
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 16000 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

GREECE MAINLAND A1  

 7 Days 4 Night by SCOOT

เดินทางธนัวาคม 62-มีนาคม 62 (Winter Series) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 เปิดเสน้ทางใหมท่ีไ่มซ่ า้ใคร กรซี เมอืงในฝนั สวรรคบ์นดนิ 

โดยสายการบนิ SCOOT 
เดนิทางสูด่นิแดนเทพแหง่สรวงสวรรค ์ เปิดต านานอารยธรรมโลก  

แหลง่ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของชนชาตกิรซี  เทีย่ววหิารโบราณ และพพิธิภณัฑ ์ 

กรงุเอเธนส ์ เดลฟ่ี คาลมับากา้ วหิารมาเธโอรา เธอรโ์มพลิี ่ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท 

เพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงทีส่ามารถคนืภาษไีดส้งูสดุถงึ 24 เปอรเ์ซ็นต ์

อตัราคา่บรกิาร 

 

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

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 2,000 บาท/ทรปิ ณ สนามบนิ** 
 

รายการทวัร ์
วนัแรก    กรงุเทพฯ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิชางง ี

15.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิสกู๊ต 

(FlyScoot) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

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) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

18-24 พ.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 10,000.- 

25 พ.ย.-1 ธ.ค. 62  39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 10,000.- 

2-8 ธ.ค. 62 
(วนัพอ่) 

45,900.- 45,900.- 45,900.- 45,900.- 10,000.- 

9-15 ธ.ค. 62 
(วนัรฐัธรรมนญู) 

45,900.- 45,900.- 45,900.- 45,900.- 10,000.- 

16-22 ธ.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 10,000.- 

30 ธ.ค. 62-5 ม.ค. 63 
(ปีใหม)่ 

49,900.- 49,900.- 49,900.- 49,900.- 10,000.- 

13-19 ม.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 10,000.- 

27 ม.ค.-2 ก.พ. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 10,000.- 

10-16 ก.พ. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 10,000.- 

24 ก.พ.-1 ม.ีค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 10,000.- 

9-15 ม.ีค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 10,000.- 

16-22 ม.ีค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 10,000.- 

23-29 ม.ีค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 10,000.- 

30 ม.ีค. – 5 เม.ย. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 10,000.- 



สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 787 Dreamliner จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 น า้หนกักระเป๋า 

20 กก.ตอ่ท่าน (หากตอ้งการซื้อน า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่) สายการบนิมบีรกิาร

จ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหาร) 

ซือ้ทีน่ ัง่พเิศษเพิม่ 

Stretching Seat : ทีน่ั่งยดืขาแถวหนา้สดุ เทีย่วบนิละ 2,200 บาท 

Super Seat : ทีน่ั่งซึง่มพีืน้ทีด่า้นหนา้เกา้อีก้วา้งขึน้ (34-35นิว้) เทีย่วบนิละ 1,200 บาท  

ซือ้น า้หนกัเพิม่  

เพิม่ 5 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 650 บาท  

เพิม่ 10 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 900 บาท 

เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 1,200 บาท 

เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 1,500 บาท 

หมายเหต:ุ 

บตัรโดยสารไมส่ามารถอพัเกรดเป็น ScootBIZ ไมส่ามารถขอคนืเงนิหากไมเ่ดนิทาง และไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หากมไิดซ้ือ้น ้าหนักลว่งหนา้ Scoot สงวนสทิธิค์ดิคา่น ้าหนักตามอตัราเคาทเ์ตอรเ์ชค็อนิ (กโิลกรัมละ 1,000 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

18.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเอเธนส ์ประเทศกรซี โดย เทีย่วบนิที่ ีTR611  

21.50 น. ถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโ์ปร แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง สนามบนิชางง ี– สนามบนิเอเธนส ์– อะโครโปลสิ – ยา่นพลกักา้                     (-/L/D) 

