วันแรกของการเดินทาง( )

กรุงเทพฯ – โดฮา

23.00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8 โดยมีเจ้าหน้าทีบริ ษทั
คอยอํานวยความสะดวก

วันทีสองของการเดินทาง( )
02.35
05.45
07.10
13.00

คํา

โดฮา – เทสซาโลนิกี – ชมเมือง – คาลัมบากา

ออกเดินทางสู่ โดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเทียวบินที QR 837
เดินทางถึง โดฮา เพือแวะเปลียนเทียวบิน
ออกเดินทางสู่ เทซาโลนิกี โดยเทียวบินที QR203
เดินทางถึง เทสซาโลนิกี (Thessaloniki) นําท่านชมเมืองเทสซาโลนี กี Thessaloniki หรื อ เทสซาโลนี กา เป็ นเมือง
ใหญ่เ ป็ นอัน ดับ 2 ของประเทศกรี ซ เป็ นเมื อ ง
หลวงของภูมิภาคเซนทรัลมาซิ โดเนี ย และเทรซ
มี ป ระชากรสามแสนกว่าคน เทสซาโลนี กี เป็ น
เมื องสําคัญอันดับ 2 ของกรี ซ ในด้านเศรษฐกิ จ
อุ ต สาหกรรม การค้า และการเมื อ ง และมี เ ส้ น
ศูนย์กลางการเดินทางไปสู่ ยุโรปตะวันออกเฉี ยง
ใต้ เป็ นเมืองท่าทางทะเลทีมีความสําคัญต่อกรี ซ
และยุโรปตะวันออกเฉี ยงใต้ ปั จจุบนั เมืองมี การ
จัด เทศกาล งานด้า นวัฒนธรรม หลายครั งต่อ ปี เช่ นงานการค้า ระหว่า งประเทศเทสซาโลนี และงานเทศกาล
ภาพยนตร์ นานาชาติเทสซาโลนี ในปี ค.ศ. 2014 ได้รับเลือกเป็ นเมืองหลวงเยาวชนแห่ งยุโรป นําท่านชมเมืองเก่า
โรมัน ฟอรัมทีมีอายุยอ้ นหลังไปในศตวรรษที
ซึ งเก่ าแก่ กว่า ,800 ปี ที ประกอบไปด้วยอาคาร
บ้านเรื อนชาวโรมัน โรงละครโอเดียนทียิงใหญ่
และยัง คงความสวยงามไว้ไ ด้อ ย่ า งยอดเยี ยม
อาคารส่ ว นใหญ่ ถู ก สร้ างขึ นในสมัย จัก รพรรดิ
กาเลริ อุ ส แม็ ก ซิ มิ อ านัส เพื อเชิ ญ ชู ชัย ชนะขอ
งอณาจักรโรมัน ที สามารถขยายขอบเขตไปยัง
ดินแดนตะวันออก จากนันนําท่านชมหอคอยขาว
(White Tower) สถาปั ตยกรรมสไตล์ออตโตมัน
เติร์ก ซึงเคยปกครองประเทศกรี ซ ถึงสามร้อยกว่าปี มีทงฮามั
ั ม (โรงอาบนําแบบเติร์ก) หรื อทีเรี ยกกันว่า เตอร์กีส
บาธ และตลาดในร่ มแบบชาวเติร์ก จากนันนําท่านออกเดินทางสู่เมืองคาลัมบากา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ ทีพัก

