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    MAMMA MIA! GREECE  
   ทัวร์กรีซ 9 วนั 6 คนื 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง :  2566 
เอเธนส์-มหาวิหารและโรงละคร-เดลฟีสะดือโลก-กาลมับากา้ เมทีโอร่า นครแห่งอาราม
ลอยฟ้า-เกาะมิโคนอส-กงัหนัทะเล-เกาะซานโตรีน่ี-พระอาทิตยต์กท่ีหมู่บา้นเอีย-นัง่

กระเชา้ไฟฟ้าและนัง่ลา-ทะเลด า-ทะเลแดง-ชิมไวน์ซานโตรีน่ี 
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วนัที ่1/                           สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ   

23.00 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4  

 ประต ู7 เคาทเ์ตอร ์P สายการบนิเอทฮิดั เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับท าการเชค็อนิ  

  สงัเกตปุ้าย MAMMA MIA! GREECE 

 

วนัที ่2/  สนามบนิสวุรรณภมู ิ-อาบดูาบ-ีเอเธนส-์กาลมับากา้               -/-/เย็น 

02.15 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่EY407 BKKAHU- 02.15-05.45   

05.45 น.  ถงึสนามบนิอาบดูาบเีปลีย่นเครือ่งบนิไปประเทศกรซี  

เทีย่วบนิ EY91 AUH-ATH  09.15-13.30 น.  

13.30 น.  ถงึสนามบนิกรงุเอเธนส ์หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่) 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่มณฑลกาลมับากา้ (Kalambaka) ทีไ่ดช้ือ่วา่ นครแหง่

อารามลอยฟ้าทีม่ชี ือ่เสยีงไปท่ัวโลก (ระยะทางประมาณ 235 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูบ่น ทีร่าบเธสซาล ีThe Plain of Thessaly เป็น

ทีต่ัง้ของ เมทโีอรา่ (Meteora) ซึง่เป็นอารามทีต่ัง้อยูบ่น ยอดเขาเมทโีอรา่ 

Meteora Rocks และเป็นเมอืงหลวงของ มณฑลกาลมับา  

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 น าทา่นเขา้สู ่ โรงแรมระดบั 4 ดาว AMALIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3 /                            กาลมับากา้ - เดลฟี    เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม-เชค็เอา้ท ์
น าทา่นออกเดนิทางสู ่ส านกัสงฆล์อยฟ้า เมอืงเมทโีอรา่ เมอืงทีม่กีลิน่ไอผสมผสาน
ระหวา่งไบแซนไทนแ์ละโรมัน จนไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988 อกี
ทัง้อารามแหง่นีเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรเ์รือ่ง เจมส ์บอนด ์ตอน For Your Eyes 
Only อกีดว้ย น าทา่นชม “Rocks in The air” หรอืโขดหนิแหง่นภากาศ ซึง่ถอืวา่เป็นเขต
มหัศจรรยแ์หง่หนึง่ของโลกดว้ยภมูทิัศนท์ีแ่ปลกตาคลา้ยแทง่หนิทีเ่กดิจากการโผลท่ะลุ
ขึน้มาของภเูขาหนิทราย อายกุวา่ 30ลา้นปีจน มผีูศ้รัทธาทีแ่สวงหาความปลกีวเิวกไดไ้ต่
ผาขึน้มาเพือ่สรา้งวหิารและส านักสงฆเ์พือ่ปฎบิตัธิรรม โดย ส านักสงฆแ์หง่แรก สรา้งโดย
บาทหลวง Athanasios ตัง้แตปี่ 1,336 บนความสงูถงึ 534 เมตรหลงัจากนัน้ไดม้กีาร
กอ่สรา้งส านักสงฆ ์ตา่งๆ น าทา่นเขา้ชมภายใน วหิาร Holy Monastery of Great 
Meteoron (ตอ้งเดนิขึน้บนัไดประมาณ 150 ขัน้)  เป็นวหิารทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุ ตวั
วหิารเริม่สรา้งโดยนักบญุอธานาซอิอส (Saint Athanasios) ในปี ค.ศ.1350 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดลฟี (DELPHI) (190 กโิลเมตร) เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 
น าทา่นชมเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 
เดนิทางสูภ่เูขาทีม่ชี ือ่วา่ ปารน์สัซสั ภเูขาอนัเป็นทีต่ัง้ของเดลฟี นครศกัดิส์ทิธิท์ีส่ าคญั 
และมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของกรกีโบราณ โดยเชือ่กนัวา่เป็นจดุศนูยก์ลางของ
โลก (สะดอืโลก) 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 เขา้สูท่ีพั่กมาตราฐานทอ้งถิน่โรงแรมระดบั 4 ดาว KASTALIA BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 /                       เดลฟี -เอเธนส ์ เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – เชค็เอา้ท ์
น าทา่น ชมโบราณสถานอนัศกัดิส์ทิธิข์องเทพอีะธนีา เรยีกวา่ Tholos มลีักษณะเป็นหอ

