
 
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 23239 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

กรีซ เกาะสวรรค์ แดนหรรษา 8 วนั 
Day  (1) กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล (ตุรกี) 
21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร์ S สายการบิน Turkish Airlines เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและ

อำนวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
23.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงอิสตันบูล (สาธารณรัฐตุรก)ี โดยเทีย่วบินท่ี TK 069 
 
Day  (2) กรุงอิสตันบูล (ตุรกี) – กรุงเอเธนส์ (สาธารณรัฐกรีซ) 
05.10 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล รอเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางสู่ประเทศกรีซ 
07.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยเที่ยวบินท่ี TK 1845 
08.45 น.  ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ (เวลาทอ้งถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแลว้ จากนั้น

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมืองเอเธนส์ นำชม Panathenaic Olympic Stadium ซึ่งได้สร้างขึ้นเมื่อปี 1896 ซึ่ง
เป็นสถานที่จัดโอลิมปิคเกมส์เป็นครั้งแรกในยุคโมเดิร์นของกรีซ แลว้ไปชมโบราณสถาน Temple of the Olympian Zeus เดิม
วิหารเทพเจ้าซุส มเีสาค้ำยันแบบโครินเธียนทั้งหมด 104 ต้นซึ่งปัจจุบันหลงเหลือให้เห็นเพียง 15 ต้นเท่านั้น ภายในวิหารเคยมี
รูปป้ันของเทพเจ้าซุสสร้างด้วยงาช้างและทองคำขนาดยักษ์ประทับอยู่ วิหารแห่งนี้ต้ังอยู่ติดกับซุ้มประตูเฮเดรยีน (Hadrian’s 
Arch) ซึ่งเป็นแนวแบ่งแยกพื้นที่เขตเมืองเก่าออกจากเมืองใหม่ เข้าสู่ ซินตักมาสแควร์ (Syntagma Square หรือ Constitution 
Square) เพื่อมาที่ดูการเปลี่ยนเวรทหารบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นสถานที่ท่ีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่พลาด ชุดที่
ทหารใส่เป็นชุดทหารกรีกโบราณซึ่งมีลักษณะคล้ายชุดของชายชาวสกอตแลนด์คือใสเ่ป็นกระโปรง และรองเท้าจะมีลักษณะ
พิเศษคือมีพู่ติดอยู่ที่ปลายเท้า และจุดเด่นั้นอยู่ที่ท่วงท่าการเดินของทหารที่ไม่ซ้ำแบบใคร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเข้าท่ีพักโรงแรมแล้วตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเมือง หรือ ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ชั้นนำย่าน

จัตุรัสซินตักมา ตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Athenaeum Intercontinental Hotel ***** 
 
Day  (3) กรุงเอเธนส์ – Sea Jet high speed cruise – มิโคนอส - ย่าน Old Town – ลิตเต้ิล เวนิส – Windmills 
06.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือ Piraeus เพือ่เดินทางสู่เกาะมิโคนอส 
07.00 น.  ออกเดินทางสู่เกาะมิโคนอสดว้ยเรือ SEAJETS CHAMPION JET 1 เรือโดยสารขนาดใหญ่สามารถบรรจุผู้โดยสายได้ถึง 

1,000 คนภายในมจีำหน่ายอาหารและเครื่องใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.35 ชัว่โมง ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของ
ทะเลเอเจยีน และความสวยงามของหมู่เกาะต่าง ๆ 



 
 

