
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันแรกของการเดินทาง(1)   กรุงเทพฯ – โดฮา 
23.00  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตา้ร์ แอร์เวย ์แถว P ประตู 8 โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทั

คอยอ านวยความสะดวก  

วันที่สองของการเดินทาง(2)  โดฮา – เทสซาโลนิก ี– ชมเมือง – คาลัมบากา 
02.35 ออกเดินทางสู่ โดฮา ประเทศกาตา้ร์ โดยเที่ยวบินที่ QR 837  
05.45  เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
07.10  ออกเดินทางสู่ เทซาโลนิก่ี โดยเที่ยวบินที่ QR203 
13.00  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 ้เป็นเมืองท่าทางทะเลที่มีความส าคญัต่อกรีซ
และยุโรปตะวนัออกเฉียงใต้ ปัจจุบนัเมืองมีการ
จัดเทศกาล งานด้านวฒันธรรม หลายคร้ังต่อปี เช่นงานการค้าระหว่างประเทศเทสซาโลนี และงานเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติเทสซาโลนี ในปี ค.ศ. 2014 ไดรั้บเลือกเป็นเมืองหลวงเยาวชนแห่งยุโรป น าท่านชมเมืองเก่า
โรมนั ฟอร่ัมที่มีอายุยอ้นหลงัไปในศตวรรษที่ 2 
ซ่ึงเก่าแก่กว่า 1,800 ปี ที่ประกอบไปดว้ยอาคาร
บา้นเรือนชาวโรมนั โรงละครโอเดียนที่ย่ิงใหญ่
และยังคงความสวยงามไว้ได้อย่างยอดเย่ียม 
อาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ 
กาเลริอุส แม็กซิมิอานัส เพื่อเชิญชูชัยชนะขอ
งอณาจักรโรมันที่สามารถขยายขอบเขตไปยงั
ดินแดนตะวนัออก จากนั้นน าท่านชมหอคอยขาว 
(White Tower) สถาปัตยกรรมสไตล์ออตโตมนั 
เติร์ก ซ่ึงเคยปกครองประเทศกรีซ ถึงสามร้อยกว่าปี มีทั้งฮามมั (โรงอาบน ้ าแบบเติร์ก) หรือที่เรียกกนัว่า เตอร์กีส 
บาธ และตลาดในร่มแบบชาวเติร์ก จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองคาลมับากา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ที่พกั  

พักที่: Grand Meteora Hotel / Divani Hotel / Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่สามของการเดินทาง(3)  คาลัมบากา – แมทธีโอร่า(มหาวิหารบนยอดเขา) – เดลฟ่ี 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



น าท่านออกเดินทางสู่บริเวณที่หมู่บา้นแมทธีโอ
ร่ า  เ มื อ ง ม ร ด ก โ ล ก  ( UNESCO WORLD 
HERITAGE) ที่มีกลิ่นไอผสมผสานระหว่างไบ
แซนไทน์และโรมนั จนไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1988 น าท่านชม “Rocks In 
The Air” หรือโขดหินแห่งนภากาศ ซ่ึงถือว่าเป็น
เขตมหัศจรรย์แห่งหน่ึงของโลกด้วยภูมิทัศน์ที่
แปลกตาคล้ายแท่งหินที่ เกิดจากการโผล่ทะลุ
ขึ้นมาของภูเขาหินทราย อายุกว่า 30ลา้นปีจน มีผูศ้รัทธาที่แสวงหาความปลีกวิเวกไดไ้ต่ผาขึ้นมาเพ่ือสร้างวิหาร
และส านกัสงฆเ์พื่อปฎิบตัิธรรม โดยส านกัสงฆ์แห่งแรก สร้างโดยบาทหลวง Athanasios ตั้งแต่ปี 1,336 บนความ
สูงถึง 534 เมตรหลงัจากนั้นไดม้ีการก่อสร้างส านกัสงฆ ์ต่างๆ ตามกนัมาถึง 24 แห่งแต่ปัจจุบนัเหลือเพียง 13 แห่ง 
และมีเพียง 6 แห่งที่เปิดให้นกัท่องเที่ยวเขา้ชมได ้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 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ไกด์ทอ้งถิ่นจะน าท่านเขา้ชมภายใน วิหาร Holy Monastery of Great Meteoron(ตอ้งเดินขึ้นบนัไดประมาณ 150 
ขั้น)  เป็นวิหารที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด ในบริเวณ Meteora ตัววิหารเร่ิมสร้างโดยนักบุญอธานาซิออส (Saint 
Athanasios) ในปี ค.ศ.1350 ตวัวิหารตั้งอยูบ่นยอด
เข า เสมื อนแขวนอ ยู่ ในอ า ก าศ  (Meteoro= 
suspended in the air) ภายในวิหารมีงานศิลปะ
มากมาย ทั้งภาพปูนเปียก(Fresco) และรูปเคารพ
(Icon) ที่ท าจากไม้ วิวทิวทัศน์จากด้านบนวิหาร
สวยงาม สุดแสนประทับใจและวิหาร Monaster 
of Varlaam(รถทวัร์สามารถจอดส่งไดบ้ริเวณหน้า
วิหาร) ซ่ึงเป็นโบสถ์ส าคญั สร้างขึ้นในค.ศ.1517 
มีภาพวาดจิตรกรรมฝาพนงัโดย Franco Catellano ที่น้ียงัคงอนุรักษก์ารขนของโดยกระเชา้ที่มีสามารถรอกชักขา้ม
เขาทั้ง 2 ฝ่ังอนัเป็นส่ิงก่อสร้างที่ยงัคง เป็นปริศนาและน่าทึ่งในความสามารถของคนโบราณถ่ายรูปกบัวิหารที่ตั้ง
สง่าอยูบนยอดเขาอันเป็นภาพที่จะประทับใจตราบนานเท่านาน  *** หมายเหตุ สถานที่ เข้าชมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง หากมีพิธีกรรมทางศาสนา *** จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองเดลฟ่ี (Delphi) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ที่พกั  

