
  

  

  

  



 

ดนิแดนเทพนิยายแห่งสรวงสวรรค ์แห่งอารยะธรรม ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของชนชาตกิรซี 

ลอ่งเรอืสู่เกาะแห่งสวรรค ์ซานโตรนิี่ เกาะในฝนัของนกัท่องเทีย่วท ัว่โลก  

บรรยากาศโรแมนตคิรมิทะเลเอเจี้ยน  

วหิารโบราณพพิธิภณัฑ ์และตลาดนดั สมัผสักรซีแบบชกิชกิ  

กาํหนดการเดนิทางกาํหนดการเดนิทาง  

วนัวนัแรกของการเดนิทางแรกของการเดนิทาง            สนามบนิสุวรรณภูมิสนามบนิสุวรรณภูมิ  

21.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 9 โดยสาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ที่บรษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

วนัวนัทีส่องของการเดนิทางทีส่องของการเดนิทาง                สนามบนิสุวรรณภูสนามบนิสุวรรณภูม ิม ิ--  เอเอเธนส ์เธนส ์--  แหลมซูเน่ียน แหลมซูเน่ียน --  เอเธนส์เอเธนส  ์ 

03.30 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางสู่ กรุงเอเธนส ์ประเทศกรซี โดย สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เทีย่วบนิที่ EK371/EK209 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 0600-1150 *.*.*.  

15.25 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ กรุงเอเธนส ์(ATHENS) ประเทศกรีซ (GREECE) ศูนยร์วมของเหลา่มรดกทาง

วฒันธรรมยุคคลาสสกิ อนุสาวรียโ์บราณ และงานศิลปะทีม่ชีื่อเสยีงมากที่สุด และ

ยงัคงหลงเหลอือยู่เป็นจาํนวนมาก ซึง่บางแห่งกไ็ดร้บัการทาํนุบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างด ี

…หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้... 

 จากนัน้ทาํท่านออกเดนิทางสู่ แหลมซูเน่ียน (CAPE SOUNION) ตัง้อยู่ในเขตอ่าวซา

โรนิค ตลอดรมิฝัง่ขา้งทางท่านไดส้มัผสักบับรรยากาศรมิชายหาดกายฟาดา้ ซึง่เป็น

แหลง่ท่องเที่ยวทางทะเลทางตอนใต ้…เพือ่นาํท่าน ชมวหิารแห่งเทพโพไซดอน 

(TEMPLE OF POSEIDON) หรอืเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมทุร 

เทพเจา้แห่งทอ้งทะเล ซึง่คอยปกป้องพทิกัษม์หาสมทุรวหิารแห่งน้ี 

ต ัง้อยู่ปลายหนา้ผาในจดุทีส่มัผสัความงดงามของทะเลอเีจี้ยน และ

หมูเ่กาะต่างๆ ไดด้ีที่สุด สรา้งขึ้นเมือ่ 444 ปีก่อนครสิตกาล ปจัจุบนั

มอีายุกว่า 2,000 ปี ในอดีตชาวกรกีทีจ่ะตอ้งเดนิเรอืสู่ทะเลใหญ่และ

จะตอ้งมาบวงสรวงขอพรใหเ้ดนิทางโดยสวสัดภิาพ ณ ทีน่ี่ …นาํท่าน

กลบัสู่ กรุงเอเธนส ์(ATHENS) 

นาํท่าน ชมเมอืงกรุงเอเธนส ์เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของประเทศกรีซ ซึง่ใชช้ื่อตามเทพเจา้อาธนีาในปรุาณวทิยาของ

กรกีโบราณ มปีระวตัมิายาวนานตัง้แต่ 1,000 ปีก่อน  

 …ชมจตัุรสัซนิตกัมา (SYNTAGMA SQUARE) ทีต่ ัง้ของ

รฐัสภาแห่งชาต ิและอนุสรณ์ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบรเิวณ

หนา้ทาํเนียบประธานาธิบด ีซึง่เดมิเป็นพระราชวงัหลวง เพือ่ให ้

ท่านไดช้มภาพทหารกรีซแต่งกาย  ในชดุโบราณแปลกตาเดนิสวนสนาม 



 

