
 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเทีย่วเลขที ่ 11/01967 

 

 

 
 
 
 
 
 

มบีินไฟล์ภายใน .... ไม่เหนื่อยกบัการเดนิทาง 

 

พพิธิภัณฑ์เดลฟี – วหิารอพอลโล – คลองขุดคอรินทร์ – เกาะมิโคนอส 
เกาะซานโตรินี – ชมพระอาทิตย์ตกดนิหมู่บ้านเอยี – ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ 
บ่อน า้พรุ้อน – น่ังกระเช้า – ชิมไวน์ – เอเธนส์ – อโครโปลสิ – วหิารพาร์เธนอน 
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บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 



 

 

GREECE (EK)  -2- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500   Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 23-30 ม.ีค. / 9-16 เม.ย. 2562 (96,900.-) 

 27 เม.ย.-4 พ.ค. / 30 เม.ย.-7 พ.ค. 2562 (96,900.-) 

 17-24 พ.ค. / 13-20 ก.ค. 2562 (96,900.-) 

 

..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – เอเธนส ์
 

23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสำรขำออก ประตทูำงเขำ้ที ่ 9 

เคำนเ์ตอร์แถว T  สำยกำรบนิเอมเิรตส์ แอร์ไลน์  (EK .. EMIRATES AIRLINE) 
....   เจำ้หนำ้ทีเ่อฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ 

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ำยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จัดเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของที่เป็นของมคีม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำที่ซ้ือภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะน้ันจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    เอเธนส ์– เดลฟี ่
 

02.25 น. ออกเดินทำงสู่กรุงดไูบ  ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรต  โดยเที่ยวบินที่  EK 317 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  6 ชัว่โมง 45 นำที) 

05.35 น. เดินทำงถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

10.50 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเอเธนส์  ประเทศกรีซ  โดยเที่ยวบินท่ี  EK 209 

(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ  6 ชั่วโมง 25 นำที) 
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15.30 น. เดินทำงถึง กรงุเอเธนส ์ เมืองหลวงของประเทศกรีก ดินแดนแห่งต ำนำน ระหว่ำงเทพเจ้ำกับ

มนุษย ์ เป็นที่ก่อเกิดนักปรำชญ์รำชบณัฑิตผู้ยิ่งใหญ่ของโลก อีกทั้งเป็นแหล่งอำรยธรรมโบรำณ

ที่เป็นรำกฐำนของศิลปวฒันธรรมของโลก 

(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

(เวลำยโุรป ... ฤดหูนำว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเดลฟ ี นครศักด์ิสิทธิ์ที่ส ำคัญ และมีชื่อเสียงมำกที่สุดแห่งหนึ่งของกรีก

โบรำณระหว่ำงศตวรรษที่ 4-7 กอ่นคริสตกำล เดลฟีเป็นจุดศนูย์กลำงของยุคคลำสสิค ซึ่งผู้คน

นับหมื่นนับพันจำกรัฐอื่น ๆ ต่ำงเดินทำงมำเพื่อขอเทพพยำกรณ์จำก อพอลโล (Apollo) เพรำะ

เป็นค ำพยำกรณ์ที่ทรงอิทธิพลและผู้คนเลือ่มใสที่สุดในสมัยกรีก 

(ระยะทำงประมำณ  200  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 30 นำท)ี 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  NAFSIKA PALACE  หรอืเทียบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    เดลฟี ่– คลองขดุคอรนิทร ์– เอเธนส ์
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนชมโบรำณสถำนอนัศกัดิ์สิทธิ์ของเทพีอะธีนำ ประกอบด้วยอนุสำวรีย์ท่ีสวยที่สุดของเดลฟี 

มีลักษณะเป็นหอเสำกลม แล้วเข้ำสู่โบรำณสถำนของเทพ อพอลโล แห่งเดลฟีที่ลือเลื่องภำยใน

กรอบสี่เหลี่ยมนี้ม ี วหิำรอพอลโล อยู่ตรงกลำง โรงละครกลำงแจ้งรูปครึ่งวงกลม และสนำม