พักที่: Amalia Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่ส่ีของการเดินทาง(4)   เดลฟ่ี – เข้าชมวิหารอะพอลโล่ – อิเทีย – อะราโชวา 
      ชมคลองคอร์รินท์ – เอเธนส์  



เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซ่ึง
ถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและ
ดนตรี ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส วิหารน้ีเป็น
หน่ึงในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อ 
เทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งน้ีคือที่สักการะบูชาเท
พอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผู้ให้ค าพยากรณ์
โชคชะตาชีวิต อนัมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผู้
ทุกนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซ่ึงเปรียบเสมือน
ศูนย์รวมของชาวกรีกโบราณ ชมสเตเดียมแห่งเดลฟี (The Stadium) ที่คงสภาพไว้สมบูรณ์ที่สุดในกรีก ชม
พิพิธภณัฑ์เดลฟี (Delphi Museum) ที่รวบรวมส่ิงของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รูปป้ัน นักแข่งมา้ Charioteer ซ่ึง
เป็นรูปป้ันของนกัขบัรถมา้ศึกที่ขึ้นช่ือลือชาในการแข่งขนักีฬาโอลิมเปียดแบบโบราณ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เดินทางสู่ หมู่บ้านอิเทีย ( ITEA) เมืองเล็กๆ 
ท่ีตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเขตโฟซิส (PHOCIS) 
ของประเทศกรีซ อิ เทียเป็นเมืองที่ จัดได้ ว่ า
ค่อนข้างใหม่  คือค้นพบในปี  ค .ศ.1830 แต่
กลายเป็นเมืองที่ค่อนขา้งมีช่ือเสียงในเวลาต่อมา
เน่ืองจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยงัเป็น
เมืองที่มีท่าเรือที่คึกคกัอีกประการหน่ึงอยู่ติดริม
อ่าวโครินเธียน เดินทางสู่ เมืองอะราโชวา 
(Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยู่
สู ง จ าก ระดับน ้ า ทะ เลประมาณ  940 เ มตร 
บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขาพาร์
นัสซอส (MOUNT PARNASSOS) เป็นเมืองที่มี
ช่ือเสียงเร่ืองส่ิงทอ พรม และยงัเป็นเมืองที่เป็น
ศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีช่ือเสียง เดินเล่นชมเมือง 
ถ่ายรูป หรือเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองของฝากตาม
อธัยาศยั น าท่านดินทางต่อสู่คอรินท(์Corinth) น า
ท่านชมคอคอดคอรินท์ (Isthmus of Corinth) 
เป็นผืนดินแคบ ๆ ซ่ึงเช่ือมระหว่างเพโลพอนนีส
และส่วนที่เหลือของกรีซแผ่นดินใหญ่ ใกล้กับ
เมืองคอรินท ์มีอาณาเขตติดต่อกบัอ่าวคอรินทท์าง
ตะวันตก และอ่ าวซาโรนิกทางตะวันออก