03.00 น. ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TR712 
09.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรงุเอเธนส ์ประเทศกรซี น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีย่โุรปชา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง ) 
(กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  
น าท่านเดนิทางสู่กรุงเอเธนส ์(Athens) ระยะทาง กม. เมอืงหลวงของประเทศกรซี  น าท่านเดนิทางสู ่ 
อะโครโปลสิ (Acropolis) ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขาทีส่งูเด่นในกรุงเอเธนสส์งูประมาณ 90 เมตร ชมวหิาร
พารเ์ธนอ่น (Parthenon) ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ 447-432 กอ่นครสิตกาล โดยสถาปนคิอคิตนุิส และแคลลิ
เครตสิ วหิารพารเ์ธน่อนนี้สรา้งขึน้เพือ่ถวายเทพอีาเธน่า นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมทีง่ดงามและสมบูรณ์
ทีส่ดุ ซึง่เมอืงเอเธนสน์ีต้ัง้ชือ่ตามเทพเีอเธนา (Athena) เป็นเมอืงทีม่อีารยะรรมอันเกา่แกท่ีส่ดุแห่งหนึง่
ของโลกตะวันตกอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูย่า่นเมอืงเกา่พลกักา้ (Plaka) ยา่นเกา่เชงิเขาอโครโปลสิ ถนนซอกซอยของยา่นนีม้ี

ขนาดเล็กปดูว้ยหนิคลา้ยในอดตีกาล ใหรู้ส้กึยอ้นระลกึภาพในอดตีของกรงุเอเธนส ์สนุกไปกบัการชอ้ป
ป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึทีน่่ารักมากมายจากกรซี พรอ้มผลติภณัฑท์ีท่ ามา จากน ้ามนัมะกอก:ซึง่เป็นผลผลติ
ทีม่ขึน้ชือ่ทีส่ดุของประเทศกรซี เชน่ ครมีทาผวิ ครมีสระผม ครมีนวดผม สบู ่เครือ่งเงนิและทองลวดลาย
กรกีโบราณ และงานหตัถกรรมตา่ง ๆ อาท ิเครือ่งปัน้ดนิเผา รปูปัน้ แกะสลกั ภาพวาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่  HOTEL ILISSOS ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 



 

วนัทีส่าม   กรงุเอเธนส ์– เดลฟ่ี – อะราโฮวา – คาลมับากา                                            (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเดลฟ่ี (Delphi) ระยะทาง 120 กม.  ในอดตี เคยไดรั้บการขนานนามวา่เป็น
ศนูยก์ลางโลกหรอืสะดอืของโลก (Navel of the earth) ปัจจบุนัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโก ซึง่ตามต านานของกรกีโบราณกล่าวไวว้่า เซอสุผูสร้า้งเมอืงนี้ตอ้งการหาจุดศูนยกล์าง
ของโลกไดส้ ้ง่นกอนิทรยี ์2 ตัว ท าการส ารวจตามความตอ้งการ นกไดบ้นิวนอยูบ่รเิวณ เทอืกเขาพารน์า
ซอส (Parnassus) เมอืงเดลฟ่ีจงึถูกสรา้งขึน้ ปัจจุบันเป็นแหล่งเพาะปลูกมะกอก ซึง่ว่ากันว่ามมีากกว่า 
400,000 ตน้ ปลกูเรยีงรายตามไหล่เขา เหมอืนพรมผนืใหญ่ จนไดรั้บการขนานนามอกีอยา่งหนึง่ว่าเป็น 
The Sea Of Olives  
น าท่านเที่ยวชมเมอืงเดลฟ่ี ซึง่เป็นนครศักดิส์ทิธิท์ี่ส าคัญ และมชีือ่เสยีงมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรีก
โบราณระหวา่งศตวรรษที ่4 - 7 กอ่นครสิตกาลเมอืงนีเ้ป็นจดุศนูยก์ลางของยคุคลาสสคิ ซึง่ผูค้นนับหมืน่
นับพันจากรัฐอืน่ๆ ตา่งเดนิทางมาเพือ่ขอเทพพยากรณ์จาก อพอลโล (Apollo) เพราะเป็นค าพยากรณ์ที่
ทรงอทิธพิลและผูค้นเลือ่มใสทีส่ดุ ในสมัยกรกีเมอืงนี้ในอดตีเป็นทีรู่จ้ักกันว่าเป็นทีต่ัง้ของวหิารแหง่เท
พอพอลโล (Temple of Apollo) ซึง่เป็นสรุยิเทพตาม ความเชือ่ของชาวกรกีโบราณ ปัจจุบันวหิาร
แหง่เทพอพอลโลผุพังจนเหลอืแต่ซาก แต่รูปทีเ่ห็นจนเรยีกว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงนี้ กลับเป็นวหิาร
กลมทีเ่รยีกวา่ (Tholos) ซึง่เป็นวหิารของเทพอะธนีา ถัดจากวหิารขึน้มาจะเห็น โรงละครกลางแจง้รูป
ครึง่วงกลม (Mar Maria Precinct) คนทีช่มการแสดง ณ สถานทีแ่ห่งนี้คงมคีวามสขุ มาก ๆ แน่ ๆ 
ไดเ้ห็นววิทวิทัศนเ์บือ้งลา่งสวยงามสงูขึน้ไปอกีชัน้จากโรงละครจะเป็นสนามกฬีารูปร่างคลา้ยๆ กับสนาม
กฬีาโอลมิปิกสมัยโบราณไวแ้ข่งขันกฬีาไพเธียน (Pythian games) ซึง่จัดเป็นประจ าทุก 4 ปี 
เชน่เดยีวกบักฬีาโอลมิปิกแตอ่ยูค่นละเมอืงกน จากนัน้น าทา่นชมน า้พุคาสตาเลยี (Kastelli) ทีม่นี ้ามา
จากแหลง่น ้าพรุอ้นมอีายเุกา่แกก่วา่3,000 ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอะราโฮวา (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตัง้อยู่สูงจาก

