กรีซ เกาะสวรรค์ แดนหรรษา 8 วัน
09 เม.ย. 2565 (1)
กรุ งเทพฯ – กรุ งอิสตันบูล (ตุรกี)
21.30 น.
พร้อมคณะที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S สายการบิน Turkish Airlines เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและ
อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.00 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินกรุ งอิสตันบูล (สาธารณรัฐตุรกี) โดยเที่ยวบินที่ TK 069
10 เม.ย. 2565 (2)
กรุ งอิสตันบูล (ตุรกี) – กรุ งเอเธนส์ (สาธารณรัฐกรี ซ)
05.10 น.
เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล รอเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางสู่ประเทศกรี ซ
07.20 น.
ออกเดินทางสู่กรุ งเอเธนส์ ประเทศกรี ซ โดยเที่ยวบินที่ TK 1845
08.45 น.
ถึงสนามบินกรุ งเอเธนส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้น
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตวั เมืองเอเธนส์ นาชม Panathenaic Olympic Stadium ซึ่งได้สร้างขึ้นเมื่อปี 1896 ซึ่งเป็ น
สถานที่จดั โอลิมปิ คเกมส์เป็ นครั้งแรกในยุคโมเดิร์นของกรี ซ แล้วไปชมโบราณสถาน Temple of the Olympian Zeus เดิม
วิหารเทพเจ้าซุส มีเสาค้ ายันแบบโคริ นเธียนทั้งหมด 104 ต้นซึ่งปัจจุบนั หลงเหลือให้เห็นเพียง 15 ต้นเท่านั้น ภายในวิหารเคยมี
รู ปปั้นของเทพเจ้าซุสสร้างด้วยงาช้างและทองคาขนาดยักษ์ประทับอยู่ วิหารแห่งนี้ต้งั อยูต่ ิดกับซุม้ ประตูเฮเดรี ยน (Hadrian’s
Arch) ซึ่งเป็ นแนวแบ่งแยกพื้นที่เขตเมืองเก่าออกจากเมืองใหม่ เข้าสู่ ซินตักมาสแควร์ (Syntagma Square หรื อ Constitution
Square) เพื่อมาที่ดูการเปลี่ยนเวรทหารบริ เวณหน้าอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็ นสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่พลาด ชุดที่ทหาร
ใส่เป็ นชุดทหารกรี กโบราณซึ่งมีลกั ษณะคล้ายชุดของชายชาวสกอตแลนด์คือใส่เป็ นกระโปรง และรองเท้าจะมีลกั ษณะพิเศษ
คือมีพู่ติดอยูท่ ี่ปลายเท้า และจุดเด่น้ นั อยูท่ ี่ท่วงท่าการเดินของทหารที่ไม่ซ้ าแบบใคร
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเข้าที่พกั โรงแรมแล้วตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเมือง หรื อ ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ช้ นั นาย่าน
จัตุรัสซินตักมา ตามอัธยาศัย
18.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Athenaeum Intercontinental Hotel *****
11 เม.ย. 2565 (3)
กรุ งเอเธนส์ – Sea Jet high speed cruise – มิโคนอส - ย่าน Old Town – ลิตเติ้ล เวนิส – Windmills
06.00 น.
ออกเดินทางสู่ท่าเรื อ Piraeus เพื่อเดินทางสู่เกาะมิโคนอส
07.00 น.
ออกเดินทางสู่เกาะมิโคนอสด้วยเรื อ SEAJETS CHAMPION JET 1 เรื อโดยสารขนาดใหญ่สามารถบรรจุผโู ้ ดยสายได้ถึง
1,000 คนภายในมีจาหน่ายอาหารและเครื่ องใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.35 ชัว่ โมง ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของ
ทะเลเอเจียน และความสวยงามของหมู่เกาะต่าง ๆ

09.35 น.

12.00 น.

18.00 น.

