
 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที ่ 11/01967 

 

 

 
 
 
 
 
 

มบีินไฟล์ภายใน .... ไม่เหน่ือยกบัการเดินทาง 

 

พพิธิภัณฑ์เดลฟี – วหิารอพอลโล – คลองขุดคอรินทร์ – ช้อปป้ิงเอ้าท์เล่ต์ – เกาะมโิคนอส 
เกาะซานโตรินี – ชมพระอาทติย์ตกดนิหมู่บ้านเอยี – ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ 
บ่อน า้พรุ้อน – น่ังกระเช้า – ชิมไวน์ – เอเธนส์ – อโครโปลสิ – วหิารพาร์เธนอน 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 30 เมษำยน – 7 พฤษภำคม 2563 (89,900.-) 

 

..... รำยละเอยีดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – เอเธนส ์
 

17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสำรขำออก ประตทูำงเขำ้ที ่ 8 

เคำนเ์ตอรแ์ถว P  สำยกำรบนิกำรต์ำ้ร์ แอรเ์วย ์ (QR ... QATAR AIRWAYS) ....   
เจำ้หนำ้ที่เอฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 

 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปำ้ยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำท่ีซื้อภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหน ดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

20.40 น. ออกเดินทำงสู่กรุงโดฮ้ำ  ประเทศกำต้ำร์  โดยเท่ียวบินท่ี  QR 833 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  6 ชัว่โมง 35 นำที) 

23.50 น. เดินทำงถึงกรุงโดฮ้ำ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    เอเธนส์ – เดลฟี ่
 

01.30 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเอเธนส์  ประเทศกรีซ  โดยเท่ียวบินท่ี  QR 211 

(ใช้ระยะเวลำในกำรบินประมำณ  7 ชั่วโมง 55 นำที) 

06.30 น. เดินทำงถึง กรงุเอเธนส ์ เมืองหลวงของประเทศกรีก ดินแดนแห่งต ำนำน ระหว่ำงเทพเจ้ำกับ

มนุษย์ เป็นท่ีก่อเกิดนักปรำชญ์รำชบัณฑติผู้ยิ่งใหญข่องโลก อีกท้ังเป็นแหล่งอำรยธรรมโบรำณ

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

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

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเดลฟี นครศักดิส์ิทธ์ิท่ีส ำคัญ และมีชื่อเสียงมำกท่ีสุดแห่งหนึ่งของกรีก

โบรำณระหว่ำงศตวรรษท่ี 4-7 ก่อนคริสตกำล เดลฟีเป็นจุดศูนย์กลำงของยุคคลำสสิค ซึ่งผู้คน

นับหมื่นนับพันจำกรัฐอื่น ๆ ต่ำงเดินทำงมำเพื่อขอเทพพยำกรณ์จำก อพอลโล (Apollo) เพรำะ

เป็นค ำพยำกรณ์ท่ีทรงอิทธิพลและผู้คนเลื่อมใสท่ีสุดในสมัยกรีก 

(ระยะทำงประมำณ  200  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 30 นำที) 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนชมโบรำณสถำนอันศักดิส์ิทธ์ิของเทพีอะธีนำ ประกอบด้วยอนุสำวรยี์ท่ีสวยท่ีสุดของเดลฟี 

มีลักษณะเป็นหอเสำกลม แล้วเข้ำสู่โบรำณสถำนของเทพ อพอลโล แห่งเดลฟีท่ีลือเลื่องภำยใน

กรอบสี่เหลี่ยมนี้ม ี วิหำรอพอลโล อยู่ตรงกลำง โรงละครกลำงแจ้งรูปครึ่งวงกลม และสนำม

กีฬำอยู่บนสุด สิ่งเหล่ำนี้ล้วนคุ้มค่ำต่อกำรได้ไปชม จำกนั้นไปชม น้ ำพุคำสตำเลยี ท่ีมีน ำมำจำก

แหล่งน้ ำพุร้อนมีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 3,000 ปี จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำชม พพิธิภณัฑเ์ดลฟี มีสิ่งท่ีน่ำสนใจ

หลำยอย่ำงอำทิ Charioteer รูปป้ันนกัขับรถม้ำศกึท่ีข้ึนชื่อลือชำ และรูปป้ันของโรมันจ ำนวน