พักที: Grand Meteora Hotel / Divani Hotel / Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันทีสามของการเดินทาง( )
คาลัมบากา – แมทธีโอร่ า(มหาวิหารบนยอดเขา) – เดลฟี
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เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดิ นทางสู่ บริ เวณทีหมู่บา้ นแมทธี โอ
ร่ า เ มื อ ง ม ร ด ก โ ล ก ( UNESCO WORLD
HERITAGE) ที มี กลิ นไอผสมผสานระหว่า งไบ
แซนไทน์และโรมัน จนได้รับการขึนทะเบียนเป็ น
มรดกโลกในปี ค.ศ.
นําท่านชม “Rocks In
The Air” หรื อโขดหิ นแห่งนภากาศ ซึ งถือว่าเป็ น
เขตมหั ศจรรย์แ ห่ งหนึ งของโลกด้วยภู มิ ท ัศ น์ ที
แปลกตาคล้า ยแท่ ง หิ น ที เกิ ด จากการโผล่ ท ะลุ
ขึนมาของภูเขาหิ นทราย อายุกว่า ล้านปี จน มีผศู ้ รัทธาทีแสวงหาความปลีกวิเวกได้ไต่ผาขึนมาเพือสร้ างวิหาร
และสํานักสงฆ์เพือปฎิบตั ิธรรม โดยสํานักสงฆ์แห่งแรก สร้างโดยบาทหลวง Athanasios ตังแต่ปี , บนความ
สู งถึง เมตรหลังจากนันได้มีการก่อสร้างสํานักสงฆ์ ต่างๆ ตามกันมาถึง แห่งแต่ปัจจุบนั เหลือเพียง แห่ ง
และมีเพียง แห่งทีเปิ ดให้นกั ท่องเทียวเข้าชมได้ มีวิหาร Holy Monastery of Great Meteoron, Holy Monastery of
Rousanou, Holy Monastery of St. Nicholas Anapausas, The Monastery of the Holy Trinity และ Monaster of
Varlaam
เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ไกด์ทอ้ งถินจะนําท่านเข้าชมภายใน วิหาร Holy Monastery of Great Meteoron(ต้องเดิ นขึนบันไดประมาณ
ขัน) เป็ นวิห ารที ใหญ่แ ละเก่ า แก่ ที สุ ด ในบริ เวณ Meteora ตัว วิหารเริ มสร้ า งโดยนักบุญอธานาซิ อ อส (Saint
Athanasios) ในปี ค.ศ. ตัววิหารตังอยูบ่ นยอด
เ ข าเ ส มื อน แ ข ว น อยู่ ใ น อา ก า ศ ( Meteoro=
suspended in the air) ภายในวิ ห ารมี ง านศิ ล ปะ
มากมาย ทังภาพปูนเปี ยก(Fresco) และรู ป เคารพ
(Icon) ที ทําจากไม้ วิวทิ วทัศน์ จากด้านบนวิห าร
สวยงาม สุ ดแสนประทับ ใจและวิห าร Monaster
of Varlaam(รถทัวร์ สามารถจอดส่ งได้บริ เวณหน้า
วิหาร) ซึ งเป็ นโบสถ์สําคัญ สร้างขึนในค.ศ.
มีภาพวาดจิตรกรรมฝาพนังโดย Franco Catellano ทีนียังคงอนุรักษ์การขนของโดยกระเช้าทีมีสามารถรอกชักข้าม
เขาทัง ฝังอันเป็ นสิ งก่อสร้างทียังคง เป็ นปริ ศนาและน่าทึงในความสามารถของคนโบราณถ่ายรู ปกับวิหารที ตัง
สง่ า อยู บ นยอดเขาอัน เป็ นภาพที จะประทับ ใจตราบนานเท่ า นาน *** หมายเหตุ สถานที เข้า ชมอาจมี ก าร
เปลียนแปลง หากมีพิธีกรรมทางศาสนา *** จากนันนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเดลฟี (Delphi)
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ ทีพัก

พักที: Amalia Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
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วันทีสี ของการเดินทาง( )

เดลฟี – เข้ าชมวิหารอะพอลโล่ – อิเทีย – อะราโชวา
ชมคลองคอร์ รินท์ – เอเธนส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ ง
ถือว่าเป็ นวิหารเทพแห่ งแสงสว่าง การละครและ
ดนตรี ตังอยู่ บนเนิ นเขาพานาสซุ ส วิหารนี เป็ น
หนึ งในตัวแทนความศรั ท ธาของชาวกรี กทีมีต่อ
เทพเจ้า ในอดีต วิหารแห่ งนี คือทีสักการะบูชาเท
พอพอลโล เทพแห่ ง แสงสว่างผูใ้ ห้ค าํ พยากรณ์
โชคชะตาชี วิต อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรี กทุกผู ้
ทุกนาม ชมโรงละครแห่ งเดลฟี ซึงเปรี ยบเสมือน
ศูน ย์รวมของชาวกรี ก โบราณ ชมสเตเดี ย มแห่ ง เดลฟี (The Stadium) ที คงสภาพไว้ส มบู ร ณ์ ที สุ ด ในกรี ก ชม
พิพิธภัณฑ์เดลฟี (Delphi Museum) ทีรวบรวมสิ งของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รู ปปั น นักแข่งม้า Charioteer ซึ ง
เป็ นรู ปปันของนักขับรถม้าศึกทีขึนชือลือชาในการแข่งขันกีฬาโอลิมเปี ยดแบบโบราณ
เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดิ น ทางสู่ หมู่ บ ้า นอิ เ ที ย (ITEA) เมื อ งเล็ ก ๆ
ที ตังอยู่ทางตอนใต้ข องเขตโฟซิ ส (PHOCIS)

