บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่ วเลขที่ 11/01967

มีบินไฟล์ภายใน .... ไม่ เหนื่อยกับการเดินทาง

แหลมซูเนียน – วิหารแห่ งเทพโพไซดอน – เกาะมิโคนอส – เกาะซานโตรินี
ชมพระอาทิตย์ ตกดินหมู่บ้านเอีย – ล่ องเรื อทะเลสาบภูเขาไฟ – บ่ อน้าพุร้อน
นั่งกระเช้ า – ชิมไวน์ – เอเธนส์ – อโครโปลิส – วิหารพาร์ เธนอน – ช้ อปปิ้ งเอ้าท์ เล่ ต์
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กำหนดการเดินทาง

29 เม.ย.-6 พ.ค. / 6-13 พ.ค. / 13-20 พ.ค. /
2-9 มิ.ย. / 12-19 ก.ค. / 27 ก.ค.-3 ส.ค. /
11-18 ส.ค. / 22-29 ก.ย. / 12-19 ต.ค. / 22-29 ต.ค. 2565
*** การันตี 10 ท่านออกเดินทางแน่นอน ***
..... รายละเอียดการเดินทาง .....

วันแรกของการเดินทาง
23.00 น.

กรุงเทพฯ – เอเธนส์

ประตูทางเข้าที่ 8
เคาน์เตอร์แถว P สายการบินการ์ตา้ ร์ แอร์เวย์ (QR ... QATAR AIRWAYS) ....
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ผู้โดยสารขาออก

เจ้าหน้าทีเ่ อฟวีนวิ ทัวร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทัวร์ ณ จุดนัดพบ
❖ บริษัทฯ จัดเตรียมป้ายชือ่ ของท่านพร้อมโบว์ เพือ่ เป็นสัญลักษณ์ของคณะ
❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย
❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปริมาณทีม่ ากกว่า 100 มิลลิลติ ร
ห้ามนำติดตัวถือขึน้ เครือ่ ง ยกเว้นสินค้าที่ซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE เท่านั้น
***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะนั้นจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง***
ทุกท่านกรุณาตรงต่อเวลา......ตามเวลาทีก่ ำหน ดไว้ในบัตรโดยสารเครือ่ งบิน Boarding Pass
❖

วันทีส่ องของการเดินทาง
02.10 น.
05.35 น.
07.35 น.

เอเธนส์

ออกเดินทางสู่กรุงโดฮ้า ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR 837
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 6 ชัว่ โมง 35 นาที)
เดินทางถึงกรุงโดฮ้า เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยเที่ยวบินที่ QR 203
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 7 ชั่วโมง 55 นาที)
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11.30 น.

บ่าย

จากนั้น

เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ เมืองหลวงของประเทศกรีก ดินแดนแห่งตำนาน ระหว่างเทพเจ้ากับ
มนุษย์ เป็นที่ก่อเกิดนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ยิ่งใหญ่ของโลก อีกทั้งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ
ที่เป็นรากฐานของศิลปวัฒนธรรมของโลก
(เวลายุโรป ... ฤดูรอ้ น (เม.ย.-ต.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง)
(เวลายุโรป ... ฤดูหนาว (พ.ย.-มี.ค.)
ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)
นำท่านเดินทางสู่ แหลมซูเนียน เพื่อนำท่านชม วิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon)
หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทรหรือท้องทะเล หนึ่งในวิหารที่เลื่อง
ชื่อที่สุดของกรีซ วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงปลายหน้าผา สร้างขึ้นเมื่อ
400 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตชาวกรีกที่จะต้องเดินเรือสู่ทะเลใหญ่และ
จะต้องมาบวงสรวงขอพรให้เดินทางปลอดภัย จนได้เวลาอันสมควร
นำท่านเดินทางกลับ กรุงเอเธนส์
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง

เอเธนส์ – นัง่ เรือเฟอร์รี่ – เกาะมิโคนอส

เช้า
จากนั้น
07.30 น.
12.45 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสูท่ ่าเรือพิเรอุส
ออกเดินทางสู่เกาะมิโคนอส (Mykonos Island) โดยเรือ BLUESTAR FERRY
เดินทางถึงท่าเรือ เกาะมิโคนอส หนึ่งในสถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมของประเทศกรีซ และยังเป็น
หนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิส ในเขตทะเลอีเจียน เป็นสถานที่ที่เหล่าชนชั้นสูงทัว่ โลก ต่างนิยม
ล่องเรือยอร์ชมาพักผ่อนตากอากาศที่น่ี เป็นเกาะที่มีความงามเหนือจริง ซึ่งอุดมไปด้วยร้านค้า
และแหล่งเริงรมย์อันหรูหราของอ่าวรูปกึ่งวงกลม บ้านรูปทรงก้อนน้ำตาล กังหันลมทาสีขาว
บ้านริมทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมที่ไม่มีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน

13.30 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ มิโคนอส ทาวน์ (Mykonos Town) หรืออีกชือ่ หนึ่งว่า โชรา หรือ โฮรา เมือง
หลวงของเกาะมิโคนอส โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าวใกล้กับท่าเรือ เป็นเมืองที่ได้รับ
การขนานนามว่าเป็น “ลิตเติล้ เวนิส” ที่มีความโดดเด่นและงดงาม อีกทั้งยังได้รบั การยอมรับว่า
เป็นหนึ่งในสถานที่สวย และโรแมนติกที่สุดบนเกาะมิโคโนสอีกด้วย ชมความงดงามของเหล่า
อาคาร บ้านเรือนที่ถกู ทาสีขาวตัดกับประตูหน้าต่างสีฟ้าเข้มประดับระเบียงบ้านด้วยกระถาง
ดอกไม้สีสันสดใส ช่วยเพิม่ สีสันให้เมืองสีขาวแห่งนีม้ ีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วย
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จากนั้น

นำท่าน ถ่ายภาพกับกังหันลมมิโคโนส (Mykonos Windmills) สัญลักษณ์ความงามของเกาะเป็น
กังหันลมโบราณที่ต้งั รับลมทะเล คาดว่าถูกสร้างขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 16 ด้วยสถาปัตยกรรมที่มี
ลักษณะคล้าย ๆ กัน คือ มีอาคารรูปร่างกลมสีขาว และหลังคาแหลม โดยกังหันถูกใช้ในการ
ผลิต แป้งข้าวสาลี และได้ทำการหยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ปัจจุบนั เป็นอีกหนึ่งจุด
ท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในทะเลอีเจียน

จากนั้น

อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว ช้อปปิ้งที่ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่มีบรรยากาศและกลิ่นอายของ
ความเป็นเมดิเตอร์เรเนียน ตื่นตาไปกับร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า หอศิลป์ ร้านอาหาร
และคาเฟ่ บาร์ทันสมัยมากมาย หรือพักผ่อนแบบชาวกรีก จิบกาแฟรสเข้ม กับเค้กวาฟเฟิลหอม
กรุ่น ชมทะเลตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SAN ANTONIO SUMMERLAND หรือเทียบเท่า

18.30 น.
จากนั้น

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง
เช้า
จากนั้น
09.50 น.
11.55 น.

13.00 น.

มิโคนอส – นัง่ เรือเฟอร์รี่ – เกาะซานโตรินี่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางสูเ่ กาะซานโตรินี
ออกเดินทางสูเ่ กาะซานโตรินี่ (Santorini) โดยเรือเร็ว CHAMPION JET
เดินทางถึง เกาะซานโตรินี ซึง่ งดงามดั่งสรวงสวรรค์ เกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมีความยาว
เพียง 18 ก.ม. มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส (Cyclades) มีชาวกรีกอาศัยอยู่
บนเกาะเพียงหมื่นกว่าคน
งดงามโรแมนติกด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา

ยอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้าต่าง งดงามดั่งภาพในโปสการ์ด
ท่องเที่ยว วิถีชีวิตคนพื้นเมืองซึ่งสร้างบ้านบนเกาะภูเขาไฟ (ปัจจุบันยังคงปล่อยก๊าซ และไอน้ำที่
มีอุณหภูมิถึง 80 องศาเซสเซียส)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

18.30 น.
จากนั้น

นำท่านมุ่งสู่ตอนเหนือของเกาะ เพื่อนำท่านสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก ของการชมพระ
อาทิตย์ตกที่ หมูบ่ า้ นเอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุด ของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระ

อาทิตย์สีแสงสด ริ้วสีแดงเจือสีม่วง ส้มของท้องฟ้าเหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความ
งามเกินกว่าคำบรรยายใด ๆ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EL GRECO หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น

