
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 15484  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

HEAVEN IN GREECE  

 8 Days  5 Night / Qatar Airways

ก ำหนดกำรเดินทำง29 มี.ค.-5เม.ย. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

กรซี เกาะสวรรค ์เมอืงในฝนั โดยสายการบนิอนัดบัหนึง่ของโลก 

Qatar Airways 
เดนิทางสูด่นิแดนเทพแหง่สรวงสวรรค ์ เปิดต านานอารยธรรมโลก 

แหลง่ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของชนชาตกิรซี  เทีย่ววหิารโบราณ และพพิธิภณัฑ ์

ลอ่งเรอืสูเ่กาะในฝนัของนกัทอ่งเทีย่วท ัว่โลก  มโิคนอส และ ซานโตรนิ ี

เพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงทีส่ามารถคนืภาษไีดส้งูสดุในทวปียโุรป 

อตัราคา่บรกิาร 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // **เด็ก อายไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 18,000.-**  

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 2,500 บาท/ทรปิ** 

และยงัไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,500 บาท 

รายการทวัร ์
วนัแรก    กรงุเทพฯ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิโดฮา 

17.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์Q สายการกาตาร ์แอรเ์วย ์

(Qatar Airways) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

พกัเดีย่ว

จา่ยเพิม่ 

29 ม.ีค.-5 เม.ย. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 56,900.- 12,000.- 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

20.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเอเธนส ์ประเทศกรซี โดย เทีย่วบนิที่ ีQR835 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง    สนามบนิโดฮา - สนามบนิเอเธนส ์- อะโครโปลสิ - วหิารพารเ์ธน่อน -  ยา่นพลากา้ - 

จตัรุสัซนิตกัมา่                                                                     (-/L/D) 

00.35 น. ถงึสนามบนิกาตาร ์ประเทศกาตาร ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 
02.00 น. ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่QR211 
06.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงเอเธนส ์ประเทศกรซี น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีป่ระเทศกรซีชา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง ) 
(กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  
น าท่านเดนิทางสูอ่ะโครโปลสิ (Acropolis) ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขาทีส่งูเด่นในกรุงเอเธนสส์งูประมาณ 

90 เมตร ชมวหิารพารเ์ธน่อน (Parthenon) ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ 447-432 ก่อนครสิตกาล โดย

สถาปนิคอคิตนุิส และแคลลิเครติส วหิารพาร์เธน่อนนี้สรา้งขึน้เพื่อถวายเทพีอาเธน่า  นับว่าเป็น

สถาปัตยกรรมทีง่ดงามและสมบรูณ์ทีส่ดุ ซึง่เมอืงเอเธนสน์ีต้ัง้ชือ่ตามเทพเีอเธนา (Athena) เป็นเมอืงที่

มอีารยะรรมอนัเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกตะวันตกอกีดว้ย 

 

  

 

 

 

 

  
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 



บา่ย แวะถ่ายภาพกับสนามกฬีาโอลมิปิก (Panathenaic Stadium) เป็นหนึง่ในสนามกฬีาทีม่คีวาม
เก่าแกม่ากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก โดยทีน่ี่เคยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดการแขง่ขันโอลมิปิกเป็นครัง้แรกในปี
ค.ศ. 1896 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูย่า่นพลากา้ (Plaka) หมูบ่า้นเล็กๆ ในกรุงเอเธนส ์เป็นอกีหนึง่
ยา่นเกา่แก ่ทีม่รีา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหารและคาเฟ่ตัง้เรยีงรายใหนั้กทอ่งเทีย่วไดน่ั้งชลิกับอกีหนึง่
บรรยากาศของเอเธนส ์เป็นแหลง่รวมนักทอ่งเทีย่วจากทั่วทุกมมุโลก คลาคล ่าไปดว้ยผูค้นทัง้กลางวัน
และยามค ่าคนื จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจ่ตัรุสัชนิตกัมา่ (Syntagma Square) แหลง่ศนูยร์วมธุรกจิ 
และยา่นการคา้แฟชัน่สนิคา้พืน้เมอืงไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทุกมมุโลก ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
สนิคา้ ของฝาก และของทีร่ะลกึอสิระตามอธัยาศัย 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
พกัที ่  HOTEL AMALIA ATHENS ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม   กรงุเอเธนส ์- เกาะมโิคนอส - ยา่นเมอืงเกา่                                                 (B/L/D) 

