
 
 

 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24550 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  

กรซี เกาะสวรรค ์แดนหรรษา 8 วนั 
22 ต.ค. 65  กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล (ตุรกี( 
21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S สายการบิน Turkish Airlines เจ้าหน้าที่ให้การ

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
23.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงอิสตันบูล (สาธารณรัฐตุรกี( โดยเที่ยวบินที่ TK 069 
 
23 ต.ค. 65 กรุงอิสตันบูล (ตุรกี( – กรุงเอเธนส์ (สาธารณรัฐกรีซ( 
05.10 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล รอเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางสู่ประเทศกรีซ 
07.20 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยเที่ยวบินที่ TK 1845 
08.45 น.  ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง( ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมืองเอเธนส์ น าชม Panathenaic Olympic Stadium ซึ่งไดส้ร้างขึ้น
เมื่อปี 1896 ซึ่งเป็นสถานที่จัดโอลิมปิคเกมส์เป็นครั้งแรกในยุคโมเดิร์นของกรีซ แล้วไปชมโบราณสถาน Temple of 
the Olympian Zeus เดิมวิหารเทพเจ้าซุส มีเสาค้ ายันแบบโครินเธียนทั้งหมด 104 ต้นซึ่งปัจจุบันหลงเหลือให้เห็น
เพียง 15 ต้นเท่านั้น ภายในวิหารเคยมีรูปปั้นของเทพเจ้าซุสสร้างด้วยงาช้างและทองค าขนาดยักษ์ประทับอยู่ วิหาร
แห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับซุ้มประตูเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) ซึ่งเป็นแนวแบ่งแยกพื้นที่เขตเมืองเก่าออกจากเมืองใหม่ เข้า
สู่ ซินตักมาสแควร์ (Syntagma Square หรือ Constitution Square) เพื่อมาที่ดูการเปลี่ยนเวรทหารบริเวณหน้า
อาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่พลาด ชุดที่ทหารใส่เป็นชุดทหารกรีกโบราณซึ่งมีลักษณะ
คล้ายชุดของชายชาวสกอตแลนด์คือใส่เป็นกระโปรง และรองเท้าจะมีลักษณะพิเศษคือมีพู่ติดอยู่ที่ปลายเท้า และจุด
เด่นัน้อยู่ที่ท่วงท่าการเดินของทหารที่ไม่ซ้ าแบบใคร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าที่พักโรงแรมแล้วตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเมือง หรือ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชั้นน า

ย่านจัตุรัสซินตักมา ตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Athenaeum Intercontinental Hotel ***** 
 
 
 
 
 



 
 

24 ต.ค. 65 กรุงเอเธนส์ – Sea Jet high speed cruise – มิโคนอส - ย่าน Old Town – ลิตเติ้ล เวนิส – Windmills 
06.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือ Piraeus เพื่อเดินทางสู่เกาะมิโคนอส 
07.00 น.  ออกเดินทางสู่เกาะมิโคนอสด้วยเรือ SEAJETS CHAMPION JET 1 เรือโดยสารขนาดใหญ่สามารถบรรจุผู้โดย

สายได้ถึง 1,000 คนภายในมีจ าหน่ายอาหารและเครื่องใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.35 ชั่วโมง ระหว่างทางให้ท่านได้
ชมทัศนียภาพของทะเลเอเจียน และความสวยงามของหมู่เกาะต่าง ๆ 