12.00 น.
บ่าย

เกาะซานโตรินี่ – บินภายใน – เอเธนส์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano) ที่สวยงามแปลกตา อันเกิดจากการ
ระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิด และการยุบตัวของเกาะ เรือจะนำท่านสู่
บริเวณบ่อน้ำพุรอ้ น
เพื่อได้ให้สมั ผัสความงามของน้ำทะเลสีฟ้าสด
เหลือบ ทองแดงแปลกตาด้วยแร่กำมะถัน จากนั้น อิสระให้ท่านได้เดิน
เที่ยวบริเวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปบ้านเชิงเขาอันสวยงามของเกาะ
ซานโตรินีจากจุดชมวิวที่ดีที่สุด จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่าน
ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้น เคเบิล้ คาร์ ชมความงามของเกาะจากมุมสูง จากนั้น นำท่านสัมผัสมหัศจรรย์ความ
งดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี่ ที่ไม่เพียงมีแต่หาดทรายสี
ขาวงดงาม และยังมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีดำของหาดเรด บีช
หาดแห่งนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณอโครติริ (Akrotiri) เขตโบราณคดีอัน
เก่าแก่ ตำนานแห่งทฤษฎีแอตแลนตีส อาณาจักรที่ไม่มีตัวตนของเพล
โต เป็นโบราณสถานที่โดดเด่นทีส่ ุดบนเกาะแห่งนี้ ที่มีการพบหลักฐาน
ว่ามีคนพักอาศัยตั้งแต่ปลายยุคหินใหม่ ราว 4,000 ปีก่อนคริสตกาล
จนถึงช่วงต้นของยุคสำริด จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ Perissa Beach
เป็นหาดที่มีจดุ เด่น คือ ถูกปกคลุมด้วยหินกรวดสีดำ ทำให้ดูเเปลกตาก
ว่าหาดทรายที่เราเคยเห็นทั่วไป ระหว่างทางท่านจะพบกับเเปลงไร่องุ่น
โดยองุ่นที่นี่จะปลูกเป็นพุ่มเตี้ย ๆ เพราะลมเเรง เเละที่นี่จะไม่มีการรด
น้ำ เพราะหมอกยามเช้าให้ความชุ่มชื้นเพียงพอต่อต้นไม้อยู่เเล้ว นำ
ท่านชมหมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่คนท้องถิ่น เดิมของชาวซาน
โตรินี่อยู่อาศัยกัน
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จากนัน้

18.00 น.
จากนั้น
22.00 น.
22.50 น.
จากนั้น

นำท่าน แวะชิมไวน์ที่ Santo Winery ที่น่มี ไี วน์ ให้ท่านเลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่เเพง เเถมร
สชาติน่มุ ลิ้นที่ไม่ควรพลาดลิ้มลอง และควรค่าแก่การนำกลับไปเป็นของฝากอีกด้วย จากนั้น นำ
ท่านเดินทางสู่ย่านใจกลางเมืองบริเวณจัตุรัสธีโปโกปูลู แหล่งนัดพบประจำเมือง ซึ่งเต็มไปด้วย
ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารบรรยากาศน่ารัก ร้านขายเครื่องประดับ บาร์ ไนท์คลับ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่เมืองเอเธนส์ โดยสายการบิน VOLOTEA เที่ยวบินที่ V7 4135
(ใช้เวลาในการบินประมาณ 50 นาที)
เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ ซึ่งเมืองเอเธนส์นี้ตั้งชื่อตามเทพีเอเธนา ซึ่งเป็นเทพีแห่งปัญญา และเทพี
แห่งความฉลาด เมืองนี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตะวันตก เมืองเอเธนส์
เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตะวันตก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้า
จากนัน้

จากนั้น

เอเธนส์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาที่สูงเด่นของกรุงเอเธนส์ อโครโปลิส (Acropolis) อันยิ่งใหญ่อลังการ
เพือ่ นำท่านเข้าชม วิหารพาร์เธนอน (Parthenon) วิหารที่สร้างขึ้นเมือ่ ปี 447-432 ก่อนปี
คริสตกาล เพือ่ เป็นการเฉลิมฉลองเทพี อธีนาใน
ฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความ
ยิ่งใหญ่ อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้ง
หลัง รายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริค ด้านหน้า 8
ต้น ด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่าง ๆ ได้อย่าง
กลมกลืน ภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีองค์นี้ ซึ่งมี
ความสูงถึง 12 เมตร ทำด้วยงาช้าง และแผ่นทอง
ส่องแสงเรืองรอง วิหารแห่งนีไ้ ด้ถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์โธดอกซ์ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 6 และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีซตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม
ปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก ที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิก (ยุค
ทองของกรีซ) ที่งดงาม และสมบูรณ์ที่สุดในโลกศิลปะ
นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าปลาก้า (Plaka) ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอโครโปลิส เคยเป็น
ย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชน และนักคิดของกรีซในอดีต ปัจจุบนั ได้
เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์
และอาร์ตแกลลอรี่
มากมาย ถนนซอกซอยของย่านนี้มีขนาดเล็ก ปูด้วยหินก้อนคล้ายใน
อดีต บรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทำให้ท่านย้อนระลึกไปถึง
เอเธนส์ในอดีต ที่มีบ้านเรือนหลังเล็ก ๆ ปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัด
สวยงามสไตล์นีโอคลาสิค พร้อมดอกไม้คละสี ท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้าง
เล็ก ๆ โบสถ์ยุคไบเซนไทน์ มหาวิทยาลัยเก่า บางส่วนของประตู และกำแพงโบราณ ที่ยัง
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12.30 น.
บ่าย

