
 
 

กรีซ เกาะสวรรค์ แดนหรรษา 8 วนั 
09 เม.ย. 2565  (1) กรุงเทพฯ – กรุงอิสตนับูล (ตุรกี) 
21.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S สายการบิน Turkish Airlines เจา้หนา้ท่ีให้การตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
23.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงอิสตนับูล (สาธารณรัฐตุรกี) โดยเท่ียวบินท่ี TK 069 
 

10 เม.ย. 2565  (2) กรุงอิสตนับูล (ตุรกี) – กรุงเอเธนส์ (สาธารณรัฐกรีซ) 

05.10 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล รอเปล่ียนเที่ยวบินเพื่อเดินทางสู่ประเทศกรีซ 
07.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยเท่ียวบินท่ี TK 1845 
08.45 น.  ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ จากนั้น

เดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศเขา้สู่ตวัเมืองเอเธนส์ น าชม Panathenaic Olympic Stadium ซ่ึงไดส้ร้างขึ้นเม่ือปี 1896 ซ่ึงเป็น
สถานท่ีจดัโอลิมปิคเกมส์เป็นคร้ังแรกในยคุโมเดิร์นของกรีซ แลว้ไปชมโบราณสถาน Temple of the Olympian Zeus เดิม
วิหารเทพเจา้ซุส มีเสาค ้ายนัแบบโครินเธียนทั้งหมด 104 ตน้ซ่ึงปัจจุบนัหลงเหลือให้เห็นเพียง 15 ตน้เท่านั้น ภายในวิหารเคยมี
รูปป้ันของเทพเจา้ซุสสร้างดว้ยงาชา้งและทองค าขนาดยกัษป์ระทบัอยู ่ วิหารแห่งน้ีตั้งอยูติ่ดกบัซุม้ประตูเฮเดรียน (Hadrian’s 
Arch) ซ่ึงเป็นแนวแบ่งแยกพ้ืนท่ีเขตเมืองเก่าออกจากเมืองใหม่ เขา้สู่ ซินตกัมาสแควร์ (Syntagma Square หรือ Constitution 
Square) เพื่อมาท่ีดูการเปล่ียนเวรทหารบริเวณหนา้อาคารรัฐสภา ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่พลาด ชุดท่ีทหาร
ใส่เป็นชุดทหารกรีกโบราณซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยชุดของชายชาวสกอตแลนดค์ือใส่เป็นกระโปรง และรองเทา้จะมีลกัษณะพิเศษ
คือมีพู่ติดอยูท่ี่ปลายเทา้ และจุดเดน่ั้นอยูท่ี่ท่วงท่าการเดินของทหารท่ีไม่ซ ้าแบบใคร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรมแลว้ตามอธัยาศยั จากนั้นใหท้่านไดมี้เวลาเดินเท่ียวชมเมือง หรือ ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดช์ั้นน ายา่น

จตัุรัสซินตกัมา ตามอธัยาศยั 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Athenaeum Intercontinental Hotel ***** 
 

11 เม.ย. 2565  (3) กรุงเอเธนส์ – Sea Jet high speed cruise – มิโคนอส - ยา่น Old Town – ลิตเติ้ล เวนิส – Windmills 
06.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือ Piraeus เพื่อเดินทางสู่เกาะมิโคนอส 
07.00 น.  ออกเดินทางสู่เกาะมิโคนอสดว้ยเรือ SEAJETS CHAMPION JET 1 เรือโดยสารขนาดใหญ่สามารถบรรจุผูโ้ดยสายไดถึ้ง 

1,000 คนภายในมีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.35 ชัว่โมง ระหว่างทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพของ
ทะเลเอเจียน และความสวยงามของหมู่เกาะต่าง ๆ 



 
 