09.35 น.  เดินทางถึงเกาะมิโคนอส (Mykonos) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกรีซ เป็นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิส 
(Cyclades) ในเขตทะเลอีเจียน เป็นสถานที่ที่เหล่าชนชัน้สูงทั่วโลกต่างนิยมล่องเรือยอร์ชมาพักผ่อนตากอากาศ 
ตลอดจนนางแบบดาราฮอลลีวูด เกาะมิโคนอสแห่งนี้เป็นเกาะที่มีความงามเหนือจินตนาการโดย เต็มไปด้วยร้าน
ขายของพื้นเมือง และแหล่งเริงรมย์อันหรูหราของอ่าวรูปกึ่งวงกลม บ้านรูปทรงก้อนน้ าตาล กังหันลมทาด้วยสีขาว
ดูสะอาดตา บ้านริมทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมที่ไม่มีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน นบัว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกาะ
มิโคนอสอย่างแท้จริง รถรอรับคณะแล้วเข้าสู่ย่าน     มิโคนอสทาวน์ หรือ โชรา CHORA หรือ โฮรา HORA เมือง
หลวงของเกาะมิโคนอส โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าวใกล้กับท่าเรือ เป็นจุดรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวไปตามจุด
ต่าง ๆ มีเรือประมงมากมายจอดเทียบท่าเรียงรายอย่างสวยงาม เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ลิตเติล้ เว
นสิ” มีความโดดเด่นและงดงาม อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสวยงามและโรแมนติคที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก น าชมความงดงามของเหล่าอาคารบ้านเรือนที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีขาวตัดกับประตู หน้าต่างสีฟ้า
เข้ม ประดับระเบียงด้วยกระถางดอกไม้สีสันสดใส ช่วยเพิ่มสีสันให้เมืองสีขาวแห่งนี้มีชีวิตชีวามาก    ขึ้นอีกด้วย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเที่ยวชมเสน่ห์ของเกาะมิโคนอสแห่งนี้ ถ่ายภาพกับกังหันลมแห่งมิโคนอส MYKONOS WINDMILLS ซึ่งเป็น

สัญลักษณ์แห่งความงามของเกาะเป็นกังหันลมโบราณที่ตั้งรับลมทะเล ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 โดย
สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะที่คล้ายกัน คือ มีอาคารรูปร่างกลมสีขาว และหลังคาแหลม โดยกังหันถูกใช้ในการผลิต
แป้งข้าวสาลี และได้ท าการหยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพ
มากที่สุดในทะเลอีเจียน อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวช้อปปิ้งที่ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่มีบรรยากาศและกลิ่นอายที่
มีความเป็นเมดิเตอร์เรเนียน ตื่นตาไปกับร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า หอศิลป์ ร้านอาหาร และคาเฟ่ เล็ก ๆ ที่
น่ารัก บาร์อันทันสมัยมากมาย หรือพักผ่อนแบบชาวกรีก จิบกาแฟรสเข้ม ๆ กับเค้กวาฟเฟิลที่ส่งกลิ่นหอมกรุ่น 
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถได้ตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Myconian Korali Relais & Châteaux ***** หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 
 
25 ต.ค. 65 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 เพราะ

โลกชื่นชมในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี้ตัง้อยู่ทางใต้สุดของ หมู่เกาะไคคลาดิส CYCLADES 
ISLAND ในแถบ ทะเลเอเจียนเกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 กิโลเมตร มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 
ในหมู่เกาะไคคลาดิส มีชาวกรีกอาศัยอยู่บนเกาะไม่ถึงสองหมื่นคน แต่เกาะเต็มไปด้วยความโรแมนติกด้วยกลุ่ม
บ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา มียอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้ าต่าง
งดงามดั่งภาพวาดในโปสการ์ด 



 
 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเอีย ความงดงามของหมู่บ้านโดดเด่นสะดุดตาถึงขนาดที่ศิลปินหลายคนน ามาเป็นแบบ
วาดรูปกันเลยทีเดียว อิสระท่านเดินชมสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเอียนั่นก็คือสถาปัตยกรรมสไตล์ไคคลาดิส
อันโดดเด่น ที่มีรูป ทรงเหมือนบ้านชาวกรีกสมัยเก่าในนิยาย ซึ่งเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างเดินทางไป
สัมผัสกับความงดงามนี้โดยเฉพาะการได้ออกไปเดินส ารวจตามตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ชมความน่ารักน่าชังของตัว
อาคารบ้านเรือน ร้านค้า และโบสถ์ ซึ่งทั้งหมดจะสร้างด้วยอิฐทาสีขาวโพลน ตัดกับท้องฟ้าสีคราม ดอกไม้นานา
พันธุ์สีสันสวยงามช่างดูสดใสเหลือเกิน แถมยังตั้งลดหลั่นกันตามหน้าผาสูงชัน ยิ่งเพิ่มความน่ามองให้กับ
หมู่บ้านเอียย่ิงขึ้นไปอีก โปรแกรมที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนั้นก็คอืสัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของการชม
พระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บ้านเอีย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์สีแสด 
สาดแสงอ่อนอมส้มบริเวณปลายท้องฟ้าสีฟ้าครามมองไกลสุดสายตา ช่างเป็นภาพงดงามเหนือค าบรรยายที่
ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้  

