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8 DAYS



09 เม.ย. 2565      (1)             
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล (ตรุกี)

21.30 น.    พร้อมคณะที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S สายการบิน Turkish Airlines เจ้าหน้าที�ให้การ
        ต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.00 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงอิสตันบูล (สาธารณรัฐตุรกี) โดยเที�ยวบินที� TK 069
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10 เม.ย. 2565      (2)             
กรุงอิสตันบูล (ตรุกี) – กรุงเอเธนส ์(สาธารณรฐักรซี)

05.10 น.    เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล รอเปลี�ยนเที�ยวบินเพื�อเดินทางสู่ประเทศกรีซ
07.20 น.   ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยเที�ยวบินที� TK 1845
08.45 น.   ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ (เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั�วโมง) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

 แล้ว จากนั�นเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมืองเอเธนส์ นําชม Panathenaic Olympic Stadium ซึ�ง
 ได้สร้างขึ�นเมื�อป� 1896 ซึ�งเป�นสถานที�จัดโอลิมป�คเกมส์เป�นครั�งแรกในยุคโมเดิร์นของกรีซ 
 แล้วไปชมโบราณสถาน Temple of the Olympian Zeus เดิมวิหารเทพเจ้าซุส มีเสาคํ�ายันแบบโครินเธียน
 ทั�งหมด 104 ต้นซึ�งป� จจุบันหลงเหลือให้เห็นเพียง 15 ต้นเท่านั�น ภายในวิหารเคยมีรูปป�� นของเทพเจ้าซุสสร้าง
 ด้วยงาช้างและทองคําขนาดยักษ์ประทับอยู่ วิหารแห่งนี�ตั�งอยู่ติดกับซุ้มประตูเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) ซึ�ง
 เป�นแนวแบ่งแยกพื�นที�เขตเมืองเก่าออกจากเมืองใหม่ เข้าสู่ ซินตักมาสแควร์ (Syntagma Square หรือ
 Constitution Square) เพื�อมาที�ดูการเปลี�ยนเวรทหารบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ซึ�งเป�นสถานที�ที�นักท่องเที�ยว
 ส่วนใหญ่ไม่พลาด ชุดที�ทหารใส่เป�นชุดทหารกรีกโบราณซึ�งมีลักษณะคล้ายชุดของชายชาวสกอตแลนด์คือ
 ใส่เป�นกระโปรง และรองเท้าจะมีลักษณะพิเศษคือมีพู่ติดอยู่ที�ปลายเท้า และจุดเด่นั�นอยู่ที�ท่วงท่าการเดินของ
 ทหารที�ไม่ซํ�าแบบใคร

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นําท่านเข้าที�พักโรงแรมแล้วตามอัธยาศัย จากนั�นให้ท่านได้มีเวลาเดินเที�ยวชมเมือง หรือ ช้อปป�� งสินค้าแบรนด์

        ชั�นนําย่านจัตุรัสซินตักมา ตามอัธยาศัย
18.00 น.   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร

 นําท่านเข้าสู่ที�พักโรงแรม Athenaeum Intercontinental Hotel *****

Panathenaic Olympic Stadium Temple of the Olympian Zeus



06.00 น.      ออกเดินทางสู่ท่าเรือ Piraeus เพื�อเดินทางสู่เกาะมิโคนอส
07.00 น.      ออกเดินทางสู่เกาะมิโคนอสด้วยเรือ SEAJETS CHAMPION JET 1 เรือโดยสารขนาดใหญ่สามารถบรรจุ
                   ผู้โดยสายได้ถึง 1,000 คนภายในมีจําหน่ายอาหารและเครื�องใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.35 ชั�วโมง 
                   ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของทะเลเอเจียน และความสวยงามของหมู่เกาะต่าง ๆ
09.35 น.       เดินทางถึงเกาะมิโคนอส (Mykonos) หนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยมของกรีซ เป�นหนึ�งในหมู่เกาะ
                   ไซคลาดิส (Cyclades) ในเขตทะเลอีเจียน เป�นสถานที�ที�เหล่าชนชั�นสูงทั�วโลกต่างนิยมล่องเรือยอร์ช
                   มาพักผ่อนตากอากาศ ตลอดจนนางแบบดาราฮอลลีวูด เกาะมิโคนอสแห่งนี�เป�นเกาะที�มีความงามเหนือ
                   จินตนาการโดย เต็มไปด้วยร้านขายของพื�นเมือง และแหล่งเริงรมย์อันหรูหราของอ่าวรูปกึ�งวงกลม 
                   บ้านรูปทรงก้อนนํ�าตาล กังหันลมทาด้วยสีขาวดูสะอาดตา บ้านริมทะเลแบบอีเจียนดั�งเดิมที�ไม่มีสถาป� ตยกรรม
                   ใดในโลกเสมอเหมือน นับว่าเป�นเอกลักษณ์ของเกาะมิโคนอสอย่างแท้จริง 
                   รถรอรับคณะแล้วเข้าสู่ย่าน มิโคนอสทาวน์ หรือ โชรา CHORA หรือ โฮรา HORA เมืองหลวงของ
                   เกาะมิโคนอส โดยตัวเมืองนั�นตั�งอยู่บริเวณหน้าอ่าวใกล้กับท่าเรือ เป�นจุดรับ-ส่ง นักท่องเที�ยวไปตามจุดต่างๆ
                   มีเรือประมงมากมายจอดเทียบท่าเรียงรายอย่างสวยงาม เป�นเมืองที�ได้รับการขนานนามว่าเป�น “ลิตเติ�ล เวนิส”
                   มีความโดดเด่นและงดงาม อีกทั�งยังได้รับการยอมรับว่าเป�นหนึ�งในสถานที�ที�มีความสวยงามและโรแมนติคที�สุด
                   แห่งหนึ�งของโลก นําชมความงดงามของเหล่าอาคารบ้านเรือนที�ถูกแต่งแต้มด้วยสีขาวตัดกับประตู 
                   หน้าต่างสีฟ�าเข้ม ประดับระเบียงด้วยกระถางดอกไม้สีสันสดใส ช่วยเพิ�มสีสันให้เมืองสีขาวแห่งนี�มีชีวิตชีวา
                   มากขึ�นอีกด้วย 
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                   นําท่านเที�ยวชมเสน่ห์ของเกาะมิโคนอสแห่งนี� ถ่ายภาพกับกังหันลมแห่งมิโคนอส MYKONOS WINDMILLS ซึ�ง
                   เป�นสัญลักษณ์แห่งความงามของเกาะเป�นกังหันลมโบราณที�ตั�งรับลมทะเล ถูกสร้างขึ�นในช่วงศตวรรษที� 16
                   โดยสถาป� ตยกรรมที�มีลักษณะที�คล้ายกัน คือ มีอาคารรูปร่างกลมสีขาว และหลังคาแหลม โดยกังหันถูกใช้ใน
                   การผลิตแป�งข้าวสาลี และได้ทําการหยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที� 20 ป� จจุบันเป�นอีกหนึ�งจุดท่องเที�ยวที�
                   ถูกถ่ายภาพมากที�สุดในทะเลอีเจียน อิสระให้ท่านได้เดินเที�ยวช้อปป�� งที�ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่มี
                   บรรยากาศและกลิ�นอายที�มีความเป�นเมดิเตอร์เรเนียน ตื�นตาไปกับร้านขายของที�ระลึก ร้านเสื�อผ้า หอศิลป� 
                   ร้านอาหาร และคาเฟ� เล็ก ๆ ที�น่ารัก บาร์อันทันสมัยมากมาย หรือพักผ่อนแบบชาวกรีก จิบกาแฟรสเข้มๆ 
                   กับเค้กวาฟเฟ�ลที�ส่งกลิ�นหอมกรุ่น อิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถได้ตามอัธยาศัย
18.00 น.       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                   นําท่านเข้าสู่ที�พักโรงแรม Hotel Myconian Korali Relais & Châteaux ***** 
                   หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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11 เม.ย. 2565      (3)             
กรุงเอเธนส ์– Sea Jet high speed cruise – 
มโิคนอส - ยา่น Old Town – ลิตเติ�ล เวนสิ – Windmills

