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ทอ่งแดนอารยะธรรม กรซี และดืม่ด า่กบับรรยากาศ 
โรแมนตกิของเกาะแสนสวย

 
Exclusive  

• ลอ่งเรอืชัน้ธรุกจิสูเ่กาะมโิคโนส และเกาะซานโตรนิ ี

• พเิศษ!! ลอ่งเรอืทอ้งถิน่สว่นตวัเฉพาะคณะ ชมภเูขาไฟกลางทะเล วา่ยน ้ากลางน ้าพรุอ้น 

• ลอ่งเรอืสว่นตวัคลองโครนิธ ์

• อาหารด ีพเิศษ!! รับประทานอาหารทะเลหลากหลายเมนู 

• แวะชมิไวนท์ี ่“วนิซานโต”   

• รับประทานอาหารค ่า พรอ้มชมพระอาทติยต์กดนิ ณ หมูบ่า้นเอยี  

• ทีพ่กัด ีพเิศษ!! พกัคา้งคนืบนเกาะซานโตรนิี ่“2 คนื” เกาะทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยและโรแมนตกิทีส่ดุอนัดับตน้ๆ   

   ของโลก  

• พเิศษ!! รวมทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ 

ก าหนดการเดนิทาง 

เมษายน 09– 17 เมษายน 2562 118,900.- 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา เวลาในการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-โดฮา BKK-DOH QR837 02.35-05.45+1 10.20 ชม. 

วนัทีส่อง โดฮา– กรงุเอเธนส ์ DOH-ATH QR203 08.05-13.05+1 01.25 ชม. 

วนัทแีปด 
ซานโตรนิี-่กรงุ

เอเธนส ์
JTR-ATH OA353 08.35-09.20 00.45 ชม. 

วนัทแีปด กรงุเอเธนส-์โดฮา 
ATH- 
DOH 

QR208 
00.55-05.30 01.30 ชม. 

วนัทีเ่กา้ โดฮา-กรงุเทพฯ 
DOH -
BKK 

QR832 
08.00-19.00+1 09.25 ชม. 

วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  

23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดนิทาง ณ เคาน์เตอร์

สายการบนิการต์า้ แอรเ์วย ์ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่8 แถว Q 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ-โดฮา-กรงุเอเธนส-์คลองโครนิธ-์ปลากา้  

02.35 น. “เหริฟ้าสูก่รงุโดฮา” โดยสายการบนิการต์า้ แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR837     

05.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา ฮาหมดั เมอืงโดฮา ประเทศการต์า้ เพือ่เปลีย่นเครือ่งบนิ 

07.05 น. “เหริฟ้าสูก่รงุเอเธนส"์ โดยสายการบนิการต์า้ แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR203     

13.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุเอเธนส ์น าทกุทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  

บา่ย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่)  

 จากนัน้น าท่านน าท่านเดนิทางสู่ คลองโครนิธ ์(77 กม.) เพื่อล่องเรือ ชม

ความมหัศจรรยข์องคลองนี้ทีใ่ชเ้วลาขดุถงึ 11 ปี ระหว่างปีค.ศ. 1882 -1893 

(ยกเวน้ช่วงเดือนมีนาคม เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสมส าหรับการ

ลอ่งเรอื) 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่ปลากา้(Plaka) อสิระใหท้่านไดช้ ้

อปป้ิง ย่านเมอืงเก่าทีม่สีสีันของเมอืงเอเธนส ์มรีา้นคา้มากมายทัง้สนิคา้แบ

รนดเ์นม รา้นคา้รมิทางเดนิ  ซึง่เคยเป็นย่านทีพ่บปะของเหล่าบบุผาชน และ

 



CODE : HEU06  

 

 

นักคิดของกรีซในอดีต ปัจจุบันไดเ้ ป็นที่ตั ้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทาง

ประวัตศิาสตร ์และอารต์แกลลอรีม่ากมาย ถนนซอกซอยของยา่นนีม้ขีนาดเล็ก 

ปดูว้ยหนิกอ้นคลา้ยในอดตี บรรยากาศโดยรอบของยา่นปลากา้จะท าใหท้่าน

ยอ้นระลกึไปถงึเอเธนสใ์นอดตี ทีม่บีา้นเรอืนหลังเล็กๆปลูกตดิกัน มรีะเบยีง

เหล็กดัดสวยงามสไตลน์โีอคลาสคิ พรอ้มดอกไมค้ละส ี

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่)  