19.30 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Andronis Luxury Suites ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 
26 ต.ค. 65 เกาะซานโตริน ี– ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ - ฟิร่า – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ - ไวน์เทสติ้ง 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่าน ลอ่งเรอืในทะเลสาบภูเขาไฟ Santorini Volcano ที่สวยงามแปลกตา ซึ่งเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟ
ระเบิดและการยุบตัวของเกาะ โดยเรือจะน าท่านานสู่บริเวณบ่อน้ าพุร้อน เพื่อให้ท่านได้สัมผัสความงามของน้ าทะเล
สีฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลกตา ให้ท่านลงไปว่ายน้ าในบ่อน้ าพุร้อน อีกหนึ่งประสบการณ์ที่หาได้ยาก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่าน แวะชิมไวน์ที่ Santo Winery ที่นี่มีไวน์ให้ท่านได้เลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่แพง แถมรสชาตินุ่มลิ้นที่ไม่
ควรพลาดลิ้มลอง และซื้อกลับเป็นของฝาก  
น าท่านชม เมอืงฟริา่ (Fira) เมืองหลวงของซานโตรินี่ ซึ่งออกเสียงได้อีกอย่างว่าธีรา (Thira) นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิวของ
เกาะซานโตรินี แบบมุมสูง และให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สนุกๆ ด้วยการนั่งลา (Donky) หรือ ขี่ลา อันเป็นพาหนะ
ที่โด่งดัง และเก่าแก่ของชาวกรีก 

19.30 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Andronis Luxury Suites ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 
27 ต.ค. 65 เกาะซานโตรินี – บินกลับสู่กรงุเอเธนส์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
11.00 น. อ าลาเกาะซานโตรินี รถรอรับแล้วเดินทางสู่สนามบิน 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดยสายการบิน Aegean Airlines เที่ยวบินที่ A3359 
15.40 น. เดินทางกลับถึงกรุงเอเธนส์ รถรอรับท่านแล้วเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม 
19.00 น.  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Athenaeum Intercontinental Hotel ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
 



 
 

28 ต.ค. 65 อะโครโพลิส – วิหารแพนธีออน – ย่านปลาก้า - เดินทางกลับ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเข้าชม อะโครโพลสิ (Acropolis) โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีซึ่งตั้งอยู่บน
ภูเขาสูง เชื่อกันว่าบนเนินเขาแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพีอธีนา ซึ่งต่อมาองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็น
มรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1987  น าชม วหิารพารเ์ธนอน (Parthenon) วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างด้วยหิน
อ่อนทั้งหลัง รายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริคซ่ึงได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก สร้างขึ้นใน
โลกยุคคลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ ช่วงประมาณ 450-300 ปีก่อนคริสตกาล และทั่วโลกต่างยอมรับกันว่าเป็น
วิหารแบบดอริคที่ใหญ่ และสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกศิลปะของกรีซ ผ่านชมสถานที่ส าคัญในสภาพซากปรักหักพัง
ต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชุมชนในอดีตพิพิธภัณฑ์อะโครโพลิส (Acropolis Museum) รวบรวม
สิ่งของมีค่ามากมาย  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่ บริเวณเชิงเขาที่เรียกว่า พลาก้า (Plaka) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก 
ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ภัตตาคาร คึกคัก พลุกพล่านไปด้วยผู้คน ทั้งกลางวันและยาม
ค่ าคืน ถนนคนเดินที่เป็นระเบียบสวยงาม แล้วน าท่านไปช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet Athens ร้านค้า
แบรนด์ worldwide กว่า 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกซื้อหา และท่านสามารถขอรับคืนภาษีนักท่องเที่ยวได้ 

22.10 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงอิสตันบูล (สาธารณรัฐตุรกี( โดยเที่ยวบินที่ TK 1844 
23.40 น. ถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล รอเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
 
29 ต.ค. 65 เดินทางกลับถึงประเทศไทย 
01.45 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 068 
15.25 น. น าท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 
Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

22-29 ตลุาคม 2565 145,000.- 130,500.- 116,000.- 35,000.- -35,000/-26,000 
 
ค่าทัวร์รวม : 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ ามันเชื้อเพลิง ณ วันที ่11 กรกฎาคม 2565 
 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 € ต่อท่าน / วัน 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรีซ (เชงเก้น( 
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอม เอส ไอ จี ประกันภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต / 