09.35 น.  เดินทางถึงเกาะมิโคนอส (Mykonos) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกรีซ เป็นหนึ่งในหมูเ่กาะไซคลาดิส (Cyclades) ใน
เขตทะเลอเีจียน เป็นสถานที่ท่ีเหลา่ชนชั้นสูงทั่วโลกต่างนิยมล่องเรอืยอร์ชมาพักผ่อนตากอากาศ ตลอดจนนางแบบดาราฮอล
ลีวูด เกาะมิโคนอสแห่งนี้เป็นเกาะที่มีความงามเหนือจินตนาการโดย เต็มไปดว้ยร้านขายของพื้นเมือง และแหล่งเริงรมย์อัน
หรูหราของอ่าวรูปก่ึงวงกลม บ้านรูปทรงก้อนน้ำตาล กังหันลมทาด้วยสีขาวดูสะอาดตา บ้านริมทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมท่ีไม่มี
สถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมอืน นับว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกาะมิโคนอสอย่างแท้จริง รถรอรับคณะแลว้เข้าสู่ย่าน     มิ
โคนอสทาวน์ หรือ โชรา CHORA หรือ โฮรา HORA เมืองหลวงของเกาะมิโคนอส โดยตัวเมืองนั้นต้ังอยู่บริเวณหน้าอ่าวใกล้
กับท่าเรือ เป็นจุดรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวไปตามจุดต่าง ๆ มีเรือประมงมากมายจอดเทียบท่าเรียงรายอย่างสวยงาม เป็นเมืองที่
ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ลติเติล้ เวนสิ” มคีวามโดดเด่นและงดงาม อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มี
ความสวยงามและโรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำชมความงดงามของเหล่าอาคารบ้านเรือนท่ีถูกแต่งแต้มด้วยสีขาวตัดกับ
ประตู หน้าต่างสีฟ้าเข้ม ประดับระเบียงด้วยกระถางดอกไม้สีสันสดใส ช่วยเพิ่มสีสันให้เมืองสีขาวแห่งนี้มีชีวิตชวีามาก    ขึ้นอีก
ด้วย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเที่ยวชมเสน่ห์ของเกาะมิโคนอสแห่งนี้ ถ่ายภาพกับกังหันลมแห่งมิโคนอส MYKONOS WINDMILLS ซึ่งเป็น

สัญลักษณ์แห่งความงามของเกาะเป็นกังหันลมโบราณท่ีต้ังรับลมทะเล ถูกสร้างขึ้นในชว่งศตวรรษที่ 16 โดยสถาปัตยกรรมที่
มีลักษณะที่คล้ายกัน คือ มีอาคารรูปร่างกลมสีขาว และหลังคาแหลม โดยกังหันถูกใชใ้นการผลิตแป้งข้าวสาลี และได้ทำการ
หยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดทอ่งเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในทะเลอเีจียน อิสระให้ท่าน
ได้เดินเทีย่วช้อปปิ้งที่ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่มีบรรยากาศและกลิ่นอายที่มีความเป็นเมดิเตอร์เรเนียน ต่ืนตาไปกับร้าน
ขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า หอศลิป์ ร้านอาหาร และคาเฟ่ เล็ก ๆ ที่น่ารัก บาร์อันทันสมัยมากมาย หรือพักผ่อนแบบชาวกรีก 
จิบกาแฟรสเข้ม ๆ กับเค้กวาฟเฟลิที่ส่งกลิ่นหอมกรุ่น อิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถได้ตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Hotel Myconian Korali Relais & Châteaux ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 
Day  (4) มิโคนอส – Sea Jet high speed cruise – เกาะซานโตรินี - หมู่บ้านเอีย 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.50 น.  ออกเดินทางสู่เกาะซานโตรินี ด้วยเรือ SEAJETS CHAMPION JET 1  
11.30 น.  เดินทางถึง เกาะซานโตรินี่ SANTORINI ISLAND เกาะที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน เพราะโลกชื่นชม

ในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนีต้ั้งอยู่ทางใต้สุดของ หมู่เกาะไคคลาดิส CYCLADES ISLAND ในแถบ 
ทะเลเอเจยีนเกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพยีง 18 กิโลเมตร มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะไคคลาดิส มีชาว
กรีกอาศัยอยู่บนเกาะไม่ถึงสองหมื่นคน แต่เกาะเต็มไปด้วยความโรแมนติกด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา มี
ยอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้ าต่างงดงามดั่งภาพวาดในโปสการ์ด 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเอีย ความงดงามของหมู่บ้านโดดเด่นสะดดุตาถึงขนาดที่ศิลปินหลายคนนำมาเป็นแบบวาดรูปกันเลย
ทีเดียว อิสระท่านเดินชมสิ่งท่ีเปน็เอกลักษณ์ของหมู่บ้านเอียนั่นก็คือสถาปัตยกรรมสไตล์ไคคลาดิสอันโดดเด่น ที่มีรูป ทรง
เหมือนบ้านชาวกรีกสมัยเก่าในนยิาย ซึ่งเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเทีย่วทั่วโลกต่างเดินทางไปสัมผัสกบัความงดงามนี้โดยเฉพาะ
การได้ออกไปเดินสำรวจตามตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ชมความน่ารักน่าชังของตัวอาคารบ้านเรือน ร้านค้า และโบสถ์ ซึ่งท้ังหมด
จะสร้างด้วยอิฐทาสีขาวโพลน ตัดกับท้องฟ้าสีคราม ดอกไม้นานาพันธุ์สีสันสวยงามช่างดูสดใสเหลือเกิน แถมยังต้ังลดหลั่น



 
 

กันตามหน้าผาสูงชัน ยิ่งเพิ่มความน่ามองให้กับหมู่บ้านเอียยิ่งขึ้นไปอีก โปรแกรมที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนั้นก็คือสัมผัส
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกดินท่ีหมู่บ้านเอีย เป็นจุดชมพระอาทิตยต์กดินที่สวยที่สุดของเกาะ 
อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์สีแสด สาดแสงอ่อนอมส้มบริเวณปลายท้องฟ้าสีฟ้าครามมองไกลสุดสายตา ช่างเป็นภาพ
งดงามเหนือคำบรรยายที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้  

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Andronis Luxury Suites ***** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 
Day  (5) เกาะซานโตรินี – ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ - ฟิร่า – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ - ไวนเ์ทสต้ิง 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นําท่าน ลอ่งเรอืในทะเลสาบภเูขาไฟ Santorini Volcano ที่สวยงามแปลกตา ซึ่งเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิดและ
การยุบตัวของเกาะ โดยเรือจะนําท่านานสู่บริเวณบ่อน้ำพุร้อน เพื่อให้ท่านได้สัมผัสความงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดเหลือบ
ทองแดงแปลกตา ให้ท่านลงไปว่ายน้ำในบ่อนำ้พุร้อน อีกหนึ่งประสบการณ์ที่หาได้ยาก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่าน แวะชิมไวน์ที่ Santo Winery ที่นี่มีไวน์ให้ท่านไดเ้ลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่แพง แถมรสชาตินุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลาด
ลิ้มลอง และซื้อกลับเป็นของฝาก  
นําท่านชม เมอืงฟริ่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตรินี่ ซึ่งออกเสียงได้อีกอย่างว่าธีรา (Thira) นั่งเคเบิล้คาร์ชมววิของเกาะซาน
โตรินี แบบมุมสูง และให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สนุกๆ ด้วยการนั่งลา (Donky) หรือ ขี่ลา อันเป็นพาหนะที่โด่งดัง และเก่าแก่
ของชาวกรีก 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Andronis Luxury Suites ***** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 
Day  (6) เกาะซานโตรินี – บินกลับสู่กรุงเอเธนส ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
11.00 น. อำลาเกาะซานโตรินี รถรอรับแล้วเดินทางสู่สนามบิน 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดยสายการบิน Aegean Airlines เที่ยวบินท่ี A3359 
15.40 น. เดินทางกลับถึงกรุงเอเธนส์ รถรอรับท่านแล้วเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม 
19.00 น.  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Athenaeum Intercontinental Hotel ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดยีวกนั 
 
Day  (7) อะโครโพลสิ – วิหารแพนธีออน – ย่านปลาก้า - เดินทางกลับ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านเข้าชม อะโครโพลสิ (Acropolis) โบราณสถานอันทรงคุณคา่ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีซึ่งต้ังอยู่บนภูเขาสูง เชื่อ
กันว่าบนเนินเขาแห่งนีเ้ป็นท่ีสถิตของเทพีอธีนา ซึ่งต่อมาองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้าน
วัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1987  นำชม วหิารพารเ์ธนอน (Parthenon) วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างด้วยหินอ่อนทัง้หลัง รายล้อมด้วย



 
 

เสาหินแบบดอริคซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก สร้างขึ้นในโลกยุคคลาสสิคหรือยคุทองของกรีซ 
ช่วงประมาณ 450-300 ปีก่อนครสิตกาล และทั่วโลกต่างยอมรับกนัว่าเป็นวิหารแบบดอริคที่ใหญ ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในโลก
ศิลปะของกรีซ ผ่านชมสถานที่สำคัญในสภาพซากปรักหักพังต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชุมชนในอดีต
พิพิธภัณฑ์อะโครโพลิส (Acropolis Museum) รวบรวมสิ่งของมีคา่มากมาย  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่ บริเวณเชิงเขาที่เรียกว่า พลากา้ (Plaka) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ถนน
หนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ภัตตาคาร คึกคัก พลุกพล่านไปด้วยผู้คน ทั้งกลางวันและยามค่ำคืน ถนนคน
เดินท่ีเป็นระเบียบสวยงาม แลว้นำท่านไปช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet Athens ร้านค้าแบรนด์ worldwide กว่า 
100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกซื้อหา และท่านสามารถขอรับคืนภาษีนักท่องเที่ยวได ้

22.10 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงอิสตันบูล (สาธารณรัฐตุรก)ี โดยเทีย่วบินท่ี TK 1844 
23.40 น. ถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล รอเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
 
Day  (8) เดินทางกลับถึงประเทศไทย 
01.45 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยเทีย่วบินท่ี TK 068 
15.25 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

14-21 พฤษภาคม 2565 
(วนัวสิาขบชูา) 135,000.- 121,500.- 108,000.- 33,000.- 33,000.- -29,000/-21,750 

28 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2565 145,000.- 130,500.- 116,000.- 35,000.- 35,000.- -29,000/-21,750 
09 – 16 กรกฎาม 2565 

(วนัเขา้พรรษา) 145,000.- 130,500.- 116,000.- 35,000.- 35,000.- -29,000/-21,750 

23-30 กรกฎาคม 2565 145,000.- 130,500.- 116,000.- 35,000.- 35,000.- -29,000/-21,750 
06-13 สงิหาคม 2565 

(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 145,000.- 130,500.- 116,000.- 35,000.- 35,000.- -29,000/-21,750 

08-15 ตลุาคม 2565 135,000.- 121,500.- 108,000.- 33,000.- 33,000.- -29,000/-21,750 
22-29 ตลุาคม 2565 135,000.- 121,500.- 108,000.- 33,000.- 33,000.- -29,000/-21,750 

 
ค่าทัวร์รวม : 

• ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 
• ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่วตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
• ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double 
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านไดเ้ลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
• ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 € ต่อท่าน / วัน 



 
 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรีซ (เชงเก้น) 
• ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชวีิต / อวัยวะ /สายตาหรือ

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอาย ุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่า
รักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทั้งนี้
ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว 
–หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุ้มครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน 
กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทัวร ์

• ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 
ค่าทัวร์ไม่รวม : 

o ค่า PCR OR ANTIGEN TEST ในทุกกรณี 
o ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับ Test & Go ตามที่รัฐกำหนด 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
o ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
o ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิน่ 
o ค่าใช้จ่ายสว่นตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่ง

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพยีง
อย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 
การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็น
การยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์สว่นที่เหลือลว่งหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินสว่นที่เหลือตามวันที่
กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปน้ี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปน้ี 

1. เด็กท่ีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ 
2. ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใชว้ลีแชร,์ ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

 
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  

▪ ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน   **คืนเงินมัดจำ** (หักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว) 
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน **คืนเงินมัดจำ 50%** 
▪ ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินค่าทัวร์** 



 
 

▪ การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจนำเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้
นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งน้ีให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเทีย่วแสดงหลักฐานให้นักท่องเทีย่วทราบ ดังต่อไปน้ี 
1. ค่าธรรมเนียมการขอวซี่า และค่าดำเนินการ 
2. ค่ามัดจำ หรือ ค่า cancellation charge ของบัตรโดยสารเครื่องบิน 
3. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอ่ืน 

▪ ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธรุกิจนำเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได ้

▪ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตาม
กำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่นชื่อต๋ัวเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเง่ือนไขของต๋ัวที่ NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 

▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันท้ังหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตาม
เง่ือนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัท
ขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดีย่ว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวซี่าแบบกรุ๊ป 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 
15 วัน และขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังน้ี การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่
คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว 

 
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) 
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 45 วัน โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย และ 60 วันกอ่นการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. – 15 เม.ย.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 
31 ธ.ค.) 
 