ของประเทศกรี ซ อิ เ ที ย เป็ นเมื อ งที จั ด ได้ ว่ า
ค่ อ นข้ า งใหม่ คื อ ค้ น พบในปี ค.ศ.1830 แต่
กลายเป็ นเมืองทีค่อนข้างมีชือเสี ยงในเวลาต่อมา
เนืองจากตังอยู่ไม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยังเป็ น
เมืองทีมีท่า เรื อที คึกคัก อีกประการหนึ งอยู่ติด ริ ม
อ่ า วโคริ นเธี ย น เดิ น ทางสู่ เมื อ งอะราโชวา
(Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรี ซ ตังอยู่
สู งจา กระ ดั บ นํ าท ะ เล ปร ะม าณ 940 เม ตร
บ้ า นเรื อนส่ ว นใหญ่ ส ร้ า งอยู่ บ นเนิ น เขาพาร์
นัส ซอส (MOUNT PARNASSOS) เป็ นเมืองที มี
ชื อเสี ยงเรื องสิ งทอ พรม และยังเป็ นเมืองทีเป็ น
ศูน ย์ก ลางกี ฬ าสกี ที มี ชื อเสี ย ง เดิ น เล่น ชมเมื อ ง
ถ่ายรู ป หรื อเลือกซื อสิ นค้าพืนเมืองของฝากตาม
อัธยาศัย นําท่านดินทางต่อสู่คอริ นท์(Corinth) นํา

ท่ านชมคอคอดคอริ น ท์ (Isthmus of Corinth)
เป็ นผืนดินแคบ ๆ ซึงเชือมระหว่างเพโลพอนนี ส
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คํา

และส่ วนทีเหลือของกรี ซแผ่นดินใหญ่ ใกล้กบั เมืองคอริ นท์ มีอาณาเขตติดต่อกับอ่าวคอริ นท์ทางตะวันตก และ
อ่าวซาโรนิ กทางตะวันออกนับตังแต่ ค.ศ. 1893 คลองคอริ นท์ได้ตดั ผ่านคอคอดกว้าง 6.3 กิโลเมตร ซึงทําให้เพโล
พอนนีสกลายสภาพเป็ นเกาะปัจจุบนั สะพานถนนสองแห่ง สะพานทางรถไฟสองแห่ง และสะพานทีสามารถแช่
นําได้อีกสองแห่ งทีปลายสุ ดทางสองด้านของคลองซึ งเชือมต่อกับคอคอดฝั งทีเป็ นกรี ซแผ่นดินใหญ่กบั ฝั งเพโล
พอนนีส ซึงคลองนี ช่วยย่นระยะการเดินเรื อได้อย่างมาก จากนันนําท่านเดินทางสู่ กรุ งเอเธนส์
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ ทีพัก

พักที: Novotel Athens Hotel / Titania Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันทีห้ าของการเดินทาง( ) เอเธนส์ – แหลมซูเนียน – วิหารเทพโปเซดอน – ชมเมือง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนันทํา ท่ านออกเดิ น ทางสู่ แ หลมซู เ นี ยน
ตังอยู่ในเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริ มฝังข้างทาง
ท่ านได้สัม ผัสกับ บรรยากาศริ มชายหาดกาย
ฟาด้า ซึ ง เป็ นแหล่งท่องเทียวทางทะเลทางตอน