09.35 น.  เดินทางถึงเกาะมิโคนอส (Mykonos) หน่ึงในสถานท่ีท่องเที่ยวยอดนิยมของกรีซ เป็นหน่ึงในหมู่เกาะไซคลาดิส (Cyclades) 
ในเขตทะเลอีเจียน เป็นสถานท่ีท่ีเหล่าชนชั้นสูงทัว่โลกต่างนิยมล่องเรือยอร์ชมาพกัผอ่นตากอากาศ ตลอดจนนางแบบดารา
ฮอลลีวูด เกาะมิโคนอสแห่งน้ีเป็นเกาะท่ีมีความงามเหนือจินตนาการโดย เตม็ไปดว้ยร้านขายของพ้ืนเมือง และแหล่งเริงรมย์
อนัหรูหราของอ่าวรูปก่ึงวงกลม บา้นรูปทรงกอ้นน ้าตาล กงัหนัลมทาดว้ยสีขาวดูสะอาดตา บา้นริมทะเลแบบอเีจียนดั้งเดิมท่ี
ไม่มีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน นบัว่าเป็นเอกลกัษณ์ของเกาะมิโคนอสอยา่งแทจ้ริง รถรอรับคณะแลว้เขา้สู่ยา่น     
มิโคนอสทาวน์ หรือ โชรา CHORA หรือ โฮรา HORA เมืองหลวงของเกาะมิโคนอส โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่ริเวณหนา้อ่าว
ใกลก้บัท่าเรือ เป็นจุดรับ-ส่ง นกัท่องเท่ียวไปตามจดุต่าง ๆ มีเรือประมงมากมายจอดเทียบท่าเรียงรายอยา่งสวยงาม เป็นเมืองท่ี
ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ลิตเติล้ เวนิส” มีความโดดเด่นและงดงาม อีกทั้งยงัไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีมี
ความสวยงามและโรแมนติคท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก น าชมความงดงามของเหล่าอาคารบา้นเรือนท่ีถูกแต่งแตม้ดว้ยสีขาวตดั
กบัประตู หนา้ต่างสีฟ้าเขม้ ประดบัระเบียงดว้ยกระถางดอกไมสี้สันสดใส ช่วยเพ่ิมสีสันให้เมืองสีขาวแห่งน้ีมีชีวิตชีวามาก    
ขึ้นอีกดว้ย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเท่ียวชมเสน่ห์ของเกาะมิโคนอสแห่งน้ี ถ่ายภาพกบักงัหนัลมแห่งมิโคนอส MYKONOS WINDMILLS ซ่ึงเป็น

สัญลกัษณ์แห่งความงามของเกาะเป็นกงัหนัลมโบราณท่ีตั้งรับลมทะเล ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 16 โดยสถาปัตยกรรมท่ี
มีลกัษณะท่ีคลา้ยกนั คือ มีอาคารรูปร่างกลมสีขาว และหลงัคาแหลม โดยกงัหนัถูกใชใ้นการผลิตแป้งขา้วสาลี และไดท้  าการ
หยดุการผลิตในช่วงกลางศตวรรษท่ี 20 ปัจจุบนัเป็นอีกหน่ึงจดุทอ่งเท่ียวท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดในทะเลอีเจียน อิสระใหท้่าน
ไดเ้ดินเท่ียวชอ้ปป้ิงท่ีตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่มีบรรยากาศและกล่ินอายท่ีมีความเป็นเมดิเตอร์เรเนียน ต่ืนตาไปกบัร้าน
ขายของท่ีระลึก ร้านเส้ือผา้ หอศิลป์ ร้านอาหาร และคาเฟ่ เลก็ ๆ ท่ีน่ารัก บาร์อนัทนัสมยัมากมาย หรือพกัผอ่นแบบชาวกรีก 
จิบกาแฟรสเขม้ ๆ กบัเคก้วาฟเฟิลท่ีส่งกล่ินหอมกรุ่น อิสระให้ท่านไดพ้กัผอ่นอิริยาบถไดต้ามอธัยาศยั 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Hotel Myconian Korali Relais & Châteaux ***** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

12 เม.ย. 2565  (4) มิโคนอส – Sea Jet high speed cruise – เกาะซานโตรินี - หมู่บา้นเอีย 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
09.50 น.  ออกเดินทางสู่เกาะซานโตรินี ดว้ยเรือ SEAJETS CHAMPION JET 1  
11.30 น.  เดินทางถึง เกาะซานโตริน่ี SANTORINI ISLAND เกาะท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน เพราะโลกช่ืน

ชมในทิวทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งน้ีตั้งอยูท่างใตสุ้ดของ หมู่เกาะไคคลาดิส CYCLADES ISLAND ใน
แถบ ทะเลเอเจียนเกาะแห่งน้ีมีขนาดเลก็โดยมีความยาวเพียง 18 กิโลเมตร มีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นอนัดบั 1 ในหมู่เกาะไคคลาดิส 
มีชาวกรีกอาศยัอยูบ่นเกาะไม่ถึงสองหม่ืนคน แต่เกาะเตม็ไปดว้ยความโรแมนติกดว้ยกลุ่มบา้นเรือนทรงกระบอกสีขาว
สะอาดตา มียอดโบสถท์รงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน ้าต่างงดงามดัง่ภาพวาดในโปสการ์ด 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 