05.45 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืพรีาอซุ (Piraeus Port)  
   รบัประทานอาหารเชา้แบบ BOX SET 
07.00 น. น ัง่เรอื SEA JET HIGH SPEED ออกเดนิทางสู ่เกาะมโิคนอส (Mykonos) ล่องไปตามทะเลอี

เจีย้น บนเรอืเต็มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกสบายครบครัน เดนิทางถงึทา่เรอืเกาะมโิคนอส เกาะแห่ง
ไฮโซไซตี ้ทีนั่กทอ่งเทีย่วทั่วโลก 

09.40 น. น าท่านชม “Small Venice” (Mikri Venetia) จุดทีถู่กถ่ายภาพมากทีสุ่ดรมิทะเลอเีจีย้นทีม่ี
บรรยากาสคลา้ยคลงึกับนครเวนสิ ประเทศอติาล ีมหัศจรรยก์ับ Windmills หรอืกังหันกลางทะเลที่
เรยีกว่า Kato Myloi ในอดตีทีม่มีากกว่า 20 อันปัจจุบันเหลอืเพยีง 7 อันเท่านัน้ ตัง้เรยีงรายอยู่รมิ
ชายฝ่ังเป็นซมิโบลกิของภูมปัิญญาชาวบา้นเนื่องจากเกาะนี้มคีลืน่ลมแรงเกอืบตลอดปีโดยเฉพาะชว่ง
เดอืนกรกฎาคม และสงิหาคม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าทา่นชมยา่น Chora หรอื ยา่น Old Town ทีม่คีวามงดงามประกอบดว้ยบา้นเรอืนสขีาวทกุหลังตัด

กับโบสถ ์และทอ้งฟ้าระเบยีงดอกไมท้ีร่ายรอบดว้ยกลุ่มเรอืหลากสสีันอันเป็นภาพพืน้เมอืงทีห่าชมได ้
ยาก จากนัน้เป็นเวลาอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศทีส่วยงามของเกาะมโิคนอส และชอ้ปป้ิง
สนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย  



ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
พกัที ่ HOTEL APHRODITE BEACH ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
   
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่   เกาะซานโตรนิ ี- เมอืงฟีรา่                                                                       (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเกาะมโิคนอส   

09.50 น. น าท่าน น ัง่เรอื SEA JET เดนิทางสู ่เกาะซานโตรนิี ่(Santorini) เพลดิเพลนิกับเกาะทีม่ชี ือ่เสยีง
เป็นอันดับ 1 ในหมูเ่กาะคคิลาดสี (Cyclades) และไดรั้บความนยิมจากนักท่องเทีย่วทั่วโลก “หาก
ใครไมไ่ดม้าเกาะนี ้ก็เหมอืนยงัมาไมถ่งึประเทศกรซี”   ซานโตรนิีเป็น เกาะทีไ่ดรั้บการคัดเลอืกจากนัก
เดนิทางใหเ้ป็นเกาะทีโ่รแมนตกิทีสุ่ดในโลก โดนเด่นดว้ยบา้นเรอืนทีป่ลูกอยูร่มิหนา้ผา ดว้ยตัวบา้นสี

ขาว หลังคาโคง้กลมสนี าเงนิ มนัชา่งงดงามดจุภาพเขยีน 
11.55 น. ถงึทา่เรอืเทยีรร์า่ เกาะซานโตรนิี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฟิรา่ (Fira) เมอืงหลวงของเกาะซานโตรนิี จากนัน้เป็นเวลาอสิระใหท้่านได ้

เทีย่วชมเกาะซานโตรนิ ีเพลดิเพลนิไปกบับา้นเรอืนทีส่วยงาม และเลอืกซือ้สนิคา้ทีน่่าสนใจ  
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง        
พกัที ่ HOTEL AEGEAN SANTORINI ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ (2 คนื) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้    เกาะซานโตรนิ ี- ชาดหาดแดง/ด า - ชมิไวน ์- หมูบ่า้นเอยีชมอาทติยต์ก   (B/L/-) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสูห่าดทรายแดง (Red Beach)  เป็นหาดทีเ่ต็มไปดว้ยหนิกอ้นใหญ ่และหนิเหล่านัน้