มำก รวมถึงรปูปั้นครึ่งตัวบนของอันดินูส ชู้รักของจักรพรรดิเฮเดรียน รวมถึงรปูปั้นของสฟิงค์ 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  NAFSIKA PALACE  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    เดลฟี ่– คลองขดุคอรนิทร ์– เอเธนส ์ (เอ้ำทเ์ลต่)์ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองคอรินทร์ แวะจุดท่ีท่ำนสำมำรถมองเห็น คลองขดุคอรนิทร ์ ท่ีท ำกำรขุด 

บริเวณคอคอด ตำมแนวคิดเดยีวกับจกัรพรรดิเนโรใน

อดีตเมื่อปี ค.ศ. 67 จนได้มีกำรขุดข้ึนมำจริง ๆ ในช่วงปี 

1882-1893 ให้กำรเดินทำงสัญจรไปมำของเรอืต่ำง ๆ 

สะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน ด้วยควำมยำวรำว 6.3 กิโลเมตร 

กว้ำง 24.60 เมตร และก ำแพงสองฝั่งสูงถึงระดบั  

79.50 เมตร  

(ระยะทำงประมำณ  195  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 45 นำที) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 
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บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่เมืองเอเธนส์ จำกนั้น มีเวลำอิสระให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งสินค้ำเอ้ำท์เล่ต์ 

McArthurGlen Athens Outlet ซึ่งเป็นเอ้ำท์เล่ต์ท่ีมี

สินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย อำทิ เช่น GUCCI, 

BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, 

NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่น ๆ อีกมำกมำย 

(ระยะทำงประมำณ  84  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 30 นำที) 
 

 (*** อำหำรค่ ำ  ....  อสิระตำมอธัยำศยั  ....  ไมร่วมอยูใ่นรำยกำร ***) 
 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  PRESIDENT  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง    เอเธนส์ – นัง่เรอืเฟอรร์ี ่– เกำะมโิคนอส 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรอืพิเรอุส 

07.30 น. ออกเดินทำงสู่เกำะมิโคนอส (Mykonos Island) โดยเรอื  BLUESTAR FERRY 

12.45 น. เดินทำงถึงท่ำเรอื เกำะมโิคนอส หนึ่งในสถำนท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของประเทศกรีซ และยังเป็น

หนึ่งในหมู่เกำะไซคลำดิส ในเขตทะเลอีเจียน เป็นสถำนท่ีท่ีเหล่ำชนชั้นสูงท่ัวโลก ต่ำงนิยม

ล่องเรอืยอร์ชมำพักผ่อนตำกอำกำศท่ีนี่ เป็นเกำะท่ีมีควำมงำมเหนือจริง ซึ่งอุดมไปด้วยร้ำนค้ำ 

และแหล่งเริงรมย์อันหรูหรำของอ่ำวรูปก่ึงวงกลม บ้ำนรูปทรงก้อนน้ ำตำล กังหันลมทำสีขำว 

บ้ำนริมทะเลแบบอีเจยีนดั้งเดิมท่ีไม่มีสถำปตัยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน  

13.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  PORTO MYKONOS  หรอืเทยีบเทำ่ 

เพื่อให้ท่ำนได้จัดเก็บสัมภำระ และพักผ่อนอิรยิำบถตำมอัธยำศัย 

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

หลวงของเกำะมิโคนอส โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณหน้ำอ่ำวใกล้กับท่ำเรอื เป็นเมืองท่ีได้รับ

กำรขนำนนำมว่ำเป็น “ลติเติล้ เวนสิ” ท่ีมีควำมโดดเด่นและงดงำม อีกท้ังยังได้รับกำรยอมรบัวำ่

เป็นหนึ่งในสถำนท่ีสวย และโรแมนติกท่ีสุดบนเกำะมิโคโนสอีกด้วย ชมควำมงดงำมของเหล่ำ

อำคำร บำ้นเรอืนท่ีถูกทำสีขำวตัดกับประตูหน้ำต่ำงสีฟ้ำเข้มประดบัระเบยีงบำ้นด้วยกระถำง

ดอกไม้สีสันสดใส ช่วยเพิ่มสีสันให้เมืองสีขำวแห่งนี้มีชีวิตชีวำมำกข้ึนอีกด้วย 
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จำกนั้น  น ำท่ำน ถำ่ยภำพกบักงัหนัลมมโิคโนส (Mykonos Windmills) สัญลักษณ์ควำมงำมของเกำะเป็น

กังหันลมโบรำณท่ีตั้งรับลมทะเล คำดว่ำถูกสร้ำงข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 16 ด้วยสถำปตัยกรรมท่ีมี