 HOTEL NOVOTEL ATHENS หรอืเทยีบเทา่ ATHENS 

วนัทีส่าม เดลฟ่ี-คาลมับากา  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บฟุเฟ่ต ์

08.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดลฟี (Delphi) ซึง่มภีมูปิระเทศทีส่วยงามมาก 
ในอดตีเคยไดรั้บการขนานนามวา่เป็นศนูยก์ลางโลกหรอื สะดอืโลก Navel of 
the Earth ปัจจุบันไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ้
น าท่านชม วหิารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึง่ถอืว่าเป็นวหิารเทพแห่ง
แสงสวา่ง การละครและดนตร ีตัง้อยู ่บนเนนิเขาพานาสซสุ วหิารนีเ้ป็นหนึง่ใน
ตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อ เทพเจา้ในอดีต วหิารแห่งนี้คือที่
สักการะบชูาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผูใ้หค้ าพยากรณ์โชคชะตาชวีติ 
อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผูทุ้กนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึ่ง
เปรียบเสมอืนศูนยร์วมของชาวกรีกโบราณ ชม พพิธิภณัฑเ์ดลฟี (Delphi 
Museum) ที่รวบรวมสิ่งของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รูปปั้น นักแข่งมา้ 
Charioteer ซึง่เป็นรูปปั้นของนักขับรถมา้ศกึทีข่ ึน้ชือ่ลอืชาในการแขง่ขันกฬีา
โอลมิปิคแบบโบราณ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอะราโฮวา 

 

เทเทีย่ง 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  (อาหารทอ้งถิน่) 

 
 

    บา่ย เมอืงอะราโฮวา (Arachova) เมอืงเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตัง้อยู่สูงจาก
ระดับน ้าทะเลประมาณ 940 เมตร บา้นเรอืนสว่นใหญ่สรา้งอยู่บนเนนิเขาพาร์
นัสซอส (Mount Parnassos) เป็นเมอืงที่มชี ือ่เสยีงเรื่องสิง่ทอ พรม และยัง
เป็นเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางกฬีาสกทีีม่ชี ือ่เสยีง เดนิเล่นชมเมอืง ถ่ายรูป หรอื
เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืง
คาลมับากา (Kalambaka)เมืองที่ตั ้งอยู่บนที่ราบเธสซาลี (The Plain of 
Thessaly) ซึง่เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลกในฐานะทีเ่ป็นทีต่ัง้ของ เมเธโอ
รา (Meteora) ซึง่เป็นอารามทีต่ัง้อยูบ่น ยอดเขาเมเธโอรา (Meteora) และ
เป็นเมอืงหลวงของมณฑล คาลัมบากา 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม (อาหารทอ้งถิน่)  

 DIVANI METEORA หรอืเทยีบเทา่ KALAMPAKA 

วนัทีส่ ี ่ เมเธโอรา – กรงุเอเธนส ์  

gเชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. น าท่านชม อารามแหง่เมเธโอรา (Meteora Monastery) บนยอดเขาเหลา่นี้
เป็นทีต่ัง้ของอารามหลายแห่งทีม่คีวามพเิศษมากทีสุ่ดในโลก โดยยอดเขา
เหล่านี้มรีูปร่างแปลกตาอันเกดิจากการกัดเซาะของแม่น ้าปินอิอส (Pineios) 
มาเป็นเวลานับลา้นปี  น าท่านชม อารามเมกาโล เมเธโอรอน (Megalo 
Meteoron) ซึง่เป็นอารามทีใ่หญท่ีส่ดุในอารามทัง้หมด ใชเ้วลาสรา้งถงึกวา่ 3 
ศตวรรษจงึแลว้เสร็จ โดยก่อตัง้ขึน้ราวปี ค.ศ. 1356 แต่เดมิทีเ่มทอิอราเคย
เป็นอารามที่ตัง้อยู่บนยอดเขาถงึ 24 แห่ง แต่ปัจจุบันจะเหลือเพียง 6 แห่ง
เทา่นัน้ทีย่งัมคีนอาศัยและเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชม  