นับตั้งแต่ ค.ศ. 1893 คลองคอรินท์ไดต้ดัผ่านคอคอดกวา้ง 6.3 กิโลเมตร ซ่ึงท าให้เพโลพอนนีสกลายสภาพเป็น
เกาะปัจจุบนั สะพานถนนสองแห่ง สะพานทางรถไฟสองแห่ง และสะพานที่สามารถแช่น ้าไดอ้ีกสองแห่งที่ปลาย
สุดทางสองดา้นของคลองซ่ึงเช่ือมต่อกบัคอคอดฝ่ังที่เป็นกรีซแผ่นดินใหญ่กบัฝ่ังเพโลพอนนีส ซ่ึงคลองน้ีช่วยย่น
ระยะการเดินเรือไดอ้ยา่งมาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงเอเธนส์  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ที่พกั 

พักที่: Novotel Athens Hotel / Titania Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่ห้าของการเดินทาง(5)  เอเธนส์ – แหลมซูเนี่ยน – วิหารเทพโปเซดอน – ชมเมือง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นท าท่านออกเดินทางสู่แหลมซูเน่ียน  
ตั้งอยู่ในเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝ่ังขา้งทาง
ท่านได้สัมผสักับบรรยากาศริมชายหาดกาย
ฟาดา้ ซ่ึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทางตอน
ใตข้องแหลมซูเน่ียน ที่น่ีเป็นที่ตั้งของวิหารของ
เทพโพไซดอน เป็นเทพเจา้แห่งทอ้งทะเล ซ่ึงชาว
กรีกเช่ือว่าเป็นเทพเจ้า ที่คอย ปกป้องพิทักษ์
ม ห าสมุ ท รทั้ ง หม ดบนโล ก ใบ น้ี  สั ม ผัส
สถาปัตยกรรมที่ ย่ิ ง   ใหญ่ของกรีกโบราณ
ถ่ายภาพบรรยากาศ และความประทบัใจบนยอดเขาของแหลมซูเน่ียน ไดเ้วลาเดินทางกลบัสู่กรุงเอเธนส์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านนั่งรถชมเมือง ผ่านชม รัฐสภา ซ่ึงจะมี
ทหารใส่ชุดแบบพ้ืนเมืองเฝ้าอยู่และจะมีการ
เปลี่ยนเวรยามทุกๆ ชั่วโมง, พระราชวงัหลวงที่
ปัจจุบันเป็นที่พ  านักของประธานาธิบดี , โรง
ละครแห่งชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนาม
หินอ่อนรูปเกือกมา้ที่สร้างโดยจกัรพรรดิเฮรอด 
อัตติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.
1896 เพื่อใช้เป็นที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
สมยัใหม่ น าท่านช้อปป้ิงย่านซินตกัม่า (Syntagma) หรือจตัุรัสรัฐสภา ท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของ
ตวัอาคารและวิวจากบริเวณน้ี รวมถึงการเปลี่ยนเวรของทหาร ที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือ
สินคา้ แบรนดเ์นมต่างๆ ในบริเวณน้ี อาทิเช่น Louis Vuitton, Gucci, NIKI, Adidas, PRADA, และอื่นๆอีกมากมาย 
อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ที่พกั  

พักที่: Novotel Athens Hotel / Titania Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 