ลักษณะคล้ำย ๆ กัน คือ มีอำคำรรูปร่ำงกลมสีขำว และหลังคำแหลม โดยกงัหันถูกใช้ในกำร

ผลิต แป้งข้ำวสำลี และได้ท ำกำรหยุดกำรผลิตในชว่งกลำงศตวรรษท่ี 20 ปจัจุบันเป็นอีกหนึ่งจุด

ท่องเท่ียวท่ีถูกถ่ำยภำพมำกท่ีสุดในทะเลอีเจยีน 

จำกนั้น อิสระให้ท่ำนได้เดินเท่ียว ช้อปปิ้งท่ีตลอดสองข้ำงทำงล้วนแล้วแต่มบีรรยำกำศและกลิ่นอำยของ

ควำมเป็นเมดิเตอร์เรเนียน ตื่นตำไปกับรำ้นขำยของท่ีระลึก ร้ำนเสื้อผ้ำ หอศิลป์ ร้ำนอำหำร 

และคำเฟ่ บำร์ทันสมัยมำกมำย หรือพักผ่อนแบบชำวกรีก จิบกำแฟรสเข้ม กับเค้กวำฟเฟิลหอม

กรุ่น ชมทะเลตำมอัธยำศยั 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  PORTO MYKONOS  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    มโิคนอส – นัง่เรอืเฟอรร์ี ่– เกำะซำนโตรนิี ่
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรอื เพื่อเดินทำงสู่เกำะซำนโตรินี 

09.50 น. ออกเดินทำงสูเ่กำะซำนโตรินี่  (Santorini)  โดยเรือเร็ว CHAMPION JET 

11.55 น. เดินทำงถึง เกำะซำนโตรนิ ี ซึ่งงดงำมดั่งสรวงสวรรค์ เกำะแห่งนี้มีขนำดเล็กโดยมีควำมยำว

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

บนเกำะเพียงหมื่นกว่ำคน งดงำมโรแมนติกด้วยกลุ่มบ้ำนเรอืนทรงกระบอกสีขำวสะอำดตำ 

ยอดโบสถ์ทรงโดมรำยล้อมรอบด้วยสีฟำ้สดจำกทุกทิศประตูหน้ำต่ำง งดงำมดั่งภำพในโปสกำร์ด

ท่องเท่ียว วิถีชีวิตคนพื้นเมืองซึ่งสร้ำงบ้ำนบนเกำะภเูขำไฟ (ปัจจบุันยังคงปล่อยก๊ำซ และไอน้ ำท่ี

มีอุณหภูมิถึง 80  องศำเซสเซียส)  

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

เพื่อให้ท่ำนได้จัดเก็บสัมภำระ และพักผ่อนอิรยิำบถตำมอัธยำศัย 

จำกนั้น น ำท่ำนมุ่งสู่ตอนเหนือของเกำะ เพื่อน ำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศสุดโรแมนติก ของกำรชมพระ

อำทิตย์ตกท่ี หมูบ่ำ้นเอยี (OIA) จดุชมพระอำทิตย์ตกดินท่ีสวยท่ีสุด ของเกำะ อิสระให้ชมภำพพระ

อำทิตย์สีแสงสด ริ้วสีแดงเจอืสีม่วง ส้มของท้องฟ้ำเหนือท้องทะเลสีฟ้ำครำมสุดลูกหูลูกตำ ควำม

งำมเกินกว่ำค ำบรรยำยใด ๆ  

18.30 น.  รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  EL GRECO  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง    เกำะซำนโตรนิี ่– บนิภำยใน – เอเธนส ์
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำน ลอ่งเรอืในทะเลสำบภเูขำไฟ (Santorini Volcano) ท่ีสวยงำมแปลกตำ อันเกิดจำกกำร

ระเบิดตัวของภูเขำไฟระเบิด และกำรยุบตัวของเกำะ เรอืจะน ำท่ำนสู่ 

บรเิวณบอ่น้ ำพรุอ้น เพื่อได้ให้สัมผัสควำมงำมของน้ ำทะเลสีฟ้ำสด

เหลือบ  ทองแดงแปลกตำด้วยแร่ก ำมะถนั จำกนั้น อิสระให้ท่ำนได้เดิน
เท่ียวบริเวณรอบทะเลสำบ เพื่อถำ่ยรูปบ้ำนเชิงเขำอนัสวยงำมของเกำะ

