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มบีินไฟล์ภายใน .... ไม่เหน่ือยกบัการเดนิทาง 
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น่ังกระเช้า – ชิมไวน์ – เอเธนส์ – อโครโปลสิ – วหิารพาร์เธนอน – ช้อปป้ิงเอ้าท์เล่ต์ 
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กำหนดการเดินทาง   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 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 

 

วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – เอเธนส์ 
 

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ที ่ 4 ผู้โดยสารขาออก ประตูทางเขา้ที ่ 8 

เคาน์เตอร์แถว P  สายการบนิการ์ตา้ร์ แอร์เวย์  (QR ... QATAR AIRWAYS) ....   
เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

 

 

 

 

 
 

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทวัร์ ณ จุดนดัพบ  

❖ บริษัทฯ  จดัเตรียมปา้ยชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ท่านด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณทีม่ากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนำติดตัวถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซ้ือภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ำหน ดไวใ้นบตัรโดยสารเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

 

วันทีส่องของการเดนิทาง    เอเธนส์ 
 

02.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮ้า  ประเทศกาต้าร ์ โดยเที่ยวบินท่ี  QR 837 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ  6 ชัว่โมง 35 นาที) 

05.35 น. เดินทางถึงกรุงโดฮ้า  เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน 

07.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์  ประเทศกรีซ  โดยเที่ยวบินท่ี  QR 203 

(ใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ  7 ชั่วโมง 55 นาที) 
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11.30 น. เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ เมืองหลวงของประเทศกรีก ดินแดนแห่งตำนาน ระหว่างเทพเจ้ากับ

มนุษย ์ เป็นที่ก่อเกิดนักปราชญร์าชบณัฑิตผู้ยิ่งใหญ่ของโลก อกีทั้งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ

ท่ีเป็นรากฐานของศิลปวฒันธรรมของโลก 

(เวลายุโรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลายุโรป ... ฤดหูนาว (พ.ย.-มี.ค.)  ชา้กวา่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ แหลมซูเนียน เพื่อนำท่านชม วหิารแหง่เทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) 

หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทรหรือท้องทะเล หนึ่งในวิหารที่เลื่อง

ชื่อที่สุดของกรีซ วิหารแห่งนี้ต้ังอยู่ตรงปลายหน้าผา สร้างขึ้นเมื่อ 

400 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตชาวกรีกที่จะต้องเดินเรือสู่ทะเลใหญ่และ

จะต้องมาบวงสรวงขอพรให้เดินทางปลอดภัย จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเอเธนส์ 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  NOVOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง    เอเธนส์ – นัง่เรือเฟอร์รี ่– เกาะมโิคนอส 
 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสูท่่าเรือพิเรอุส 

07.30 น. ออกเดินทางสู่เกาะมิโคนอส (Mykonos Island) โดยเรอื  BLUESTAR FERRY 

12.45 น. เดินทางถึงท่าเรือ เกาะมโิคนอส หนึ่งในสถานที่ทอ่งเท่ียวยอดนิยมของประเทศกรีซ และยังเป็น

หนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิส ในเขตทะเลอีเจียน เป็นสถานที่ที่เหล่าชนชั้นสงูทัว่โลก ต่างนิยม

ล่องเรือยอร์ชมาพกัผ่อนตากอากาศที่นี่ เป็นเกาะท่ีมีความงามเหนือจริง ซึ่งอุดมไปด้วยร้านค้า 

และแหล่งเริงรมย์อันหรูหราของอ่าวรูปกึ่งวงกลม บ้านรปูทรงก้อนน้ำตาล กังหนัลมทาสีขาว 

บ้านริมทะเลแบบอีเจยีนดั้งเดิมที่ไม่มีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน  

13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ มโิคนอส ทาวน์ (Mykonos Town) หรืออีกชือ่หนึ่งว่า โชรา หรือ โฮรา เมือง

หลวงของเกาะมิโคนอส โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าวใกลก้ับท่าเรือ เป็นเมืองที่ได้รับ