กีฬำอยู่บนสุด สิ่งเหล่ำนี้ลว้นคุ้มค่ำต่อกำรได้ไปชม จำกนั้นไปชม น้ ำพคุำสตำเลยี ที่มีน ำมำจำก

แหล่งน้ ำพุร้อนมีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 3,000 ป ีจำกนั้นน ำท่ำนเข้ำชม พพิธิภณัฑเ์ดลฟี มสีิ่งที่น่ำสนใจ

หลำยอย่ำงอำท ิ Charioteer รูปป้ันนกัขับรถม้ำศึกที่ขึ้นชื่อลอืชำ และรูปปั้นของโรมันจ ำนวน

มำก รวมถึงรปูปั้นครึ่งตวับนของอันดินูส ชู้รักของจกัรพรรดิเฮเดรียน รวมถึงรปูปั้นของสฟิงค์ 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองคอรินทร ์ แวะจุดท่ีท่ำนสำมำรถ

มองเห็น คลองขดุคอรนิทร ์ ที่ท ำกำรขุด บริเวณคอคอด

ตำมแนวคิดเดยีวกับจกัรพรรดิเนโรในอดีตเมื่อปี ค.ศ.67 

จนได้มีกำรขุดขึ้นมำจริง ๆ ในช่วงปี 1882-1893 ให้กำร

เดินทำงสัญจรไปมำของเรอืต่ำง ๆ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ด้วยควำมยำวรำว 6.3 กโิลเมตร กว้ำง 24.60 เมตร และก ำแพงสองฝั่งสูงถึงระดบั 79.50 เมตร  
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(ระยะทำงประมำณ  195  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 45 นำท)ี 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่เมืองเอเธนส์ ซึ่งเมืองเอเธนส์นี้ตั้งชื่อตำมเทพีเอเธนำ ซึ่งเป็นเทพีแห่ง

ปญัญำ และเทพีแห่งควำมฉลำด (The Goddess of Wisdom) เมืองนี้เป็นที่รู้จกักันแพร่หลำย

เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ตะวันตก เมืองเอเธนส์เป็นดินแดนแห่งอำรยธรรมอันเก่ำแก่ ที่สุดแห่ง

หนึ่งของโลกตะวันตก 

(ระยะทำงประมำณ  84  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 30 นำท)ี 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  PRESIDENT  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง    เอเธนส ์– นัง่เรอืเฟอรร์ี ่– เกำะมโิคนอส 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนัน้ น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรอืพิเรอุส 

07.30 น. ออกเดินทำงสู่เกำะมิโคนอส (Mykonos Island) โดยเรอื  BLUESTAR FERRY 

12.45 น. เดินทำงถึงท่ำเรือ เกำะมโิคนอส หนึ่งในสถำนที่ท่องเท่ียวยอดนิยมของประเทศกรีซ และยังเป็น

หนึ่งในหมู่เกำะไซคลำดิส ในเขตทะเลอีเจียน เป็นสถำนที่ทีเ่หล่ำชนชั้นสงูท่ัวโลก ต่ำงนิยม

ล่องเรือยอร์ชมำพกัผ่อนตำกอำกำศที่นี่ เป็นเกำะท่ีมีควำมงำมเหนือจริง ซึ่งอุดมไปด้วยร้ำนค้ำ 

และแหล่งเริงรมย์อันหรูหรำของอ่ำวรูปกึ่งวงกลม บ้ำนรปูทรงก้อนน้ ำตำล กังหนัลมทำสีขำว 

บ้ำนริมทะเลแบบอีเจยีนดั้งเดิมท่ีไม่มีสถำปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน  

13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  PORTO MYKONOS  หรอืเทียบเทำ่ 

เพื่อให้ท่ำนได้จัดเก็บสัมภำระ และพกัผ่อนอิริยำบถตำมอัธยำศัย 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ มโิคนอส ทำวน ์(Mykonos Town) หรืออกีชื่อหนึ่งว่ำ โชรำ  หรือ โฮรำ เมือง

หลวงของเกำะมิโคนอส โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณหน้ำอ่ำวใกลก้ับท่ำเรือ เป็นเมืองที่ได้รับ