ซำนโตรินีจำกจดุชมวิวท่ีดีท่ีสุด จนได้เวลำอันสมควร จำกนั้นน ำท่ำน

ล่องเรอืกลบัสู่ท่ำเรอื  

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ  ภัตตำคำร  

บ่ำย  น ำท่ำนข้ึน เคเบิล้คำร ์ ชมควำมงำมของเกำะจำกมุมสูง จำกนั้น น ำท่ำนสัมผัสมหัศจรรย์ควำม

งดงำมของหำดทรำยของเกำะซำนโตรินี่ ท่ีไม่เพียงมีแต่หำดทรำยสีขำวงดงำม และยังมีหำด

ทรำยสีแดงจนเกือบเป็นสีด ำของหำดเรด บีช หำดแห่งนี้  
ตั้งอยู่ในบริเวณอโครติริ (Akrotiri) เขตโบรำณคดอีัน

เก่ำแก่ ต ำนำนแห่งทฤษฎีแอตแลนตีส อำณำจกัรท่ีไม่มี

ตัวตนของเพลโต เป็นโบรำณสถำนท่ีโดดเด่นท่ีสุดบน

เกำะแห่งนี้ ท่ีมีกำรพบหลักฐำนวำ่มีคนพักอำศยัตัง้แต่

ปลำยยุคหินใหม่ รำว 4,000 ปีก่อนคริสตกำลจนถึงช่วง

ต้นของยุคส ำริด 
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บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ Perissa Beach เป็นหำดท่ีมีจุดเด่น คือ ถูกปกคลุมด้วยหินกรวดสีด ำ ท ำให้ดู

เเปลกตำกว่ำหำดทรำยท่ีเรำเคยเห็นท่ัวไป ระหว่ำงทำงท่ำนจะพบกับเเปลงไร่องุ่น โดยองุ่นท่ีนี่

จะปลูกเป็นพุ่มเตี้ย ๆ เพรำะลมเเรง เเละท่ีนี่จะไม่มีกำรรดน้ ำ เพรำะ

หมอกยำมเช้ำให้ควำมชุ่มชื้นเพียงพอต่อต้นไม้อยู่เเลว้ น ำท่ำนชม

หมู่บ้ำน Pyrgos ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนท่ีคนท้องถิ่น เดิมของชำวซำนโตรินี่อยู่

อำศยักัน จำกนั้น น ำท่ำน แวะชมิไวน์ที่ Santo Winery ท่ีนี่มีไวน์ ให้

ท่ำนเลือกชิมหลำกหลำย รำคำไม่เเพง เเถมรสชำตนิุ่มลิ้นท่ีไม่ควรพลำด

ลิ้มลอง และควรค่ำแก่กำรน ำกลบัไปเป็นของฝำกอีกด้วย จำกนั้น น ำ

ท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนใจกลำงเมืองบริเวณจัตุรัสธีโปโกปูลู แหล่งนดัพบประจ ำเมอืง ซึ่งเต็มไปด้วย

ร้ำนขำยของท่ีระลึก ร้ำนอำหำรบรรยำกำศนำ่รัก ร้ำนขำยเครื่องประดับ บำร์ ไนท์คลับ 

18.00 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

22.00 น. ออกเดินทำงสู่เมืองเอเธนส์  โดยสำยกำรบิน VOLOTEA  เท่ียวบินท่ี  V7 4135 

(ใช้เวลำในกำรบินประมำณ  50 นำที) 

22.50 น. เดินทำงถึง กรงุเอเธนส ์ซึ่งเมืองเอเธนส์นี้ตั้งชื่อตำมเทพีเอเธนำ ซึ่งเป็นเทพีแห่งปัญญำ และเทพี

แห่งควำมฉลำด (The Goddess of Wisdom) เมืองนี้เป็นท่ีรู้จักกันแพร่หลำยเก่ียวกับ

ประวัติศำสตร์ตะวันตก เมืองเอเธนส์เป็นดินแดนแห่งอำรยธรรมอันเก่ำแก่ ท่ีสุดแห่งหนึ่งของ

โลกตะวันตก 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  PRESIDENT  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    เอเธนส์ – กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ยอดเขำท่ีสูงเด่นของกรุงเอเธนส์ อโครโปลสิ (Acropolis) อันยิ่งใหญ่อลังกำร 

เพื่อน ำท่ำนเข้ำชม วหิำรพำรเ์ธนอน (Parthenon) วิหำรท่ีสร้ำงข้ึนเมื่อปี 447-432 ก่อนปี