เสากลม และถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเดลฟี จากนัน้ ชมวหิารแหง่เทพอพอลโล 

(Temple of Apollo) ซึง่เป็นสรุยิะเทพตามความเชือ่ของกรกีโบราณ ปัจจบุนัวหิารแหง่

เทพอพอลโล ผพุังจนเหลอืแตซ่ากของเสาดอรคิ ชมความงดงามของววิทวิทัศน์

โดยรอบบรเิวณโรงละครกลางแจง้แหง่เดลฟี ทีค่งสภาพไวส้มบรูณท์ีส่ดุในกรกีเขา้ชม

พพิธิภณัฑเ์ดลฟี รวมสิง่ทีน่่าสนใจหลายอยา่ง อาท ิCHARIOTEER รปูปัน้นักขบัรถมา้

ศกึทีข่ ึน้ชือ่ และรปูปัน้ของโรมันจ านวนมากมาย น าทา่นชมน า้พคุาสตาเลยี 

(Castalian Spring) ทีม่าจากแหลง่น ้าพรุอ้นมอีายเุกา่แกก่วา่ 3,000 ปี 

เทีย่ง    รับประทานอาหารในภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย    เดนิทางกลบัสูก่รงุเอเธนส ์(370 KM) น าทา่นสูอ่ะโครโปลสิ ป้อมปราการบนยอดเขา 

แหลง่รวมอารยธรรมโบราณ อสิระเก็บภาพแหง่ความใจ ชมเมอืงเอเธนส ์(Athens) เมอืง

หลวงของ ประเทศกรซี ชมจตัรุสัซนิตกัมา (Syntagma Square) ทีต่ัง้ของรัฐสภา

แหง่ชาต ิและอนุสรณท์หารนรินาม แวะถา่ยภาพบรเิวณหนา้ท าเนยีบประธานาธบิด ีผา่น

ชมสนามกฬีาโอลมิปิค (Pan Athenaic Olympic) ในอดตีชาวกรกีโบราณเคย ใชแ้ขง่

กฬีาเมือ่ 400 ปีกอ่นครสิตกาล ซึง่ไดรั้บการบรูณะขึน้มาใหม ่และใชใ้นการแขง่ขนักฬีา

โอลมิปิคเป็นครัง้แรกในปีค.ศ.1896 น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นเมอืงเกา่ปลากา้ (Plaka) 

อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึจากกรซีมากมาย พรอ้มผลติภัณฑท์ีท่ าจากน ้ามันมะกอก 

(ผลผลติทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของกรซี) อาทเิชน่ สบู ่ครมีทาผวิ ครมีสระ/นวดผม เครือ่งเงนิ

และทองทีเ่ป็นลวดลายกรกีโบราณ และงานหตัถกรรม  

 ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี   

   น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กมาตราฐานทอ้งถิน่โรงแรม ระดบั 4 ดาว TITANIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5 /  เอเธนส ์– เกาะซานโตรนิี ่- น ัง่เคเบลิคาร-์น ัง่ลา -เมอืงฟีรา่  เชา้/กลางวนั/เย็น 

 เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรมทีพั่ก – เชค็เอา้ท ์

     น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางสูเ่กาะซานโตรนิ ี 

เทีย่วบนิ GQ340 ATH-JTR 08.30-09.25 

09.25 น.  เดนิทางถงึ เกาะซานโตรนิ ี(SANTORINI) ชมงดงามโรแมนตกิ ดว้ยกลุม่บา้นเรอืน

ทรงกระบอกสขีาวสะอาดตา ยอดโบสถท์รงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสฟ้ีาสดจากทกุทศิ