ระดับน ้ าทะเลประมาณ 940 เมตร บา้นเรือนส่วนใหญ่สรา้งอยู่บนเนินเขาพาร์นัสซอส (Mount 
Parnassos) เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งสิง่ทอ พรม และยังเป็นเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางกฬีาสกทีีม่ชี ือ่เสยีง 
เดนิเล่นชมเมอืง ถ่ายรูปหรือเลือกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่        
เมอืงคาลมับากา (Kalambaka) เมอืงทีต่ัง้อยูบ่นทีร่าบเธสซาล ี(The Plain of Thessaly) ซึง่เป็น
เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลกในฐานะทีเ่ป็นทีต่ัง้ของ เมเธโอรา (Meteora) ซึง่เป็นอารามทีต่ัง้อยูบ่น ยอด
เขาเมเธโอรา (Meteora) และเป็นเมอืงหลวงของมณฑลคาลัมบากา 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
พกัที ่ HOTEL AETON MELATHRON TRIKALA ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่า้  วหิารเมเธโอรา –  เธอรโ์มพลี ่– กรงุเอเธนส ์                                               (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชม อารามแหง่เมเธโอรา (Meteora Monastery) บนยอดเขาเหล่านี้เป็นทีต่ัง้ของอาราม

หลายแห่งทีม่คีวามพเิศษมากทีส่ดุในโลก โดยยอดเขาเหล่านี้มรีูปร่างแปลกตาอันเกดิจากการกัดเซาะ
ของแมน่ ้าปินอิอส (Pineios) มาเป็นเวลานับลา้นปี  น าทา่นชม อารามเมกาโล เมเธโอรอน (Megalo 
Meteoron) ซึง่เป็นอารามทีใ่หญ่ทีส่ดุในอารามทัง้หมด ใชเ้วลาสรา้งถงึกว่า 3 ศตวรรษจงึแลว้เสร็จ 
โดยก่อตัง้ขึน้ราวปี ค.ศ. 1356 แต่เดมิทีเ่มทอิอราเคยเป็นอารามทีต่ัง้อยู่บนยอดเขาถงึ 24 แห่ง แต่
ปัจจบุนัจะเหลอืเพยีง 6 แหง่เทา่นัน้ทีย่งัมคีนอาศัยและเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสูก่รุงเอเธนส ์ระหว่างทางผ่านเมอืงเธอร ์โมพลิ ี(Thermopylae) เมอืงทีเ่ป็นที่