คริสตกำล เพื่อเป็นกำรเฉลิมฉลองเทพี อธีนำใน

ฐำนะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสควำม

ยิ่งใหญ่ อลังกำรของวิหำรท่ีสร้ำงด้วยหินอ่อนท้ัง

หลัง รำยล้อมด้วยเสำหินแบบดอริค ด้ำนหน้ำ 8 

ต้น ด้ำนข้ำง 18 ต้น  รองรบัมุมจั่วตำ่ง ๆ ได้อย่ำง

กลมกลืน ภำยในวิหำรมีรูปปั้นเทพีองค์นี้ ซึ่งมี

ควำมสูงถึง 12 เมตร ท ำด้วยงำช้ำง และแผ่นทอง 

ส่องแสงเรืองรอง วิหำรแห่งนี้ได้ถูกดดัแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศำสนำนิกำยกรีกออร์โธดอกซ์ใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 6 และยังถูกดดัแปลงเป็นสุเหร่ำเมื่อครั้งกรีซตกเป็นเมืองข้ึนของอิสลำม 

ปจัจุบันนี้ได้รับกำรยกยอ่งว่ำเป็นสถำปตัยกรรมชิน้เอกของโลก ท่ีสร้ำงข้ึนในยุคคลำสสิก (ยุค

ทองของกรีซ) ท่ีงดงำม และสมบูรณ์ท่ีสุดในโลกศิลปะ  



 

 

GREECE (QR)  -8- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 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 

 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ยำ่นเมอืงเกำ่ปลำกำ้ (Plaka) ย่ำนเก่ำแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขำอโครโปลิส เคยเป็น

ย่ำนท่ีพบปะของเหล่ำบบุผำชน และนักคิดของกรีซในอดีต ปจัจุบันได้เป็นท่ีตั้งของเหล่ำ

พิพิธภัณฑ์ทำงประวัติศำสตร์ และอำร์ตแกลลอรี่มำกมำย ถนนซอก

ซอยของย่ำนนี้มีขนำดเล็ก ปูด้วยหินก้อนคล้ำยในอดีต บรรยำกำศ

โดยรอบของย่ำนปลำก้ำจะท ำให้ท่ำนย้อนระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดตี ท่ี

มีบ้ำนเรอืนหลังเล็ก ๆ ปลูกติดกัน มีระเบยีงเหล็กดดัสวยงำมสไตล์นีโอ

คลำสิค พร้อมดอกไม้คละสี ท่ำนจะเห็นสิ่งก่อสร้ำงเล็ก ๆ โบสถ์ยุคไบ

เซนไทน์ มหำวิทยำลัยเก่ำ บำงส่วนของประตู และก ำแพงโบรำณ  ท่ี

ยังหลงเหลืออยู่ ให้ท่ำนไดส้นุกสนำนไปกับกำรช้อปปิ้งสินค้ำของท่ี

ระลึกจำกกรีซมำกมำย พร้อมเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ท่ีท ำจำกน้ ำมันมะกอก 

(ผลผลิตท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของกรีซ) อำทิเช่น สบู่ ครีมทำผิว ครีมสระ/

นวดผม เครื่องเงินและทองท่ีเป็นลวดลำยกรีกโบรำณ และงำน

หัตถกรรมต่ำง ๆ อำทิ เครื่องปั้นดินเผำ รูปป้ันแกะสลัก ภำพวำดและ

อื่น ๆ อีกมำกมำย 

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

14.00 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน 

19.00 น. ออกเดินทำงสู่กรงุโดฮำ้  ประเทศกำร์ตำ้  โดยเท่ียวบินท่ี  QR 204 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  7 ชัว่โมง 5 นำท)ี 

23.15 น. เดินทำงถึงกรุงโดฮ้ำ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 

01.55 น. ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี  QR 834 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  6 ชัว่โมง 45 นำที) 

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

 

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

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวนัดงักล่ำว 

- ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 
- รูปภำพประกอบสถำนท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 
- รำยกำรทัวร,์ อำหำร, โรงแรมท่ีพัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น 

ภัยธรรมชำต,ิ กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุตำ่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของสำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชำติตำ่ง ๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณคม / คณุเมย ์/ คณุมิน้ 

 

 

สกลุเงนิ กรกี ใชเ้งนิสกลุ ยโูร (EURO)  

ไฟฟำ้   220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม 
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อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน ณ เมืองตำ่งๆ 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 

 ลเูซิร์น 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 

 สต็อกโฮลม์ -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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ถ้ำทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอรต์ของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุต็ำม  

บรษิทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรตอ้งไปท ำพำสปอรต์ใหมก่อ่นมำท ำกำรจองทวัร์ 

