
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บินภายในประเทศหน่ึงเท่ียวบิน...เท่ียวแบบสบายๆ 

2. พกับนเกาะมิโคนอสและซานโตริน่ี 

3. รวมค่าทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถ่ินตลอดทริป 

4. บริการน ้าด่ืมบนรถตลอดเส้นทาง 

5. รวมประกนัการเดินทางและประกนัสุขภาพ 

6. นัง่เรือเฟอร์ร่ีชมวิวทอ้งทะเลท่ีสวยงาม 

7. ทานอาหารพื้นเมืองและอาหารเอเชียรสเลิศ 



*** กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ 45 วนั เน่ืองจากประเทศกรีซมีคิวยืน่วีซ่าเพียง 10 เล่ม ต่อวนัเท่านั้น *** 

วนัแรกของการเดินทาง(1)   กรุงเทพฯ – อสิตันบูล 
20.00  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตา้ร์ แอร์เวย ์แถว P ประตู 8 โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั

คอยอ านวยความสะดวก  
23.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบินท่ี TK069  

วนัที่สองของการเดินทาง(2)  อสิตันบูล – เทสซาโลนิก ี– ชมเมือง – คาลมับากา 
05.15  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน  
07.40  ออกเดินทางสู่ เทซาโลนิก่ี โดยเท่ียวบินท่ี TK845 
09.05  เดินทางถึง เทสซาโลนิก่ี (Thessaloniki) น าท่านชมเมืองเทสซาโลนีกี Thessaloniki หรือ เทสซาโลนีกา  เป็นเมือง

ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศกรีซ เป็นเมือง
หลวงของภูมิภาคเซนทรัลมาซิโดเนีย และเทรซ 
มีประชากรสามแสนกว่าคน เทสซาโลนีกีเป็น
เมืองส าคัญอันดับ 2 ของกรีซในด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม การค้าและการเมือง และมีเส้น
ศูนยก์ลางการเดินทางไปสู่ยุโรปตะวนัออกเฉียง
ใต ้เป็นเมืองท่าทางทะเลท่ีมีความส าคญัต่อกรีซ
และยุโรปตะวนัออกเฉียงใต้ ปัจจุบนัเมืองมีการ
จัดเทศกาล งานด้านวฒันธรรม หลายคร้ังต่อปี เช่นงานการค้าระหว่างประเทศเทสซาโลนี และงานเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติเทสซาโลนี ในปี ค.ศ. 2014 ไดรั้บเลือกเป็นเมืองหลวงเยาวชนแห่งยโุรป  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชมเมืองเก่าโรมนั ฟอร่ัมท่ีมีอายุยอ้นหลงั

ไปในศตวรรษท่ี 2 ซ่ึงเก่าแก่กว่า  1 ,800 ปี  ท่ี
ประกอบไปดว้ยอาคารบา้นเรือนชาวโรมนั โรง
ละครโอเดียนท่ียิง่ใหญ่และยงัคงความสวยงามไว้
ไดอ้ย่างยอดเยี่ยม อาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นใน
สมยัจกัรพรรดิ กาเลริอุส แม็กซิมิอานสั เพื่อเชิญ
ชูชัยชนะของอณาจักรโรมันท่ีสามารถขยาย
ขอบเขตไปยงัดินแดนตะวนัออก จากนั้นน าท่าน
ชมหอคอยขาว (White Tower) สถาปัตยกรรมสไตลอ์อตโตมนั เติร์ก ซ่ึงเคยปกครองประเทศกรีซ ถึงสามร้อยกว่า
ปี มีทั้งฮามมั (โรงอาบน ้าแบบเติร์ก) หรือท่ีเรียกกนัวา่ เตอร์กีส บาธ และตลาดในร่มแบบชาวเติร์ก จากนั้นน าท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองคาลมับากา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ท่ีพกั  

หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง



 