ผ่านชมรฐัสภา ซึง่จะมทีหารใส่ชุดแบบพื้นเมอืงเฝ้าอยู่และจะมกีารเปลีย่นเวรยามทกุๆ ช ัว่โมง พระราชวงัหลวงที่

ปจัจบุนัเป็นทีพ่าํนกัของประธานาธบิดี, โรงละครแห่งชาติ,  

ผ่านชมสนามกฬีาแพนเอเธยีเนียน (PAN ATHENAIC OLYMPIC) ในอดตีชาวกรกี

โบราณเคย ใชแ้ขง่กฬีา  เมือ่ 400 ปีก่อนครสิตกาล ซึง่ไดร้บัการบูรณะขึ้นมาใหม ่และใช ้

ในการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกเป็นคร ัง้แรกในปีค.ศ.1896 สนามหนิอ่อนรูปเกอืกมา้ทีส่รา้ง

โดยจกัรพรรดเิฮรอด อตัตคุิส ใน ค.ศ.143 

และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 เพือ่ใชเ้ป็นที่

จดัการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกสมยัใหม่ 

ถ่ายภาพกบัประตูชยัเฮเดรยีน (HADRIAN’S ARCH) และหอสมดุ

แห่งชาต ิศูนยร์วมของปราชญส์มยัโบราณ  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         วนัทีส่ามของการเดนิทาง             เอเธนส ์เอเธนส ์--  เกาะซานโตรน่ีิ เกาะซานโตรน่ีิ --  พระราอาทติยต์กทีเ่อยีพระราอาทติยต์กทีเ่อยี  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางสู่ ท่าเรอืเพือ่เดนิทางสู่ เกาะซานโตรน่ีิ (SANTORINI) โดยเรอืเฟอรร์ี่ ชมความงดงาม

ของทอ้งทะเล  

......... น.         เดนิทางถงึ เกาะซานโตรน่ีิ 

(SANTORINI) เกาะในฝนัทีง่ดงามด ัง่สรวง

สวรรค ์เกาะแห่งน้ีมขีนาดเลก็โดยมคีวามยาว

เพยีง 18 ก.ม. มชีื่อเสยีงโด่งดงัเป็นอนัดบั 1 

ในหมูเ่กาะไคคลาดีส (CYCLADES) ไดร้บั

การยกย่องใหเ้ป็น ราชนีิแห่งเมดเิตอรเ์รเนียน งดงามโรแมนตกิ ดว้ยกลุ่มบา้นเรอืนทรงกระบอกสขีาวสะอาดตา 

ยอดโบสถท์รงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสฟ้ีาสดจากทุกทศิประตูหนา้ต่าง งดงามดัง่ภาพในโปสการด์ท่องเทีย่ว เกาะ

แห่งความมหศัจรรยน่์าเหลอืเชื่อระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิวถิชีีวติคนพื้นเมอืงซึง่สรา้งบา้นบนเกาะภเูขาไฟ 

(ปจัจบุนัยงัคงปลอ่ยกา๊ซและไอนํา้ทีม่อีณุหภูมถิงึ 80 องศา)…. 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่าน ชมหมูบ่า้น PYRGOD ตวัหมู่บา้นตัง้อยู่บนเชงิหนา้ผา 

เป็นหมูบ่า้นทีค่นทอ้งถิน่ เดมิของชาวซานโตรน่ีิอยู่อาศยักนั ..