ต๋ัวเครื่องบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่
สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณี
ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และ
หากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ต๋ัวเครือ่งบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่
ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์สว่นที่เหลือ 
 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นคา่ทัวร์ส่วน
เพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกต๋ัว 



 
 

 
เอกสารประกอบการขอวซีา่ 

*** กระบวนการอนุมัติวีซ่าใชเ้วลาประมาณ 7-14วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ขอวซี่าในช่วงเวลานั้น*** 
1. รูปถ่ายสี หน้าตรง จำนวน 1 ใบ (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิว้) ติดในใบสมัคร 
2. หนังสือเดินทาง (Passport) (พรอ้มสำเนาหน้าที่มรีูปถ่าย 1 ชุด) มีอายุเหลือหลังวันทีจ่ะเดินทางกลับ 3 เดือนเป็นอย่างต่ำและมีหน้า

ว่างติดกัน 2 หน้า หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ยื่นดว้ย 
3. สำหรับเด็กใหย้ื่นสูติบัตร (ภาษาอังกฤษ) ประกอบใบสมัคร ส่วนผู้ทีเ่ดินทางกับคู่สมรส ให้ยื่นใบทะเบยีนสมรส (ภาษาอังกฤษ) เพิ่มมา

ด้วย สำหรับผู้ขอวีซ่าทีไ่ม่ได้ถือหนังสือเดินทางของราชอาณาจักรไทย ให้ยื่นใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยทีม่ีอายุอย่างต่ำ 2 ปี
พร้อมกับสัญญาการจ้างงาน, ใบอนุญาตให้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ และวีซ่าอนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry 
visa) (พร้อมสำเนา 1 ชุด) 

4. หลักฐานการทำงานฉบับจริง เช่น จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือเอกสารอื่นในทํานองเดียวกัน หลักฐานการชําระ
ภาษีเงินได้ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ใหย้ื่นสำเนาหนังสือจดทะเบียนธุรกจิ หรือหนังสือจดทะเบยีนพาณิชย์ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้ง
หลักฐานการชําระภาษี(สำเนาที่มกีารรับรอง) ถ้าเป็นนักเรียน/นักศกึษา ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมสำเนา, bank statement, หรือเอกสารอื่นในทํานองเดียวกัน กรณี
ไปติดต่อธุรกิจต้องแสดงหลักฐานการเงินทั้งส่วนตัวและของบริษัท 

6. วีซ่าประเภทท่องเที่ยวต้องสามารถสำแดงได้ว่ามีเงินค่าใช้จ่ายสว่นตัวมูลค่าเท่ากับ 50 € ต่อวัน ตลอดเวลาทีอ่ยู่ในประเทศกลุ่มเชง
เก็น 

7. ผู้ขอวีซ่าทีอ่ายุต่ำกว่า 20 ปีต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา ให้สมัครวีซ่า และเดนิทางระบุวันทีอ่ย่างถูกต้องออกโดยเขต
ท้องที ่ตามทะเบียนบ้านของเด็ก แปลเป็นภาษาอังกฤษ และนําไปประทับตรารับรองจากกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ 

8. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้อง หรือ สัมพันธ์กับการเดินทาง 
***สถานทูตฯ อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม หรือนัดสัมภาษณ์ตามความจำเป็น *** 
***ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือทูตของราชอาณาจักรไทยจำเป็นต้องมีวีซ่า และต้องยื่นจดหมายนําจากกระทรวงต่างประเทศ 
พร้อมกับเอกสารข้อ 1,2, 3, 4, 7, 8, *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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