วนัที่สามของการเดินทาง(3)  คาลมับากา – แมทธีโอร่า (มหาวหิารบนยอดเขา) – เดลฟ่ี 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่บริเวณท่ีหมู่บา้นแมทธีโอ
ร่ า  เ มื อ ง ม ร ด ก โ ล ก  ( UNESCO WORLD 
HERITAGE) ท่ีมีกล่ินไอผสมผสานระหว่างไบ
แซนไทน์และโรมนั จนไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1988 น าท่านชม “Rocks In 
The Air” หรือโขดหินแห่งนภากาศ ซ่ึงถือว่าเป็น
เขตมหัศจรรย์แห่งหน่ึงของโลกด้วยภูมิทัศน์ท่ี
แปลกตาคล้ายแท่งหินท่ีเกิดจากการโผล่ทะลุ
ขึ้นมาของภูเขาหินทราย อายุกว่า 30 ลา้นปีจนมีผูศ้รัทธาท่ีแสวงหาความปลีกวิเวกไดไ้ต่ผาขึ้นมาเพื่อสร้างวิหาร
และส านกัสงฆเ์พื่อปฎิบติัธรรม โดยส านกัสงฆแ์ห่งแรก สร้างโดยบาทหลวง Athanasios ตั้งแต่ปี 1,336 บนความ
สูงถึง 534 เมตรหลงัจากนั้นไดมี้การก่อสร้างส านกัสงฆ ์ต่างๆ ตามกนัมาถึง 24 แห่ง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ไกด์ทอ้งถ่ินจะน าท่านเขา้ชมภายใน วิหาร Holy Monastery of Great Meteoron(ตอ้งเดินขึ้นบนัไดประมาณ 150 
ขั้น)  เป็นวิหารท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุด ในบริเวณ Meteora ตัววิหารเร่ิมสร้างโดยนักบุญอธานาซิออส (Saint 
Athanasios) ในปี ค.ศ.1350 ตวัวิหารตั้งอยูบ่นยอด
เ ข า เ ส มื อนแขวนอยู่ ใ นอ าก าศ  (Meteoro= 
suspended in the air) ภายในวิหารมีงานศิลปะ
มากมาย ทั้งภาพปูนเปียก(Fresco) และรูปเคารพ
(Icon) ท่ีท าจากไม ้วิวทิวทศัน์จากด้านบนวิหาร
สวยงาม สุดแสนประทบัใจและวิหาร Monaster 
of Varlaam (รถทัวร์สามารถจอดส่งได้บริเวณ
หน้าวิหาร) ซ่ึงเป็นโบสถ์ส าคญั สร้างขึ้นในค.ศ.
1517 มีภาพวาดจิตรกรรมฝาพนงัโดย Franco Catellano ท่ีน้ียงัคงอนุรักษก์ารขนของโดยกระเชา้ท่ีมีสามารถรอก
ชกัขา้มเขาทั้ง 2 ฝ่ังอนัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียงัคง เป็นปริศนาและน่าท่ึงในความสามารถของคนโบราณถ่ายรูปกับ
วิหารท่ีตั้งสง่าอยูบนยอดเขาอนัเป็นภาพท่ีจะประทบัใจตราบนานเท่านาน *** หมายเหตุ สถานท่ีเขา้ชมอาจมีการ
เปล่ียนแปลง หากมีพิธีกรรมทางศาสนา *** จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองเดลฟ่ี (Delphi) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ท่ีพกั  

หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง

วนัที่ส่ีของการเดินทาง (4)  เดลฟ่ี – เข้าชมวหิารอะพอลโล่ – อะราโชวา 
      ชมคลองคอร์รินท์ – เอเธนส์  



เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซ่ึง
ถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและ
ดนตรี ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส วิหารน้ีเป็น
หน่ึงในตวัแทนความศรัทธาของชาวกรีกท่ีมีต่อ 
เทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งน้ีคือท่ีสักการะบูชาเท
พอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผูใ้ห้ค  าพยากรณ์
โชคชะตาชีวิต อนัมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผู ้
ทุกนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซ่ึงเปรียบเสมือน
ศูนย์รวมของชาวกรีกโบราณ ชมสเตเดียมแห่งเดลฟี (The Stadium) ท่ีคงสภาพไว้สมบูรณ์ท่ีสุดในกรีก ชม
พิพิธภณัฑ์เดลฟี (Delphi Museum) ท่ีรวบรวมส่ิงของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รูปป้ัน นักแข่งมา้ Charioteer ซ่ึง
เป็นรูปป้ันของนกัขบัรถมา้ศึกท่ีขึ้นช่ือลือชาในการแข่งขนักีฬาโอลิมเปียดแบบโบราณ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองอะราโชวา (Arachova) เมืองเล็กๆ 