การขนานนามว่าเป็น “ลติเติล้ เวนสิ” ที่มีความโดดเด่นและงดงาม อีกทั้งยังได้รบัการยอมรับว่า

เป็นหนึ่งในสถานที่สวย และโรแมนตกิที่สุดบนเกาะมิโคโนสอกีด้วย ชมความงดงามของเหล่า

อาคาร บ้านเรือนที่ถกูทาสีขาวตัดกับประตูหน้าต่างสีฟ้าเข้มประดับระเบียงบ้านด้วยกระถาง

ดอกไม้สีสันสดใส ช่วยเพิม่สีสันให้เมืองสีขาวแห่งนีม้ีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วย 
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จากนั้น  นำท่าน ถา่ยภาพกับกังหันลมมโิคโนส (Mykonos Windmills) สัญลักษณ์ความงามของเกาะเป็น

กังหนัลมโบราณที่ตั้งรบัลมทะเล คาดว่าถูกสร้างขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 16 ด้วยสถาปัตยกรรมที่มี

ลักษณะคล้าย ๆ กนั คอื มีอาคารรูปร่างกลมสขีาว และหลังคาแหลม โดยกังหนัถูกใช้ในการ

ผลิต แป้งข้าวสาล ีและไดท้ำการหยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ปจัจุบนัเป็นอีกหนึ่งจุด

ท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในทะเลอีเจียน 

จากนั้น อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียว ช้อปปิ้งที่ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่มีบรรยากาศและกลิ่นอายของ

ความเป็นเมดิเตอร์เรเนยีน ตื่นตาไปกับร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า หอศิลป์ ร้านอาหาร 

และคาเฟ่ บาร์ทันสมัยมากมาย หรือพกัผ่อนแบบชาวกรีก จิบกาแฟรสเข้ม กับเค้กวาฟเฟิลหอม

กรุ่น ชมทะเลตามอัธยาศัย 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร  

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  SAN ANTONIO SUMMERLAND  หรือเทียบเทา่ 

 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง    มโิคนอส – นัง่เรอืเฟอร์รี ่– เกาะซานโตรนิี ่
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าเรอื เพื่อเดินทางสูเ่กาะซานโตริน ี

09.50 น. ออกเดินทางสูเ่กาะซานโตรินี ่ (Santorini)  โดยเรือเร็ว CHAMPION JET 

11.55 น. เดินทางถึง เกาะซานโตรนิี ซึง่งดงามดั่งสรวงสวรรค ์ เกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมีความยาว

เพียง 18 ก.ม. มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดสี (Cyclades) มีชาวกรีกอาศัยอยู่

บนเกาะเพียงหมื่นกว่าคน งดงามโรแมนติกด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา 

ยอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหนา้ต่าง งดงามดั่งภาพในโปสการ์ด

ท่องเที่ยว วิถีชีวิตคนพื้นเมืองซึ่งสร้างบ้านบนเกาะภูเขาไฟ (ปัจจุบันยังคงปล่อยก๊าซ และไอน้ำที่

มีอุณหภูมิถึง 80  องศาเซสเซียส)  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร  
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บ่าย นำท่านมุ่งสู่ตอนเหนือของเกาะ เพื่อนำท่านสัมผสับรรยากาศสุดโรแมนติก ของการชมพระ

อาทิตยต์กที่ หมูบ่า้นเอีย (OIA) จดุชมพระอาทิตยต์กดนิที่สวยที่สุด ของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระ

อาทิตยส์ีแสงสด ริ้วสีแดงเจอืสีม่วง ส้มของท้องฟ้าเหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสดุลูกหูลูกตา ความ

งามเกินกว่าคำบรรยายใด ๆ  

18.30 น.  รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร  

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  EL GRECO  หรือเทียบเท่า 

 

วันทีห่า้ของการเดนิทาง    เกาะซานโตรนิี ่– บนิภายใน – เอเธนส์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่าน ลอ่งเรอืในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano) ที่สวยงามแปลกตา อันเกิดจากการ