  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่)  
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บา่ย น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์ ระหว่างทางผ่าน เมืองเธอร  ์โมพลิี 
(Thermopylae) เมอืงทีเ่ป็นทีรู่จ้ักในฐานะสมรภมูสิงครามทีเ่กดิขึน้เมือ่ 480 ปี
ก่อนครสิตกาล โดยกองก าลังผสมกรกีประมาณ 7,000 นายไดย้ดึเป็นทีต่า้น
กองก าลังขนาดมหาศาลของกองทัพเปอร์เซยีเป็นเวลาสามวันก่อนทีจ่ะถูก
ทรยศโดยชาวบา้นชือ่อฟิีอลัตสิผูเ้ปิดชอ่งทางขา้มเขาใหท้หารเปอรเ์ซยีเขา้มา 
โดยมทีหารกรกีชือ่ “ลโิอนดิาส” กษัตรยิข์องสปารต์า้ไดส้ัง่ใหก้องก าลังถาย
ทัพในขณะนี้กองทหารสปารต์า้อยูต่่อตา้นจนคนสดุทา้ย จากนัน้เดนิทางตอ่สู่

กรงุเอเธนส ์

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร (อาหารทอ้งถิน่)  

 HOTEL NOVOTEL ATHENS หรอืเทยีบเทา่ ATHENS 

วนัทีห่า้ กรงุเอเธนส ์– เกาะมโิคโนส  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บฟุเฟ่ต ์

05.45 น. จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืพเีรอสั    

07.00 น. น าทกุทา่นลงเรอืดว่นชัน้ธรุกจิ (2.45 ช.ม.) สู ่เกาะมโิคโนส  

09.45 น. เดนิทางถงึทา่เรอืเกาะมโิคโนส   

 น าท่านชมความงามของเกาะมโิคโนส เที่ยวชมหมู่บา้นอโนมริ่า (Ano 
Mera Village) ชมความงดงามหมูบ่า้นสขีาวบนเนนิเขาสทีอง ตัดกับสขีอง
ตน้ไม ้เป็นสถานทีเ่งยีบสงบทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชาวทอ้งถิน่มายาวนานและ
ยังใหญ่เป็นอันดับสองของเกาะมิโคโนส จากนั้นน าท่านชม Panagia 
Tourliani มสีถาปัตยกรรมของอารามทีน่่าประทับใจ ภายนอกเป็นโดมสขีาว
ส่วนลานดา้นนอกโบสถม์นี ้าพุหนิอ่อนที่สวยงาม  จากนัน้สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดนิทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทางใหท้า่นไดช้มววิกงัหัน
ลมสญัลักษณ์ของเกาะ เวนสินอ้ย และรมิอา่วทา่เรอืเกา่ กอ่นใหท้า่นไดม้เีวลา
เดนิเกา่ น าท่านผา่นชมหาดคาลาฟาต ีหาดพาราไดซ ์หาดอโนเมร่า และอะกิ
ออส สเตฟานอส  
ทีม่คีวามใสสะอาดของน ้าทะเลเหมาะกบัการเลน่น ้าส าหรับครอบครัว  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร (อาหารทอ้งถิน่)  

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PORTO MYKONOS HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่)  

 PORTO MYKONOS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ MYKONOS 

วนัทีห่ก เกาะมโิคโนส – เกาะซานโตรนิ ี  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

10.00 น. ลงเรอืดว่นชัน้ธรุกจิ : Superjet Catamaran(1:50 ช.ม.) สู ่เกาะซานโตรนิ ี  

11.50 น. เดนิทางถงึเกาะซานโตรนิ ี 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั EL GRECO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  (อาหารทอ้งถิน่)  