จากนัน้

หลงเหลืออยู่ ให้ท่านได้สนุกสนานไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมาย พร้อม
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันมะกอก (ผลผลิตที่มีชื่อเสียงทีส่ ุดของกรีซ) อาทิเช่น สบู่ ครีม
ทาผิว ครีมสระ/นวดผม เครื่องเงินและทองที่เป็นลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมต่าง ๆ
อาทิ เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้นแกะสลัก ภาพวาดและอื่น ๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มีเวลาอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าเอ้าท์เล่ต์ McArthurGlen Athens Outlet ซึ่งเป็นเอ้าท์เล่ตท์ ี่มี
สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น
GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON,
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS,
GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,
OAKLEY, DIESEL และอื่น ๆ อีกมากมาย
(*** อาหารค่ำ .... อิสระตามอัธยาศัย .... ไม่รวมอยูใ่ นรายการ ***)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
เช้า
จากนั้น
12.40 น.
17.45 น.
20.10 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสูก่ รุงโดฮ้า ประเทศการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ QR 204
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 7 ชัว่ โมง 5 นาที)
เดินทางถึงกรุงโดฮ้า เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 830
(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 6 ชัว่ โมง 45 นาที)

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
06.30 น.

เอเธนส์ – กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ.........

**** END OF TOUR ****
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*** หมายเหตุ :- ***
- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว
ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีทเี่ มืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก
เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเที่ยวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
- รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมทีพ่ ัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น
ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน
- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรือยกเลิกของสายการบิน
ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติตา่ ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง
ทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง

สกุลเงิน

กรีก ใช้เงินสกุล ยูโร (EURO)

ไฟฟ้า

220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม
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อุณหภูมโิ ดยเฉลีย่ ในแต่ละเดือน ณ เมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป (℃)
เมือง
แมดดริ ค

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
5

7

11

14

17

21

24

19

20

13

บาร์เซโลน่า

13

14

16

18

22

25

17

28

26

22 17 14

ลิสบอน

11

12

15

17

19

23

25

24

23

19 14 11

ลอนดอน

5

5

7

9

12

16

18

17

15

11

ไคโร

14

14

16

20

26

27

27

28

19

17 16 15

โรม

8

9

11

14

18

22

25

25

22

18 13

9

เวนิส

4

4

8

13

17

21

24

23

20

15 11

5

ลูเซิร์น

0

3

7

12

16

20

22

21

17

11

6

2

เจนีวา

1

1

6

10

13

17

18

19

15

10

4

1

ปารี ส

3

4

5

11

13

17

19

18

16

11

6

4

บรัสเซล

1

4

7

11

13

18

19

18

17

12

7

2

อัมสเตอร์ดมั

3

3

5

9

14

15

17

18

16

11

7

4

บูดาเปสต์

0

1

5

9

14

15

19

20

18

9

5

1

ปร๊ าค

-2

1

4

11

15

19

21

20

16

10

4

0

เวียนนา

0

1

4

10

15

18

20

20

18

10

5

2

แฟรงก์เฟิ ร์ต

1

3

6

10

14

18

16

18

19

9

5

2

มิวนิค

1

3

9

14

18

21

23

23

20

13

7

2

โคเปนเฮเก้น

-1

0

3

8

13

17

18

18

14

9

4

2

สต็อกโฮล์ม

-5

-6

1

6

10

15

18

18

10

7

3

0

ออสโล

-6

-4

1

6

12

16

18

17

11

7

2

3

เฮลซิงกิ

-9

-8

-4

3

10

15

18

16

11

4

-1

-6

-14 -12 -6

6

14

15

18

17

12

6

-2 -10

มอสโคว์

9

7

6

5

เลขที่ 141/52 อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour

กรีซ 8 D. (QR) -10www.avenue.co.th

ถ้าท่านเจอสิง่ เหล่านี้ ...... ถึงแม้วา่ พาสปอร์ตของท่านยังไม่หมดอายุกต็ าม
บริษัทฯ ขอแนะนำว่าควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่ นมาทำการจองทัวร์
- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ...
บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น
ไปทำศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน
หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปัจจุบันผอมผิดหูผิดตา
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปัจจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่
หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปัจจุบันเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม
ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดัดฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน
- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก
เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น
หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,
หรือมีการเปียกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม
- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ
ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว)
************************************************