กำรขนำนนำมว่ำเป็น “ลติเติล้ เวนสิ” ที่มีควำมโดดเด่นและงดงำม อีกทั้งยังได้รับกำรยอมรับว่ำ

เป็นหนึ่งในสถำนที่สวย และโรแมนติกที่สุดบนเกำะมิโคโนสอกีด้วย ชมควำมงดงำมของเหล่ำ

อำคำร บ้ำนเรือนที่ถกูทำสีขำวตัดกับประตูหน้ำต่ำงสีฟ้ำเข้มประดับระเบียงบ้ำนด้วยกระถำง

ดอกไม้สีสันสดใส ช่วยเพิม่สีสันให้เมืองสีขำวแห่งนีม้ีชีวิตชีวำมำกขึ้นอีกด้วย 
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จำกนั้น  น ำท่ำน ถำ่ยภำพกบักงัหนัลมมโิคโนส (Mykonos Windmills) สัญลักษณ์ควำมงำมของเกำะเป็น

กังหนัลมโบรำณที่ตั้งรบัลมทะเล คำดว่ำถูกสร้ำงขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 16 ด้วยสถำปตัยกรรมที่มี

ลักษณะคล้ำย ๆ กัน คอื มีอำคำรรูปร่ำงกลมสีขำว และหลังคำแหลม โดยกังหันถูกใช้ในกำร

ผลิต แป้งข้ำวสำลี และไดท้ ำกำรหยุดกำรผลิตในช่วงกลำงศตวรรษที่ 20 ปจัจุบันเป็นอีกหนึ่งจุด

ท่องเที่ยวที่ถูกถ่ำยภำพมำกที่สุดในทะเลอีเจียน 

จำกนั้น อิสระให้ท่ำนได้เดินเท่ียว ช้อปปิ้งที่ตลอดสองข้ำงทำงล้วนแล้วแต่มีบรรยำกำศและกลิ่นอำยของ

ควำมเป็นเมดิเตอร์เรเนียน ตื่นตำไปกับร้ำนขำยของท่ีระลึก ร้ำนเสื้อผ้ำ หอศิลป์ ร้ำนอำหำร 

และคำเฟ่ บำร์ทันสมัยมำกมำย หรอืพักผ่อนแบบชำวกรีก จิบกำแฟรสเข้ม กับเค้กวำฟเฟิลหอม

กรุ่น ชมทะเลตำมอัธยำศัย 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  PORTO MYKONOS  หรอืเทียบเทำ่ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    มโิคนอส – นัง่เรอืเฟอรร์ี ่– เกำะซำนโตรนิี ่
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรอื เพื่อเดินทำงสู่เกำะซำนโตรินี 

09.50 น. ออกเดินทำงสู่เกำะซำนโตรินี ่(Santorini)  โดยเรือเร็ว CHAMPION JET 

11.55 น. เดินทำงถึง เกำะซำนโตรนิ ี ซึ่งงดงำมด่ังสรวงสวรรค์ เกำะแห่งนี้มีขนำดเล็กโดยมีควำมยำว

เพียง 18 ก.ม. มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกำะคิคลำดสี (Cyclades) มีชำวกรีกอำศยัอยู่

บนเกำะเพียงหมื่นกว่ำคน งดงำมโรแมนติกด้วยกลุ่มบ้ำนเรือนทรงกระบอกสีขำวสะอำดตำ 

ยอดโบสถ์ทรงโดมรำยล้อมรอบด้วยสีฟ้ำสดจำกทุกทิศประตูหน้ำต่ำง งดงำมด่ังภำพในโปสกำร์ด

ท่องเที่ยว วิถีชีวิตคนพื้นเมืองซึ่งสร้ำงบ้ำนบนเกำะภูเขำไฟ (ปัจจบุนัยงัคงปล่อยก๊ำซ และไอน้ ำที่

มีอุณหภูมิถึง 80  องศำเซสเซียส)  

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร  
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บ่ำย น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  EL GRECO  หรือเทียบเท่ำ 

