รหัสโปรแกรม : 23699 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

HEAVEN IN GREECE
8 Days 5 Night / บินโดย SCOOT
เดินทาง 7-14 ต.ค. 2565 / วันหยุดยาว

กรีซ เกาะในฝัน สวรรค์บนดิน
เดินทางสู่ดินแดนเทพแห่งสรวงสวรรค์ เปิดตานานอารยธรรมโลก
แหล่งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติกรีซ เที่ยววิหารโบราณ และพิพิธภัณฑ์
ล่องเรือสู่เกาะในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก มิโคนอส และ ซานโตรินี
เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งที่สามารถคืนภาษีได้สูงสุดในทวีปยุโรป
รายการทัวร์
วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี

14.00 น.

พร้ อ มกั น ที่ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ผู้ โ ดยสารขาออก ชั้ น 4 เคาน์ เ ตอร์ R สายการบิ น SCOOT (TR)
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน

17.05 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดย เทีย่ วบินที่ี TR753

20.35 น.

ถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงค์โปร แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สอง

สนามบินชางงี - สนามบินเอเธนส์ - อะโครโปลิส - วิหารพาร์เธน่อน - แหลมซูเนียน - วิหารโพไซดอน เอเธนส์

02.30 น.
09.00 น.

(-/L/D)

ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเที่ยวบินที่ TR712
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น กรุ งเอเธนส์ ประเทศกรี ซ น าท่ านผ่ านขั้น ตอนการตรวจคนเข้าเมือ งและศุ ล กากร
เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ประเทศกรีซช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง )
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)
นาท่านเดินทางสู่อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์สูงประมาณ 90 เมตร
ชมวิห ารพาร์เธน่อน (Parthenon) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ 447-432 ก่อนคริส ตกาล โดยสถาปนิคอิคตินุส และ
แคลลิเครติส วิหารพาร์เธน่อนนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเทพีอาเธน่า นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์
ที่สุด ซึ่งเมืองเอเธนส์นี้ตั้งชื่อตามเทพีเอเธนา (Athena) เป็นเมืองที่มีอารยะรรมอันเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ตะวันตกอีกด้วย

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
แวะถ่ายภาพกับสนามกีฬาโอลิมปิก (Panathenaic Stadium) เป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่มีความเก่าแก่มาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยที่นี่เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1896
นาท่านเดินทางสู่ แหลมซูเนี่ยน (Cape Sounion) ระยะทาง 70 กม. ในเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝั่งข้าง
ทางท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศริมชายหาดกายฟาด้า (Beaches of Glyfada) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเลทางตอนใต้ ข องแหลมซู เนี่ ย น จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางเข้ าชม วิ ห ารเทพโพไซดอน (Temple of
Poseidon) ซึ่งชาวกรีกเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่คอยปกป้องพิทักษ์มหาสมุทรทั้งหมด ซึ่งในอดีตวิหารแห่งนี้สร้าง
ขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าโพไซดอน และเป็นที่เคารพบูชาเทพเจ้าโพไซดอนก่อนออกเดินทางสู่ท้องทะเล อิสระให้
ท่านถ่ายภาพบรรยากาศและความประทับใจบนยอดเขา

ค่า
พักที่

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
HOTEL BREEZE BOUTIQUE ATHENS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

กรุงเอเธนส์ - เกาะมิโคนอส - ย่านเมืองเก่า

06.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือพีราอุซ (Piraeus Port)
 รับประทานอาหารเช้าแบบ BOX SET
นั่งเรือ SuperFerry ออกเดินทางสู่ เกาะมิโคนอส (Mykonos) ล่องไปตามทะเลอีเจี้ยน บนเรือเต็มไปด้วยสิ่ง
อานวยความสะดวกสบายครบครัน เดินทางถึงท่าเรือเกาะมิโคนอส เกาะแห่งไฮโซไซตี้ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลก
ถึงเกาะมิโคนอส
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชม “Small Venice” (Mikri Venetia) จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริมทะเลอีเจี้ยนที่มีบรรยากาสค
ล้ายคลึงกับนครเวนิส ประเทศอิตาลี มหัศจรรย์กับ Windmills หรือกังหันกลางทะเลที่เรียกว่า Kato Myloi
ในอดีตที่มีมากกว่า 20 อันปัจจุบันเหลือเพียง 7 อันเท่านั้น ตั้งเรียงรายอยู่ริมชายฝั่งเป็นซิมโบลิกของภูมิปัญญา
ชาวบ้านเนื่องจากเกาะนี้มีคลื่นลมแรงเกือบตลอดปีโดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม

07.50 น.
12.20 น.
เที่ยง
บ่าย

(B/L/D)

นาท่านชมย่าน Chora หรือ ย่าน Old Town ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลังตัดกับ
โบสถ์ และท้องฟ้าระเบียงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรือหลากสีสัน อันเป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก จากนั้น
เป็นเวลาอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงามของเกาะมิโคนอส และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตาม
อัธยาศัย

ค่า
พักที่

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
HOTEL ANAMAR BLU MYKONOS ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เกาะซานโตรินี - เมืองฟีร่า

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือเกาะมิโคนอส

11.40 น.

นาท่าน นั่งเรือ SeaJet เดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ (Santorini) เพลิดเพลินกับเกาะที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ 1
ในหมู่เกาะคิคลาดีส (Cyclades) และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก “หากใครไม่ได้มาเกาะนี้ ก็
เหมือนยังมาไม่ถึงประเทศกรีซ” ซานโตรินีเป็น เกาะที่ได้รับการคัดเลือกจากนักเดินทางให้เป็นเกาะที่โรแมน
ติกที่สุดในโลก โดนเด่นด้วยบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ริมหน้าผา ด้วยตัวบ้ านสีขาว หลังคาโค้งกลมสีนาเงิน มันช่าง
งดงามดุจภาพเขียน

(B/L/D)

13.55 น.

ถึงท่าเรือเทียร์ร่า เกาะซานโตรินี

ค่า
พักที่

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จานั้ น น าท่ านเที่ ย วชมเมื อ งฟิ ร่ า (Fira) เมื อ งหลวงของเกาะซานโตรินี จากนั้ น เป็ น เวลาอิ ส ระให้ ท่ านได้
เพลิดเพลินไปกับบ้านเรือนที่สวยงาม และเลือกซื้อสินค้าที่น่าสนใจ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
HOTEL PEARL INN SANTORINI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า (2 คืน)

วันที่ห้า

เกาะซานโตรินี - ชาดหาดแดง/ดา - ชิมไวน์ – หมู่บ้านเอีย ชมอาทิตย์ตก (B/L/-)

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่หาดทรายแดง (Red Beach) เป็นหาดที่เต็มไปด้วยหินก้อนใหญ่ และหินเหล่านั้นเป็นสีแดง
เกิดจากหินที่มีแร่ธาตุต่างๆที่ทาให้เป็นสีแดง จากนั้นนาท่านชมรอบเกาะซึ่งแต่งแต้มด้วยสิ่งก่อสร้างทรงเหลี่ยม
สี ขาวสะอาดตาตัด ขอบประตู , หน้ าต่ างด้ ว ยสี ฟ้ าเข้ม งดงามจับ ตาดั่งที่ ป รากฏบนโปสเตอร์ และหนั งสื อ
ท่องเที่ยวต่างๆ จากนั้นเดินทางสู่หาดทรายดา (Black Beach) ที่ชายหาดเป็นทรายสีดาสนิทเนื่องจากเถ้า
ลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต และชม

11.00 น.

นาท่านแวะชิมไวน์ ณ Venetsanos winery ณ สถานที่แห่งนี้จะมีไวน์ให้ท่านได้เลือกชิมหลากหลาย ราคา
ไม่แพง แถมยังมีรสชาติที่นุ่มลิ้น ท่านไม่ควรพลาดลิ่มลอง และควรค่าแก่การนากลับมาฝากคนที่ท่านรักที่อยู่ที่
เมืองไทยอีกด้วย