ประตหูนา้ตา่ง งดงามดัง่ภาพในโปสการด์ทอ่งเทีย่ว น าทา่นน ัง่เคเบลิคารล์งไปชม

สว่นลา่งของเกาะซานโตรนิ ีเพลดิเพลนิกบัววิทวิทัศนข์ณะน่ังกระเชา้ ทีเ่ป็นทา่เรอืเกา่ 

ซึง่ใชเ้ฉพาะส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่าจากเรอืส าราญทีจ่อดไวน้อกฝ่ังใชข้ึน้ลงเมอืง 

บรรยากาศในตอนเชา้จะคกึคกัเมือ่มเีรอืส าราญมาจอดเทยีบทา่ เป็นทีร่วมของลานับรอ้ย

ตวั ชมวถิชีวีติของผูค้นบนเกาะใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์สนุกสนานน่ังลา (Donky) 

พาหนะทีโ่ดง่ดงั และเกา่แกข่องชาวกรกีลงจากเขา  

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภตัราคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย ชมเมอืงฟีรา่ หมูบ่า้นทีส่ าคญัทีส่ดุทีส่รา้งขึน้ใหมใ่นศตวรรษที ่19 บนขอบหนา้ผาสงูแทน

เมอืงหลวงเกา่เพยีกอสทีไ่ดรั้บความเสยีหายจากแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ.1956 เพลดิเพลนิกบั

สถาปัตยกรรม สสีนัของอาคารบา้นเรอืน ศาสนสถานหลังคาโดม ถนนสายเล็กๆ ทีเ่ต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร บาร ์ไนตค์ลับ อสิระเดนิตามถนนทีเ่ลยีบหนา้ผาทีไ่มเ่ปิด

ใหร้ถวิง่ จะเห็นววิของเกาะภเูขาไฟ Nea Kameni อยูด่า้นหนา้ เห็นผาหนิเป็นชัน้ๆ ของเกาะ

ซานโตรนิทีีเ่กดิจากแผน่ดนิทีแ่ยกตวัออกเมือ่เกดิภเูขาไฟระเบดิและแผน่ดนิไหว  

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

   เขา้สูท่ีพั่กมาตราฐานทอ้งถิน่โรงแรมระดบั 5 ดาว 4 ดาว EL GRECO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่6 /      เกาะซานโตรนิ ี-หาดคามารี-่ชมิไวน-์เมอืงเอยี เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารในโรงแรมทีพั่ก  
น าทา่นสู ่หมูบ่า้นเพยีกอส เมอืงหลวงเกา่ของเกาะ สรา้งขึน้เมือ่ตน้ค.ศ.1800 
ตัง้อยูบ่นเนนิเขาทีเ่ป็นจดุสงูสดุของเกาะ มองเห็นววิทวิทัศนโ์ดยรอบของเกาะซาน
โตรนิ ีน าทา่นชม Perrissa หรอืหาดทรายด า ทรายสดี าสนทิจากเถา้ลาวาของภเูขา
ไฟระเบดิในอดตี จากนัน้น าทา่นชมจดุชมววิหาดทรายแดง  ชมผาหนิสแีดงทีเ่กดิ
จากภเูขาไฟระเบดิในอดตี 
จากนัน้ชมไรอ่งุน่ ซึง่เป็นไวเนอรร์ี ่ชมวธิกีารผลติไวน์และประวัตขิองไวน์ซานโต
รนิ ีทีจั่ดวา่เป็นไวนท์ีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่ของกรซีลองชมิดวูา่จรงิหรอืไม ่

เทีย่ง     รับประทานอาหารในภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย น าทา่นสู ่ตอนเหนอืของเกาะ เพือ่น าทา่น สมัผัสบรรยากาศสดุโรแมนตกิ ชมพระ

อาทติยต์กทีเ่อยี จดุชมพระอาทติยต์กดนิทีส่วยทีส่ดุของเกาะ อสิระใหช้มภาพ
พระอาทติยส์แีสงสด ริว้สแีดงเจอืสมีว่ง สม้ของทอ้งฟ้าเหนอืทอ้งทะเลสฟ้ีาคราม
สดุลกูหลูกูตา ความงามเกนิกวา่ค าบรรยาย  

 ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่  
    เขา้สูท่ีพั่กมาตราฐานทอ้งถิน่โรงแรมระดบั 4 ดาว EL GRECO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่7/ 
เกาะซานโตรนิ–ีน ัง่เรอืเฟอรร์ ี-่เกาะมโิคนอส-กงัหนัลม - 
เมอืงเกา่ 

    เชา้/
กลางวนั/เย็น 

 เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรมทีพ่ัก – เชค็เอา้ท ์

 น าทา่นเดนิทางสูท่า่นสูท่า่เรอื เพือ่เดนิทางสูเ่กาะมโิคนอส  

เรอื รอบ 11.45 น.-13.30 น. 