Mykonos MYKONOS WINDMILLS 
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12 เม.ย. 2565      (4)             
มโิคนอส – Sea Jet high speed cruise –
เกาะซานโตรนีิ - หมูบ่า้นเอีย

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
09.50 น.  ออกเดินทางสู่เกาะซานโตรินี ด้วยเรือ SEAJETS CHAMPION JET 1 
11.30 น.   เดินทางถึง เกาะซานโตรินี� SANTORINI ISLAND เกาะที�ได้รับการยกย่องให้เป�น ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน

 เพราะโลกชื�นชมในทิวทัศน์ที�สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี�ตั�งอยู่ทางใต้สุดของ หมู่เกาะไคคลาดิส
 CYCLADES ISLAND ในแถบ ทะเลเอเจียนเกาะแห่งนี�มีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 กิโลเมตร มีชื�อเสียง
 โด่งดังเป�นอันดับ 1 ในหมู่เกาะไคคลาดิส มีชาวกรีกอาศัยอยู่บนเกาะไม่ถึงสองหมื�นคน แต่เกาะเต็มไปด้วย
 ความโรแมนติกด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา มียอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ�าสด
 จากทุกทิศประตูหน้าต่างงดงามดั�งภาพวาดในโปสการ์ด

12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเอีย ความงดงามของหมู่บ้านโดดเด่นสะดุดตาถึงขนาดที�ศิลป�นหลายคนนํามาเป�นแบบ
 วาดรูปกันเลยทีเดียว อิสระท่านเดินชมสิ�งที�เป�นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเอียนั�นก็คือสถาป� ตยกรรมสไตล์
 ไคคลาดิสอันโดดเด่น ที�มีรูป ทรงเหมือนบ้านชาวกรีกสมัยเก่าในนิยาย ซึ�งเป�นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที�ยวทั�วโลก
 ต่างเดินทางไปสัมผัสกับความงดงามนี�โดยเฉพาะการได้ออกไปเดินสํารวจตามตรอกซอกซอยเล็กๆ 
 ชมความน่ารักน่าชังของตัวอาคารบ้านเรือน ร้านค้า และโบสถ์ ซึ�งทั�งหมดจะสร้างด้วยอิฐทาสีขาวโพลน 
 ตัดกับท้องฟ�าสีคราม ดอกไม้นานาพันธุ์สีสันสวยงามช่างดูสดใสเหลือเกิน แถมยังตั�งลดหลั�นกันตามหน้าผา
 สูงชัน ยิ�งเพิ�มความน่ามองให้กับหมู่บ้านเอียยิ�งขึ�นไปอีก โปรแกรมที�ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนั�นก็คือสัมผัส
 บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกดินที�หมู่บ้านเอีย เป�นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที�สวย
 ที�สุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์สีแสด สาดแสงอ่อนอมส้มบริเวณปลายท้องฟ�าสีฟ�าครามมองไกลสุด
 สายตา ช่างเป�นภาพงดงามเหนือคําบรรยายที�ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว ้

19.30 น.  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
 นําท่านเข้าสู่ที�พักโรงแรม Andronis Luxury Suites ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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13 เม.ย. 2565      (5)             
เกาะซานโตรนีิ – ล่องเรอืในทะเลสาบภเูขาไฟ - ฟ�รา่ – 
ขึ�นเคเบิ�ลคาร ์- ไวนเ์ทสติ�ง