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเอีย (Oia) เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ร้านค้า 2
ข้างทางตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารัก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย อิสระให้ท่านได้พักผ่อน
บนเกาะ ซึ่งมีร้านอาหาร และบูติกแบรนด์ศูนย์กลางแสงสีเสียงของเกาะนี้ รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมจะกระจัด
กระจายอยู่ตามตรอกซอกซอย นาท่านชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์สี
แสงสด ริ้วสีแดงเจือสีม่วง ส้มของท้องฟ้าเหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความงามเกินกว่าคาบรรยาย
ใดๆ
อิสระรับประทานอาหารค่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัว
พักที่
HOTEL PEARL INN SANTORINI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก
เช้า

เกาะซานโตรินี - กรุงเอเธนส์ - ช้อปปิ้งเอาท์เลท

(B/L/-)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้าเป็น เวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศั ย หรือชมความงามของเกาะซานโตรินี บริเวณ
โรงแรมทีพ่ ัก ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าเรือเกาะซานโตรินี

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

14.10 น.
18.30 น.

นาท่านนั่งเรือ SeaJet ออกเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์
ถึงท่าเรือพีราอุซ กรุงเอเธนส์
นาท่านเดินทางสู่ Athens McArthurGlen Designer Outlet ระยะทาง 50 กม. ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์
เนม และสินค้านาสมัย โดยเฉพาะสินค้า แบรนด์ที่ขึ้นชื่อในทวีปยุโรป อาทิ Calvin Klein, Boss,Lacoste,
Moschino, Tommy Hilfiger ,Ferragamo, Nike, Adidas และอี ก มากมาย เป็ น เวลาอิ ส ระให้ ท่ าน
เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้าและของฝาก
อิสระรับประทานอาหารค่าภายในเอาท์เลทเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง

พักที่

HOTEL BREEZE BOUTIQUE ATHENS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

กรุงเอเธนส์ - วิหารโพไซดอน - ช้อปปิ้งเอาท์เลท - สนามบินเอเธนส์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
แวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบริเวณจัตุรัสชินตักม่า (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์
ทหารนิรนาม ให้ท่านแวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทาเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง

(B/-/-)

12.30 น.

ได้เวลาพอสมควรนาท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเอเธนส์ ระยะทาง 30 กม.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบิน TR713

วันที่แปด

สนามบินอิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ

05.20 น.

ถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงค์โปร แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

08.20 น.
09.50 น.

ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเที่ยวบินที่ TR624
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องละ
2-3 ท่าน

เด็กอายุ
2 -12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1
ท่าน

เด็กอายุ
2 -12 ปี
พักกับ 2
ผู้ใหญ่
(มีเตียงเสริม)

เด็กอายุต่ากว่า
12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียง
เสริม)

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

7-14 ตุลาคม 2565

78,900.-

78,900.-

78,900.-

75,900.-

13,000.-

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // **เด็ก อายุไม่ถึง 2 ปี (Infant) ราคา 18,000.-**
**ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 2,500 บาท/ทริป**
และยังไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 5,000 บาท
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA SCHENGEN
(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)
o หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
o รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จานวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับ
ประเทศที่จะเดินทาง
o หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง
อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทางานเป็น
ภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละ
สถานทูต
 *ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
o หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจาก
ออมทรั พ ย์ แ ละเอกสารแสดงทางการเงิน อื่ น ๆ สามารถยื่ น แนบเพิ่ ม เติ ม ได้ ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ห ลั กฐานการเงิน ของท่ า น
สมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN
แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า
ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า
(ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
o กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้
เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดย
ที่ว่าการอาเภอ
o สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาสูติบัตร 1 ชุด
o สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
o สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
o สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
o การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น
การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่น

คาร้องใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
o หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
o กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต
ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

ทางสถานทูตจะร ับพิจารณาเฉพาะท่านทีม
่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ
ี่ ะเดินทางไป
ท่องเทีย
่ วย ังประเทศตามทีร่ ะบุเท่านน
ั้

การปฏิเสธวีซา่ อันเนือ
่ งมาจากหลักฐานในการขอยืน
่ วีซา่ ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์
่
ในการยืน
่ ขอวีซาท่องเทีย
่ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริงและจะคืน
ให ้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นีจ
้ ะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้เดินทางเป็ นหลัก