บา่ย น าท่านเทีย่วชมซานโตรนิี เกาะทีใ่คร ๆ ต่างใฝ่ฟันไปเยอืน ชมหาดทรายแดง 
หาดทรายขาวและหาดทรายด าทีเ่ลือ่งชือ่ จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงเอยี หนึง่ใน
หมูบ่า้นสวยทีส่ดุของกรซี น าท่านเดนิเทีย่วชมตัวเมอืง แวะชมิไวน ์“วนิซาน
โต” ทีก่วาดรางวัลชนะเลศิระดับนานาชาตมิาแลว้หลายสถาบัน ขึน้ยอดเขา
นักบญุเอไลจาห ์(สงู 565 ม.) เพือ่ชมและถา่ยภาพทัศนยีภาพบรรเจดิทีไ่มม่ทีี่
ใดในโลกเหมอืนหรอืเทยีบเทา่  

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
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 EL GRECO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (อาหารทอ้งถิน่) SANTORINI 

วนัทีเ่จ็ด เกาะซานโตรนิ-ีเกาะเนยีคาเมน ี  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บฟุเฟ่ต ์

 น าทา่นลง เรอืเพือ่ลอ่งเรอืไปชม เกาะเนยีคาเมน ีภเูขาไฟกลางทะเลทีย่งัครุ
กรุ่นอยู่ ท่านสามารถเดนิขึน้ไปชมปล่องภูเขาไฟที่ยังมีควันไฟพ่นออกมา 
(กรุณาใส่รองเทา้หุม้สน้และเหมาะกับการเดนิเขา) จากนัน้ท่านมโีอกาสลง
แหวกวา่ยในน ้าพรุอ้นกลางทะเลทีบ่รเิวณ เกาะพาไลอะคาเมน ีประสบการณ์
ทีไ่มม่ทีีเ่ทยีบ (กรณุาเตรยีมชดุว่ายน ้า) ในเรอืมหีอ้งอาบน ้าขนาดเล็ก  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บา่ย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงฟิรา เมอืงหลวงของเกาะซานโตรนิ ีหรอืเลอืก
ซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่ามือ้พเิศษ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดง  

 EL GRECO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ SANTORINI 

วนัทีแ่ปด เกาะซานโตรนิ-ีกรงุเอเธนส-์แพนเอเธยีเนยีน-อะโครโปลสิ–กทม.  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บฟุเฟ่ต ์

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสนามบนิ  

08.35 น. “เหริฟ้าสูก่รงุเอเธนส”์ โดยสายการบนิโอลมิปิค เทีย่วบนิที ่OA 353  

09.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุเอเธนส ์  

 ชมเมืองเอเธนส์ ชมจตัุรสัซินตกัมา (Syntagma Square) ที่ตั ้งของ

รัฐสภาแห่งชาต ิและอนุสรณ์ทหารนรินาม แวะถ่ายภาพบรเิวณหนา้ท าเนียบ

ประธานาธบิด ีซึง่เดมิเป็นพระราชวังหลวง เพือ่ใหท้่านไดช้มภาพทหารกรซี

แต่ งกายในชุด โบราณแปลกตา เดินสวนสนามจาก นั้นน าท่ านชม 

(Panathinaiko Stadium) สนามกฬีาแพนเอเธียเนียน สนามหนิอ่อนรูป

เกอืกมา้ทีส่รา้งโดยจักรพรรดเิฮรอด อตัตคิสุ ใน ค.ศ.143 และบรูณะใหมใ่น ปี 

ค.ศ.1896 มลีักษณะเป็นรูปตัวย ูและมทีีน่ั่งมากกวา่ 70,000 ทีน่ั่ง เพือ่ใชเ้ป็น

ที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลมิปิกครัง้ที่ 1 ที่กรีซเป็นเจา้ภาพ จากนั้นผ่านชม 

National Garden เป็นสวนทีพั่กผ่อนทีอ่ยูใ่จกลางกรุงเอเธนส ์ภายในสวน

มทีัง้ ตน้ไม ้ดอกไม ้นานาชนดิ มสีระน ้าทีม่เีป็ด แมว และยังมศีลิปะ โบราณ

ของกรุงเอเธนส์กระจายอยู่รอบๆ สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เงียบสงบแหละ