*** กรุณาแยกกระเป๋าเล็กเพื่อน าเส้ือผา้ไปใชใ้นเกาะสองคืน *** 

วันที่หกของการเดินทาง(6)  เอเธนส์ – เกาะมิโครนอส 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
07.30  ออกเดินทางสู่เกาะมิโครนอส โดยเรือเฟอร์ร่ี Ferry Speed Boat 
11.00   เดินทางถึง เกาะไมโครนอส (Mykonos) น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านออกเดินทางชมเกาะมิโครนอส น าท่านชมเวนิสน้อย “Little Venice” จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริม
ทะเลอีเจียน ซ่ึงมีบรรยากาศคลา้ยคลึงกบันครเว
นิส มหัศจรรย์กับกังหันลม “Wind Mills” หรือ
กงัหันกลางทะเล ที่เรียกกนัว่า “Kato Myloi” ใน
อดีตที่มีมากว่า 20 อันปัจจุบันเหลือเพียง 7 อัน
เท่านั้น จากนั้นชมย่าน “Chora” หรือย่าน Old 
Town ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสี
ขาวทุกหลัง ตัดกับโบสถ์และท้องฟ้าระเบียง
ดอกไมท้ี่รายรอบดว้ยกลุ่มเรือหลากสีสันอนั เป็น
ภาพพ้ืนเมืองที่หาชมไดย้าก อิสระให้ท่านไดช้อ้ป
ป้ิง หรือพกัผ่อนแบบกรีก จิบกาแฟรสเขม้คู่กบัวฟัเฟิลหรือไอศกรีม Home Made ของแทท้ี่แสนอร่อยริมทะเล ชม
บา้นเรือนยามเปิดไฟแสงสีสวยงาม หลงัพระอาทิตยล์บัโคง้อ่าว  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  

พักที่: San Antonio Summerland Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)  มิโครนอส – เรือเฟอร์ร่ี – เกาะซานโตรินี่ – เอีย – ชมเมือง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
10.00  เรือออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ โดยเรือ Ferry Speed Boat  
11.50   เรือเทียบท่าที่ เกาะซานโตรินี่ (Santorini Island) เกาะในฝันของหลายคนที่ผูค้นทัว่โลก ต่าง ใฝ่ฝันจะไดม้าเยือน

สักคร้ังหน่ึง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” 
ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ชมหมู่บ้าน Pyrgod ซ่ึงตั้งอยู่ห่างจากฟิร่าไปทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็น
หมู่บ้านชาวประมงที่มี ช่ือ เสียง มีประชากร
ประมาณ 500 คน ตวัหมู่บา้นตั้งอยู่บนเชิงหนา้ผา 
พร้อมวิวทิวทัศน์เบื้ องล่างอัน ท่านจะเห็นวิว
ความสวยงามของหาดเพอร์ริสซา (Perrissa  



Beach) หรือหาดทรายด า (Black Beach) ที่ชายหาดเป็น ทรายสีด าสนิทจากเถา้ลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมา
หลายคร้ังในอดีต นอกจากน้ีท่านจะไดเ้พลิดเพลนิ
กบัทีศนียภาพของหาดทรายสีด าตดัน ้ าทะเลสีฟ้า
ที่เรียกว่า (Kamari Beach) ที่พบได้ที่น่ีแห่งเดียว 
และร้านคา้ 2 ขา้งทางตามตรอกในหมู่บา้นดูน่ารกั
สบายตา เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม หมู่
บ้านเอีย (Oia Village) ที่ได้ช่ือว่าสวยที่สุดของ
เกาะน้ี เป็นศูนย์กลางการค้าที่ เก่าแก่ ภายใน
หมู่บา้นเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดิน
ชมวิวหรือเลือกซ้ือสินคา้งานฝีมือมากมาย ชมพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าที่สวยงามที่สุดบนเกาะ ดว้ยบรรยากาศ
โรแมนติกแสนประทบัใจ อนัเป็นไฮไลทข์องเกาะที่พลาดไม่ได ้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พักที่: El Greco Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่แปดของการเดินทาง(8) ซานโตรินี่ – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว – ฟิร่า – เอเธนส์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางขึ้ นสู่หน้าผาโดย CABLE CAR สู่ เมืองฟิรา (FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะซานโตริน่ี 
ศูนยก์ลางความทนัสมยัของเกาะ ซ่ึงสร้างขึ้นใหม่
ในศตวรรษที่  19 แทนศูนย์กลาง เก่ าที่ โดน
แผ่นดินไหวท าลาย มีความสวยงามของบ้านที่
เป็นสีขาวและฟ้าน ้าทะเล น าท่านชมเมืองฟิร่า กบั 
สถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ลานระเบียง และ
สีสันของอาคารบา้นเรือน ถนนเล็กๆที่เต็มไปดว้ย
ร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ ตั้งตระหง่านเรียงรายไป
ตามผาสูง ชมความสวยงามของบา้นที่เป็นสีขาว 
และฟ้าน ้ าทะเลชมย่านการค้าของเมืองฟิราให้
ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งแทจ้ริงกบับรรยากาศของเกาะสวรรคแ์ห่งน้ี เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและของที่ระลึกมากมาย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิกในเรือเฟอร์ร่ี(กล่อง) 
12:25 ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดยเรือเฟอร์ร่ี Ferry Speed Boat ชมวิวที่สวยงามของทะเลอีเจียนระหว่างเส้นทางท่าน