ระเบิดตวัของภูเขาไฟระเบิด และการยุบตวัของเกาะ เรอืจะนำทา่นสู่ 

บรเิวณบอ่นำ้พุรอ้น เพื่อได้ให้สมัผสัความงามของน้ำทะเลสีฟ้าสด

เหลือบ  ทองแดงแปลกตาด้วยแร่กำมะถัน จากนั้น อิสระให้ท่านได้เดิน

เท่ียวบริเวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปบ้านเชิงเขาอันสวยงามของเกาะ

ซานโตรินีจากจุดชมวิวที่ดีที่สุด จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่าน

ล่องเรือกลับสู่ท่าเรอื  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร  

บ่าย  นำท่านขึ้น เคเบิล้คาร์ ชมความงามของเกาะจากมุมสูง จากนั้น นำท่านสัมผัสมหัศจรรยค์วาม

งดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี่ ที่ไม่เพยีงมีแต่หาดทรายสี

ขาวงดงาม และยงัมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีดำของหาดเรด บีช 

หาดแห่งนี ้  ตั้งอยู่ในบริเวณอโครติริ (Akrotiri) เขตโบราณคดีอนั

เก่าแก ่ ตำนานแห่งทฤษฎีแอตแลนตีส อาณาจักรที่ไม่มีตัวตนของเพล

โต เป็นโบราณสถานที่โดดเด่นท่ีสุดบนเกาะแห่งนี้ ที่มีการพบหลักฐาน

ว่ามีคนพักอาศยัต้ังแต่ปลายยุคหินใหม่ ราว 4,000 ปีก่อนคริสตกาล

จนถึงช่วงต้นของยุคสำริด จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ Perissa Beach 

เป็นหาดท่ีมีจดุเด่น คือ ถูกปกคลุมด้วยหินกรวดสีดำ ทำให้ดูเเปลกตาก

ว่าหาดทรายท่ีเราเคยเห็นทั่วไป ระหว่างทางท่านจะพบกับเเปลงไร่องุ่น 

โดยองุ่นท่ีนี่จะปลูกเป็นพุ่มเตี้ย ๆ เพราะลมเเรง เเละท่ีนี่จะไม่มีการรด

น้ำ เพราะหมอกยามเชา้ให้ความชุม่ชื้นเพียงพอตอ่ต้นไม้อยู่เเล้ว นำ

ท่านชมหมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่คนท้องถิ่น เดิมของชาวซาน

โตรินี่อยู่อาศัยกัน  
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จากนัน้  นำท่าน แวะชมิไวน์ที ่Santo Winery ที่นี่มไีวน ์ใหท้่านเลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่เเพง เเถมร

สชาตินุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลาดลิ้มลอง และควรค่าแกก่ารนำกลับไปเป็นของฝากอกีด้วย จากนั้น นำ

ท่านเดินทางสู่ย่านใจกลางเมืองบริเวณจตัุรัสธีโปโกปูลู แหล่งนดัพบประจำเมือง ซึ่งเต็มไปด้วย

ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารบรรยากาศน่ารัก ร้านขายเครื่องประดบั บาร์ ไนทค์ลับ 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองเอเธนส์  โดยสายการบิน VOLOTEA  เท่ียวบินที่  V7 4135 

(ใช้เวลาในการบินประมาณ  50 นาที) 

22.50 น. เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ ซึ่งเมืองเอเธนส์นี้ต้ังชื่อตามเทพีเอเธนา ซึ่งเป็นเทพีแห่งปญัญา และเทพี

แห่งความฉลาด เมืองนี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตะวันตก เมืองเอเธนส์

เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตะวันตก 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  NOVOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วันทีห่กของการเดนิทาง    เอเธนส์ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาที่สูงเด่นของกรุงเอเธนส์ อโครโปลสิ (Acropolis) อันยิ่งใหญ่อลังการ 

เพือ่นำท่านเข้าชม วหิารพาร์เธนอน (Parthenon) วิหารที่สร้างขึ้นเมือ่ปี 447-432 กอ่นปี