ว่าด้วยเรือ่ ง “คดีความ / การตัง้ ครรภ์”
- กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ ....
เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง
- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์
ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เหล่านี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทงั้ สิน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ...... ก่อนซือ้ ทัวร์ โปรดทำความเข้าใจให้ทอ่ งแท้กอ่ น
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หลักฐานการทำวีซา่ กรีซ
1. หนังสือเดินทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย…3…หน้า
2. รูปถ่ายสี-ปัจจุบนั ขนาด 35 ม.ม. × 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป
(....รูปสี ฉากหลังสีขาว ...เท่านัน้ ...) ไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรข้าราชการ /
อย่างละ....2...ชุด
4. สำเนาใบเปลี่ยนชือ่ -นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า /
สำเนาสูตบิ ัตร (ในกรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 18 ปีขนึ้ ไป) อย่างละ....2...ชุด
*** เอกสารนีต้ อ้ งนำไปร้านแปล เพือ่ แปลเป็นภาษาอังกฤษ ***
5. หลักฐานการทำงาน
(จดหมายรับรองการทำงาน หรือการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น)
(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชอื่ สถานทูต)
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า (คัดมาไม่เกิน 3 เดือน) หรือหนังสือจดทะเบียน
พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด
*** เอกสารนีต้ อ้ งนำไปร้านแปล เพือ่ แปลเป็นภาษาอังกฤษ ***
- พนักงานบริษัท / ข้าราชการ ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
(ระบุวันเข้าทำงาน / ตำแหน่ง / เงินเดือน / ระยะเวลาที่จะเดินทาง ออกมาไม่เกิน 1 เดือน)
- เกษียณอายุ…1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ
- นักเรียน / นักศึกษา สถาบันออกหนังสือรับรองการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ออกมาไม่เกิน 1 เดือน)
6. หลักฐานด้านการเงิน
- ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรายวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่
ควรต่ำกว่า 6 หลัก (หน้าชื่อเจ้าของบัญชี และตัวเลขย้อนหลัง 6 เดือน …1… ชุด (ควรเลือก
ไ

บัญชีทมี่ ีการเข้าออกเงินอย่างสม่ำเสมอ ไม่ตอ้ งเติมเงินในบัญชีให้ถงึ 6 หลัก เพือ่ ให้แสดงว่า
มีฐานะการเงินเพียงพอทีค่ รอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง)
7. กรณีเด็กอายุตำ่ กว่า 18 ปีบริบูรณ์ โดยเดินทางกับพ่อแม่ หรือไม่ได้เดินทาง ก็จะต้องทำจดหมายยินยอม
จากบิดาและมารดา โดยไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ
ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผูอ้ ำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทาง
ราชการอย่างถูกต้องอย่างละ…1 ชุด…. *** เอกสารนีต้ อ้ งนำไปร้านแปล เพือ่ แปลเป็นภาษาอังกฤษ ***
8. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่แอพหมอพร้อม) เพือ่ เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว

**หมายเหตุ**

- ค่าบริการแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นราคาทัวร์
- สำเนาเอกสารทุกฉบับ (...ลูกค้าจะเซ็นต์หรือไม่เซ็นต์กไ็ ด้...)
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แผนที่สถานทูตกรีซ
ที่อยู่ อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนสาธร (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)

***หมายเหตุ***
-เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน
ทางสถานทูตกรีซไม่อนุญาติให้
ดึงพาสปอร์ตในระหว่างการยืน่
คำร้อง
- การสแกนลายนิ้วมือทางสถานทูต
จะกำหนดวันสแกนลายนิว้ มือให้
ซึง่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ต้อง
มาตามวันนัดหมายของทาง
สถานทูตเท่านั้น ซึ่งจะกำหนดการ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อน
การเดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้ง
วันเวลาให้ท่านอีกครั้ง)
- เอกสารฉบับจริง ที่ต้องนำติดตัวไป
ในวันสแกนลายนิ้วมือ
บัตรประชาชน+สมุดเงินฝากธนาคาร
หมายเหตุ