ใต้ของแหลมซูเนี ยน ทีนี เป็ นทีตังของวิหารของ
เทพโพไซดอน เป็ นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ซึงชาว
กรี กเชื อว่ า เป็ นเทพเจ้ า ที คอย ปกป้ อ งพิ ท ัก ษ์
ม ห า ส มุ ท ร ทั ง ห ม ด บ น โ ล ก ใ บ นี สั ม ผั ส
สถาปั ตยกรรมที ยิ ง ใหญ่ ข องกรี กโบราณ
ถ่ายภาพบรรยากาศ และความประทับใจบนยอดเขาของแหลมซูเนี ยน ได้เวลาเดินทางกลับสู่ กรุ งเอเธนส์
เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่ า นนังรถชมเมื อ ง ผ่า นชม รั ฐ สภา ซึ งจะมี
ทหารใส่ ชุ ด แบบพื นเมื อ งเฝ้ า อยู่ แ ละจะมี ก าร
เปลี ยนเวรยามทุก ๆ ชัวโมง, พระราชวังหลวงที
ปั จ จุ บ ัน เป็ นที พํา นัก ของประธานาธิ บ ดี , โรง
ละครแห่งชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธี ยเนียน สนาม
หิ นอ่อนรู ป เกื อกม้าทีสร้างโดยจักรพรรดิ เ ฮรอด
อัตติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.
1896 เพือใช้เป็ นที จัด การแข่ง ขัน กี ฬาโอลิ ม ปิ ก
สมัยใหม่ นําท่านช้อปปิ งย่านซิ นตักม่า (Syntagma) หรื อจัตุรัสรัฐสภา ท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของ
ตัวอาคารและวิวจากบริ เวณนี รวมถึงการเปลียนเวรของทหาร ทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเวลาให้ท่านเลือกซื อ
สิ นค้า แบรนด์เนมต่างๆ ในบริ เวณนี อาทิเช่น Louis Vuitton, Gucci, NIKI, Adidas, PRADA, และอืนๆอีกมากมาย
อิสระทุกท่านช้อปปิ งตามอัธยาศัย
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ ทีพัก
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พักที: Novotel Athens Hotel / Titania Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
*** กรุ ณาแยกกระเป๋ าเล็กเพือนําเสื อผ้าไปใช้ในเกาะสองคืน ***

วันทีหกของการเดินทาง( )
เช้า
07.30
11.00
เทียง

เอเธนส์ – เกาะมิโครนอส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เกาะมิโครนอส โดยเรื อเฟอร์รี Ferry Speed Boat
เดินทางถึง เกาะไมโครนอส (Mykonos) นําท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านออกเดินทางชมเกาะมิโครนอส นําท่านชมเวนิ สน้อย “Little Venice” จุดทีถูกถ่ายภาพมากทีสุ ด ริ ม

คํา

ทะเลอีเจี ยน ซึ งมีบรรยากาศคล้ายคลึ งกับนครเว
นิ ส มหัศจรรย์กับ กังหั น ลม “Wind Mills” หรื อ
กังหันกลางทะเล ทีเรี ยกกันว่า “Kato Myloi” ใน
อดี ต ที มี ม ากว่า อัน ปั จ จุ บ ัน เหลือ เพีย ง อัน
เท่ า นัน จากนันชมย่ า น “Chora” หรื อย่ า น Old
Town ทีมีความงดงามประกอบด้วยบ้า นเรื อ นสี
ขาวทุ ก หลัง ตัด กับ โบสถ์แ ละท้อ งฟ้ า ระเบี ย ง
ดอกไม้ทีรายรอบด้วยกลุ่มเรื อหลากสี สนั อัน เป็ น
ภาพพืนเมืองทีหาชมได้ยาก อิสระให้ท่านได้ชอ้ ป
ปิ ง หรื อพักผ่อนแบบกรี ก จิบกาแฟรสเข้มคู่กบั วัฟเฟิ ลหรื อไอศกรี ม Home Made ของแท้ทีแสนอร่ อยริ มทะเล ชม
บ้านเรื อนยามเปิ ดไฟแสงสี สวยงาม หลังพระอาทิตย์ลบั โค้งอ่าว
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร / นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก

พักที: San Antonio Summerland Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันทีเจ็ดของการเดินทาง( )
มิโครนอส – เรื อเฟอร์ รี – เกาะซานโตรินี – เอีย – ชมเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 เรื อออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี โดยเรื อ Ferry Speed Boat
11.50 เรื อเทียบท่ าที เกาะซานโตรินี (Santorini Island) เกาะในฝันของหลายคนทีผูค้ นทัวโลก ต่าง ใฝ่ ฝันจะได้มาเยือน
สักครังหนึ ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็ น “ราชินีแห่ งเมดิเตอร์ เรเนียน”
ถือเป็ นหัวใจของเกาะทังหลายในกรี ซ
เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมหมู่บา้ น Pyrgod ซึ งตังอยู่ห่างจากฟิ ร่ าไปทางตะวันออกเฉี ยงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็ นหมู่บา้ นชาวประมงที
มีชือเสี ยง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมู่บา้ นตังอยูบ่ นเชิงหน้าผา พร้อมวิวทิวทัศน์เบืองล่างอัน ท่านจะ
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เห็ น วิ ว ความสวยงามของหาดเพอร์ ริ ส ซ า
(Perrissa Beach) หรื อหาดทรายดํา (Black Beach)
ที ชายหาดเป็ น ทรายสี ดาํ สนิ ท จากเถ้าลาวาของ
ภู เ ขาไฟ ที เค ยระเบิ ดมาหลายครั งใ น อดี ต
นอกจากนี ท่า นจะได้เ พลิด เพลิ น กับ ที ศ นี ย ภาพ
ของหาดทรายสี ด ํา ตัด นํ าทะเลสี ฟ้ า ที เรี ยกว่ า
(Kamari Beach) ทีพบได้ทีนีแห่งเดียว และร้านค้า
2 ข้างทางตามตรอกในหมู่บา้ นดู น่า รั กสบายตา
เดินทางสู่ ทางเหนื อของเกาะเพือชม หมู่บา้ นเอีย
(Oia Village) ทีได้ชือว่าสวยทีสุดของเกาะนี เป็ น
ศู น ย์ก ลางการค้า ที เก่ า แก่ ภายในหมู่ บ ้า นเป็ น
ตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที สามารถเดิน ชมวิวหรื อ
เลือกซื อสิ นค้างานฝี มือมากมาย ชมพระอาทิตย์