08.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
                    นําท่าน ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ Santorini Volcano ที�สวยงามแปลกตา ซึ�งเกิดจากการระเบิดตัวของ
                    ภูเขาไฟระเบิดและการยุบตัวของเกาะ โดยเรือจะนําท่านานสู่บริเวณบ่อนํ�าพุร้อน เพื�อให้ท่านได้สัมผัสความ
                    งามของนํ�าทะเลสีฟ�าสดเหลือบทองแดงแปลกตา ให้ท่านลงไปว่ายนํ�าในบ่อนํ�าพุร้อน อีกหนึ�งประสบการณ์ที�หา
                    ได้ยาก
12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                    นําท่าน แวะชิมไวน์ที� Santo Winery ที�นี�มีไวน์ให้ท่านได้เลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่แพง แถมรสชาตินุ่มลิ�นที�
                    ไม่ควรพลาดลิ�มลอง และซื�อกลับเป�นของฝาก 
                    นําท่านชม เมืองฟ�ร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตรินี� ซึ�งออกเสียงได้อีกอย่างว่าธีรา (Thira) นั�งเคเบิ�ลคาร์ชม
                    วิวของเกาะซานโตรินี แบบมุมสูง และให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สนุกๆ ด้วยการนั�งลา (Donky) หรือ 
                    ขี�ลา อันเป�นพาหนะที�โด่งดัง และเก่าแก่ของชาวกรีก
19.30 น.        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร
                    นําท่านเข้าสู่ที�พักโรงแรม Andronis Luxury Suites ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
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14 เม.ย. 2565      (6)             
เกาะซานโตรนีิ – บนิกลับสูก่รุงเอเธนส์

08.00 น.      รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
11.00 น.        อําลาเกาะซานโตรินี รถรอรับแล้วเดินทางสู่สนามบิน
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.55 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดยสายการบิน Aegean Airlines เที�ยวบินที� A3359
15.40 น.        เดินทางกลับถึงกรุงเอเธนส์ รถรอรับท่านแล้วเดินทางเข้าสู่ที�พักโรงแรม
19.00 น.       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

 นําท่านเข้าสู่ที�พักโรงแรม Athenaeum Intercontinental Hotel ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน



EUR_33_Beautiful Greece 8 D__2022

15 เม.ย. 2565      (7)           
อะโครโพลิส – วหิารแพนธอีอน – ยา่นปลาก้า -
เดินทางกลับ

08.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม
 นําท่านเข้าชม อะโครโพลิส (Acropolis) โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีซึ�งตั�งอยู่
 บนภูเขาสูง เชื�อกันว่าบนเนินเขาแห่งนี�เป�นที�สถิตของเทพีอธีนา ซึ�งต่อมาองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศ
 ให้เป�นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในป� ค.ศ.1987  นําชม วิหารพาร์เธนอน (Parthenon) วิหารศักดิ�สิทธิ�ที�สร้าง
 ด้วยหินอ่อนทั�งหลัง รายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริคซึ�งได้รับการยอมรับว่าเป�นสถาป� ตยกรรมชิ�นเอกของโลก
 สร้างขึ�นในโลกยุคคลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ ช่วงประมาณ 450-300 ป�ก่อนคริสตกาล และทั�วโลกต่าง
 ยอมรับกันว่าเป�นวิหารแบบดอริคที�ใหญ่ และสมบูรณ์แบบที�สุดในโลกศิลปะของกรีซ ผ่านชมสถานที�สําคัญใน
 สภาพซากปรักหักพังต่างๆ ซึ�งแสดงให้เห็นถึงความยิ�งใหญ่ของชุมชนในอดีตพิพิธภัณฑ์อะโครโพลิส
 (Acropolis Museum) รวบรวมสิ�งของมีค่ามากมาย 

12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 จากนั�นท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่ บริเวณเชิงเขาที�เรียกว่า พลาก้า (Plaka) แหล่งรวมนักท่องเที�ยวจากทั�วทุกมุม
 โลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ภัตตาคาร คึกคัก พลุกพล่านไปด้วยผู้คน ทั�งกลางวัน
 และยามคํ�าคืน ถนนคนเดินที�เป�นระเบียบสวยงาม แล้วนําท่านไปช้อปป�� ง McArthurGlen Designer Outlet
 Athens ร้านค้าแบรนด์ worldwide กว่า 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกซื�อหา และท่านสามารถขอรับคืนภาษีนัก
 ท่องเที�ยวได้