ชมหาดเพอรร์สิซา (PERRISSA BEACH) หรอืหาดทรายดาํ 

(BLACK BEACH) หาดที่มจีดุเด่น คือถกูปกคลุมดว้ยหนิ

กรวดสดีาํ จากเถา้ลาวาของภเูขาไฟทีเ่คยระเบดิมาหลายครัง้ในอดตี ท่านจะได ้

เพลดิเพลนิ  กบัทศันียภาพของหาดที่ตดันํา้ทะเลสฟ้ีาทีเ่รียกว่า (KAMARI 

BEACH)  

นาํท่าน มุง่สู่ตอนเหนือของเกาะ เพือ่นาํท่านสมัผสับรรยากาศสุดโรแมนตกิ ของ

การชมพระอาทติยต์กทีเ่อีย (OIA) จดุชมพระอาทติยต์กดนิทีส่วยทีสุ่ดของเกาะ 



 

อสิระใหช้มภาพพระอาทติยส์แีสงสด ริ้วสแีดงเจอืสมี่วง สม้ของทอ้งฟ้าเหนือทอ้งทะเลสฟ้ีาครามสุดลูกหูลูกตา 

ความงามเกนิกว่าคาํบรรยายใดๆ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  EL GRECO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง         วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง             เกาะซานโตรน่ีิเกาะซานโตรน่ีิ  --  ฟิราฟิรา  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางขึ้นสู่หนา้ผาโดย เคเบิ้ล

คาร ์สู่ เมอืงฟิรา (FIRA TOWN)  

เมอืงหลวงของเกาะซานโตรน่ีิ  

ศูนยก์ลางความทนัสมยัของเกาะ สรา้ง

ขึ้นใหม่ในศตวรรษที ่19 แทน

ศูนยก์ลางเก่าที่โดนแผ่นดนิ ไหว 

ทาํลาย มคีวามสวยงามของบา้นทีเ่ป็นสขีาวและฟ้านํา้ทะเล ....จากนัน้ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณส์นุกสนาน  

โดยเลอืกนัง่ลา (DONKEY) (รวมค่านัง่ลาเรียบรอ้ยแลว้) พาหนะทีโ่ด่งดงัและเก่าแก่ในการใชเ้ดินทางในเมอืง

ซานโตรน่ีิ ที่มบีนัไดกว่า 500 ข ัน้ และเป็นทางเดนิที่สะดวกปลอดภยัในเวลาเพยีง 20 

นาท…ีพาหนะทีโ่ด่งดงัและเก่าแก่ของชาวกรีกลงจากเขา ... นาํท่าน ชมความงามของ

เกาะจากมมุสูงกบัสถาปตัยกรรมการก่อสรา้ง ลานระเบยีงและสสีนัของอาคารบา้นเรอืน 

ถนนเลก็ๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ ร ้ านอาหารต่างๆ ตัง้ตระหงา่นเรยีงรายไปตามผาสูง …

ชมความสวยงามของบา้นทีเ่ป็นสขีาว และฟ้านํา้ทะเล ชมย่านการคา้ของเมอืง...อิสระให ้

ท่านไดพ้กัผ่อนอย่างแทจ้รงิกบับรรยากาศของเกาะสวรรคแ์ห่งน้ี เลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืง

และของทีร่ะลกึมากมาย…. 

เทีย่ง              รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้นาํท่าน ลอ่งเรอืในทะเลสาบภเูขาไฟ (SANTORINI VOLCANO) ทีส่วยงามแปลกตา อนัเกดิจากการ  

ระเบดิตวัของภูเขาไฟระเบดิและการยุบตวัของเกาะ เรอืจะนาํท่าน

สู่ บรเิวณบอ่นํา้พรุอ้น (HOT SPRINGS) *.*.*. หากตอ้งการลง

ไปสมัผสักบัอุณหภมูคิวรเตรียมผา้เชด็ตวัและชดุว่ายนํา้ไปดว้ย 

*.*.*. เพือ่ไดใ้หส้มัผสัความงามของนํา้ทะเลสฟ้ีาสดเหลอืบ

ทองแดงแปลกตาดว้ยแร่กาํมะถนั ....อสิระใหท่้านไดเ้ดนิเทีย่ว

บรเิวณรอบทะเลสาบ เพือ่ถ่ายรูปบา้นเชงิเขาอนัสวยงามของเกาะซานโตรนีิจากจดุชมววิทีด่ทีี่สุด… 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  EL GRECO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้วนัทีห่า้ของการเดนิทาง      ของการเดนิทาง          เกาะซานโตรน่ีิ เกาะซานโตรน่ีิ --  เอเธนส์เอเธนส ์   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

....... น.            ออกเดนิทางสู่ กรุงเอเธนส ์(ATHENS) โดยสายการบนิ......เทีย่วบนิที ่…….. 