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนาเที่ยวในต่างประเทศ ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ
8-10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวัน เดิน ทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน
 ค่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ
 โรงแรมที่พัก 5 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท มีรายละเอียดความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
-คุ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท สาหรับ ผู้เดินทางอายุ 1-75 ปี
-คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท สาหรับผู้เดินทางอายุ 76 ปีขึ้นไป
-เด็กทารกอายุต่ากว่า 1 ปี ไม่สามารถทาประกันการเดินทางได้
-กรมธรรม์นี้ ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือผ่าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 ค่าบริการน้าดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน
 สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 1 ขวดต่อท่าน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
× ค่าวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 5,000 บาท
× ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 2,500 บาท
× ค่าตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย (ถ้ามี)
× ค่าตรวจ RT PCR ขาเข้าประเทศไทย (ถ้ามี)
× ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย (Test&Go / ASQ) (ถ้ามี)
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์
ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ นอกเหนือจากรายการ
× ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
× ค่าธรรมเนี ย มในกรณี ที่กระเป๋ าสั มภาระที่ มีน้าหนั กเกินกว่าที่ ส ายการบิ นนั้ นๆกาหนดหรือสั มภาระใหญ่ เกิน ขนาด
มาตรฐาน (สายการบิน Scoot อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 20 กก.)
× ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ตามประกาศของสายการบินภายหลังจากวันที่จอง
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้วเท่านั้น
ประเทศกรีซ รองรับวัคซีนทุกยี่ห้อ
พาสปอร์ต : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่า 2 หน้า หากไม่มั่นใจ
โปรดสอบถาม
→เงื่อนไขการจอง และ วิธีการชาระเงิน:
 มัดจาท่านละ 25,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการยืนยันการจอง
ส่วนที่เหลืออีกจานวน 53,900 บาท ชาระภายในวันที่ 6 กันยายน 2565
 กรณีลูกค้าทาการจองก่อนวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
 หากไม่ชาระค่ามัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 - หากไม่ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 6 กันยายน2565 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านและ
คืนเงินจานวน 15,000 บาท
โดยส่วนที่เหลือหักเป็นค่า

- ค่ามัดจาบัตรโดยสารเครื่องบิน
- ค่ามัดจาโรงแรมที่พัก
- ค่าบริการและการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
- ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 เมื่อท่านชาระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุ
ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสาเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล
 ส่งรายชื่อสารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
→เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก , เลื่อน หรือขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่าน
งดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
***เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์***
บริษัทฯ จึงกาหนดวันยกเลิกการจอง พร้อมการหักเงิน ดังนี้
 ยกเลิกก่อนวันที่ 6 กันยายน คืนเงินจานวน 15,000 บาท
 ยกเลิกระหว่างวันที่ 7-21 ก.ย. 2565 คืนเงินจานวน 31,500 บาท
โดยส่วนที่เหลือหักเป็นค่า
- ค่ามัดจาบัตรโดยสารเครื่องบิน
- ค่ามัดจาโรงแรมที่พัก
- ค่าบริการและการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็น
- ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 2565 จนถึงวันเดินทางไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณี ที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15ท่านตามที่
กาหนด
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้ องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้ บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ และมีค่าใช้จ่ายโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบ
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของบริษัทฯกากับเท่านั้น
11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ล ะสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่ง
อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
13. การบริการของรถบัสนาเที่ยวในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่ มเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็น
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
14. Tax Refund ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขั้นตอนการแลกภาษีเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทาง ซึ่งต้องไม่ทา
ให้ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นเดือนร้อน

15. การนาสิ่งของมีค่าที่ซื้อจากต่างประเทศเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎข้อบังคับที่ละเอียด และนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของศุลกากรไทยโดยละเอียด
16. บริษัทฯ เป็นตัวแทนในการติดต่อที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนการเดินทางจากประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางตามรายการ
ทั ว ร์ เท่ า นั้ น ไม่ ได้ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การยกเลิ ก เปลี่ ย นแปลง หรื อข้ อ จ ากั ด ในการให้ บ ริก ารของสายการบิ น ที่ พั ก
ร้านอาหาร บริษัทรถที่ให้บริการระหว่างเดินทาง บริษัทรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ

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