เป็นสแีดง เกดิจากหนิทีม่แีร่ธาตุต่างๆทีท่ าใหเ้ป็นสแีดง จากนัน้น าท่านชมรอบเกาะซึง่แต่งแตม้ดว้ย
สิง่กอ่สรา้งทรงเหลีย่มสขีาวสะอาดตาตัดขอบประต,ู หนา้ตา่งดว้ยสฟ้ีาเขม้ งดงามจับตาดั่งทีป่รากฏบน
โปสเตอร ์ และหนังสอืท่องเทีย่วต่างๆ จากนัน้เดนิทางสูห่าดทรายด า (Black Beach) ทีช่ายหาด
เป็นทรายสดี าสนทิเนือ่งจากเถา้ลาวาของภเูขาไฟทีเ่คยระเบดิมาหลายครัง้ในอดตี และชม 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 น. น าท่านแวะชมิไวน ์ณ Venetsanos winery  ณ สถานที่แห่งนี้จะมีไวน์ใหท้่านไดเ้ลือกชมิ
หลากหลาย ราคาไม่แพง แถมยังมรีสชาตทิี่นุ่มลิน้ ท่านไม่ควรพลาดลิม่ลอง และควรค่าแก่การน า
กลับมาฝาก 

 คนทีท่า่นรักทีอ่ยูท่ีเ่มอืงไทยอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นเอยี (Oia) เพลดิเพลนิกับทัศนียภาพของทอ้งทะเลสฟ้ีาครามสดุลูกหูลูกตา 
รา้นคา้ 2 ขา้งทางตามตรอกในหมูบ่า้นดนู่ารัก อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย อสิระ
ใหท้า่นไดพ้ักผอ่นบนเกาะ ซึง่มรีา้นอาหาร และบูตกิแบรนดศ์ูนยก์ลางแสงสเีสยีงของเกาะนี้ รวมถงึ
สนิคา้แบรนดเ์นมจะกระจัดกระจายอยูต่ามตรอกซอกซอย น าท่านชมพระอาทติยต์กดนิทีส่วยทีส่ดุของ
เกาะ อสิระใหช้มภาพพระอาทติยส์แีสงสด ริว้สแีดงเจอืสมีว่ง สม้ของทอ้งฟ้าเหนือทอ้งทะเลสฟ้ีาคราม
สดุลกูหลูกูตา ความงามเกนิกวา่ค าบรรยายใดๆ 

อสิระรบัประทานอาหารค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาสว่นตวั 
พกัที ่ HOTEL AEGEAN SANTORINI ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีห่ก    เกาะซานโตรนิ ี- กรงุเอเธนส ์                                                                  (B/-/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหารเชา้เป็นเวลาอสิระใหท้่านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมความงามของเกาะซานโตรนิี 

บรเิวณโรงแรมทีพ่ัก 

11.45 น.  เชค็เอาท ์และน าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเกาะซานโตรนิ ี  
12.45 น. น าทา่นน ัง่เรอื SEA JET HIGH SPEED ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเอเธนส ์ 
  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัภายในเรอื 

18.00 น. ถงึทา่เรอืพรีาอซุ กรงุเอเธนส ์

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
พกัที ่ HOTEL AMALIA ATHENS ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จ็ด  กรงุเอเธนส ์- วหิารโพไซดอน  - ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท - สนามบนิเอเธนส ์          (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสูแ่หลมซูเนีย่น (Cape Sounion) ระยะทาง 45 กม.  ในเขตอา่วซาโรนคิ ตลอดรมิ
ฝ่ังขา้งทางท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศรมิชายหาดกายฟาดา้ (Beaches of Glyfada) ซึง่เป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทางทะเลทางตอนใตข้องแหลมซเูนีย่น จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ชม วหิารเทพโพไซดอน 
(Temple of Poseidon) ซึง่ชาวกรกีเชือ่ว่าเป็นเทพเจา้ทีค่อยปกป้องพทิักษ์มหาสมทุรทัง้หมด ซึง่
ในอดตีวหิารแห่งนี้สรา้งขึน้เพือ่บูชาเทพเจา้โพไซดอน และเป็นทีเ่คารพบูชาเทพเจา้โพไซดอนก่อน
ออกเดนิทางสูท่อ้งทะเล อสิระใหท้า่นถา่ยภาพบรรยากาศและความประทับใจบนยอดเขา  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่Athens McArthurGlen Designer Outlet  ระยะทาง 50 กม. ศูนยร์วมสนิคา้