 

....... น.           เดนิทางถงึ กรุงเอเธนส ์(ATHENS) 

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ตวัเมอืง กรุงเอเธนส ์(ATHENS) ชมย่านเมอืงเก่าปลากา้ (PLAKA) ย่านเก่าแก่ซึง่ต ัง้อยู่เชงิ

เขาอโครโปลสิ เคยเป็นย่านทีพ่บปะของเหลา่บุบผาชน และนกัคิดของกรซีในอดตี 

ปจัจบุนัไดเ้ป็นที่ต ัง้ของเหลา่พพิธิภณัฑท์างประวตัศิาสตร ์และอารต์แกลลอรี่มากมาย 

ถนนซอกซอยของย่านน้ีมขีนาดเลก็ ปูดว้ยหนิกอ้น  คลา้ยในอดีต บรรยากาศโดยรอบ

ของย่านปลากา้จะทาํใหท่้านยอ้นระลกึไปถงึเอเธนสใ์นอดีต ทีม่บีา้นเรอืนหลงัเลก็ๆปลูก

ตดิกนั มรีะเบยีงเหลก็ดดัสวยงามสไตลนี์โอคลาสคิ พรอ้มดอกไมค้ละส ีท่านจะเหน็

สิง่ก่อสรา้งเลก็ๆ โบสถยุ์คไบเซนไทน ์มหาวทิยาลยัเก่า บางส่วนของประตู และกาํแพง

โบราณทีย่งัหลงเหลอือยู่ ท่านจะสนุกไปกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ของที่ระลกึจากกรีซมากมาย พรอ้มผลติภณัฑท์ี่ทาํ

จากนํา้มนัมะกอก (ผลผลติทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของกรีซ) อาทเิช่น สบู ่ครมีทาผวิ ครมีสระ/นวดผม เครื่องเงนิและ

ทองทีเ่ป็นลวดลายกรกีโบราณ และงานหตัถกรรมต่างๆ อาท ิเครื่องปัน้ดินเผา รูปปัน้แกะสลกั ภาพวาดและอื่นๆ 

อกีมากมาย อสิระใหท่้านเดนิเล่นเทีย่วชมจนถงึยามพลบคํา่ตามอธัยาศยั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่วนัที่หกหกของการเดนิทาง      ของการเดนิทาง            เอเธนส ์เอเธนส ์--  เดลฟี เดลฟี --  เอเธนส์เอเธนส  ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเดลฟี (DELPHI) ซึง่มภีมูปิระเทศทีส่วยงามมาก ในอดตีเคยไดร้บัการขนานนามว่าเป็น

ศูนยก์ลางโลกหรอื สะดือโลก NAVEL OF THE EARTH  

ปจัจบุนัไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก  

เทีย่ง              รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่าน เขา้ชมวหิารอพอลโล (TEMPLE OF APOLLO) ซึง่ถอืว่า

เป็นวหิารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและดนตร ี

ต ัง้อยู่ บนเนินเขา  พานาสซุส วหิารน้ีเป็นหน่ึงใน

ตวัแทนความศรทัธาของชาวกรีกทีม่ต่ีอ เทพเจา้ในอดตี วหิารแห่งน้ีคือทีส่กัการะบูชาเทพอ

พอลโล เทพแห่งแสงสว่างผูใ้หค้าํพยากรณโ์ชคชะตาชวีติ อนัมผีลต่อจติใจของชาวกรีกทุกผู ้

ทกุนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึง่

เปรียบเสมอืนศูนยร์วมของชาวกรกี

โบราณ ชมสเตเดยีมแห่งเดลฟี (THE STADIUM) ทีค่ง

สภาพไวส้มบูรณ์ทีสุ่ดในกรกี ..ชมพพิธิภณัฑเ์ดลฟี (DELPHI 

MUSEUM) ที่รวบรวมสิง่ของน่าสนใจหลายอย่าง อาท ิรูปปัน้ 

นกัแขง่มา้ CHARIOTEER ซึง่เป็นรูปปัน้ขอ  นกัขบัรถมา้ศึกทีข่ึ้นชื่อลอืชาในการแขง่ขนักฬีาโอลมิเปียดแบบ

โบราณ  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรอืเทยีบเท่า  



 

วนัทีเ่วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง      จด็ของการเดนิทาง            เอเธนส ์เอเธนส ์--  อะราโชวา อะราโชวา --  คอรนิท ์คอรนิท ์--  เอเธนส์เอเธนส  ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงอะราโชวา (ARACHOVA) เมอืงเลก็ๆ ทางเหนือของประเทศ ตัง้อยู่สูงจากระดบันํา้ทะเล  

ประมาณ 940 เมตร บา้นเรอืนส่วนใหญ่สรา้งอยู่บนเนินเขาพารน์สัซอส (MOUNT 

PARNASSOS) เป็นเ  มอืงทีม่ชีื่อเสยีงเรื่องสิง่ทอ พรม และยงัเป็นเมอืงทีเ่ป็น

ศูนยก์ลางกฬีาสกีทีม่ชีื่อเสยีง เดินเลน่ชมเมอืง ถ่ายรูป หรอืเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืง

ของฝากตามอธัยาศยั เดนิทางสู่ หมูบ่า้นอเิทยี (ITEA) เมอืงเลก็ ๆ ทีต่ ัง้อยู่ทาง

ตอนใตข้องเขตโฟซสิ (PHOCIS) ของประเทศ คน้พบในปี ค .ศ. 1830 แต่

กลายเป็นเมอืงทีค่่อนขา้งมชีื่อเสยีงในเวลาต่อมาและยงัเป็นเมอืงทีม่ท่ีาเรอืทีค่ึกคกั

อกีประการหน่ึงอยู่ติดรมิอ่าวโครินเธยีน… 

เทีย่ง              รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านดนิทางสู่ เมอืงคอรนิท ์(CORINTH) ชมคลองคอรนิท ์(ISTHMUS OF CORINTH) เป็นคลองที่

เชื่อมต่อระหว่างอ่าวคอรนิทแ์ละอ่าวซาโรนิกในทะเลอีเจยีน ต ัง้อยู่ข ัน้กลางกบัฝัง่เพโลพอนนิส และแผ่นดนิของ  

ประเทศ มลีกัษณะเป็นช่องทางแคบๆ มขีนาดยาวประมาณ 6.4 กโิลเมตร ลกึ 8 

เมตร ปจัจบุนัมสีะพานขา้ม  ระหว่างแผ่นดนิ และสามารถเดินทางมาทีน่ี่โดยรถไฟ 

โดยคลองแห่งน้ียงัใชเ้ป็นทางผ่านเรอืโดยสาร มากมายอกีเช่นกนั เป็นคลองที่ใช ้

เวลาสรา้งรวมๆแลว้กว่า 2,000 ปี ต ัง้แต่สมยัยุคกรกีโบราณ แนวคิดน้ี เริ่มตน้ขึ้น

จากการทีช่าวกรกีตอ้งการความสะดวกมากขึ้นในการเดนิทางขา้มมหาสมทุรโดยไม่

ตอ้งออ้ม ในช่วงแรกมผูีค้นมากมายตดัสนิใจจะขดุคลองน้ี แต่เน่ืองจากเครื่องมอื 

และเทคโนโลยยีงัไม่ทนัสมยัเพยีงพอ การขดุคลองจงึยงัไมส่าํเรจ็ รวมถงึความเชื่อในเทพเจา้ ซึง่ชาวบา้นกลวั

เทพเจา้โพไซดอนจะพโิรธ ทาํใหก้ารขดุคลองถกูหยุดชะงกัลงไป ต่อมาเมื่อเริ่มสรา้งใหม่เงนิทนุกลบัไมเ่พยีงพอ