เพื่อให้ท่ำนได้จัดเก็บสัมภำระ และพกัผ่อนอิริยำบถตำมอัธยำศัย 

จำกนั้น น ำท่ำนมุ่งสู่ตอนเหนือของเกำะ เพื่อน ำท่ำนสัมผสับรรยำกำศสุดโรแมนติก ของกำรชมพระ

อำทิตย์ตกที่ หมูบ่ำ้นเอยี (OIA) จดุชมพระอำทิตย์ตกดินที่สวยที่สุด ของเกำะ อิสระให้ชมภำพพระ

อำทิตย์สีแสงสด ริ้วสีแดงเจือสีม่วง ส้มของท้องฟ้ำเหนือท้องทะเลสีฟ้ำครำมสดุลูกหูลูกตำ ควำม

งำมเกินกว่ำค ำบรรยำยใด ๆ  

18.30 น.  รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  EL GRECO  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง    เกำะซำนโตรนิี ่– บนิภำยใน – เอเธนส ์
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำน ลอ่งเรอืในทะเลสำบภเูขำไฟ (Santorini Volcano) ที่สวยงำมแปลกตำ อันเกิดจำกกำร

ระเบิดตวัของภูเขำไฟระเบิด และกำรยุบตวัของเกำะ เรอืจะน ำท่ำนสู่ 

บรเิวณบอ่น้ ำพรุอ้น เพื่อได้ให้สัมผัสควำมงำมของน้ ำทะเลสีฟ้ำสด

เหลือบ  ทองแดงแปลกตำด้วยแร่ก ำมะถัน จำกนั้น อิสระให้ท่ำนได้เดิน
เท่ียวบริเวณรอบทะเลสำบ เพื่อถ่ำยรูปบ้ำนเชิงเขำอนัสวยงำมของเกำะ

ซำนโตรินีจำกจุดชมวิวที่ดีที่สุด จนได้เวลำอันสมควร จำกนั้นน ำท่ำน

ล่องเรือกลับสู่ท่ำเรือ  

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร  

บ่ำย  น ำท่ำนขึ้น เคเบิล้คำร ์ ชมควำมงำมของเกำะจำกมุมสูง จำกนั้น น ำท่ำนสมัผัสมหัศจรรย์ควำม

งดงำมของหำดทรำยของเกำะซำนโตรินี่ ที่ไม่เพียงมีแต่หำดทรำยสีขำวงดงำม และยังมีหำด

ทรำยสีแดงจนเกือบเป็นสีด ำของหำดเรด บชี หำดแห่งนี้  
ตั้งอยู่ในบริเวณอโครติริ (Akrotiri) เขตโบรำณคดีอัน

เก่ำแก่ ต ำนำนแห่งทฤษฎีแอตแลนตีส อำณำจักรที่ไม่มี

ตวัตนของเพลโต เป็นโบรำณสถำนที่โดดเด่นท่ีสุดบน

เกำะแห่งนี้ ที่มีกำรพบหลักฐำนว่ำมีคนพกัอำศยัตั้งแต่

ปลำยยุคหินใหม่ รำว 4,000 ปีก่อนคริสตกำลจนถึงช่วง

ต้นของยุคส ำริด 
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บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ Perissa Beach เป็นหำดที่มีจดุเด่น คือ ถูกปกคลุมด้วยหนิกรวดสีด ำ ท ำให้ดู

เเปลกตำกว่ำหำดทรำยท่ีเรำเคยเห็นทั่วไป ระหว่ำงทำงท่ำนจะพบกับเเปลงไร่องุ่น โดยองุ่นท่ีนี่

จะปลูกเป็นพุ่มเตี้ย ๆ เพรำะลมเเรง เเละที่นี่จะไม่มีกำรรดน้ ำ เพรำะ

หมอกยำมเช้ำให้ควำมชุ่มชื้นเพียงพอต่อต้นไม้อยู่เเลว้ น ำท่ำนชม

หมู่บ้ำน Pyrgos ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนท่ีคนท้องถิ่น เดิมของชำวซำนโตรินี่อยู่

อำศยักัน จำกนั้น น ำท่ำน แวะชมิไวนท์ี ่Santo Winery ที่นี่มีไวน์ ให้

ท่ำนเลือกชิมหลำกหลำย รำคำไม่เเพง เเถมรสชำตนิุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลำด

ลิ้มลอง และควรค่ำแก่กำรน ำกลับไปเป็นของฝำกอกีด้วย จำกนั้น น ำ

ท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนใจกลำงเมืองบริเวณจตัุรัสธีโปโกปูลู แหล่งนดัพบประจ ำเมือง ซึ่งเต็มไปด้วย

ร้ำนขำยของท่ีระลึก ร้ำนอำหำรบรรยำกำศน่ำรัก ร้ำนขำยเครื่องประ  ดับ บำร์ ไนท์คลับ 

18.00 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

22.00 น. ออกเดินทำงสู่เมืองเอเธนส์  โดยสำยกำรบิน VOLOTEA  เท่ียวบินที่  V7 4135 

(ใช้เวลำในกำรบินประมำณ  50 นำที) 

22.50 น. เดินทำงถึง กรงุเอเธนส ์ เมืองหลวงของประเทศกรีก ดินแดนแห่งต ำนำน ระหว่ำงเทพเจ้ำกับ

มนุษย ์เป็นที่ก่อเกิดนักปรำชญ์รำชบัณฑิตผู้ยิ่งใหญ่ของโลก  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  PRESIDENT  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    เอเธนส ์– กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ยอดเขำที่สูงเด่นของกรุงเอเธนส์ อโครโปลสิ (Acropolis) อันยิ่งใหญ่อลังกำร 

เพื่อน ำท่ำนเข้ำชม วหิำรพำรเ์ธนอน (Parthenon) วิหำรที่สร้ำงขึ้นเมื่อป ี 447-432 ก่อนปี

คริสตกำล เพื่อเป็นกำรเฉลิมฉลองเทพี อธีนำใน

ฐำนะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสควำม

ยิ่งใหญ่ อลังกำรของวหิำรที่สร้ำงด้วยหินอ่อนทั้ง

หลัง รำยลอ้มด้วยเสำหินแบบดอริค ด้ำนหน้ำ 8 

ต้น ด้ำนข้ำง 18 ต้น  รองรบัมุมจ่ัวต่ำง ๆ ได้อย่ำง

กลมกลืน ภำยในวิหำรมีรูปป้ันเทพีองค์นี้ ซึ่งมี

ควำมสูงถึง 12 เมตร ท ำด้วยงำช้ำง และแผ่นทอง 

ส่องแสงเรืองรอง วิหำรแห่งนี้ได้ถูกดดัแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศำสนำนิกำยกรีกออรโ์ธดอกซ์ใน

คริสต์ศตวรรษที่ 6 และยงัถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่ำเมื่อครั้งกรีซตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลำม 

ปจัจุบันนี้ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นสถำปตัยกรรมชิน้เอกของโลก ทีส่ร้ำงขึ้นในยุคคลำสสกิ (ยุค

ทองของกรีซ) ที่งดงำม และสมบูรณ์ที่สุดในโลกศิลปะ  
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ย่ำนเมอืงเกำ่ปลำกำ้ (Plaka) ย่ำนเกำ่แก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขำอโครโปลสิ เคยเป็น

ย่ำนที่พบปะของเหล่ำบุบผำชน และนักคิดของกรีซในอดีต ปจัจุบันได้เป็นที่ตั้งของเหล่ำ

พิพิธภัณฑ์ทำงประวัติศำสตร์ และอำร์ตแกลลอรี่มำกมำย ถนนซอก

ซอยของย่ำนนี้มีขนำดเล็ก ปูด้วยหินก้อนคลำ้ยในอดตี บรรยำกำศ

โดยรอบของย่ำนปลำก้ำจะท ำให้ท่ำนย้อนระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีต ที่

มีบ้ำนเรือนหลังเล็ก ๆ ปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงำมสไตล์นีโอ

คลำสิค พร้อมดอกไม้คละสี ท่ำนจะเห็นสิ่งก่อสร้ำงเล็ก ๆ โบสถ์ยุคไบ

เซนไทน์ มหำวิทยำลัยเกำ่ บำงส่วนของประตู และก ำแพงโบรำณ  ท่ี

ยงัหลงเหลืออยู่ ให้ทำ่นได้สนุกสนำนไปกับกำรช้อปปิ้งสินค้ำของที่

ระลึกจำกกรีซมำกมำย พร้อมเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ที่ท ำจำกน้ ำมันมะกอก 

(ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ) อำทิเช่น สบู่ ครีมทำผิว ครีมสระ/

นวดผม เครื่องเงินและทองท่ีเป็นลวดลำยกรีกโบรำณ และงำน

หัตถกรรมต่ำง ๆ อำทิ เครื่องป้ันดินเผำ รูปป้ันแกะสลัก ภำพวำดและ

อื่น ๆ อีกมำกมำย 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

13.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

17.05 น. ออกเดินทำงสูเ่มอืงดไูบ  ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์  โดยเที่ยวบินที่  EK 210 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  5 ชัว่โมง 25 นำที) 

23.40 น. เดินทำงถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 

03.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  EK 376 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  6 ชัว่โมง) 

13.15 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวัสดิภำพ.................. 

 

 
****  END  OF  TOUR  **** 
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*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดังกล่ำว 

- ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีที่เมอืงนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 
- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 
- รำยกำรทัวร,์ อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ อนัเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำต,ิ กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตตุ่ำง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรล่ำช้ำหรอืยกเลิกของสำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตกุำรณ์สุดวิสัย ภัยพิบตัิธรรมชำติต่ำง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

คณุคม / คณุเมย ์/ คณุมิน้ 

 

 

สกลุเงนิ กรกี ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

ไฟฟำ้   220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน ณ เมอืงตำ่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

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 

 เวยีนนา 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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ถำ้ทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอร์ตของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุ็ตำม  

บริษทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรต้องไปท ำพำสปอรต์ใหมก่่อนมำท ำกำรจองทวัร์ 

 

- พำสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้ำปจัจุบันที่จะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมอืงต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อว่ำ “ไม่ตรงยงัไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศลัยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดีตที่เคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม ่

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตวั มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟัน / ดดัฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พำสปอร์ตถือเป็นเอกสำรทำงรำชกำรที่ส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมที่ทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไมส่ำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

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

 

วำ่ดว้ยเรื่อง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไมอ่นุญำติให้บุคคลที่มี “คดีควำม / ค ำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ .... 

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเร่ืองของอำยุครรภ ์

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ั้งสิน้ ซึง่อยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผิดชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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หลักฐำนกำรท ำวซี่ำกรซี 

 

1. หนังสอืเดนิทำง(Passport)ที่เหลืออำยุเกนิกวำ่ 6 เดอืน  และเหลอืหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย…3…หนำ้ 

2. รปูถำ่ยส-ีปัจจบุันขนำด 35 ม.ม. × 45 ม.ม. จ ำนวน....2…รปู  

(....รปูส ีฉำกหลงัสขีำว ...เทำ่นั้น...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

อยำ่งละ....2...ชุด    
4. ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ /  

ส ำเนำสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปขีึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
*** เอกสำรนีต้อ้งน ำไปรำ้นแปล เพือ่แปลเปน็ภำษำองักฤษ *** 

5. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรับรองกำรท ำงำน หรอืกำรศกึษำ เปน็ภำษำองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำนั้น) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถ่ำยส ำเนำหนังสือจดทะเบยีนกำรค้ำ (คดัมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอืหนังสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

*** เอกสำรนีต้อ้งน ำไปรำ้นแปล เพือ่แปลเปน็ภำษำองักฤษ *** 

- พนกังำนบรษิทั / ขำ้รำชกำร  ใหห้น่วยงำนออกหนังสือรับรองกำรท ำงำนเปน็ภำษำองักฤษ  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหน่ง / เงนิเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชุด ถ่ำยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรียน / นกัศกึษำ สถำบนัออกหนังสือรับรองกำรศึกษำเปน็ภำษำองักฤษ  (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

6. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ (ไม่รับบญัชีกระแสรำยวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ ำกว่ำ 