อวัยวะ /สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ส าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกันภัย 



 
 

1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 40,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว 
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและ
เที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทัวร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 
กิโลกรัม 

 
ค่าทัวร์ไม่รวม : 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
o ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต( 
o ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 
การจองทัวร์ (How to make your reservation) 
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับบริษัท EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและ
เชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดิน ทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ
ช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจ าดังกล่าวจะเป็นการยืนยัน
การจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่
ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออ านวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ส าหรับลูกค้าดังต่อไปนี้ 

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สูงอายุที่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว 
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

 
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)  
 ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 45-30 วัน   **คืนเงินมัดจ า** (หักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว( 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน **คืนเงินมัดจ า 50%** 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง  **ไม่คืนเงินค่าทัวร์** 
 การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน า

เที่ยว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ 
ดังต่อไปนี้ 



 
 

1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และค่าด าเนินการ 
2. ค่ามัดจ า หรือ ค่า cancellation charge ของบัตรโดยสารเครื่องบิน 
3. ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่น 

 ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะ
เรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้ 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทัน
ตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ 
NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือ
เป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า
จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จ าเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระมาแล้ว 

 
 
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือ่นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อ
ยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ได้หรอืไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
 
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ 
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ 
*** กระบวนการอนุมัติวีซ่าใช้เวลาประมาณ 7-14วันท าการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ขอวีซ่าในช่วงเวลานั้น*** 

1. รูปถ่ายสี หน้าตรง จ านวน 1 ใบ (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว( ติดในใบสมัคร 
2. หนังสือเดินทาง (Passport) (พร้อมส าเนาหน้าที่มีรูปถ่าย 1 ชุด( มีอายุเหลือหลังวันที่จะเดินทางกลับ 3 เดือนเป็นอย่างต่ า

และมีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ยื่นด้วย 
3. ส าหรับเด็กให้ยื่นสูตบิัตร (ภาษาอังกฤษ( ประกอบใบสมัคร ส่วนผู้ที่เดินทางกับคู่สมรส ให้ยืน่ใบทะเบียนสมรส 

(ภาษาอังกฤษ( เพิ่มมาด้วย ส าหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของราชอาณาจักรไทย ให้ยื่นใบอนุญาตท างานใน
ประเทศไทยที่มีอายุอย่างต่ า 2 ปีพร้อมกับสัญญาการจ้างงาน, ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และวีซ่าอนุญาตให้กลับ
เข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry visa) (พร้อมส าเนา 1 ชุด( 

4. หลักฐานการท างานฉบับจริง เช่น จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ( หรือเอกสารอื่นในท านองเดียวกัน หลักฐาน
การช าระภาษีเงินได้ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้ยื่นส าเนาหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ 
(ภาษาอังกฤษ( พร้อมทั้งหลักฐานการช าระภาษ(ีส าเนาที่มีการรับรอง( ถ้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้ยื่นจดหมายรับรอง
จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ( 

5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมส าเนา, bank statement, หรือเอกสารอื่นในท านอง
เดียวกัน กรณีไปติดต่อธุรกิจต้องแสดงหลักฐานการเงินทั้งส่วนตัวและของบริษัท 

6. วีซ่าประเภทท่องเที่ยวต้องสามารถส าแดงได้ว่ามีเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวมูลค่าเท่ากับ 50 € ต่อวัน ตลอดเวลาที่อยู่ใน
ประเทศกลุ่มเชงเก็น 

7. ผู้ขอวีซ่าที่อายตุ่ ากว่า 20 ปีต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา ให้สมัครวีซ่า และเดินทางระบุวันที่อย่างถูกต้องออก
โดยเขตท้องที่ ตามทะเบียนบ้านของเด็ก แปลเป็นภาษาอังกฤษ และน าไปประทับตรารับรองจากกรมการกงสุล ถนนแจ้ง
วัฒนะ 

8. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์กับการเดนิทาง 
***สถานทูตฯ อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม หรือนัดสัมภาษณ์ตามความจ าเป็น *** 
***ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือทูตของราชอาณาจักรไทยจ าเป็นต้องมีวีซ่า และต้องยื่นจดหมายน าจากกระทรวง
ต่างประเทศ 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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