รูจ้ักในฐานะสมรภมูสิงครามทีเ่กดิขึน้เมือ่ 480 ปีกอ่นครสิตกาล โดยกองก าลังผสมกรกีประมาณ 7,000 
นายไดย้ดึเป็นทีต่า้นกองก าลังขนาดมหาศาลของกองทัพเปอรเ์ซยีเป็นเวลาสามวันก่อนทีจ่ะถูกทรยศ
โดยชาวบา้นชือ่อฟิีอัลตสิผูเ้ปิดช่องทางขา้มเขาใหท้หารเปอร์เซยีเขา้มา โดยมทีหารกรีกชือ่ “ลโิอนิ



ดาส” กษัตรยิข์องสปารต์า้ไดส้ัง่ใหก้องก าลงัถายทัพในขณะนีก้องทหารสปารต์า้อยูต่อ่ตา้นจนคนสดุทา้ย 
จากนัน้เดนิทางตอ่สูก่รงุเอเธนส ์

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่  HOTEL ILISSOS ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก  กรงุเอเธนส ์–ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท – จตัรุสัซนิตกัมา่                                       (B/-/-) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
10.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่Athens McArthurGlen Designer Outlet  ระยะทาง 25 กม. ศูนยร์วมสนิคา้แบ

รนดเ์นม และสนิคา้น าสมัย โดยเฉพาะสนิคา้  แบรนดท์ีข่ ึน้ชือ่ในทวปียโุรป อาท ิPrada, Gucci, G-Star 
Raw , Geox, UGG, MCM และอกีมากมาย เป็นเวลาอสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิไปกบัการเลอืกซือ้สนิคา้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูต่ัวเมอืงกรงุเอเธนสน์ าทา่นเทีย่วชม จตัุรสัชนิตกัมา่ (Syntagma Square) 

แหลง่ศนูยร์วมธรุกจิ และยา่นการคา้แฟชัน่สนิคา้พืน้เมอืงไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วทกุมมุโลก ให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ของฝาก และของทีร่ะลกึอสิระตามอธัยาศัย 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระรบัประทานอาหารกลาวนัและอาหารค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาสว่นตวั 
 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่  HOTEL ILISSOS ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก สนามบนิเอเธนส ์– สนามบนิชางง ี                                                                 (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
  เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุเอเธนส ์

10.55 น.     ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยโดยสายการสกูต๊ เทีย่วบนิ TR713 
 

วนัทีเ่จ็ด สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ                          

03.30 น.     เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโ์ปร แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

07.00 น.     ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TR608 

08.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในยุโรป ตาม

กฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลา

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 

× คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่เชงเกน้ (ทา่นละ 3,500 บาท) 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (เทีย่วละ 5 ยโูร / ตามมาตรฐานของสหภาพยโุรป) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิ Fly Scoot อนุญาตใหผู้โ้ดยสารโหลดสมัภาระไดท้า่นละ 20 กก. 1 ใบ/ทา่น) 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิคนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 



เดนิทางขึน้ต า่ 25 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร

เพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท าการจอง กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 

20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่

ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด

จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25 
ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

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

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

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

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน



ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาล หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ

เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่ตอ้ง

ไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าที่ซือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎขอ้บังคับที่ละเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทฯ จ ากดั เป็นตัวแทนในการตดิตอ่ทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสูจ่ดุหมายปลายทาง

ตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากดัในการใหบ้รกิารของสายการ

บนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหวา่งเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  

 

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 



 
 
 
 
 
 
 

 
ส าหรบัลกูคา้ทีย่งัไมม่วีซีา่ สามารถขอค าแนะน าในการยืน่วซีา่เชงเกน้ได ้
                                   โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
 

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

 



 