ลั บ ขอบฟ้ า ที สวยงามที สุ ดบนเกาะ ด้ ว ย
บรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อันเป็ น
ไฮไลท์ของเกาะทีพลาดไม่ได้
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

พักที: El Greco Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันทีแปดของการเดินทาง( )
ซานโตรินี – นังกระเช้ าสู่ จุดชมวิว – ฟิ ร่ า – เอเธนส์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํา ท่ า นเดิ น ทางขึ นสู่ ห น้า ผาโดย CABLE CAR สู่ เมื องฟิ รา (FIRA TOWN) เมื อ งหลวงของเกาะซานโตริ นี
ศูนย์กลางความทันสมัยของเกาะ ซึ งสร้างขึนใหม่
ในศตวรรษที 19 แทนศู น ย์ ก ลางเก่ า ที โดน
แผ่น ดิ นไหวทํา ลาย มี ค วามสวยงามของบ้า นที
เป็ นสี ขาวและฟ้านําทะเล นําท่านชมเมืองฟิ ร่ า กับ
สถาปั ตยกรรม การก่ อ สร้ า ง ลานระเบี ย ง และ
สี สันของอาคารบ้านเรื อน ถนนเล็กๆทีเต็มไปด้วย
ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ ตังตระหง่านเรี ยงรายไป
ตามผาสู ง ชมความสวยงามของบ้านทีเป็ นสี ขาว
และฟ้ า นําทะเลชมย่ า นการค้าของเมื องฟิ ราให้
ท่านได้พกั ผ่อนอย่างแท้จริ งกับบรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่งนี เลือกซือสิ นค้าพืนเมืองและของทีระลึกมากมาย
เทียง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ กนิกในเรื อเฟอร์ รี(กล่อง)
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12:25 ออกเดินทางสู่ กรุ งเอเธนส์ โดยเรื อเฟอร์รี Ferry Speed Boat ชมวิวทีสวยงามของทะเลอีเจียนระหว่างเส้นทางท่าน
จะประทับใจไปกับบรรยากาศ แบบเมดิเตอร์เรเนียนและวิวของเกาะแก่งต่างๆ
17:50 เดินทางถึง กรุ งเอเธนส์ (ATHENS) นําท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง ชมแสงสี ยามคําคืนทีสวยงาม ผ่านชมกรุ งเอเธนส์
(Athens) เมื องหลวงและเมือ งที ใหญ่ที สุ ด ของประเทศกรี ซ ใช้ชือตามเทพเจ้า อาธี น าในปุ ราณวิท ยาของกรี ก
โบราณ มี ป ระวัติ ม ายาวนานตังแต่ 1,000 ปี ก่ อนคริ ส ตกาล ปั จ จุ บ ัน เป็ นหนึ งในเมื อ งที เก่ า แก่ ที สุ ด ของโลก
เนื องจากภายในเมืองนันถือว่าเป็ นศูนย์รวมของเหล่ามรดกทางวัฒนธรรมยุคคลาสสิ กอนุสาวรี ยโ์ บราณ และงาน
ศิลปะทีมีชือเสี ยงมากทีสุ ดและยังคงหลงเหลืออยู่เป็ นจํานวนมาก ซึ งบางแห่ งก็ได้รับการทํานุบาํ รุ งรักษาไว้เป็ น
อย่างดี
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารจีน

พักที: Novotel Athens Hotel / Titania Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันทีเก้าของการเดินทาง( ) เอเธนส์ – ชมเมือง – อะโครโปลิส – ช้ อปปิ งเอาท์ เล็ท
สนามบินเอเธนส์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเข้าชม อะโครโปลิ ส (Acropolis) ซึ งตังอยู่บ นยอดเขาที สู งเด่ น ในกรุ งเอเธนส์ สถานที สํา คัญใน
ประวัติ ศาสตร์ ข องประเทศกรี ซ ก่อนทีจะถึ งทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สร้ างขึนเพือบูช า
เทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็ นภาษากรี กแปลว่าชนะ) นครกรี กโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิส บนพืนทีสู ง โดย
เป็ นทีตังของพระราชวังและทีอยู่ของข้าราชบริ พาร ตลอด จนวิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณแห่งนี ตังอยู่บนเนิ น
เขาใจกลางนครหลวง สู ง 61 เมตร โดยถูกสร้าง
มาก่ อ นการสร้ า งเมื อ งเป็ นที ตังของ วิ ห ารพา

เธนอน (The Parthenon) เป็ น วิหารทีสร้างขึน
เพือบู ชาเทพเจ้าเอธี นา สร้างเมือปี 447 - 432
ก่ อ นคริ สต์กาล วิห ารแห่ ง นี สร้ างด้วยหิ นอ่อน
ทังหมด ความโดดเด่ นของวิหารแห่ งนี อยู่ที เสา
แบบดอริ ก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น
รองรับมุมจัวต่าง ๆได้อย่างกลมกลืน สถาปัตยกรรมทีงดงามและสมบูรณ์ทีสุดในยุค 2,500 กว่าปี ก่อน นอกจากนัน
วิหารยังถูกดัดแปลงเป็ นโบสถ์คริ สต์ศาสนานิกายกรี กออร์ โธดอกซ์ ในคริ สต์ศตวรรษที 6 และยังถูกดัดแปลงเป็ น
สุ เ หร่ า เมื อครั งกรี ก ตกเป็ นเมืองขึ นของอิส ลาม
(ชาวเติ ร์ก) ชื นชมงานประติ มากรรมที หน้า จัว
วิหารเป็ นเรื องราวของเทพีเอธี นา และเทพเจ้าโพ
ไซดอนสร้ า งกรุ ง เอเธนส์ ชมวิ ห ารอี เ รคธี อุ ม
(Erechtheion) เพือเป็ น อนุ สาวรี ยแ์ ห่ งอีเรคธี อุม
ในเทพนิยายกรี กเมือสงครามเพลอปปอนเนเซียมี
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รู ป แกะสลัก หญิ ง สาว 6 คน ถูก ลงโทษ ให้ก ลายเป็ นเสาหิ นคํายัน วิ ห าร นอกจากนี ยังคงมี สิงก่ อสร้ างที เป็ น
สาธารณะ อาทิ โรงละคร หรื อ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจ้าซุสทีเพอกามุม, อะกอรา หรื อย่านชุมชนเช่นเดียวกับ
ตลาด, สนามกีฬากลางแจ้ง ทีจะทําให้ท่านได้กบั ความยิงใหญ่ของชาวกรี กโบราณ วิหารโพรไพเลีย (Propylaea)
วิหารแห่งนี สร้างขึนเพือบูชาเทพโพไซดอน และเทพีอะธีน่า โดยสร้างขึนในตําแหน่งทีเทพทังคู่มีการต่อสู้แย่งชิง
สิ ทธิ ในการดูแลเมืองนี ด้านทิศใต้มีชุดของเสาคําทังหกต้นทีออกแบบเป็ นรู ปปันหญิงสาวสวมชุดกรี กโบราณใช้
ศี รษะยืนคํายัน อาคาร ปั จจุ บนั เสาทังหกต้น ถูก แทนที ด้วยรู ป จําลองเนื องจากของจริ ง ถูกนําไปเก็บรักษาไว้ใน
พิพิธภัณฑ์เพือป้องกันการเสี ยหายจากอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก
เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระทุกท่ านในย่ านพลักก้ า ย่ านช้ อปปิ งเก่ าแก่ บริเ วณเชิ งเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน เที ยวซอกแซกใน
แหล่ง รวมนัก ท่องเทียวทัวทุก มุม โลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็ม ไปด้วยร้ า นค้า บาร์ ภัตตาคาร คึก คัก
พลุกพล่า นไปด้วยผูค้ นทังกลางวันและยามคําคืน เชิ ญท่า นช้อปปิ งของฝาก ของที ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
ประเภทงานหัตถกรรม และงานประติม ากรรมที เกียวกับเทพเจ้าของกรี ก หรื อจะเป็ นสิ น ค้า พวกจิวเวลรี และ
รวมถึง ของเก่าสําหรับนักสะสมก็หาได้ทีนีในราคาย่อมเยา
…….. ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.20 ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเทียวบินที QR212