เหมาะทีจ่ะหลบหลกีความรอ้นของกรุงเอเธนส ์ผ่านชม ประตูชยัเฮเดรยีน 

(hadrian's arch) หอสมุดแห่งชาติ (National Laibrary) ศูนย์รวมของ

ปราชญ์สมัยโบราณ วหิารโอลมิเปียนเซอุส (Temple of the Olympian 

Zeus) ซากโบราณสถานต่างๆ ทีม่อีายุร่วม 1,500 – 2,500 ปี ถอืว่าครัง้หนึง่

ทีน่ี่คอืสถานสักการะบูชา ทีม่คีวามส าคัญมากกว่าวหิารกรกีอืน่ใดทัง้หมดใน

สมัยนั้น อริสโตเติลไดก้ล่าว ยกย่องความยิ่งใหญ่เท่าเทียมกับพีร ะมิด

แหง่อยิปิต ์ปัจจบุนัมเีสาแบบโครนิเธยีนเหลอือยูเ่พยีง 15 ตน้ จากเดมิทัง้หมด

ทีม่อียู ่104 ตน้ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถิน่)  

 จากน ัน้น าทา่นชม อะโครโปลสิ (Acropolis) ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขาทีส่งูเด่น
ในกรุงเอเธนส ์สถานทีส่ าคัญในประวัตศิาสตรข์องประเทศกรซี ก่อนทีจ่ะถงึ

 



CODE : HEU06  

 

 

 

 

ทางเขา้ Acropolis จะม ีTemple of Athena Nike สรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพอีธี
นาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรกีแปลวา่ชนะ) นครกรกีโบราณนยิมสรา้งอะ
โครโปลสิบนพืน้ทีส่งู โดยเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังและทีอ่ยูข่องขา้ราชบรพิาร 
ตลอดจนวหิารบูชาเทพเจา้ นครโบราณแห่งนี้ตัง้อยู่บนเนนิเขาใจกลางนคร
หลวง สงู 61 เมตร โดยถูกสรา้งมากอ่นการสรา้งเมอืงเป็นทีต่ัง้ของ วหิารพา
เธนอน (The Parthenon) เป็น วหิารทีส่รา้งขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้เอธนีา สรา้ง
เมือ่ปี 447 - 432 กอ่นครสิตก์าล วหิารแห่งนี้สรา้งดว้ยหนิออ่นทัง้หมด ความ
โดดเด่นของวหิารแห่งนี้อยู่ทีเ่สาแบบดอรกิ ดา้นหนา้ 8 ตน้ และดา้นขา้ง 18 
ตน้ รองรับมมุจั่วต่าง ๆไดอ้ยา่งกลมกลนื สถาปัตยกรรมทีง่ดงามและสมบูรณ์ 
ทีส่ดุในยคุ 2,500 กวา่ปีกอ่น นอกจากนัน้ วหิารยงัถกูดัดแปลงเป็นโบสถค์รสิต์
ศ า ส น า นิ ก า ย  กรีกออร์โ ธดอกซ์  (Greek Orthodox Church) ใ น
ครสิตศ์ตวรรษที ่6 และยังถูกดัดแปลงเป็นสเุหร่าเมือ่ครัง้กรกีตกเป็นเมอืงขึน้
ของอสิลาม ชืน่ชมงานประตมิากรรมทีห่นา้จ่ัววหิารเป็นเรือ่งราวของเทพเีอธี
น า  แล ะ เทพ เ จ ้า โพไซดอนสร ้า งก รุ ง เ อ เ ธนส์  ชม  วิหารอีเ รคธี
อุม (Erechtheion) เพื่อเป็น อนุสาวรียแ์ห่งอเีรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมือ่
สงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให ้
กลายเป็นเสาหนิค ้ายันวหิาร นอกจากนี้ยังคงมีส ิง่ก่อสรา้งที่เป็นสาธารณะ 
อาท ิโรงละคร หรอื โอเดยีน, แทน่บชูาเทพเจา้ซสุทีเ่พอกามมุ, อะกอรา หรอื
ยา่นชมุชนเชน่เดยีวกบัตลาด, สนามกฬีากลางแจง้ ทีจ่ะท าใหท้า่นไดก้บัความ
ยิง่ใหญข่องชาวกรกีโบราณ วหิารโพรไพเลยี (Propylaea) วหิารแหง่นีส้รา้ง
ขึน้เพือ่บชูาเทพโพไซดอน และเทพอีะธน่ีา โดยสรา้งขึน้ในต าแหน่งทีเ่ทพทัง้
คูม่กีารตอ่สูแ้ยง่ชงิสทิธิใ์นการดแูลเมอืงนี ้ดา้นทศิใตม้ชีดุของเสาค ้าทัง้หกตน้
ที่ออกแบบเป็นรูปปั้นหญงิสาวสวมชุดกรีกโบราณใชศ้ีรษะยืนค ้ายันอาคาร 
ปัจจุบันเสาทัง้หกตน้ถูกแทนทีด่ว้ยรูปจ าลองเนื่องจากของจรงิถูกน าไปเก็บ
รักษาไวใ้นพพิธิภัณฑเ์พือ่ป้องกันการเสยีหายจากอากาศและสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก พิพิธภณัฑ์โบราณคดีแห่งชาติ (National    Archeological 
Museum)  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีประติมากรรมกรีกโบราณเครื่องประดับ 
เครือ่งปั้นดนิเผา และคอมพวิเตอรปี์ 2000 ทีพ่บในซากเรอือับปางนอกเกาะ 
Antikithera ใหท้า่นไดเ้รยีนรูม้ากเกีย่วกบัประวัตศิาสตรก์รกี 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet Athens 
ศูนยร์วมสนิคา้แบรนดด์ังกว่ารอ้ยแบรนดท์ีร่าคาถกูกวา่ถงึ 70 % อาท ิHUGO 
BOSS, POLO RALPH LAUREN, VERSACE, S.FERRAGAMO, TOMMY 
HILFIGER และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (บารบ์คีวิ)  