เทีย่ง อสิระรับประทานอาหาร  

13.30 น.  เดนิทางถงึ ทา่เรอืเกาะมโิคนอส  

บา่ย น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กเพือ่เก็บกระเป่า ไดเ้วลาอนัควรน าทา่นเดนิเทีย่วรอบเกาะถา่ยภาพ

กบักงัหันลมมโิคโนส สญัลักษณ์ความงามของเกาะเป็นกงัหันลมโบราณทีต่ัง้รับลม 

โดยกงัหันถกูใชใ้นการผลติ แป้งขา้วสาล ีและไดห้ยดุการผลติในชว่งกลางศตวรรษ

ที ่20 ปัจจบุนัเป็นอกีหนึง่จดุทอ่งเทีย่วทีถ่กูถา่ยภาพมากทีส่ดุในทะเลอเีจยีน อสิระ

เดนิเลน่ในเมอืง มโิคโนส ทาวน ์หรอือกีชือ่หนึง่วา่ โชรา (Chora) หรอื โฮรา 

(Hora) เมอืงหลวงของเกาะมโิคนอส โดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยูบ่รเิวณหนา้อา่วใกลก้บั

ทา่เรอื เป็นจดุรับ-สง่ นักทอ่งเทีย่วไปตามจดุตา่งๆ มเีรอืประมงมากมายจอดเทยีบทา่

อยา่งสวยงาม เป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่เป็น “ลติเติล้ เวนสิ” (Little Venice) 

แหง่เกาะมโิคโนสทีม่คีวามโดดเดน่และงดงาม อกีทัง้ยังไดร้ับการยอมรับวา่เป็นหนึง่

ในสถานทีส่วย และโรแมนตกิทีส่ดุบนเกาะมโิคโนสอกีดว้ย อสิระชอ้ปป้ิงทีต่ลอดสอง

ขา้งทางลว้นแลว้แตม่บีรรยากาศและกลิน่อายของความเป็นเมดเิตอรเ์รเนยีน ตืน่ตา

ไปกบัเหลา่รา้นขายของทีะ่ลกึ รา้นเสือ้ผา้ หอศลิป์ รา้นอาหาร และคาเฟ่ บาร์

ทันสมัยมากมาย หรอืพักผอ่นแบบชาวกรกี จบิกาแฟรสเขม้ กบัเคก้วาฟเฟิลหอมกรุน่  

 ค า่           รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

                  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรมระดบั 4 ดาว PORTO MYKONOS HOTEL  
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วนัที ่8 /          เกาะมโิคนอส – สนามบนิเอเธนส-์อาบดูาบ ี   เชา้/กลางวนั/เย็น 

 เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรมทีพั่ก - เชค็เอา้ท ์

7.00 น.   เชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมและเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลับสูเ่อเธนส ์

     โดยเทีย่วบนิ Olympic  

09.45 น.  ออกเดนิทางสูเ่อเธนส ์OA373 MYKONOS-ATHENS 09.45-10.25 

10.25      เดนิทางถงึ กรงุเอเธนส ์(ATHENS) ท าการเชค็อนิเพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

14.50      ออกเดนิทางจากเอเธนส ์สูอ่าบดูาบ ีโดยสายการบนิเอทฮิดั  

              เทีย่วบนิที ่EY90 ATHAUH 14.50-20.30 

20.30      ถงึสนามบนิอาบดูาบ ีเพือ่เปลีย่นเครือ่งกลับสู ่กรงุเทพฯ 

21.35      ออกเดนิทางจากอาบดูาบ ีโดยสายการบนิเอทฮิดั  

     เทีย่วบนิที ่EY402 AUHBKK 21.35-07.10+ 

 
 

วนัที ่9 /                              สวุรรณภมุ ิ           -/-/- 
07.10 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
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**หมายเหต*ุ* 
-รปูภาพใชป้ระกอบในการบรรยายโปรแกรมเทา่นัน้ / โปรแกรมสามารถปรับเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์จรงิ 