คริสตกาล เพือ่เป็นการเฉลิมฉลองเทพี อธีนาใน

ฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความ

ยิ่งใหญ่ อลังการของวหิารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้ง

หลัง รายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริค ด้านหน้า 8 

ต้น ด้านข้าง 18 ต้น  รองรบัมุมจ่ัวต่าง ๆ ได้อย่าง

กลมกลืน ภายในวิหารมีรูปป้ันเทพีองค์นี้ ซึ่งมี

ความสูงถึง 12 เมตร ทำด้วยงาช้าง และแผ่นทอง 

ส่องแสงเรอืงรอง วิหารแห่งนีไ้ด้ถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกายกรีกออรโ์ธดอกซ์ใน

คริสตศ์ตวรรษที่ 6 และยงัถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีซตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม 

ปจัจุบันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปตัยกรรมชิ้นเอกของโลก ที่สรา้งขึ้นในยคุคลาสสกิ (ยุค

ทองของกรีซ) ที่งดงาม และสมบูรณ์ที่สุดในโลกศิลปะ  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ยา่นเมืองเกา่ปลากา้ (Plaka) ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอโครโปลสิ เคยเป็น

ย่านที่พบปะของเหล่าบบุผาชน และนักคิดของกรีซในอดีต ปจัจุบนัได้

เป็นที่ต้ังของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ และอาร์ตแกลลอรี่

มากมาย ถนนซอกซอยของย่านนี้มีขนาดเล็ก ปดู้วยหินก้อนคล้ายใน

อดีต บรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทำให้ท่านย้อนระลึกไปถึง

เอเธนส์ในอดีต ที่มีบ้านเรือนหลังเล็ก ๆ ปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัด

สวยงามสไตล์นีโอคลาสิค พร้อมดอกไม้คละสี ท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้าง

เล็ก ๆ โบสถ์ยุคไบเซนไทน ์ มหาวิทยาลัยเก่า บางส่วนของประตู และกำแพงโบราณ ที่ยัง
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หลงเหลืออยู ่ ให้ท่านได้สนุกสนานไปกับการชอ้ปปิ้งสนิค้าของที่ระลึกจากกรซีมากมาย พรอ้ม

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีทำจากน้ำมันมะกอก (ผลผลิตที่มีชื่อเสียงท่ีสุดของกรีซ) อาทิเช่น สบู่ ครีม

ทาผิว ครีมสระ/นวดผม เครื่องเงินและทองที่เป็นลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมต่าง ๆ 

อาทิ เครื่องป้ันดินเผา รูปป้ันแกะสลัก ภาพวาดและอื่น ๆ อีกมากมาย 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย  มีเวลาอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าเอ้าท์เล่ต์ McArthurGlen Athens Outlet ซึ่งเป็นเอ้าท์เล่ตท์ี่มี

สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น 

GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 

GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, 

OAKLEY, DIESEL และอื่น ๆ อีกมากมาย 

 

(*** อาหารคำ่  ....  อสิระตามอัธยาศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรายการ ***) 
 

จากนัน้ นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  NOVOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วันทีเ่จด็ของการเดนิทาง    เอเธนส์ – กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

12.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงโดฮา้  ประเทศการ์ต้า  โดยเที่ยวบินท่ี  QR 204 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ  7 ชัว่โมง 5 นาที) 

17.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮ้า  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

20.10 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินที่  QR 830 

(ใชร้ะยะเวลาในการบนิประมาณ  6 ชัว่โมง 45 นาที) 

 

วันทีแ่ปดของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ 
 

06.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาพ......... 