วนเวยีนแบบน้ีมาหลายปี จนกระท ัง่ปี 1869 รฐับาลไดจ้า้งบรษิทัเอกชนเริ่มทาํการขดุคลองจนสาํเรจ็ในที่สุดในปี 

1893 ซึง่ต ัง้แต่สมยัโบราณจนการขดุคลองสาํเรจ็ ผ่านอปุสรรคมากมายกว่า 2,000 ปี ปจัจบุนัคลองคอรนิท์

แสดงใหเ้หน็ว่าไดถ้กูใชป้ระโยชนคุ์ม้ค่าแรงงาน และค่าเงนิทนุจรงิๆ อสิระใหท่้านไดบ้นัทกึภาพเป็นที่ระลกึ…นาํ

ท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงเอเธนส ์(ATHENS) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง      วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง            เอเธนส ์เอเธนส ์--  ดูไบดูไบ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่าน เขา้ชมอะโครโปลสิ (ACROPOLIS) ซึง่ต ัง้อยู่บนยอดเขาทีสู่งเด่นในกรุงเอเธนส ์

สถานที่สาํคญัใน  ประวตัศิาสตรข์องประเทศกรีซ ก่อนทีจ่ะถงึทางเขา้ ACROPOLIS จะม ี

TEMPLE OF ATHENA NIKE สรา้งขึ้นเพือ่บูชาเทพอีธนีาในปาง NIKE (NIKE เป็น

ภาษากรกีแปลว่าชนะ) นครกรกีโบราณนิยมสรา้งอะโครโปลสิ บนพื้นที่สูง โดยเป็นที่ต ัง้ของ

พระราชวงัและทีอ่ยู่ของขา้ราชบรพิาร ตลอดจนวหิารบูชาเทพเจา้ นครโบราณแห่งน้ีต ัง้อยู่บน

เนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถกูสรา้งมาก่อนการสรา้งเมอืงเป็นที่ต ัง้ของ วหิาร



 

พาเธนอน (THE PARTHENON) เป็นวหิารทีส่รา้งขึ้นเพือ่บูชาเทพเจา้เอธีนา สรา้งเมือ่ปี 447 – 432 ก่อน

ครสิตก์าล วหิารแห่งน้ีสรา้งดว้ยหนิอ่อนท ัง้หมด ความโดดเด่นของวหิารแห่งน้ีอยู่ที่เสาแบบดอริก ดา้นหนา้ 8 

ตน้ และดา้นขา้ง 18 ตน้ รองรบัมมุจ ัว่ต่าง ๆไดอ้ย่างกลมกลนื สถาปตัยกรรมทีง่ดงามและสมบูรณท์ีสุ่ดในยุค 

2,500 กว่าปีก่อน วหิารยงัถูกดดัแปลงเป็นโบสถค์ริสตศ์าสนานิกายกรกีออรโ์ธดอกซ ์(GREEK ORTHODOX 

CHURCH) ในครสิตศ์ตวรรษที่ 6 และยงัถกูดดัแปลงเป็นสุเหร่าเมือ่คร ัง้กรีกตกเป็นเมอืงขึ้นของอิสลาม  

ชมวหิารอเีรคธอีมุ (ERECHTHEION) เป็นอนุสาวรยีแ์ห่งอีเรคธอีมุในเทพนิยายกรีกเมือ่สงครามเพลอปปอนเน

เซยีมรูีปแกะสลกัหญงิสาว 6 คน ถกูลงโทษ ใหก้ลายเป็นเสาหนิคํา้ยนัวหิาร ยงัคงมี

สิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็นสาธารณะ  เช่น โรงละคร หรอื โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจา้ซุสที่เพอกา

มมุ, อะกอรา หรอืย่านชมุชนเช่นเดยีวกบัตลาด, สนามกฬีากลางแจง้ วหิารโพรไพเลยี 

(PROPYLAEA) วหิารแห่งน้ีสรา้งขึ้นเพือ่บูชาเทพโพไซดอนและเทพอีะธน่ีา  

โดยสรา้งขึ้นในตาํแหน่งทีเ่ทพท ัง้คู่มกีารต่อสูแ้ย่งชงิสทิธิ์ในการดูแลเมอืงน้ี ดา้นทิศใตม้ี