น าท่านเดินทางสู่หมูบ่า้นเอีย ความงดงามของหมูบ่า้นโดดเด่นสะดุดตาถึงขนาดท่ีศิลปินหลายคนน ามาเป็นแบบวาดรูปกนั
เลยทีเดียว อิสระท่านเดินชมส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นเอียนัน่ก็คือสถาปัตยกรรมสไตลไ์คคลาดิสอนัโดดเด่น ท่ีมีรูป 
ทรงเหมือนบา้นชาวกรีกสมยัเก่าในนิยาย ซ่ึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวทัว่โลกต่างเดินทางไปสัมผสักบัความงดงามน้ี
โดยเฉพาะการไดอ้อกไปเดินส ารวจตามตรอกซอกซอยเลก็ ๆ ชมความน่ารักน่าชงัของตวัอาคารบา้นเรือน ร้านคา้ และโบสถ ์
ซ่ึงทั้งหมดจะสร้างดว้ยอิฐทาสีขาวโพลน ตดักบัทอ้งฟ้าสีคราม ดอกไมน้านาพนัธ์ุสีสันสวยงามช่างดูสดใสเหลือเกิน แถมยงั
ตั้งลดหลัน่กนัตามหนา้ผาสูงชนั ย่ิงเพ่ิมความน่ามองให้กบัหมู่บา้นเอียย่ิงขึ้นไปอีก โปรแกรมท่ีไม่ควรพลาดเด็ดขาดนั้นก็คือ
สัมผสับรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของการชมพระอาทิตยต์กดินท่ีหมูบ่า้นเอีย เป็นจุดชมพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยท่ีสุดของ
เกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตยสี์แสด สาดแสงอ่อนอมส้มบริเวณปลายทอ้งฟ้าสีฟ้าครามมองไกลสุดสายตา ช่างเป็นภาพ
งดงามเหนือค าบรรยายท่ีธรรมชาติไดบ้รรจงสร้างไว ้ 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Andronis Luxury Suites ***** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

13 เม.ย. 2565  (5) เกาะซานโตรินี – ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ - ฟิร่า – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ - ไวน์เทสติ้ง 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ Santorini Volcano ท่ีสวยงามแปลกตา ซ่ึงเกิดจากการระเบิดตวัของภูเขาไฟระเบิดและ
การยบุตวัของเกาะ โดยเรือจะน าท่านานสู่บริเวณบ่อน ้าพุร้อน เพ่ือใหท้่านไดสั้มผสัความงามของน ้าทะเลสีฟ้าสดเหลือบ
ทองแดงแปลกตา ใหท้่านลงไปว่ายน ้าในบ่อน ้าพุร้อน อีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีหาไดย้าก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่าน แวะชิมไวน์ท่ี Santo Winery ท่ีน่ีมีไวน์ให้ท่านไดเ้ลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่แพง แถมรสชาตินุ่มล้ินท่ีไม่ควรพลาด
ล้ิมลอง และซ้ือกลบัเป็นของฝาก  
น าท่านชม เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตริน่ี ซ่ึงออกเสียงไดอ้ีกอย่างว่าธีรา (Thira) นัง่เคเบิล้คาร์ชมวิวของเกาะซาน
โตรินี แบบมุมสูง และให้ท่านไดสั้มผสัประสบการณ์สนุกๆ ดว้ยการนัง่ลา (Donky) หรือ ขี่ลา อนัเป็นพาหนะท่ีโดง่ดงั และ
เก่าแก่ของชาวกรีก 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Andronis Luxury Suites ***** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

14 เม.ย. 2565  (6) เกาะซานโตรินี – บินกลบัสู่กรุงเอเธนส์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
11.00 น. อ าลาเกาะซานโตรินี รถรอรับแลว้เดินทางสู่สนามบิน 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดยสายการบิน Aegean Airlines เที่ยวบินท่ี A3359 



 
 

15.40 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเอเธนส์ รถรอรับท่านแลว้เดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม 
19.00 น.  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Athenaeum Intercontinental Hotel ***** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

