก็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 

 ***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิท ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์าม
นัดหมายและโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู 
ยกเลกิวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 ***   เมือ่ท่านไดช้ําระเงนิคา่มัดจําหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรง
กบัทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 ** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ท่านตอ้งแจง้ความจํานงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้ราบลว่งหนา้ 
แตห่ากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นกําหนดวนัยืน่วซีา่และท่านไม่สามารถนําหนังสอืเดนิทางมาแสดง
ไดท้ันท่านนัน้จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงั
ประเทศตามทีร่ะบุเท่านัน้การปฏเิสธวซีา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์น
การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืให ้
ท่านหลงัจากทัวรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ี
จะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  

 
สถานท่ียื่นวีซ่า 

 
 

กรุณากรอกข้อความในเอกสารด้านล่างนี ้
***กรณุากรอกรายละเอยีดตอ่ไปนีใ้หค้รบถว้น เป็นภาษาองักฤษ เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง*** 

 

ชือ่ - นามสกลุ (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ่ ตามหนา้หนังสอืเดนิทาง) 
 

ชือ่(MR./MRS./MISS) …………………………………….……………………………………………………………………………. 



 

 
 

 
นามสกลุ........................................................................................................................................ 

 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ.....................จังหวดั..............................ประเทศ.......................สญัชาต.ิ....................... 
 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง...........................วนัทีอ่อก........................วนัหมดอายุ...................................... 
สถานภาพ [  ] โสด[  ] แตง่งาน [  ] หยา่[  ] หมา้ย 

[  ] ไมจ่ดทะเบยีน [  ] จดทะเบยีน  

 
ชือ่คูส่มรส......................................................................................................................................... 
 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย.์....................โทรศพัทบ์า้น......................................มอืถอื......................................... 
 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย.์.......................โทรศพัทบ์า้น...................................มอืถอื..................................................... 
 
ชือ่สถานทีท่าํงาน / สถานศกึษา (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

............................................................................................................................................................. 
ตําแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่าํงาน / สถานศกึษา (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย.์....................................โทรศพัท.์........................................................................................ 
***กรณุากรอกขอ้มูลตอ่ไปนี*้** 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้เขตประเทศเชงเกน้ (Schengen States Area) ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมาหรอืไม่ 

 

[  ] ไม่เคย  [  ] เคย  
 
เมือ่วนัที ่1 ....../....../...... - ....../....../......, 2 ....../....../...... - ....../....../......,  

3 ....../....../...... - ....../....../...... 
(กรอก วนั/เดอืน/ปี ตามวันทีอ่อก / หมดอายวุซีา่ โดยเรยีงจากปีลา่สดุยอ้นหลังไป 3 ปี เชน่ 01/01/23 - 01/03/23)  

 

บคุคลทีเ่ดนิทางไปดว้ย (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. ชือ่-นามสกลุ.......................................................................ความสมัพันธ.์...................... 
2. ชือ่-นามสกลุ.......................................................................ความสมัพันธ…์…………………. 

หมายเหต:ุ 
1. กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ  
2. ในกรณีทีเ่อกสารสง่ถงึบรษัิทฯ แลว้ไม่ครบ ทางบรษัิทฯ อาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ อาจทําใหท้่านเกดิ

ความไม่สะดวกในภายหลงั ทัง้น้ีเพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน้ี่ (โปรดทําตามระเบยีบอย่าง
เคร่งครัด) 