ชดุของเสาคํา้ท ัง้หกตน้ทีอ่อกแบบเป็นรูปปัน้หญงิสาวสวมชดุกรีกโบราณใชศี้รษะยนืคํา้

ยนัอาคาร ปจัจุบนัเสาท ัง้หกตน้ถกูแทนที่ดว้ยรูปจาํลองเน่ืองจากของจรงิถกูนาํไปเกบ็รกัษาไวใ้นพพิธิภณัฑเ์พื่อ

ป้องกนัการเสยีหายจากอากาศและสภาพแวดลอ้มภายนอก… 

17.55 น.  (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที่ EK210/EK384  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 0020-0305*.*.*. 

วนัวนัทีเ่กา้ทีเ่กา้ของการเดนิทางของการเดนิทาง              ประเทศไทยประเทศไทย  

12.05 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

*.*.*. @@ *.*.*. 

*.*.*. อตัราค่าใชจ้า่ย  *.*.*. 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

24 พ.ย.-2 ธ.ค.//2-10 ธ.ค. 72,999.- 69,999.- 21,900.- 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล

ต่างๆและงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะ

คาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 



 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 

Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจาก

โรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติํา่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ใน

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบนํา้ 

ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและ

การเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 

1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกั 

เกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิ 60.- ยูโร / ท่าน 

8. ค่าวซี่าเชง็เกน้ 4,500.- บาท (เน่ืองจากยืน่ผ่านตวัแทนการยืน่จงึตอ้งเสยีค่าบรกิารใหก้บัตวัแทนการยืน่) (หาก 

สถานทูตไดก้าํหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามกาํหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 
 



 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 
กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทาง
โดยเหตจํุาเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี
การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 

บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจํานวนตาม

ราคาทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ
บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ

และบรษัิทตา่งประเทศ)) 
- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 

(กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกี
ครัง้นงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข
สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิ

และบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว๋ หรอืคา่ตัว๋

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  
หมายเหตุ  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง
ราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่

ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะ
อากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัย

ของผูร้่วมเดนิทางเป็นสําคญั…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชาํระ

โดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้

(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับ
ทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมดหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 



 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้าํระ

เงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอื

วา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีม

ใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นสาํคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่

มากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตํุา่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุป
ร่วมกนั) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจําแลว้

หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง 
ทัง้นี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจาก

อบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของ
อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  

ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการ

แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิท
ฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุ

ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 
ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคมุโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนื
คา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย

ของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่กรซี 
 

*.*.*. ตอ้งมาโชวตั์วทีส่ถานทตูทกุทา่น (ในกรณีทีไ่มม่วีซีา่เชงเกน้) เพราะตอ้งสแกนลายนิว้มอื *.*.*. 

 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรับประทับวซีา่อยา่ง 



 

นอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารุด(หนังสอื

เดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2.0 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3  
ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 
3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**Statement รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ี

ยอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิ

ในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 
เทา่นัน้)  

ชือ่ นามสกลุ ตรงตามหนา้ PASSPOST (เจา้ของบัญช)ี 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักับสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตาม

หนา้พาสปอรต์ (ออกไมเ่กนิ 15 วนั นับจากวนัทีย่ืน่) (ใชท้ัง้ 2 อย่าง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั 
หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเทา่นัน้ 

3.2.2. ถา่ยสําเนาสมุดบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนสมรส สตูบิัตร 

ทะเบยีนบา้น **สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บัญชฝีากประจํา และบัญชยีอดตดิลบ* 
4. หลกัฐานการทํางาน  

-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื 

สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีกํ่าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

-สาํเนาทะเบยีนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-บตัรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุ

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจ

ปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชีแ้จงวา่ทําไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย 

ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสาํเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 