เดินทางถึงเกาะมิโคนอส (Mykonos) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกรี ซ เป็ นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิส (Cyclades)
ในเขตทะเลอีเจียน เป็ นสถานที่ที่เหล่าชนชั้นสู งทัว่ โลกต่างนิยมล่องเรื อยอร์ชมาพักผ่อนตากอากาศ ตลอดจนนางแบบดารา
ฮอลลีวูด เกาะมิโคนอสแห่งนี้เป็ นเกาะที่มีความงามเหนือจินตนาการโดย เต็มไปด้วยร้านขายของพื้นเมือง และแหล่งเริ งรมย์
อันหรู หราของอ่าวรู ปกึ่งวงกลม บ้านรู ปทรงก้อนน้ าตาล กังหันลมทาด้วยสี ขาวดูสะอาดตา บ้านริ มทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมที่
ไม่มีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน นับว่าเป็ นเอกลักษณ์ของเกาะมิโคนอสอย่างแท้จริ ง รถรอรับคณะแล้วเข้าสู่ยา่ น
มิโคนอสทาวน์ หรื อ โชรา CHORA หรื อ โฮรา HORA เมืองหลวงของเกาะมิโคนอส โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูบ่ ริ เวณหน้าอ่าว
ใกล้กบั ท่าเรื อ เป็ นจุดรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวไปตามจุดต่าง ๆ มีเรื อประมงมากมายจอดเทียบท่าเรี ยงรายอย่างสวยงาม เป็ นเมืองที่
ได้รับการขนานนามว่าเป็ น “ลิตเติล้ เวนิส” มีความโดดเด่นและงดงาม อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็ นหนึ่งในสถานที่ที่มี
ความสวยงามและโรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นาชมความงดงามของเหล่าอาคารบ้านเรื อนที่ถูกแต่งแต้มด้วยสี ขาวตัด
กับประตู หน้าต่างสี ฟ้าเข้ม ประดับระเบียงด้วยกระถางดอกไม้สีสันสดใส ช่วยเพิม่ สี สันให้เมืองสี ขาวแห่งนี้มีชีวิตชีวามาก
ขึ้นอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมเสน่ห์ของเกาะมิโคนอสแห่งนี้ ถ่ายภาพกับกังหันลมแห่งมิโคนอส MYKONOS WINDMILLS ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์แห่งความงามของเกาะเป็ นกังหันลมโบราณที่ต้งั รับลมทะเล ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 โดยสถาปัตยกรรมที่
มีลกั ษณะที่คล้ายกัน คือ มีอาคารรู ปร่ างกลมสี ขาว และหลังคาแหลม โดยกังหันถูกใช้ในการผลิตแป้งข้าวสาลี และได้ทาการ
หยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ปัจจุบนั เป็ นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในทะเลอีเจียน อิสระให้ท่าน
ได้เดินเที่ยวช้อปปิ้ งที่ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่มีบรรยากาศและกลิ่นอายที่มีความเป็ นเมดิเตอร์เรเนียน ตื่นตาไปกับร้าน
ขายของที่ระลึก ร้านเสื้ อผ้า หอศิลป์ ร้านอาหาร และคาเฟ่ เล็ก ๆ ที่น่ารัก บาร์อนั ทันสมัยมากมาย หรื อพักผ่อนแบบชาวกรี ก
จิบกาแฟรสเข้ม ๆ กับเค้กวาฟเฟิ ลที่ส่งกลิ่นหอมกรุ่ น อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนอิริยาบถได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Hotel Myconian Korali Relais & Châteaux ***** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

12 เม.ย. 2565 (4)
มิโคนอส – Sea Jet high speed cruise – เกาะซานโตริ นี - หมู่บา้ นเอีย
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.50 น.
ออกเดินทางสู่เกาะซานโตริ นี ด้วยเรื อ SEAJETS CHAMPION JET 1
11.30 น.
เดินทางถึง เกาะซานโตริ นี่ SANTORINI ISLAND เกาะที่ได้รับการยกย่องให้เป็ น ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน เพราะโลกชื่น
ชมในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี้ต้งั อยูท่ างใต้สุดของ หมู่เกาะไคคลาดิส CYCLADES ISLAND ใน
แถบ ทะเลเอเจียนเกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 กิโลเมตร มีชื่อเสี ยงโด่งดังเป็ นอันดับ 1 ในหมู่เกาะไคคลาดิส
มีชาวกรี กอาศัยอยูบ่ นเกาะไม่ถึงสองหมื่นคน
แต่เกาะเต็มไปด้วยความโรแมนติกด้วยกลุ่มบ้านเรื อนทรงกระบอกสี ขาว
สะอาดตา มียอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสี ฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้ าต่างงดงามดัง่ ภาพวาดในโปสการ์ด
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

19.30 น.