จะประทบัใจไปกบับรรยากาศ แบบเมดิเตอร์เรเนียนและวิวของเกาะแก่งต่างๆ 
17:50 เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS) น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง ชมแสงสียามค ่าคืนที่สวยงาม ผ่านชมกรุงเอเธนส์ 

(Athens) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ ใช้ช่ือตามเทพเจ้าอาธีนาในปุราณวิทยาของกรีก
โบราณ มีประวัติมายาวนานตั้ งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันเป็นหน่ึงในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก 
เน่ืองจากภายในเมืองนั้นถือว่าเป็นศูนยร์วมของเหล่ามรดกทางวฒันธรรมยุคคลาสสิกอนุสาวรียโ์บราณ และงาน



ศิลปะที่มีช่ือเสียงมากที่สุดและยงัคงหลงเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงบางแห่งก็ไดรั้บการท านุบ ารุงรักษาไวเ้ป็น
อยา่งดี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 

พักที่: Novotel Athens Hotel / Titania Hotel / หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่เก้าของการเดินทาง(9) เอเธนส์ – ชมเมือง – อะโครโปลิส – ช้อปป้ิงเอาท์เล็ท 
      สนามบินเอเธนส์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาท่ีสูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่ส าคัญใน
ประวติัศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนที่จะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สร้างขึ้นเพ่ือบูชา
เทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ) นครกรีกโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิส บนพ้ืนที่สูง โดย
เป็นที่ตั้งของพระราชวงัและที่อยู่ของขา้ราชบริพาร ตลอด จนวิหารบูชาเทพเจา้ นครโบราณแห่งน้ีตั้งอยู่บนเนิน
เขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้าง
มาก่อนการสร้างเมืองเป็นที่ตั้ งของ วิหารพา
เธนอน (The Parthenon) เป็น วิหารท่ีสร้างขึ้น
เพ่ือบูชาเทพเจ้าเอธีนา สร้างเมื่อปี 447 - 432 
ก่อนคริสต์กาล วิหารแห่งน้ีสร้างด้วยหินอ่อน
ทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งน้ีอยู่ที่เสา
แบบดอริก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น 
รองรับมุมจัว่ต่าง ๆไดอ้ยา่งกลมกลืน สถาปัตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในยคุ 2,500 กว่าปีก่อน นอกจากนั้น 
วิหารยงัถูกดดัแปลงเป็นโบสถค์ริสตศ์าสนานิกายกรีกออร์โธดอกซ์ ในคริสตศ์ตวรรษที่ 6 และยงัถูกดดัแปลงเป็น
สุเหร่าเมื่อคร้ังกรีกตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม(ชาวเติร์ก) ช่ืนชมงานประติมากรรมที่หนา้จัว่วิหารเป็นเร่ืองราวของ
เทพีเอธีนา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์  ชมวิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็น อนุสาวรีย์แห่ง
อีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอป
ปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูก
ล งโทษ  ใ ห้กล า ย เ ป็น เส า หินค ้ า ย ัน วิห า ร 
นอกจากน้ียงัคงมีส่ิงก่อสร้างที่เป็นสาธารณะ 
อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจ้า
ซุสที่ เพอกามุม , อะกอรา  ห รือย่ าน ชุมชน
เช่นเดียวกับตลาด, สนามกีฬากลางแจ้ง ที่จะท า
ให้ท่านไดก้บัความย่ิงใหญ่ของชาวกรีกโบราณ วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งน้ีสร้างขึ้นเพ่ือบูชาเทพโพ
ไซดอน และเทพีอะธีน่า โดยสร้างขึ้นในต าแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู้แยง่ชิงสิทธ์ิในการดูแลเมืองน้ี ดา้นทิศใตม้ี
ชุดของเสาค ้าทั้งหกตน้ที่ออกแบบเป็นรูปป้ันหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใชศี้รษะยืนค ้ายนัอาคาร ปัจจุบนัเสาทั้ง