 

ก ำหนดเดนิทำง 2566  ระดับที่พัก พักคู่ (บำท/ท่ำน) พักเดี่ยวเพิ่ม (บำท) 

28 เม.ย – 7 พ.ค 4 ดาว 98,900 20,000 
19 – 28 พ.ค  4 ดาว 98,900 20,000 

 
อตัรานีร้วม 
☺ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ –เอเธนส-์ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอทฮิดั ชัน้ประหยัด  

☺ คา่เครือ่งบนิภายในประเทศจากเอเธนส-์ซานโตรนิี ่และ มโิคนอส-เอเธนส ์

☺ คา่เรอืเฟอรร์ีไ่ปมโิคนอส 

☺ คา่ทีพ่ัก 6 คนื โรงแรมฯ 4 ดาว  

☺ คา่เขา้ชมสถานที ่ตามรายการทีร่ะบ ุ 

☺ คา่รถรับ-สง่ ในการน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ 

☺ บรกิารไกดจ์ากประเทศกรซีภาษาองักฤษ  

☺ คา่ประกนัอบุตัเิหตแุบบหมูค่ณะและคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศกรซี  

☺ คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

☺ คา่น ้าดืม่ระหวา่งมือ้อาหารทกุมือ้ / น ้าดืม่ระหวา่งวัน 1 ขวดเล็ก/ทา่น 

 

อตัรานีไ้มร่วม  

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั 

  คา่ใชจ้า่ยนอกเหนอืระบใุนโปรแกรม  

  คา่ทปิขีล่า และคา่ทติา่งๆ 

     คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทยตามความพอใจ (ขึน้ต า่90บาทx9วัน) 

 VAT 3 %, 7 % 

     คา่ทปิไกดข์ัน้ต า่ 3€, คนรถ ขัน้ต า่ 2€ (5€x7วัน=35ยโูร/ทา่น ตลอดทรปิ) 

     คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทยตามความพอใจ (ขึน้ต า่100บาทx9วัน) 

 

หมายเหต ุ
1.กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจากการยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืการลา่ช ้าของสายการบนิ ท าให ้
ไม่สามารถ กนิ-เทีย่ว และพักโรงแรมไดค้รบตามโปรแกรมทัวรท์ีร่ะบุ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการทีจ่ะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ เพราะถอืเป็นเหตสุดุวสิัยเกดิขึน้โดยตรงจากทาง
สายการบนิ และบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบชดเชยใดๆ 
2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น
สุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ เช่น 
อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การตลาจล, การนัดหยดุงาน, ปัญหาการจราจรตดิขัด และทรัพยส์นิ
สว่นตัวสญูหาย หรอืหลงลมืตามสถานทีต่า่งๆทีเ่กดิขึน้ เหตกุารณ์ดังกลา่วอยูน่อกเหนือความ
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ดูและการควบคุมของบรษัิทฯทัง้นี้ จะยดึถอืผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะ
เป็นส าคญั 
3.เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตาม
รายการ หรือ ในการถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
5.ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม  
6. หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทีย่วบนิหรอืหากมเีหตกุารณ์ประการใดทีเ่กดิขึน้จากสายการ
บนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เพื่อให ้
เหมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานทีเ่กดิขึน้จรงิ 
7. กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่น
วันเดนิทางได ้
8. ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ ในกรณีที่เที่ยวบนิมีการล่าชา้ท าใหเ้กดิผล
กระทบกับเทีย่วบนิภายในประเทศทางบรษัิทฯไม่มสีว่นในการรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้
ใดๆทัง้สิน้ 
9. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 
เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
10. ในกรณีทีล่กูคา้ตดิโควดิทางบรษัิทฯไมม่สีว่นรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
 

*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ , กำรล่ำช้ำ
อันเน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะน้ัน เพื่อควำมปลอดภัยในกำร
เดินทำง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้ หัวหน้ำทัวร์ผู้น ำทัวร์ มีอ ำนำจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังนีก้ำรตัดสินใจ  จะค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคัญ เม่ือท่ำนท ำกำรจองและช ำระเงินมัดจ ำแล้ว บริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไข
ของทำงบริษัทฯ แล้ว 

 

 