วันทีสิบของการเดินทาง( )

โดฮา – กรุงเทพฯ

00.55 เดินทางถึง โดฮา เพือแวะเปลียนเทียวบิน
02.25 ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที QR980
12.55 เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
********************************************************
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมะสม เนื องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอัน
เนืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีทางคณะเดินทางในขณะนัน เพือความปลอดภัยในการเดินทาง
บริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนันทังนีการตัดสิ นใจ จะคํานึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ
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อัตราค่าบริการ ปี
กําหนดการเดินทาง

รวมค่าทิปพนักงานขับรถ+ไกด์ท้องถินแล้ว

ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตากว่
ํ า ปี
พักห้องละ ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน

01 – เม.ย.
– เม.ย.
– เม.ย.
เม.ย. – พ.ค.
13 – พ.ค.
พ.ค. – มิ.ย.
17 – 26 มิ.ย.
– ก.ค.
– ส.ค.
– ก.ย.
ก.ย. – ต.ค.
– ต.ค.
– ต.ค.
– ต.ค.

111,900
115,900
115,900
113,900
113,900
113,900
113,900
127,900
127,900
113,900
113,900
113,900
113,900
113,900

111,900
115,900
115,900
113,900
113,900
113,900
113,900
127,900
127,900
113,900
113,900
113,900
113,900
113,900

เด็กอายุตากว่
ํ า ปี
พักเดียว
พัก กับ ผู ้ใ หญ่ ท่ า น (เสริ ม
เตียง)
106,900
25,900
110,900
25,900
110,900
25,900
108,900
25,900
108,900
25,900
108,900
25,900
108,900
25,900
122,900
35,900
122,900
35,900
108,900
25,900
108,900
25,900
108,900
25,900
108,900
25,900
108,900
25,900

*** ท่ านทีต้ องการทีนังตัวชันธุรกิจกรุณาติดต่ อสอบถามราคาจากเจ้ าหน้าทีฝ่ ายขาย ***
*** รวมค่า RT-PCR TEST ก่อนกลับเมืองไทย ***
อัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เทซาโลนิกี // เอเธนส์-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับเมืองลงก่อนหลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้
คนขับรถเกิน ช.ม./วัน
3. โรงแรมทีพักตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื องปรับอากาศ เนืองจากอยู่
ในแถบทีมีอณ
ุ หภูมิตาและราคาโรงแรมจะปรั
ํ
บขึน - เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล
เทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อัน เป็ นผลทีทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลียนย้ายเมื อง โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมเป็ น
หลัก
4. ค่าอาหารทีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถินในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผูม้ ีป ระสบการณ์นาํ เทียวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง
2210-2301-WQR1910A
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6.
7.
8.
9.

ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ , , บาท
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมทีพัก (เฉพาะทีซานโตริ นี และ มิโคนอส)
ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ทอ้ งถินในยุโรป
ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่ากรีซ (เชงเก้น) (ใช้เวลาในการดําเนินการ วันไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์)

อัตราค่าบริการนีไม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมและอาหารนอกเหนื อจากทีระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีนามั
ํ นทีทางสายการบินแจ้งเปลียนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมทีพัก (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนืองจากป้องกันการสูญหายจาก
มิจฉาชีพทีแฝงตัวเข้ามาในโรงแรมทีพัก และเพือความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสําหรับทุกท่าน)
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลีย บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการเดินทาง)

เงือนไขการสํ ารองทีนัง และการชําระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก , บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํ เนาหน้าหนังสื อเดินทาง
Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนทีเหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า วัน มิฉะนันจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า วัน ซึงจะเกิดขึนได้ก็ต่อเมือไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้
อย่างน้อย ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ ท่าน ซึ งในกรณี นี ทาง
บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงหมดหั
ั
กค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อืนให้ ถ้าท่านต้องการ
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ทีนอกเหนื อความ รับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
4. เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิ ทธิการใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5. เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทังหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทาง
บริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ทีได้ระบุไว้โดยทังหมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทําการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผสู ้ ํารองทีนังครบ ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เนื องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตัวเครี องบิน ห้องพักที
คอนเฟิ ร์ ม มาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซ่า
ให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ ในการยืนวีซ่าเดียว ซึงทาง
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3.