หกตน้ถูกแทนที่ดว้ยรูปจ าลองเน่ืองจากของจริงถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑ์เพื่อป้องกนัการเสียหายจาก
อากาศและสภาพแวดลอ้มภายนอก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
อิสระทุกท่านในย่านพลักก้า ย่านช้อปป้ิงเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน เที่ยวซอกแซกใน
แหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคัก
พลุกพล่านไปด้วยผูค้นทั้งกลางวนัและยามค ่าคืน เชิญท่านช้อปป้ิงของฝาก ของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่เก่ียวกบัเทพเจ้าของกรีก หรือจะเป็นสินค้าพวกจิวเวลร่ี และ
รวมถึง ของเก่าส าหรับนกัสะสมก็หาไดท้ี่น่ีในราคายอ่มเยา 

…….. ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
20.20  ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR212 

วันที่สิบของการเดินทาง(10) โดฮา – กรุงเทพฯ 
00.55  เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
02.25  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR980 
12.55  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

**************************** // **************************** 
 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อัตราค่าบริการ ปี 2565 รวมค่าทิปพนักงานขับรถ+ไกด์ท้องถิ่นแล้ว 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริม
เตียง) 

พกัเด่ียว 

01 – 10 เม.ย.65 111,900 111,900 106,900 25,900 
08 – 17 เม.ย.65 115,900 115,900 110,900 25,900 
09 – 18 เม.ย.65 115,900 115,900 110,900 25,900 
29 เม.ย. – 08 พ.ค.65 113,900 113,900 108,900 25,900 
13 – 22 พ.ค.65 113,900 113,900 108,900 25,900 
27 พ.ค. – 05 มิ.ย.65 113,900 113,900 108,900 25,900 
17 – 26 มิ.ย.65 113,900 113,900 108,900 25,900 



22 – 31 ก.ค.65 127,900 127,900 122,900 35,900 
05 – 14 ส.ค.65 127,900 127,900 122,900 35,900 
16 – 25 ก.ย.65 113,900 113,900 108,900 25,900 
30 ก.ย. – 09 ต.ค.65 113,900 113,900 108,900 25,900 
07 – 16 ต.ค.65 113,900 113,900 108,900 25,900 
14 – 23 ต.ค.65 113,900 113,900 108,900 25,900 
21 – 30 ต.ค.65 113,900 113,900 108,900 25,900 

*** ท่านที่ต้องการที่นั่งตั๋วช้ันธุรกิจกรุณาติดต่อสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย *** 
*** รวมค่า RT-PCR TEST ก่อนกลับเมืองไทย *** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เทซาโลนิก่ี // เอเธนส์-กรุงเทพฯ (หรือสลบัเมืองลงก่อนหลงั)  
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
3. โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่

ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล 
 เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็น

หลกั  
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทัวร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท 

7. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (เฉพาะที่ซานโตริน่ี และ มิโคนอส) 
8. ค่าทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิ่นในยโุรป  
9. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ากรีซ (เชงเกน้) (ใชเ้วลาในการด าเนินการ 15 วนัไม่รวมวนัหยดุเสาร์อาทิตย)์   

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
3. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
4. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจาก 
 มิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

5. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการเดินทาง) 



เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง  
 Passport มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทาง 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได ้
 อยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง

บริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ 
 แกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของ

หัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
4. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก 
 ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง 
 บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง 
 สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัที่ 
 คอนเฟิร์ม มาจากทางยุโรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่า

ให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทาง 
 ท่านจะตอ้งเดินทางมาย่ืนวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอย

ดูแล และอ านวยความสะดวก  
3. เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู ้
 ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่

สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวก
ในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผ่านหรือไม่ 
 ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่าน

ไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหัก
บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที 
ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือ 
 ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะ

ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่าน
ควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าที่ตอ้ง 
      การันตีที่นั่งกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ 

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

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA 
(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 

1. หนงัสือเดินทางที่เหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่ 
 จะเดินทาง  
3. หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
 * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีช่ือผู้เดินทาง อายุ 

ยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนกังานและผูถ้ือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

 * ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทรัพยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอื่นๆนอกจากออม 
 ทรัพยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ีเพ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่

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

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

 * เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 



 * สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคน
ละชุด 

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

ที่ว่าการอ าเภอ 
6. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด 
7. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
8. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
9. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 1 ชุด 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  
 และถึงแมว่้าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็

ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและ 
 โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  
12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่า 
 ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงั 
 ประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการ

ย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน
หลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