20.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานกรงุเอเธนส ์ประเทศกรซี  

วนัทีเ่กา้ กรงุเทพฯ  

00.55 น. “เหริฟ้าสูก่รงุโดฮา" โดยสายการบนิการต์า้ แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR208    

05.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา ฮามดั กรงุโดฮา ประเทศการต์า้ เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

08.00 น. “เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ” โดยสายการบนิการต์า้ แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR832     

19.00 น. 
 

ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และ
สภาพแวดลอ้ม โดยจะค านงึถงึประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 
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คา่ทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิารนีส้ าหรบัผูเ้ดนิทางต ัง้แต ่15 ทา่น ข ึน้ไป  (09 – 17 เมษายน 2562) 

➢ ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่ทา่นละ 

➢ ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

➢ เด็กอายตุ า่กวา่ 7-11 ปี (เสรมิเตยีง-พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  

➢ เด็กอาย ุ2-6 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง-พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  

➢ ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ 

       118,900.- 

 18,900.- 

116,900.- 

114,900.- 

24,000.-        

ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 
ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วันที ่09 ม.ค. 2562 ) 

การจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดนิทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 50,000 

บาท/ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

➢ กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นที่

เหลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทวัรร์วม : 
 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-โดฮา-เอเธนส-์โดฮา-กรงุเทพฯ  

 โดยสายการบนิการต์า้ แอรเ์วย ์(QR) 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ ซานโตรนิี ่– เอเธนส ์โดยสายการบนิ โอลมิปิคแอรเ์วย ์(OA) 

✓ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

✓ คา่โรงแรมทีพ่ัก 6 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

✓ คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ ุ 

✓ คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

✓ คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ ประเทศกรซี ส าหรับหนังสอืเดนิทางประเทศไทย  

✓ คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ วันละ 5 ยโูร ตอ่ทา่น ตอ่วัน รวม 8 วัน คดิเป็น 40 ยโูร 

✓ คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาท และคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 
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คา่ทวัรไ์มร่วม : 
 

 ค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย วันละ 3 ยโูร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 9 วัน คดิเป็น 27 ยโูร (ขึน้อยูก่ับความพงึ

พอใจของทา่น) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาท ิค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาใน

หอ้งพักค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด  

(QR : 30 กก./1ใบ/ทา่น) // ( OA : 20 กก./1ใบ/ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การยกเลกิ : 

 ▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ▪ คืนค่าใชจ้่ายทั ้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋ว

เครื่องบินที่ออกล่วงหนา้และกรุ๊ปที่เดินทางช่วง

วันหยดุหรอืเทศกาล (สงกรานต ์วันแรงงาน ชว่งเดอืน

ตุลาคม และปีใหม่) ที่ตอ้งการันต ีมัดจ ากับทางสาย

การบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคี่ามัดจ าทีพ่ัก โดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ

และไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 
 

▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน ▪ หักคา่มดัจ า 40,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 
 

▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ▪ หักคา่มดัจ า 40,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 
 

▪ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วัน ▪ หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

เอกสารในการใชย้ืน่วซีา่ : 

1.หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทีม่อีายุใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนนับจากวันเดนิทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่อ
อายุกอ่นน าส่ง และแผ่นตดิวซีา่คงเหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ (ส าหรับท่านทีม่พีาสปอรต์
เลม่เกา่ ขอความกรณุา แนบมาดว้ย เพือ่น าไปอา้งองิกบัทางสถานทตู) 
2.รูปถ่ายสหีนา้ตรงปัจจุบัน พืน้ฉากหลังรูปตอ้งมสีขีาวเท่านัน้ รูปจะตอ้งเป็นภาพทีค่มชัด 
หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร์ (ถ่ายไมเ่กนิ 6 
เดอืน) ขนาด 35 mm x  45 mm หรอื 1.5 x 2 นิว้ 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พจิารณารูปที่
ถ่ายเอง) 
3.ส าเนาทะเบยีนบา้นและส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  
4.ส าเนาใบสูตบิัตรกรณีทีเ่ด็กทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
5.ส าเนาทะเบยีนสมรส  
6.ส าเนาใบหย่าหรอืส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ)  
7.ส าเนาใบเปลีย่นชือ่และเปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี  
8.หลักฐานการเงนิ โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเทา่น ัน้ พรอ้มถา่ยส าเนาจากสมุด
เงนิฝากสว่นตวัยอ้นหลงั 3 เดอืน พรอ้มหนา้บัญชหีนา้แรก (หากมกีารต่อเล่ม กรุณาส าเนาหนา้แรกของเลม่ทีต่อ่
พรอ้มกบัตัวเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั)  
9.หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านัน้) 
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กรณีเป็นพนักงาน  
• จดหมายรับรองการท างานจากบรษัิท ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน และชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยดุ 

พรอ้มประทบัตราของบรษิทั 
กรณีเป็นขา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิ  
• จดหมายรับรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 
เกษียณอายรุาชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอาย ุ1 ชดุ 
กรณีเป็นเจา้ของกจิการ  
• ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้

เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายสุ าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)  
กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจบุนัเทา่นัน้) 
• จดหมายรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู ่และส าเนาบตัรนักศกึษาพรอ้มทัง้เซน็ชือ่รับรองส าเนา 

พรอ้มประทบัตราสถาบนั 
เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี  
• จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหาก

เด็กเดนิทางกับมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมาย
ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองค่าใชจ้่ายใหก้ับบุตร ท่านทีบุ่ตร
เดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตทีท่ าเบยีนบา้นอยู ่(พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) และ
ตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีร่บัยืน่วซีา่ 

กรณีเป็นแมบ่า้น  
• ส าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) ใชห้ลักฐานการเงนิของตัวเองหรอืของสามกี็ได ้

ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ (พรอ้มกบัเขยีนชือ่-
นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 

หมายเหต ุ: 

▪ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง  

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

▪ บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ท่องเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

▪ รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื ่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื 

ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื 

จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

▪ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่

ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่ม

เสยี หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

▪ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

▪ การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

▪ ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกับ

คณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะ

โดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 



CODE : HEU06  

 

 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครื่องบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบ

คณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของ

คณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

▪ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

▪ ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง 

แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีที่สายการบนิมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบนิ ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

▪ เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯแจง้แลว้

ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม  ซึง่มักมีความ

แตกต่างกัน ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีง

ได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรุณางดน าของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชั่น น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อยา่งละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วม

เป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืน

ระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่ง

ได ้และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

▪ ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นีจ้ะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้
ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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▪ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรอืสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ ในระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 
ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 