4.
-

-

5.
6.

ท่านจะต้องเดินทางมายืนวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีของบริ ษทั คอย
ดูแล และอํานวยความสะดวก
เอกสารต่างๆทีใช้ในการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผู ้
กําหนด ท่านทีมีความประสงค์จะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที
สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวก
ในการยืนวีซ่าเท่านัน มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
กรณีวี ซ่ าทีท่ า นยื นไม่ ผ่า นการพิจ ารณา และคณะสามารถออกเดิน ทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายจริ ง ทีเกิด ขึ น
ดังต่ อไปนี
ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทังสิ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่
ผ่านการพิจารณา
ค่ามัดจําตัวเครื องบิน หรื อตัวเครื องบินทีออกมาจริ ง ณ วันยืนวีซ่า ซึงตัวเป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซ่า หากท่าน
ไม่ผ่านการพิจารณา ตัวเครื องบินถ้าออกตัวมาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมทีท่านต้องถูกหัก
บางส่ วน และส่ วนทีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน - วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัวท่านจะเสี ย
แต่ค่ามัดจําตัวตามจริ งเท่านัน
ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดิน ทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่ า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจํา
ห้องใน คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง % ในทันที
ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชีแจงให้ท่านเข้าใจ
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการยึดค่าใช้จ่ายทังหมด %
ทางบริ ษทั เริ มต้น และจบ การบริ การ ทีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อ
ต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครื องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ งอย่างใดทีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายทีนอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนันท่าน
ควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ

เงือนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง วัน – คืนค่าใช้จ่ายทังหมด ยกเว้นกรุ๊ ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจําทีต้อง
การันตีทีนังกับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปทีมีการการันตีค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง – วันขึนไป – เก็บค่าใช้จ่าย % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง – วัน – เก็บค่าบริ การทังหมด %
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เอกสารทีใช้ ในการยืนขอวีซ่า VISA
(ต้ องมาโชว์ ตัวทีสถานทูตเพือสแกนลายนิวมือทุกท่ าน)
1. หนังสื อเดินทางทีเหลืออายุใช้งานไม่ตากว่
ํ า เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย หน้า
2. รู ปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านัน) . X 2.0 นิว จํานวน รู ป ขึนอยูก่ บั ประเทศที
จะเดินทาง
3. หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน ชุด
* ค้า ขาย หลักฐานทางการค้า เช่ น ใบรั บ รองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อ ใบทะเบี ยนการค้า ทีมี ชือผูเ้ ดิ นทาง อายุ
ย้อนหลังไม่เกิน เดือนนับจากเดือนทีจะเดินทาง *พนักงานและผูถ้ ือหุ้น หนังสือรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ
ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชือแต่ละสถานทูต
* ข้าราชการและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านัน ส่ วนบัญชีอืนๆนอกจากออม
ทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอืนๆ สามารถยืนแนบเพิมเติมได้ ทังนีเพือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่
สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใช้ชือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สําเนาสมุดเงิ นฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง เดือน
กรุ ณาสะกดชือให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาทีท่านจะใช้ยนวี
ื ซ่า (ใช้เวลาดําเนินการ
ขอประมาณ - วันทําการ)
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
* สามี-ภรรยาทีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคน
ละชุด
5. กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้
เดินทางทังสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิ ดา และ มารดา ซึ งจดหมายต้องออกโดย
ทีว่าการอําเภอ
6. สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาสูติบตั ร ชุด
7. สําเนาทะเบียนบ้าน ชุด
8. สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า ชุด
9. สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี) ชุด
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ก็
ต้องชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครัง
11. หากสถานทูตมีการเรี ยกสัมภาษณ์ ทางบริ ษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทังนีทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
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12. กรณี ทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจะเดินทางไปท่องเทียวยัง
ประเทศตามทีระบุเท่านัน การปฏิเสธวีซ่าอันเนืองมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการ
ยืนขอวีซ่ าท่องเทียว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ งและจะคื นให้ท่าน
หลังจากทัวร์ ออกเดิ นทางภายใน วัน โปรแกรมการเดิ นทางอาจเปลี ยนแปลงได้ต ามความเหมาะสม ทังนี จะ
คํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
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