 

- พำสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้ำปจัจุบันท่ีจะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อวำ่ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม่ 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟนั / ดัดฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พำสปอร์ตถอืเป็นเอกสำรทำงรำชกำรท่ีส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมท่ีทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

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

 

วำ่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ”์ 

 

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

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนข้ึนเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์ 

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทัง้สิน้ ซึ่งอยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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หลกัฐำนกำรท ำวีซำ่กรีซ 

 

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

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

(....รปูสี ฉำกหลงัสีขำว ...เทำ่นัน้...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

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

ส ำเนำสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีขึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
*** เอกสำรนีต้อ้งน ำไปรำ้นแปล เพือ่แปลเปน็ภำษำองักฤษ *** 

5. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน หรอืกำรศกึษำ เป็นภำษำองักฤษ และต้องเป็นฉบบัจริงเท่ำนั้น) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถำ่ยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนังสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

*** เอกสำรนีต้อ้งน ำไปรำ้นแปล เพือ่แปลเปน็ภำษำองักฤษ *** 

- พนกังำนบรษิัท / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองกำรท ำงำนเปน็ภำษำองักฤษ  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชดุ ถำ่ยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรยีน / นกัศกึษำ สถำบันออกหนังสือรบัรองกำรศึกษำเปน็ภำษำองักฤษ  (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

6. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน) ท่ีมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ ำกว่ำ 

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

อยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ให้แสดงวำ่มฐีำนะกำรเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุ

กบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

7. กรณีเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปบีรบิรูณ ์ โดยเดนิทำงกบัพอ่แม ่ หรอืไมไ่ดเ้ดินทำง ก็จะต้องท ำจดหมำยยินยอม

จำกบิดำและมำรดำ โดยไปยื่นเรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำตให้บตุรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ 

ท่ีว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและตรำประทับจำกทำง

รำชกำรอยำ่งถูกต้องอย่ำงละ…1 ชุด…. 

*** เอกสำรนีต้อ้งน ำไปรำ้นแปล เพือ่แปลเปน็ภำษำองักฤษ *** 

 

 **หมำยเหต*ุ*   - คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

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

ที่อยู่  อำคำรสำธรนครทำวเวอร์  ชั้น 23  ถนนสำธร (ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำช่องนนทรี) 

 

***หมำยเหต*ุ** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน 

ทำงสถำนทตูฝรัง่เศสไมอ่นญุำตใิหด้ึง

พำสปอรต์ในระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิว้มือทำงสถำนทูต จะ

ก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้ ซึ่งไม่

สำมำรถเปลีย่นแปลงได ้ ต้องมำตำม

วันนัดหมำยของทำงสถำนทูตเท่ำนั้น 

ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 

3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง (ทำงฝ่ำย

ขำยจะแจ้งวันเวลำให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ท่ีต้องน ำติดตัวไปใน

วันสแกนลำยนิ้วมอื  

บตัรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  

 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บรษิัทฯ เป็นแคต่วัแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซำ่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ

ทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำม

ประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก

หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง   
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อตัรำคำ่บริกำร .... แกรนด์กรีซ  8  วนั  (QR) 

  พฤษภำ  

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรอื 3 ท่ำน) ท่ำนละ 89,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิมท่ำนละ   15,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรบัเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเท่ำกบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนตอ่ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 
 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได ้ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์ 

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ 

4. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเชำ้ตำมท่ีระบุในรำยกำรทัวร ์

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่ำตัว อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดแูลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงท่ีระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไม่คุม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกนัเพิ่ม  :  กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำท่ีของผู้เดินทำงท่ีต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระท่ีมีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำชำ้ของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. ค่ำทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 6 วนั)   =  ท่ำนละ 12 ยโูร     

8. ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 8 วนั) =  ท่ำนละ 800 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

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

สงกรำนต์ และปใีหม่ มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ท้ังหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

 

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช ำระโดยเงินสด 

 

 ช ำระด้วยกำร โอนเงินผำ่นบญัชี

ธนำคำร  เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำ

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง

แฟกซ์ใบน ำฝำกมำท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงนิผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนติบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันข้ึนไป  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 เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรลำ่ช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเท่ียวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจร

ตดิขดั และทรัพย์สินสว่นตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนท่ีตำ่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ให้ถือวำ่ท่ำนได้
สละสิทธ์ิ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

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

กรณุำแจ้งพนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

รำคำดงักลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ ์

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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