6 หลัก (หน้ำชื่อเจ้ำของบญัชี และตวัเลขย้อนหลัง 6 เดือน …1… ชุด (ควรเลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิ

อยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้ึง 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวำ่มฐีำนะกำรเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุ

กบัคำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำง)  

7. กรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีบรบิรูณ ์ โดยเดินทำงกบัพอ่แม ่ หรอืไมไ่ดเ้ดนิทำง ก็จะต้องท ำจดหมำยยินยอม

จำกบิดำและมำรดำ โดยไปยื่นเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำตให้บตุรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ 

ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและตรำประทบัจำกทำง

รำชกำรอย่ำงถูกต้องอย่ำงละ…1 ชุด…. 

*** เอกสำรนีต้อ้งน ำไปรำ้นแปล เพือ่แปลเปน็ภำษำองักฤษ *** 

 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร ์

  - ส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั (...ลกูคำ้จะเซน็ตห์รอืไมเ่ซน็ตก์ไ็ด.้..) 
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แผนทีส่ถำนทตูกรซี 

ที่อยู่  อำคำรสำธรนครทำวเวอร์  ชั้น 23  ถนนสำธร (ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำช่องนนทร)ี 

 

***หมำยเหต*ุ** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุป๊ 30 วัน 

ทำงสถำนทตูฝรั่งเศสไมอ่นญุำตใิหด้ึง

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิ้วมือทำงสถำนทูต จะ

ก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้ ซึง่ไม่

สำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ ตอ้งมำตำม

วันนัดหมำยของทำงสถำนทูตเท่ำนั้น 

ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 

3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง (ทำงฝ่ำย

ขำยจะแจ้งวนัเวลำให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ที่ต้องน ำติดตวัไปใน

วันสแกนลำยนิ้วมือ  

บัตรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  

 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบอืนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไมค่ืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรยีกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดยท้ังหมด  

4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซำ่หรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยู่ในดลุพนิจิของ

ทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำม

ประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมที่ระบเุท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก

หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซำ่ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง   
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อัตรำคำ่บรกิำร .... แกรนด์กรซี  8  วนั  (EK) 

   

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 96,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พกัห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ   15,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรับเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเทำ่กบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพกัห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทศันำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงินคนืได ้ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทั้งสิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุป๊ (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห ์

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ 

4. ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมระบไุว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมคำ่ทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบใุนรำยกำรทวัร์ 

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่ำตวั อันเป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงที่ระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบตัิเหตุในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไมคุ่ม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 ป ีและมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบ ุเช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, คำ่เครื่องด่ืม และค่ำอำหำรที่

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรพัย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 6 วนั)   =  ทำ่นละ 12 ยโูร     

8. คำ่ทปิหัวหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 8 วนั) =  ทำ่นละ 800 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำท่ำนละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรำนต ์และปใีหม ่มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทวัร์ทั้งหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

- ช ำระด้วยกำรโอนเงนิผำ่นบญัชธีนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั ..... บญัชอีอมทรพัย์ 

 ธ. กรงุเทพฯ สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

 ธ. กรงุไทย สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 

 ธ. กสกิรไทย สำขำ  สลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 

 ธ. ไทยพำณชิย ์ สำขำ  อโศกทำวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำบญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่งแฟกซ์ใบน ำฝำกมำที่ 02-231-3399  

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำที่ท่ีติดต่อ 

- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ำยในนำมบรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั 

- ช ำระโดยเงินสด 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภัยในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนิตบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วนัขึ้นไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  10,000.- บำท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  20,000.- บำท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผูม้ีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยวใน

กรณีที่มีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรอื ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลกิเที่ยวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปัญหำกำรจรำจร

ติดขดั และทรพัย์สินส่วนตวัสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้
สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

*** หมำยเหต ุ***  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (กำรแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุำแจง้พนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รำคำดังกลำ่วขำ้งต้น .... สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บรษิทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. แกรนด์กรีซ 8 วนั (EK) .............วนัเดินทาง...................................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน  
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................  

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

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

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

          (.......................................................       
    

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 

 