นาท่านเดินทางสู่หมูบ่ า้ นเอีย ความงดงามของหมูบ่ า้ นโดดเด่นสะดุดตาถึงขนาดที่ศิลปิ นหลายคนนามาเป็ นแบบวาดรู ปกัน
เลยทีเดียว อิสระท่านเดินชมสิ่ งที่เป็ นเอกลักษณ์ของหมูบ่ า้ นเอียนัน่ ก็คือสถาปัตยกรรมสไตล์ไคคลาดิสอันโดดเด่น ที่มีรูป
ทรงเหมือนบ้านชาวกรี กสมัยเก่าในนิยาย
ซึ่งเป็ นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทัว่ โลกต่างเดินทางไปสัมผัสกับความงดงามนี้
โดยเฉพาะการได้ออกไปเดินสารวจตามตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ชมความน่ารักน่าชังของตัวอาคารบ้านเรื อน ร้านค้า และโบสถ์
ซึ่งทั้งหมดจะสร้างด้วยอิฐทาสี ขาวโพลน ตัดกับท้องฟ้าสี คราม ดอกไม้นานาพันธุ์สีสันสวยงามช่างดูสดใสเหลือเกิน แถมยัง
ตั้งลดหลัน่ กันตามหน้าผาสู งชัน ยิง่ เพิม่ ความน่ามองให้กบั หมู่บา้ นเอียยิง่ ขึ้นไปอีก โปรแกรมที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนั้นก็คือ
สัมผัสบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมูบ่ า้ นเอีย เป็ นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของ
เกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์สีแสด สาดแสงอ่อนอมส้มบริ เวณปลายท้องฟ้าสี ฟ้าครามมองไกลสุ ดสายตา ช่างเป็ นภาพ
งดงามเหนือคาบรรยายที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Andronis Luxury Suites ***** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

13 เม.ย. 2565 (5)
เกาะซานโตริ นี – ล่องเรื อในทะเลสาบภูเขาไฟ - ฟิ ร่ า – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ - ไวน์เทสติ้ง
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่าน ล่องเรื อในทะเลสาบภูเขาไฟ Santorini Volcano ที่สวยงามแปลกตา ซึ่งเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิดและ
การยุบตัวของเกาะ โดยเรื อจะนาท่านานสู่บริ เวณบ่อน้ าพุร้อน เพื่อให้ท่านได้สัมผัสความงามของน้ าทะเลสี ฟ้าสดเหลือบ
ทองแดงแปลกตา ให้ท่านลงไปว่ายน้ าในบ่อน้ าพุร้อน อีกหนึ่งประสบการณ์ที่หาได้ยาก
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน แวะชิมไวน์ที่ Santo Winery ที่นี่มีไวน์ให้ท่านได้เลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่แพง แถมรสชาตินุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลาด
ลิ้มลอง และซื้อกลับเป็ นของฝาก
นาท่านชม เมืองฟิ ร่ า (Fira) เมืองหลวงของซานโตริ นี่ ซึ่งออกเสี ยงได้อีกอย่างว่าธีรา (Thira) นัง่ เคเบิล้ คาร์ชมวิวของเกาะซาน
โตริ นี แบบมุมสู ง และให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สนุกๆ ด้วยการนัง่ ลา (Donky) หรื อ ขี่ลา อันเป็ นพาหนะที่โด่งดัง และ
เก่าแก่ของชาวกรี ก
19.30 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Andronis Luxury Suites ***** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
14 เม.ย. 2565
08.00 น.
11.00 น.
12.00 น.
14.55 น.

(6)
เกาะซานโตริ นี – บินกลับสู่กรุ งเอเธนส์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
อาลาเกาะซานโตริ นี รถรอรับแล้วเดินทางสู่สนามบิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่กรุ งเอเธนส์ โดยสายการบิน Aegean Airlines เที่ยวบินที่ A3359

15.40 น.
19.00 น.