 

 

****  END  OF  TOUR  **** 
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*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย ์.... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีทีเ่มืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทัวร,์ อาหาร, โรงแรมทีพ่ัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหตุต่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของสายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตวัทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 
 

 

สกุลเงนิ กรีก ใชเ้งนิสกุล ยูโร (EURO)  

ไฟฟา้   220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อุณหภูมโิดยเฉล่ียในแตล่ะเดือน ณ เมืองตา่งๆ ในทวีปยุโรป (℃) 

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

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 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 7 5 

  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 

 ปารีส 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  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -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 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 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 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -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 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายุกต็าม  

บรษิัทฯ ขอแนะนำวา่ควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหมก่อ่นมาทำการจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบันที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตวั มหีนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดดัฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปียกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไมส่ามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดีความ / การต้ังครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเร่ืองของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... ก่อนซือ้ทัวร์ โปรดทำความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐานการทำวีซา่กรซี 
 

1. หนังสือเดนิทาง(Passport)ที่เหลืออายุเกนิกวา่ 6 เดือน  และเหลือหนา้วา่งอยา่งนอ้ย…3…หนา้ 

2. รูปถา่ยสี-ปจัจุบนัขนาด 35 ม.ม. × 45 ม.ม. จำนวน....2…รูป  

(....รูปสี ฉากหลังสีขาว ...เทา่นัน้...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบา้น / สำเนาบตัรขา้ราชการ /   

อยา่งละ....2...ชุด    
4. สำเนาใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหยา่ /  

สำเนาสูตบิัตร (ในกรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีขึน้ไป) อยา่งละ....2...ชุด    
*** เอกสารนีต้อ้งนำไปรา้นแปล เพือ่แปลเปน็ภาษาอังกฤษ *** 

5. หลักฐานการทำงาน   

(จดหมายรับรองการทำงาน หรือการศกึษา เปน็ภาษาอังกฤษ และต้องเป็นฉบบัจริงเท่านั้น) 

(กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่สถานทูต) 

- ประกอบธุรกจิสว่นตัว ถ่ายสำเนาหนังสือจดทะเบยีนการค้า (คัดมาไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบยีน

พาณิชย์ (ต้องลงตราประทับของบริษัทด้วย) อย่างละ…1….ชุด 

*** เอกสารนีต้อ้งนำไปรา้นแปล เพือ่แปลเปน็ภาษาอังกฤษ *** 

- พนักงานบรษิัท / ขา้ราชการ  ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองการทำงานเปน็ภาษาอังกฤษ  

(ระบุวันเขา้ทำงาน / ตำแหนง่ / เงนิเดือน / ระยะเวลาที่จะเดนิทาง ออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษียณอาย…ุ1… ชุด ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการ 

- นักเรียน / นักศกึษา สถาบนัออกหนังสือรับรองการศึกษาเปน็ภาษาอังกฤษ  (ออกมาไมเ่กนิ 1 เดือน) 

6. หลักฐานดา้นการเงนิ  

- ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย ์(ไม่รับบญัชีกระแสรายวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่

ควรต่ำกว่า 6 หลัก (หนา้ชื่อเจ้าของบญัชี และตวัเลขย้อนหลัง 6 เดือน …1… ชุด (ควรเลือก

บัญชีทีม่ีการเขา้ออกเงนิอยา่งสมำ่เสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชีใหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ให้แสดงวา่

มีฐานะการเงนิเพียงพอทีค่รอบคลุมกับคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง)  

7. กรณีเดก็อายุตำ่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ โดยเดนิทางกับพอ่แม ่ หรือไมไ่ดเ้ดินทาง ก็จะต้องทำจดหมายยินยอม

จากบิดาและมารดา โดยไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ 

ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผูอ้ำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทบัจากทาง

ราชการอย่างถูกต้องอย่างละ…1 ชุด…. *** เอกสารนีต้อ้งนำไปรา้นแปล เพือ่แปลเปน็ภาษาอังกฤษ *** 

8. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีแอพหมอพร้อม) เพือ่เป็นการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้ว 

 

 **หมายเหตุ**   - คา่บรกิารแปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร์ 

  - สำเนาเอกสารทุกฉบบั (...ลูกคา้จะเซน็ต์หรือไมเ่ซน็ต์กไ็ด.้..) 
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แผนที่สถานทูตกรีซ 

ที่อยู่  อาคารสาธรนครทาวเวอร ์ ชั้น 23  ถนนสาธร (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทร)ี 
 