22.10 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงอิสตันบูล (สาธารณรัฐตุรกี) โดยเที�ยวบินที� TK 1844
23.40 น.     ถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล รอเปลี�ยนเที�ยวบินเพื�อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

16 เม.ย. 2565      (8)            
เดินทางกลับถึงประเทศไทย
01.45 น.     ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยเที�ยวบินที� TK 068
15.25 น.     นําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



Child 4-11 
with Bed

Child 4-6 
No Bed

TOUR FARE
ADULTS

No Air TKT
ADL / CHD

-29,000/
-21,750

Single 
Supplement

135,000.- 33,000.-09-16 เมษายน 2565

Period

121,500.-

108,000.- 33,000.-

33,000.-

33,000.-

Double 
Supplement

USED

กําหนดการเดินทาง

30 เม.ย. – 07 พ.ค. 2565 -29,000/
-21,750135,000.- 121,500.-

108,000.-

• ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ รวมค่าภาษี และสว่นเพิ�มของนํ�ามนัเชื�อเพลิง ณ วนัที� 1 มกราคม 2565

• ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบุ
• ค่าโรงแรมที�พกัตามที�ระบุในโปรแกรม หรอืเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพกัเป�นหอ้งแบบ Twin / Double

• ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหท่้านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ�นในแต่ละประเทศ
• ค่าทิปพนักงานขบัรถท่องเที�ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 € ต่อท่าน / วนั
• ค่าธรรมเนียมวซีา่กรซี (เชงเก้น)

• ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ ไอ จ ีประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสยีชวีติ /

อวยัวะ /สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิ�นเชงิจากอุบติัเหต ุสาํหรบัผูเ้อาประกันภัยอายุ 16-75 ป� จาํนวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื�อง
หลังจากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทั�งนี�ครอบคลมุถึงประกันสขุภาพที�ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจาํตัว

– หากมคีวามประสงค์จะเพิ�มความคุ้มครอง ในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระ
และเที�ยวบนิ กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสาร แนบท้ายใบจองทัวร์

• ค่ายกกระเป�าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ นํ�าหนักไมเ่กิน 23 กิโลกรมั สว่นกระเป�าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กิน
7 กิโลกรมั

ค่าทัวรร์วม

• ค่า PCR OR ANTIGEN TEST ในทกุกรณี
• ค่าใชจ้า่ยต่างๆเกี�ยวกับ Test & Go ตามที�รฐักําหนด
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3%

• ค่าทําหนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์และไกดท้์องถิ�น
• ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั �งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ
เครื�องดื�มที�สั �งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากที�ทางบรษัิทฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป�นกรณพีเิศษ เชน่
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านต้องมค่ีาใชจ้า่ยเพิ�ม

ค่าทัวรไ์มร่วม



เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆในโปรแกรมไมเ่อื�ออํานวยต่อบุคคลดัง
ต่อไปนี�ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูค้าดังต่อ
ไปนี�
1. เด็กที�มอีายุในระหวา่งแรกเกิดถึง 3 ขวบ
2. ผูส้งูอายุที�มคีวามจาํเป�นต้องใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ท้าหรอืเครื�องมอืต่างๆ

ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ดินทางที�บง่บอกการเป�นบุคคลไรค้วามสามารถ

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมร่บัจองทัวร์
(Cannot make your reservation)

 

ในการเดินทางเป�นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน
หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาํระค่าใชจ้า่ยสว่นต่างที�
สายการบนิเรยีกเก็บ และการจดัที�นั �งของกรุป๊ เป�นไปโดยสายการบนิ
เป�นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้และในกรณี
ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบรษัิทฯ ได้ดําเนินการออกตั�วเครื�องบนิไป
แล้ว ผูเ้ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น
และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หน้า
ที�ฯ เพื�อยนืยนัในกรณทีี�ตั�วเครื�องบนิสามารถทํา REFUND ได้หรอืไม่
ก่อนที�ท่านจะชาํระเงินค่าทัวรส์ว่นที�เหลือ