ทางเหนือของกรีซ ตั้ งอยู่สูงจากระดับน ้ าทะเล
ประมาณ 940 เมตร บา้นเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่
บ น เ นิ น เ ข า พ า ร์ นั ส ซ อ ส  ( MOUNT 
PARNASSOS) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองส่ิงทอ 
พรม และยงัเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมี
ช่ือเสียง เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซ้ือ
สินค้าพื้นเมืองของฝากตามอัธยาศัย  จากนั้ น
เดินทางต่อสู่คอรินท์ (Corinth) น าท่านชมคอคอดคอรินท์ (Isthmus of Corinth) เป็นผืนดินแคบ ๆ ซ่ึงเช่ือม
ระหวา่งเพโลพอนนีสและส่วนท่ีเหลือของกรีซแผน่ดินใหญ่ ใกลก้บัเมืองคอรินท ์มีอาณาเขตติดต่อกบัอ่าวคอรินท์
ทางตะวนัตก และอ่าวซาโรนิกทางตะวนัออก
นับตั้งแต่ ค.ศ. 1893 คลองคอรินท์ไดต้ดัผ่านคอ
คอดกวา้ง 6.3 กิโลเมตร ซ่ึงท าให้เพโลพอนนีสก
ลายสภาพเป็นเกาะปัจจุบนั สะพานถนนสองแห่ง 
สะพานทางรถไฟสองแห่ง และสะพานท่ีสามารถ
แช่น ้ าไดอี้กสองแห่งท่ีปลายสุดทางสองดา้นของ
คลอง ซ่ึ ง เ ช่ือม ต่อกับคอคอด ฝ่ัง ท่ี เ ป็นกรีซ
แผ่นดินใหญ่กบัฝ่ังเพโลพอนนีส ซ่ึงคลองน้ีช่วย
ย่นระยะการเดินเรือไดอ้ย่างมาก จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่กรุงเอเธนส์  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ท่ีพกั 

หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 



วนัที่ห้าของการเดินทาง (5) เอเธนส์ – อะโครโพลสิ – แหลมซูเนี่ยน – วหิารเทพโปเซดอน  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารน าท่านเขา้ชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาท่ีสูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานท่ี
ส าคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ ชม
วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) ท่ีสร้างขึ้นเพื่อบูชา
เทพโพไซดอน และเทพีอะธี น่า   ชมวิหาร  
Temple of Athena Nike สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธี
นาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลวา่ชนะ)  
ชม วิหารพาเธนอน (The Parthenon) เ ป็น 
วิหารท่ีสร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพเจ้าเอธีนา สร้าง
เม่ือปี 447 - 432 ก่อนคริสตก์าล วิหารแห่งน้ีสร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งน้ีอยูท่ี่เสาแบ
บดอริก ดา้นหน้า 8 ตน้ และดา้นขา้ง 18 ตน้ รองรับมุมจัว่ต่าง ๆไดอ้ย่างกลมกลืน สถาปัตยกรรมท่ีงดงามและ

สมบูรณ์ท่ีสุดในยุค 2,500 กว่าปีก่อน ชม 

เพื่อเป็น อนุสาวรีย์
แห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเม่ือสงครามเพล
อปปอนเนเซียมีรูปแกะสลกัหญิงสาว 6 คน ถูก
ล งโทษ  ให้ กล าย เ ป็น เส า หินค ้ า ย ัน วิ ห า ร 
นอกจากน้ียงัคงมีส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสาธารณะ 
อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจ้า
ซุส ท่ี เพอกามุม , อะกอรา  ห รือย่ าน ชุมชน
เช่นเดียวกบัตลาด, สนามกีฬากลางแจง้ ท่ีจะท าใหท้่านไดก้บัความยิง่ใหญ่ของชาวกรีกโบราณ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารออกเดินทางสู่แหลมซูเน่ียน  ตั้งอยู่

ในเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝ่ังขา้งทางท่าน
ได้สัมผสักบับรรยากาศริมชายหาดกายฟาด้า 
ซ่ึง เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลทางตอนใต้ของ
แหลมซูเน่ียน ท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งของวิหารของเทพโพ
ไซดอน เป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ซ่ึงชาวกรีก
เ ช่ื อ ว่ า เ ป็ น เทพ เ จ้ า  ท่ี ค อยปก ป้ อ งพิ ทักษ์
ม ห า ส มุ ท รทั้ ง ห ม ดบน โล ก ใ บ น้ี  สั ม ผัส
สถาปัตยกรรมท่ียิง่ ใหญ่ของกรีกโบราณถ่ายภาพ
บรรยากาศ และความประทบัใจบนยอดเขาของแหลมซูเน่ียน ไดเ้วลาเดินทางกลบัสู่กรุงเอเธนส์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ท่ีพกั  

หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 



 

วนัที่หกของการเดินทาง (6) เอเธนส์ – เกาะมิโครนอส 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
07.30  ออกเดินทางสู่เกาะมิโครนอส โดยเรือเฟอร์ร่ี Ferry Speed Boat 
11.00   เดินทางถึง เกาะไมโครนอส (Mykonos) น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารชมเกาะมิโครนอส หรือ เวนิสนอ้ย 
“Little Venice” จุดท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดริม
ทะเลอีเ จียน มหัศจรรย์กับกังหันลม “Wind 
Mills” หรือกงัหันกลางทะเล ท่ีเรียกกนัว่า “Kato 
Myloi” ในอดีตท่ีมีมากว่า 20 อันปัจจุบันเหลือ
เพียง 7 อนัเท่านั้น จากนั้นชมย่าน “Chora” หรือ
ย่าน Old Town ท่ีมีความงดงามประกอบด้วย
บา้นเรือนสีขาวทุกหลงั ตดักบัโบสถแ์ละทอ้งฟ้า
ระเบียงดอกไมท่ี้รายรอบดว้ยกลุ่มเรือหลากสีสัน
อนั เป็นภาพพื้นเมืองท่ีหาชมไดย้าก อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง หรือพกัผ่อนแบบกรีก จิบกาแฟรสเขม้คู่กบัวฟัเฟิล
หรือไอศกรีม Home Made ของแท้ท่ีแสนอร่อย
ริมทะเล   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู
พิเศษ MIXED GRILLED SEAFOOD (ล๊อบ
สเตอร์ หมึกคารามารี หอย ปลา)  เสิร์ฟ
พร้อมไวน์ขาวรสชาติ  

หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง (7) มิโครนอส – เรือเฟอร์ร่ี – เกาะซานโตรินี่ – เอยี – ชมเมือง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
10.00  เดินทางสู่ เกาะซานโตรินีโดย Ferry Speed Boat  
11.50   เรือเทียบท่าท่ี เกาะซานโตรินี่ (Santorini Island) 

เกาะในฝันของหลายคนท่ีผูค้นทัว่โลก ต่าง ใฝ่ฝัน
จะไดม้าเยือนสักคร้ังหน่ึง มีความงดงามดุจราชินี
แห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ไดรั้บการยกย่องให้เป็น 
“ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของ
เกาะทั้งหลายในกรีซ  



เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ชมหมู่บา้น Pyrgod ซ่ึงตั้งอยู่ห่างจากฟิร่าไปทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็น
หมู่บ้านชาวประมงท่ีมี ช่ือเสียง มีประชากร
ประมาณ 500 คน ตวัหมู่บา้นตั้งอยู่บนเชิงหนา้ผา 
พร้อมวิวทิวทัศน์เบ้ืองล่างอัน ท่านจะเห็นวิว
ความสวยงามของหาดเพอร์ริสซา (Perrissa 
Beach) ห รือหาดทร า ยด า  (Black Beach) ท่ี
ชายหาดเป็น ทรายสีด าสนิทจากเถ้าลาวาของ 
ภู เข าไฟ ท่ี เคยระ เ บิดมาหลายค ร้ั ง ในอ ดีต 
นอกจากน้ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทีศนียภาพของหาดทรายสีด าตดัน ้ าทะเลสีฟ้าท่ีเรียกว่า (Kamari Beach) ท่ีพบ
ไดท่ี้น่ีแห่งเดียว และร้านคา้ 2 ขา้งทางตามตรอกในหมู่บา้นดูน่ารักสบายตา เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม 
หมู่บา้นเอีย (Oia Village) ท่ีไดช่ื้อว่าสวยท่ีสุดของเกาะน้ี เป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีเก่าแก่ ภายในหมู่บา้นเป็นตรอก
ซอกซอยเล็กๆ ท่ีสามารถเดินชมวิวหรือเลือกซ้ือสินคา้งานฝีมือมากมาย ชมพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าท่ีสวยงาม
ท่ีสุดบนเกาะ ดว้ยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทบัใจ อนัเป็นไฮไลทข์องเกาะท่ีพลาดไม่ได ้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง

วนัที่แปดของการเดินทาง (8) ซานโตรินี – นั่งกระเช้าสู่จุดชมววิ – ฟิร่า – เอเธนส์(บินภายใน) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางขึ้ นสู่หน้าผาโดย CABLE CAR สู่ เมืองฟิรา (FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะซานโตริน่ี 
ศูนยก์ลางความทนัสมยัของเกาะ ซ่ึงสร้างขึ้นใหม่
ในศตวรรษท่ี  19 แทนศูนย์กลาง เ ก่ า ท่ี โดน
แผ่นดินไหวท าลาย มีความสวยงามของบ้านท่ี
เป็นสีขาวและฟ้าน ้าทะเล น าท่านชมเมืองฟิร่า กบั 
สถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ลานระเบียง และ
สีสันของอาคารบา้นเรือน ถนนเลก็ๆท่ีเตม็ไปดว้ย
ร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ ตั้งตระหง่านเรียงรายไป
ตามผาสูง ชมความสวยงามของบา้นท่ีเป็นสีขาว 
และฟ้าน ้ าทะเลชมย่านการค้าของเมืองฟิราให้
ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งแทจ้ริงกบับรรยากาศของเกาะสวรรคแ์ห่งน้ี เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกมากมาย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
……… หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบินซานโตรินี 
……… เดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดยสายการบิน AEGEAN AIR เท่ียวบินท่ี……… 

(เวลาเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บัวนัเดินทางและสภาพอากาศ)  



……… ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ (ATHENS)    
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 

หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 

วนัที่เก้าของการเดินทาง (9) เอเธนส์ – ชมเมือง – ซินตักม่า – พลกักา – สนามบินเอเธนส์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารน าท่านนัง่รถชมเมือง ผ่านชม รัฐสภา ซ่ึงจะมีทหารใส่ชุดแบบพื้นเมืองเฝ้าอยู่และจะมีการเปล่ียนเวร
ยามทุกๆ ชัว่โมง, พระราชวงัหลวงท่ีปัจจุบนัเป็นท่ีพ  านกัของประธานาธิบดี, โรงละครแห่งชาติ, สนามกีฬาแพน
เอเธียเนียน สนามหินอ่อนรูปเกือกมา้ท่ีสร้างโดยจกัรพรรดิเฮรอด อตัติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.
1896 เพื่อใช้เป็นท่ีจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกสมยัใหม่ น าท่านชอ้ปป้ิงย่านซินตกัม่า (Syntagma) หรือจตัุรัส
รัฐสภา ท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของตวัอาคารและวิวจากบริเวณน้ี รวมถึงการเปล่ียนเวรของทหาร ท่ี
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ แบรนด์เนมต่างๆ ในบริเวณน้ี อาทิเช่น Louis Vuitton, 
Gucci, NIKI, Adidas, PRADA, และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ชมบ่ายเมืองเก่าท่ีสุดในเอเธนส์ “พลักก้า” ย่านช้อปป้ิงเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน เท่ียว

ซอกแซกในแหล่งรวมนกัท่องเท่ียวทัว่ทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ยร้านคา้ บาร์ ภตัตาคาร 

คึกคกัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้น และยา่น เป็นประตูสู่ตลาดนดั ซ่ึงเป็นตลาด
ของเก่ากลางแจง้ท่ีจดัขึ้นทุกวนัอาทิตย ์ ดา้นหน่ึง
มี  มัส ยิ ด  ซิ สตาร าคิ ส  จ ากยุ คออต โตมัน 
(Tzistarakis) และอีกด้านหน่ึงเป็นโบสถ์ออร์โธ
ดอกซ์ ของพระแม่มารี ปันตานาสซา (Dormition 
of the Virgin Mary of Athens) เ ส าหลัก ของ
ห้องสมุ ด  Hadrian's Library ซ่ึ งส ร้ า งขึ้ น ใน
ศตวรรษท่ี 2 ในบริเวณใกลเ้คียงเชิญท่านชอ้ปป้ิง
ของฝาก ของท่ีระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมท่ีเก่ียวกับเทพเจ้าของกรีก หรือจะเป็นสินคา้พวกจิวเวลร่ี และ
รวมถึง ของเก่าส าหรับนกัสะสมก็หาไดท่ี้น่ีในราคายอ่มเยา 

…….. ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเอเธนส์  
21.20  ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK894 
22.45  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน  

วนัที่สิบของการเดินทาง (10) อสิตันบูล  – กรุงเทพฯ 
01.45  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK068 
15.25  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

******************************************************* 



 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ ปี 2565 รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ * ไกด์ท้องถ่ินแล้ว 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 

พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริม
เตียง) 

พกัเด่ียว 

29 เม.ย. – 08 พ.ค.65 116,900 116,900 111,900 25,900 
13 – 22 พ.ค.65 116,900 116,900 111,900 25,900 
27 พ.ค. – 05 มิ.ย.65 113,900 113,900 111,900 25,900 
17 – 26 มิ.ย.65 119,900 119,900 114,900 25,900 
22 – 31 ก.ค.65 130,900 130,900 125,900 35,900 
05 – 14 ส.ค.65 130,900 130,900 125,900 35,900 
16 – 25 ก.ย.65 116,900 116,900 111,900 25,900 
30 ก.ย. – 09 ต.ค.65 116,900 116,900 111,900 25,900 
07 – 16 ต.ค.65 116,900 116,900 111,900 25,900 
14 – 23 ต.ค.65 116,900 116,900 111,900 25,900 
21 – 30 ต.ค.65 116,900 116,900 111,900 25,900 

*** ท่านทีต้่องการที่นัง่ตั๋วช้ันธุรกจิกรุณาติดต่อสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย *** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เทซาโลนิก่ี // เอเธนส์-กรุงเทพฯ (หรือสลบัเมืองลงก่อนหลงั)  
2. ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายใน ซานโตรินี-เอเธนส์ 

3. ค่าเรือเฟอร์ร่ี เอเธนส์ – มิโครนอส – ซานโตรินี 
4. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
5. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่

ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ 
อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

6. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  



7. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง  

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท 

9. ค่าน ้าด่ืมวนัละ 2 ขวด 

10. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (เฉพาะท่ีซานโตริน่ี และ มิโคนอส) 
11. ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ินและบริกรตลอดทั้งเส้นทาง  
12. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ากรีซ (เชงเกน้) (ใชเ้วลาในการด าเนินการ 20 วนัไม่รวมวนัหยดุเสาร์อาทิตย)์   

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
4. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจาก 
 มิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

5. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ โดยเฉล่ีย 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการเดินทาง) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง  
 Passport มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทาง 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได ้
 อย่างนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง

บริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ 
 แกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก 
 ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการยืน่วีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง 
 สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัท่ี 
 คอนเฟิร์ม มาจากทางยุโรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่า

ใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืน่วีซ่าเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทาง 



 ท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ี ของบริษทัคอย
ดูแล และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู  ้
 ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ี

สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวก
ในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ 
 ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่าน

ไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหัก
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที 
ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือ 
 ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะ

ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่าน
ควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าท่ีตอ้ง 
      การันตีท่ีนัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ  

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA 
(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศท่ี 
 จะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 



 * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายุ 
ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถื้อหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

 * ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทรัพยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอ่ืนๆนอกจากออม 
 ทรัพยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยืน่แนบเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่

สุด)  
 * หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ

ใช้ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหน้า ยอ้นหลงั 6 เดือน 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 

 * เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
 * สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคน

ละชุด 
5. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ได้ 
 เดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดย

ท่ีวา่การอ าเภอ 
6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  
 และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็

ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและ 
 โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  
12. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงั 
 ประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการ

ยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน
หลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