เดินทางกลับถึงกรุ งเอเธนส์ รถรอรับท่านแล้วเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Athenaeum Intercontinental Hotel ***** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

15 เม.ย. 2565 (7)
อะโครโพลิส – วิหารแพนธีออน – ย่านปลาก้า - เดินทางกลับ
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเข้าชม อะโครโพลิส (Acropolis) โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีซ่ ึงตั้งอยูบ่ นภูเขาสู ง เชื่อ
กันว่าบนเนินเขาแห่งนี้เป็ นที่สถิตของเทพีอธีนา ซึ่งต่อมาองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกด้าน
วัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1987 นาชม วิหารพาร์ เธนอน (Parthenon) วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง รายล้อมด้วยเสา
หินแบบดอริ คซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็ นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก สร้างขึ้นในโลกยุคคลาสสิ คหรื อยุคทองของกรี ซ
ช่วงประมาณ 450-300 ปี ก่อนคริ สตกาล และทัว่ โลกต่างยอมรับกันว่าเป็ นวิหารแบบดอริ คที่ใหญ่ และสมบูรณ์แบบที่สุดใน
โลกศิลปะของกรี ซ ผ่านชมสถานที่สาคัญในสภาพซากปรักหักพังต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชุมชนในอดีต
พิพิธภัณฑ์อะโครโพลิส (Acropolis Museum) รวบรวมสิ่ งของมีค่ามากมาย
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นท่านเดินทางสู่ยา่ นเก่าแก่ บริ เวณเชิงเขาที่เรี ยกว่า พลาก้า (Plaka) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลก ถนน
หนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ภตั ตาคาร คึกคัก พลุกพล่านไปด้วยผูค้ น ทั้งกลางวันและยามค่าคืน ถนนคนเดิน
ที่เป็ นระเบียบสวยงาม แล้วนาท่านไปช้อปปิ้ ง McArthurGlen Designer Outlet Athens ร้านค้าแบรนด์ worldwide กว่า 100
ร้านค้าให้ท่านได้เลือกซื้อหา และท่านสามารถขอรับคืนภาษีนกั ท่องเที่ยวได้
22.10 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินกรุ งอิสตันบูล (สาธารณรัฐตุรกี) โดยเที่ยวบินที่ TK 1844
23.40 น.
ถึงสนามบินกรุ งอิสตันบูล รอเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
16 เม.ย. 2565 (8)
เดินทางกลับถึงประเทศไทย
01.45 น.
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 068
15.25 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
PERIOD
14-21 พฤษภาคม 2565
(วันวิสาขบูชา)
28 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2565
09 – 16 กรกฎาม 2565

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SGL

SGL
Supp

NO TKT
ADL / CHD

135,000.-

121,500.-

108,000.-

33,000.-

33,000.-

-29,000/-21,750

145,000.145,000.-

130,500.130,500.-

116,000.116,000.-

35,000.35,000.-

35,000.35,000.-

-29,000/-21,750
-29,000/-21,750

(วันเข้ าพรรษา)
23-30 กรกฎาคม 2565
06-13 สิงหาคม 2565
(วันแม่แห่ งชาติ)
08-15 ตุลาคม 2565
22-29 ตุลาคม 2565

145,000.-

130,500.-

116,000.-

35,000.-

35,000.-

-29,000/-21,750

145,000.-

130,500.-

116,000.-

35,000.-

35,000.-

-29,000/-21,750

135,000.135,000.-

121,500.121,500.-

108,000.108,000.-

33,000.33,000.-

33,000.33,000.-

-29,000/-21,750
-29,000/-21,750

ค่าทัวร์รวม :
•
•
•
•
•
•
•

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในโปรแกรม หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 € ต่อท่าน / วัน
ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรี ซ (เชงเก้น)
ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ ครองการสูญเสี ยชีวิต / อวัยวะ /สายตาหรื อ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล
ในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกัน
สุ ขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุม้ ครอง ในกรณี สัมภาระในการเดินทางสู ญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน
กรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทัวร์
• ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าทัวร์ไม่รวม :
o ค่า PCR OR ANTIGEN TEST ในทุกกรณี
o ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับ Test & Go ตามที่รัฐกาหนด
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
o ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
o ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิ่น
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่ง
พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จา่ ยเพิม่

การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุ ณาจองทัวร์และชาระเงินมัดจาล่วงหน้า 65,000 บาทต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการ
ยืนยันการจองของท่าน และกรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด
ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ
2. ผูส้ ู งอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วีลแชร์ , ไม้เท้า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
▪ ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
**คืนเงินมัดจา** (หักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว)
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
**คืนเงินมัดจา 40%**
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
**ไม่คนื เงินค่าทัวร์**
▪ การจ่ายค่าบริ การคืนให้แก่นกั ท่องเที่ยว หากผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งเพื่อการเตรี ยมการจัดนาเที่ยว ให้นามา
หักจากเงินค่าบริ การที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวแสดงหลักฐานให้นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และค่าดาเนินการ
2. ค่ามัดจา หรื อ ค่า cancellation charge ของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
3. ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นอื่น
▪ ในกรณี ค่าใช้จ่ายของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สู งกว่าเงินค่าบริ การที่ได้ชาระไว้ผปู ้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เท่านั้น และต้องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของตัว๋ ที่ NONCHANGE NAME & NON-REFUND
▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุ ผล
ใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตาม
เงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษทั
ขอแนะนาให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู ้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ ป

▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
15 วัน และขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยดังนี้ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ และทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่
คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริ ง 45 วัน โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และ 60 วันก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลคริ สต์มาส และเทศกาลปี ใหม่ (24 ธ.ค. – 31
ธ.ค.)
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
ที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้หรื อไม่
ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิ่ม
ที่ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
เอกสารประกอบการขอวีซ่า
*** กระบวนการอนุมตั ิวีซ่าใช้เวลาประมาณ 7-14วันทาการ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั จานวนผูข้ อวีซ่าในช่วงเวลานั้น***
1. รู ปถ่ายสี หน้าตรง จานวน 1 ใบ (ขนาด 1 นิ้ว หรื อ 2 นิ้ว) ติดในใบสมัคร
2. หนังสื อเดินทาง (Passport) (พร้อมสาเนาหน้าที่มีรูปถ่าย 1 ชุด) มีอายุเหลือหลังวันที่จะเดินทางกลับ 3 เดือนเป็ นอย่างต่าและมีหน้าว่าง
ติดกัน 2 หน้า หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่าให้ยื่นด้วย
3. สาหรับเด็กให้ยื่นสู ติบตั ร (ภาษาอังกฤษ) ประกอบใบสมัคร ส่วนผูท้ ี่เดินทางกับคู่สมรส ให้ยนื่ ใบทะเบียนสมรส (ภาษาอังกฤษ) เพิ่ม
มาด้วย สาหรับผูข้ อวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของราชอาณาจักรไทย ให้ยื่นใบอนุญาตทางานในประเทศไทยที่มีอายุอย่างต่า 2 ปี
พร้อมกับสัญญาการจ้างงาน, ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ และวีซ่าอนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry visa)
(พร้อมสาเนา 1 ชุด)

4. หลักฐานการทางานฉบับจริ ง เช่น จดหมายรับรองการทางาน (ภาษาอังกฤษ) หรื อเอกสารอื่นในทานองเดียวกัน หลักฐานการชาระ
ภาษีเงินได้ถา้ มีธุรกิจส่วนตัว ให้ยื่นสาเนาหนังสื อจดทะเบียนธุรกิจ หรื อหนังสื อจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้ง
หลักฐานการชาระภาษี(สาเนาที่มีการรับรอง) ถ้าเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมสาเนา, bank statement, หรื อเอกสารอื่นในทานองเดียวกัน กรณี ไป
ติดต่อธุรกิจต้องแสดงหลักฐานการเงินทั้งส่วนตัวและของบริ ษทั
6. วีซ่าประเภทท่องเที่ยวต้องสามารถสาแดงได้ว่ามีเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวมูลค่าเท่ากับ 50 € ต่อวัน ตลอดเวลาที่อยูใ่ นประเทศกลุ่มเชงเก็น
7. ผูข้ อวีซ่าที่อายุต่ากว่า 20 ปี ต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดาและมารดา ให้สมัครวีซ่า และเดินทางระบุวนั ที่อย่างถูกต้องออกโดยเขต
ท้องที่ ตามทะเบียนบ้านของเด็ก แปลเป็ นภาษาอังกฤษ และนาไปประทับตรารับรองจากกรมการกงสุ ล ถนนแจ้งวัฒนะ
8. เอกสารเพิม่ เติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อ สัมพันธ์กบั การเดินทาง
***สถานทูตฯ อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม หรื อนัดสัมภาษณ์ตามความจาเป็ น ***
***ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางราชการหรื อทูตของราชอาณาจักรไทยจาเป็ นต้องมีวีซ่า และต้องยืน่ จดหมายนาจากกระทรวงต่างประเทศ
พร้อมกับเอกสารข้อ 1,2, 3, 4, 7, 8, ***