ดแูลท่านด้วยขั�นตอนที �ง่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพ�ือเป�นการยนืยนัการเดินทางของท่าน
 กรุณาจองทัวรแ์ละ ชาํระเงินมดัจาํล่วงหน้า 65,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน�ึงท่าน ภายใน 3 วนั
นับจากวนัที�จอง ซ�ึงเงินมดัจาํดังกล่าวจะเป�นการยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาชาํระค่าทัวร์
สว่นที�เหลือ ล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่าํระเงินสว่นที�เหลือตามวนัที�กําหนด
ทางบร ิษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่เีง�ือนไข

ตั�วเครื�องบนิ (Air Ticket)

หากท่านประสงค์จะขอเปลี�ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําได้
ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจรงิ 45 วนั โดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย และ
60 วนัก่อนการเดินทางในชว่งเทศกาลหรอื HIGH SEASON

= เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาล
ครสิต์มาส และเทศกาลป�ใหม ่(24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.)

คิดตามอัตราที�ทางสายการบนิปรบัค่า
ธรรมเนียม ณ วนัที� 1 มกราคม 2565

การเปลี�ยนแปลงของสายการบนิใน
ภายหลัง ถือเป�นค่าทัวรส์ว่นเพิ�มที�ทา
งบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บ
ตามความเป�นจรงิ ณ วนัที�ออกตั�ว

การจองทัวร์
(How to make your reservation)

เงื�อนไขการจองทัวร์

การขอเปลี�ยนแปลงวนัเดินทาง 

(Revision Fees)

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและ
ค่าธรรมเนียมนํ�ามันเชื�อเพลิง

ของสายการบิน
(INSURANCE AND FUEL

SURCHARGE / TAX YQ)



● ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน  ●

**คืนเงินมัดจาํ**

(หักค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายไปแล้ว)

● ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ●

(**คืนเงินมดัจาํ 40 %**)

● ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ●

(**ไม่คืนเงินค่าทัวร์**)

• การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที�ยว หากผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวมีค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายจริง
เพื� อการเตรียมการจัดนําเที�ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที�ต้องจ่าย ทั�งนี�ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจนําเที�ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที�ยวทราบ ดังต่อไปนี�
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
2. ค่ามัดจาํของบัตรโดยสารเครื�องบิน
3. ค่าใช้จ่ายที�จาํเป�นอื� น

• ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวตามวรรคหนึ�ง สูงกว่าเงินค่าบริการที�ได้ชาํระไว้
ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวจะเรียกจากนักท่องเที�ยวไม่ได้

หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทน
ได้ โดยสามารถยื�นขอวีซ่าได้ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ�มคือค่าวีซ่า

และค่าเปลี�ยนชื�อตั�วเท่านั�น และต้องไม่อยู่ในเงื�อนไขของตั�วที� 
NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

• หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื� องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ�งในคณะของท่านไม่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป�นการพิจารณาของสถานทูต ซึ�งการ
ยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั�งหมด ให้ถือเป�นการยกเลิกตามเงื� อนไขของวัน
เวลาที�ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที�ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจาก
ทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านยื�นขอวีซ่าแบบเดี�ยว ซึ�งจะรู ้ผลเร็วกว่าการยื�นขอวีซ่า
แบบกรุ ๊ป

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทาง ตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยที�
จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลง
การท่องเที�ยว รวมทั�งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที�เกิดเหตุจาํเป�นสุดวิสัยดังนี�
การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ
และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง
อันเนื� องจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืน
เงินค่าทัวร์ที�ท่านชาํระมาแล้ว

การยกเลิกการจองทัวร์ 
(CANCELLATION CHARGE)

 

หลักเกณฑ์ที�นํามาใช้นี� เป�นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที�ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
โดยประกาศใช้นับตั�งแต่วันที� 15 มิถุนายน 2553 เป�นต้นไป