15 เม.ย. 2565  (7) อะโครโพลิส – วิหารแพนธีออน – ยา่นปลากา้ - เดินทางกลบั 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม อะโครโพลิส (Acropolis) โบราณสถานอนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีซ่ึงตั้งอยูบ่นภูเขาสูง เช่ือ
กนัว่าบนเนินเขาแห่งน้ีเป็นท่ีสถิตของเทพีอธีนา ซ่ึงต่อมาองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ไดป้ระกาศให้เป็นมรดกโลกดา้น
วฒันธรรม ในปี ค.ศ.1987  น าชม วิหารพาร์เธนอน (Parthenon) วิหารศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหลงั รายลอ้มดว้ยเสา
หินแบบดอริคซ่ึงไดรั้บการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมช้ินเอกของโลก สร้างขึ้นในโลกยคุคลาสสิคหรือยคุทองของกรีซ 
ช่วงประมาณ 450-300 ปีก่อนคริสตกาล และทัว่โลกต่างยอมรับกนัว่าเป็นวิหารแบบดอริคท่ีใหญ่ และสมบูรณ์แบบท่ีสุดใน
โลกศิลปะของกรีซ ผา่นชมสถานท่ีส าคญัในสภาพซากปรักหกัพงัต่างๆ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความย่ิงใหญ่ของชุมชนในอดีต
พิพิธภณัฑอ์ะโครโพลิส (Acropolis Museum) รวบรวมส่ิงของมีค่ามากมาย  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นท่านเดินทางสู่ยา่นเก่าแก่ บริเวณเชิงเขาท่ีเรียกว่า พลากา้ (Plaka) แหล่งรวมนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลก ถนน
หนทางตรอกซอกซอยเตม็ไปดว้ย ร้านคา้ บาร์ภตัตาคาร คึกคกั พลุกพล่านไปดว้ยผูค้น ทั้งกลางวนัและยามค ่าคืน ถนนคนเดิน
ท่ีเป็นระเบียบสวยงาม แลว้น าท่านไปชอ้ปป้ิง McArthurGlen Designer Outlet Athens ร้านคา้แบรนด ์worldwide กว่า 100 
ร้านคา้ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหา และท่านสามารถขอรับคืนภาษีนกัท่องเท่ียวได ้

22.10 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงอิสตนับูล (สาธารณรัฐตุรกี) โดยเท่ียวบินท่ี TK 1844 
23.40 น. ถึงสนามบินกรุงอิสตนับูล รอเปล่ียนเท่ียวบินเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
 

16 เม.ย. 2565  (8) เดินทางกลบัถึงประเทศไทย 

01.45 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 068 
15.25 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

14-21 พฤษภาคม 2565 
(วันวิสาขบูชา) 

135,000.- 121,500.- 108,000.- 33,000.- 33,000.- -29,000/-21,750 

28 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2565 145,000.- 130,500.- 116,000.- 35,000.- 35,000.- -29,000/-21,750 

09 – 16 กรกฎาม 2565 145,000.- 130,500.- 116,000.- 35,000.- 35,000.- -29,000/-21,750 



 
 

(วันเข้าพรรษา) 

23-30 กรกฎาคม 2565 145,000.- 130,500.- 116,000.- 35,000.- 35,000.- -29,000/-21,750 

06-13 สิงหาคม 2565 
(วันแม่แห่งชาต)ิ 

145,000.- 130,500.- 116,000.- 35,000.- 35,000.- -29,000/-21,750 

08-15 ตลุาคม 2565 135,000.- 121,500.- 108,000.- 33,000.- 33,000.- -29,000/-21,750 

22-29 ตลุาคม 2565 135,000.- 121,500.- 108,000.- 33,000.- 33,000.- -29,000/-21,750 
 

ค่าทวัร์รวม : 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 
• ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
• ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบใุนโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double 
• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
• ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอตัรา 2 € ต่อท่าน / วนั 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรีซ (เชงเกน้) 
• ค่าประกนัการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต / อวยัวะ /สายตาหรือ

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล
ในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนั
สุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความคุม้ครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสัมภาระและเท่ียวบิน 
กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสาร แนบทา้ยใบจองทวัร์ 

• ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 

o ค่า PCR OR ANTIGEN TEST ในทุกกรณี 
o ค่าใชจ้่ายต่างๆเก่ียวกบั Test & Go ตามท่ีรัฐก าหนด 
o ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
o ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถ่ิน 
o ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ัง

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล
เพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 



 
 

 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
  กรุณาจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าล่วงหนา้ 65,000 บาทต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการ
ยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 
ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอ้ืออ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปน้ี 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ 
2. ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
▪ ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั   **คืนเงินมดัจ า** (หกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายไปแลว้) 
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั **คืนเงินมดัจ า 40%** 
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง  **ไม่คนืเงินค่าทวัร์** 
▪ การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นกัท่องเท่ียว หากผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงเพ่ือการเตรียมการจดัน าเท่ียว ให้น ามา