แบรนด์เนม และสินคา้น าสมัย โดยเฉพาะสินคา้  แบรนด์ที่ข ึ้นชื่อในทวีปยุโรป อาทิ Prada, 
Gucci,Ferragamo, G-Star Raw, Geox, UGG, MCM และอีกมากมาย เป็นเวลาอิสระใหท้่าน
เพลดิเพลนิไปกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และของฝาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุเอเธนส ์ระยะทาง 15 กม.  
19.00 น.     ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยโดยสายการกาตาร ์แอรเ์วย ์(Qatar Airways)  เทีย่วบนิ QR204 
23.35 น. ถงึสนามบนิกาตาร ์ประเทศกาตาร ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 
 

วนัทีแ่ปด  สนามบนิโดฮา - สนามบนิสวุรรณภมู ิ                          

02.05 น. ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่QR834 
12.40 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในยุโรป ตาม

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mcarthurglen.com%2Fat%2Fdesigner-outlet-parndorf%2Fde%2F&ei=dhX9VJjsCIfluQTPh4DoBw&usg=AFQjCNEzlSL-OEkKaaiXRZNzZLEqhfXZtQ&sig2=TPrfPE5Ki1WrSP_agYmXIw&bvm=bv.87611401,d.c2E


กฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลา

ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาลในการเดนิทาง 

 คา่รถโคช้ ปรับอากาศ พรอ้มคนขบัรถทีไ่ดรั้บการอนุญาตถกูตอ้งตามกฎหมาย 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง) เทา่นัน้  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่ใชจ้า่ยหัวหนา้ทัวรช์าวไทย  

 คา่บรกิารน ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่วัน 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (เทีย่วละ 5 ยโูร / ตามมาตรฐานของสหภาพยโุรป) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิ Qatar Airways อนุญาตใหผู้โ้ดยสารโหลดสมัภาระไดท้า่นละ 30 กก./ทา่น) 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิไกดค์นขบัรถ, 2,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 



เดนิทางขึน้ต ่า 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 1วันหลังจากท าการจอง กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 

วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 
ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  



8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ

เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าทีซ่ ือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับที่ละเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทฯ จ ากัด เป็นตัวแทนในการติดต่อที่พัก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสู่จุดหมาย

ปลายทางตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากัดในการใหบ้รกิาร

ของสายการบนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหว่างเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตาม

รายการ  

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA SCHENGEN   

(ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น) 

o หนงัสอืเดนิทางทีเ่หลอือายใุชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ 
o รปูถา่ยส ี(ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้ ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รปู ขึน้อยูก่บั 

ประเทศทีจ่ะเดนิทาง 
o หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เชน่ ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง  
อายยุอ้นหลังไมเ่กนิ 3 เดอืนนับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง *พนกังานและผูถ้อืหุน้ หนังสอืรับรองการท างานเป็น 
ภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะ 
สถานทตู 

 *ขา้ราชการและนกัเรยีน หนังสอืรับรองจากตน้สงักดั หนังสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

o หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิทา่นละ 1 ฉบบั ( สถานทตูรบับญัชอีอมทพัยเ์ทา่น ัน้ สว่นบญัชอีืน่ๆนอกจาก 
ออมทรพัยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของ 
ทา่นสมบรูณ์ทส่ดุ)  
* หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN  
แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตูพรอ้ม Statement  และ ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์โดยละเอยีดทกุหนา้  
ยอ้นหลงั 6 เดอืน กรณุาสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์ และหมายเลขบญัชเีลม่เดยีวกบัส าเนาทีท่า่นจะใชย้ืน่วซีา่  
(ใชเ้วลาด าเนนิการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชจีากทางธนาคารบดิาหรอืมารดา 
*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัไดแ้ตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชดุ 

o กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์  / หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรอืบดิามารดาไมไ่ด ้
เดนิทางทัง้สองคน ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดย 
ทีว่า่การอ าเภอ 

o ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาสตูบิตัร 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
o ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ 1 ชุด 



o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชุด 
o การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็น 

การถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ 
ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

o หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ 
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

o กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู 
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป 
ทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบเุทา่น ัน้  
การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงค ์
ในการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนื 
ใหท้า่นหลังจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ทัง้นีจ้ะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 



 

 