1. การพิจารณาการออกวีซ่าให้หรือไม่ให้ เป็นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บริษัทฯ เป็นแค่
ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยืน่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่ น
ดุลพินจิ ของทางสถานทูตฯ เท่านัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และ
มีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น
การปฏิเสธวีซ่าอัน
เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. เงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตก็ไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ท่านก็
ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เองทุกครั้ง
3. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่าน
ไปสัมภาษณ์ตามวันนัดหมายที่สถานทูตระบุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
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อัตราค่าบริการ .... แกรนด์กรีซ 8 วัน (QR)
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ

99,900.91,900.14,000.-

บาท
บาท
บาท

***หมายเหตุ*** ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง
หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุป๊ ราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง)
- ตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษนี้ ... ไม่สามารถนำมาแก้ไข, เปลีย่ นชือ่ หรือเรียกเงินคืนได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห์
(ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน
ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
ค่าโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการทัวร์
หมายเหตุ
โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4
เท่าตัว อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์)
ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่าประกันอุบัตเิ หตุ และค่ารักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ ด้รับอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง
ไม่คุม้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สนิ ส่วนตัว และไม่คุม้ ครองโรคประจำตัวของผูเ้ ดินทาง

*** ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะซือ้ ประกันการเดินทางเพิม่ ความคุม้ ครอง ***
สำหรับครอบคลุมเรือ่ งรักษาพยาบาล / การล่าช้าของสายการบิน / กระเป๋าเดินทาง
(*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***)
- ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 750 บาท
- ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 970 บาท

ซื้อประกันเพิม่ : กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม โทร. 02-108-8666
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อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตัวของประเทศนั้นๆ เอง)

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีที่รฐั บาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว
3. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี)
4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจัดทำเอง)
5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่
สัง่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

9. ค่าทิปพนักงานขับรถยุโรป (คนละ 2 ยูโร x 6 วัน)
10. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่
(คนละ 2 ยูโร x 6 วัน)
11. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย (คนละ 100 บาท x 8 วัน)

= ท่านละ 12 ยูโร
= ท่านละ 12 ยูโร
= ท่านละ 800 บาท

ขัน้ ตอนการจอง และชำระค่าทัวร์
1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พร้อมชำระเงินค่ามัดจำท่านละ 60,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายอื่นต่อไป
2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน
แม้กรณีท่ียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทั ฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ทีเ่ หลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี้
(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทั ฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที)

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
บริษัท เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด

- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ทา่ นชำระเงิน
ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชือ่ ส่วนบุคคล
ทัง้ นีเ้ พือ่ ความ
ปลอดภัยในการชำระเงินของท่าน
เป็นสำคัญ
-หากต้องการใบเสร็จในนามนิติบคุ คล
กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะ
ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
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เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วันขึ้นไป
คืนค่ามัดจำทั้งหมด
b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน
เก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน
c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ท้งั หมด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่ มเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
เด็กทีม่ ีอายุระหว่างแรกเกิดถึงสองขวบ / ผูส้ ูงอายุ หรือท่านทีม่ ีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือไม้เท้า
ต้องอยูใ่ นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถบริการเฉพาะส่วนบุคคลได้
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรือออกเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัว
กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะ
พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
หากในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ให้ถือ
ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและ
พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ทีร่ ะบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด
ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั
ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน,
การล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร
ติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่
นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

*** หมายเหตุ ***

ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ เครือ่ งบินเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไม่พร้อมกรุป๊ )
กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 35 วัน หรือกรณีทลี่ ูกค้าต้องทำการออก
ตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ราคาดังกล่าวข้างต้น .... สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
อัตราแลกเปลีย่ น, ค่าน้ำมัน และค่าภาษีตา่ ง ๆ ของสายการบิน ฯลฯ
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ใบจองทัวร์ ...... บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
รายการทัวร์............ แกรนด์ กรีซ 8 วัน (QR) ...........วันเดินทาง.....................................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด....................................คน (ผูใ้ หญ่............................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..........................ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด.............................ห้อง (ห้องพักคู่.................ห้องพักเดี่ยว.................ห้องพัก 3 เตียง.....................)

รายชื่ อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่ อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่ อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8

**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้ อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่น ๆ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ยืนยันราคา

ผูใ้ หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด...................................

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ลงชื่ อ..................................................ผู้จอง
(.......................................................)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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