*** กระบวนการอนุมัติวีซ่าใช้เวลาประมาณ 7-14วันทําการ 
ทั�งนี�ขึ�นอยู่กับจํานวนผู้ขอวีซ่าในช่วงเวลานั�น***

 
1.  รปูถ่ายส ีหนา้ตรง จาํนวน 1 ใบ (ขนาด 1 นิ�ว หรอื 2 นิ�ว) ติดในใบสมคัร
2. หนังสอืเดนิทาง (Passport) (พรอ้มสาํเนาหนา้ที�มรีปูถ่าย 1 ชุด) มอีายุเหลือหลังวนัที�จะเดนิทางกลับ 3 เดอืน
    เป�นอยา่งตํ�าและมหีน้าวา่งติดกัน 2 หนา้ หากมหีนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าใหย้ื�นดว้ย
3. สาํหรบัเดก็ใหย้ื�นสติูบตัร (ภาษาอังกฤษ) ประกอบใบสมคัร สว่นผูที้�เดนิทางกับคู่สมรส ใหย้ื�นใบทะเบยีนสมรส
    (ภาษาอังกฤษ) เพิ�มมาดว้ย สาํหรบัผูข้อวซีา่ที�ไมไ่ดถื้อหนงัสอืเดนิทางของราชอาณาจกัรไทย ใหย้ื�นใบอนญุาต
    ทํางานในประเทศไทยที�มอีายุอยา่งตํ�า 2 ป�พรอ้มกับสญัญาการจา้งงาน, ใบอนญุาตใหม้ถิี�นที�อยูใ่นประเทศ และ
    วซีา่อนุญาตใหก้ลับเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย (Re-entry visa) (พรอ้มสาํเนา 1 ชุด)

4. หลักฐานการทํางานฉบบัจรงิ เชน่ จดหมายรบัรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษ) หรอืเอกสารอื�นในทํานอง
    เดยีวกัน หลักฐานการชาํระภาษีเงินไดถ้้ามธุีรกิจสว่นตัว ใหย้ื�นสาํเนาหนงัสอืจดทะเบยีนธุรกิจหรอืหนงัสอื
    จดทะเบยีนพาณิชย ์(ภาษาอังกฤษ) พรอ้มทั�งหลักฐานการชาํระภาษี (สาํเนาที�มกีารรบัรอง) ถ้าเป�นนกัเรยีน/

    นักศึกษา ใหย้ื�นจดหมายรบัรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. หลักฐานการเงินยอ้นหลัง 6 เดอืน เชน่ สมุดบญัชเีงินฝากพรอ้มสาํเนา, bank statement, หรอืเอกสารอื�น
    ในทํานองเดยีวกัน กรณไีปติดต่อธุรกิจต้องแสดงหลักฐานการเงินทั�งสว่นตัวและของบรษัิท
6. วซีา่ประเภทท่องเที�ยวต้องสามารถสาํแดงไดว้า่มเีงินค่าใชจ้า่ยสว่นตัวมูลค่าเท่ากับ 50 € ต่อวนั ตลอดเวลาที�
    อยูใ่นประเทศกลุ่มเชงเก็น
7. ผูข้อวซีา่ที�อายุตํ�ากวา่ 20 ป�ต้องมหีนังสอืยนิยอมจากบดิาและมารดา ใหส้มคัรวซีา่ และเดนิทางระบุวนัที�อยา่ง
    ถกูต้องออกโดยเขตท้องที� ตามทะเบยีนบา้นของเดก็ แปลเป�นภาษาอังกฤษ และนาํไปประทับตรารบัรองจาก
    กรมการกงสลุ ถนนแจง้วฒันะ
8. เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง หรอื สมัพนัธกั์บการเดนิทาง
    ***สถานทตูฯ อาจขอเอกสารอื�นเพิ�มเติม หรอืนดัสมัภาษณต์ามความจาํเป�น ***

    ***ผูถื้อหนงัสอืเดนิทางราชการหรอืทตูของราชอาณาจกัรไทยจาํเป�นต้องมวีซีา่ และต้องยื�นจดหมายนาํจาก
    กระทรวงต่างประเทศ พรอ้มกับเอกสารขอ้ 1,2, 3, 4, 7, 8, ***

เอกสารประกอบการขอวีซ่า