***หมายเหตุ*** 

- เวลาการพิจารณาวีซ่ากรุป๊ 30 วัน 

ทางสถานทูตกรีซไมอ่นุญาติให้

ดงึพาสปอร์ตในระหวา่งการยืน่

คำรอ้ง 

- การสแกนลายนิ้วมือทางสถานทูต 

จะกำหนดวันสแกนลายนิว้มือให ้

ซึง่ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงได ้ ต้อง

มาตามวันนัดหมายของทาง

สถานทูตเท่านั้น ซึ่งจะกำหนดการ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 อาทิตยก์่อน

การเดินทาง (ทางฝ่ายขายจะแจ้ง

วันเวลาให้ท่านอีกครั้ง) 

- เอกสารฉบบัจริง ที่ต้องนำติดตวัไป

ในวันสแกนลายนิ้วมือ  

บัตรประชาชน+สมุดเงนิฝากธนาคาร  

 

 

หมายเหตุ 1. การพิจารณาการออกวีซ่าให้หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถานทูตเท่านั้น บรษิัทฯ เปน็แค่

ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่น

ดุลพนิจิของทางสถานทูตฯ เทา่นัน้ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้ม และ

มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบเุท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอัน

เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   

2. เงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตก็ไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากท่านต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ท่านก็

ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่เองทุกครั้ง  

3. หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่าน

ไปสัมภาษณ์ตามวันนัดหมายท่ีสถานทูตระบ ุ และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่ง

เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 
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อัตราคา่บรกิาร .... แกรนด์กรีซ  8  วัน  (QR) 

    

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 94,900.- บาท 

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 87,900.- บาท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   14,000.- บาท 
 

 

***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกัน 3 ท่าน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุป๊ราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถนำมาแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรือเรียกเงนิคืนได ้ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่ากรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) แบบทำการปรกติใช้เวลายื่น 3-4 สัปดาห ์

 (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน....ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

3. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

4. ค่ารถปรบัอากาศนำเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั 

5. ค่าโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ำหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการนำทัวรโ์ดยหัวหน้าทวัร ์คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร)์ 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอบุัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัตเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพยส์นิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดนิทาง ทา่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกกัตัวของประเทศนั้นๆ เอง) 

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีท่ีรฐับาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงินและใบกำกับภาษี) 

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางที่ต้องจดัทำเอง) 

5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารท่ี

สัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรัพยส์ินด้วยตัวท่านเอง  

9. คา่ทปิพนักงานขบัรถยุโรป (คนละ 2 ยูโร x 6 วัน)  =  ทา่นละ 12 ยูโร     

10. คา่ทปิไกด์ทอ้งถิน่ (คนละ 2 ยูโร x 6 วนั)  =  ทา่นละ 12 ยูโร 

11. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย   (คนละ 100 บาท x 8 วนั) =  ทา่นละ 800 บาท  

 

 ขัน้ตอนการจอง และชำระคา่ทวัร์ 

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พรอ้มชำระเงนิคา่มัดจำทา่นละ 60,000.- บาท   

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้ารายอื่นต่อไป  

2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัรท์ีเ่หลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี ้

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที) 

 

- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น  

บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

 

- บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายให้ทา่นชำระเงนิ

ผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 

ชือ่สว่นบุคคล ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่น

เปน็สำคัญ 

 

- หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติิบคุคล 

กรุณาแจ้งกบัพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คืนค่ามัดจำทั้งหมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร์ในกรณีผู้รว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่ีอายุระหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือทา่นทีม่ีความจำเปน็ตอ้งใชว้ีลแชร์ หรือไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของตวัทา่นเอง ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตวั

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตท่ีุอยู่นอกเหนืออำนาจและ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ใหถ้ือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไมส่ามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

6. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบนิ และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเท่ียวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วัน หรือกรณีทีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ ์

อัตราแลกเปลีย่น, คา่นำ้มัน และคา่ภาษีตา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์............ แกรนด์กรีซ  8  วนั (QR) ...........วนัเดินทาง..................................................................................... 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
          (.......................................................)      

    

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 

 