หกัจากเงินค่าบริการท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลกัฐานให้นกัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปน้ี 
1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และค่าด าเนินการ 
2. ค่ามดัจ า หรือ ค่า cancellation charge ของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
3. ค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นอื่น 

▪ ในกรณีค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวตามวรรคหน่ึง สูงกว่าเงินค่าบริการท่ีไดช้ าระไวผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวจะเรียกจาก
นกัท่องเท่ียวไม่ได ้

▪ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ จะคิดคา่ใชจ้่ายเพ่ิมคือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เท่านั้น และตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 

▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่า ไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตาม
เง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั
ขอแนะน าใหท้่านยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 



 
 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 
15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัยดงัน้ี การ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ และทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่
คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 

 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 45 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย และ 60 วนัก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต ์(5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลคริสตม์าส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 
ธ.ค.) 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่าง
ท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และใน
กรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่
ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิม
ท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีา 
*** กระบวนการอนุมติัวีซ่าใชเ้วลาประมาณ 7-14วนัท าการ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัจ านวนผูข้อวีซ่าในช่วงเวลานั้น*** 

1. รูปถ่ายสี หนา้ตรง จ านวน 1 ใบ (ขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว) ติดในใบสมคัร 
2. หนงัสือเดินทาง (Passport) (พร้อมส าเนาหนา้ท่ีมีรูปถ่าย 1 ชุด) มีอายเุหลือหลงัวนัท่ีจะเดินทางกลบั 3 เดือนเป็นอยา่งต ่าและมีหนา้ว่าง

ติดกนั 2 หนา้ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าให้ยื่นดว้ย 
3. ส าหรับเด็กให้ยื่นสูติบตัร (ภาษาองักฤษ) ประกอบใบสมคัร ส่วนผูท่ี้เดินทางกบัคู่สมรส ให้ยืน่ใบทะเบียนสมรส (ภาษาองักฤษ) เพ่ิม

มาดว้ย ส าหรับผูข้อวีซ่าท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของราชอาณาจกัรไทย ให้ยื่นใบอนุญาตท างานในประเทศไทยท่ีมีอายอุยา่งต ่า 2 ปี
พร้อมกบัสัญญาการจา้งงาน, ใบอนุญาตให้มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ และวีซ่าอนุญาตให้กลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรไทย (Re-entry visa) 
(พร้อมส าเนา 1 ชุด) 



 
 

4. หลกัฐานการท างานฉบบัจริง เช่น จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ) หรือเอกสารอื่นในท านองเดียวกนั หลกัฐานการช าระ
ภาษีเงินไดถ้า้มีธุรกิจส่วนตวั ให้ยื่นส าเนาหนงัสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนงัสือจดทะเบียนพาณิชย ์ (ภาษาองักฤษ) พร้อมทั้ง
หลกัฐานการช าระภาษี(ส าเนาท่ีมีการรับรอง) ถา้เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) 

5. หลกัฐานการเงินยอ้นหลงั 6 เดือน เช่น สมุดบญัชีเงินฝากพร้อมส าเนา, bank statement, หรือเอกสารอื่นในท านองเดียวกนั กรณีไป
ติดต่อธุรกิจตอ้งแสดงหลกัฐานการเงินทั้งส่วนตวัและของบริษทั 

6. วีซ่าประเภทท่องเที่ยวตอ้งสามารถส าแดงไดว่้ามีเงินค่าใชจ้่ายส่วนตวัมูลค่าเท่ากบั 50 € ต่อวนั ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นประเทศกลุ่มเชงเก็น 
7. ผูข้อวีซ่าท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปีตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดาและมารดา ให้สมคัรวีซ่า และเดินทางระบุวนัท่ีอยา่งถูกตอ้งออกโดยเขต

ทอ้งท่ี ตามทะเบียนบา้นของเด็ก แปลเป็นภาษาองักฤษ และน าไปประทบัตรารับรองจากกรมการกงสุล ถนนแจง้วฒันะ 
8. เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ สัมพนัธ์กบัการเดินทาง 

***สถานทูตฯ อาจขอเอกสารอ่ืนเพ่ิมเติม หรือนดัสัมภาษณ์ตามความจ าเป็น *** 
***ผูถื้อหนงัสือเดินทางราชการหรือทูตของราชอาณาจกัรไทยจ าเป็นตอ้งมีวีซ่า และตอ้งยืน่จดหมายน าจากกระทรวงต่างประเทศ 
พร้อมกบัเอกสารขอ้ 1,2, 3, 4, 7, 8, *** 

 
 
 
 
 
 


