
1 | P a g e  

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 27356 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

อิสราเอล

 

 

เริ่มต้น 129,900.- 
รวม!! เที่ยว + พกัในเอเธนส ์1 คืน และ ทวัรเ์ที่ยวทุกพอรต์ที่เรือเทียบท่า 

✅ เอเธนส ์... ตามรอยเทพเจา้กรีก   ✅ ซานโตรินี ... เกาะสวรรคข์องกรีซ 

✅ คูซาดาชี ... เมืองหลวงเอเชียแห่งอาณาจกัรโรมนั ✅ ลีมาซอล ... ไซปรสั เกาะสวรรคท์ี่ตอ้งไป 

✅ เยรูซาเลม ... ดินแดนศกัด์ิสิทธิ์แห่ง 3 ศาสนา ✅ มิโคนอส ... เมืองตากอากาศสีสนัสดใส 

EARLY BIRD BOOKING … ส่วนลด 5,000 บาท ส าหรบั 8 ท่านแรกเท่าน้ัน!! 
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แผนการเดินทาง 

 
 

วนัที่เดินทาง เท่ียวบิน สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

วนัแรก TK 69 BKK IST 23.05 05.20+1 

วนัท่ีสอง TK 1843 IST ATH 07.40 09.05 

วนัท่ีสิบ TK 1846 ATH IST 15.40 17.10 

วนัท่ีสิบเอ็ด TK 68 IST BKK 01.45 15.25 

- ตารางเวลาบินอาจมกีารเปล่ียนแปลงเวลาตามประกาศของสายการบิน - 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ 
 

19.00 น. หวัหน้าทวัรร์อตอ้นรบัทุกท่านท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9-10 เคาน์เตอร์

เช็คอินแถว U สายการบิน Turkish Airlines 

23.05 น. บินสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรเคีย โดยเท่ียวบิน TK 069 
 

วนัที่สอง อิสตนับูล - เอเธนส ์
 

05.20 น. ถึง สนามบินอิสตนับูล เพื่อเปล่ียนเท่ียวบิน 

07.40 น. บินสู่ เมืองเอเธนส ์ประเทศกรีซ โดยเท่ียวบิน TK 1843 

09.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติเอเลฟเทริออส เวนิเซลอส เมืองเอเธนส ์ประเทศกรีซ 

= ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร = 

เดินทางสู่ แหลมซูเนียน (Cape Sounion) 

• ชม วิหารแห่งโพไซดอน (Temple of Poseidon) เทพเจา้แห่งทอ้งทะเลและมหาสมุทร ตั้งอยูป่ลายหน้า

ผาติดทะเลอีเจี้ ยน คาดวา่สรา้งขึ้ นเมื่อ 444 ปีก่อนคริสตก์าล ซึ่งมีอายุมากกวา่ 2,000 ปีแลว้ใน

ปัจจุบนั ชาวกรีซในอดีตท่ีจะตอ้งเดินทางสู่ทะเลมกัจะมาบวงสรวงขอพรใหเ้ดินทางโดยปลอดภยัท่ีวิหาร

แห่งน้ี 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บ่าย  ท่องเท่ียวในเมืองเอเธนส ์ 
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• ถ่ายรูป สนามกีฬาโอลิมปิค (Olympic Stadium) ซึ่งไดร้บัการบูรณะข้ึนมาใหม่และใชใ้นการแข่งขนั

กีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896   

• ผ่านชม จตัรุสัซินตัก๊ม่า (Syntagma Square) ท่ีตั้งของรฐัสภาแห่งชาติ และอนุสรณท์หารนิรนาม ซึ่ง

ทุกๆ ชัว่โมงจะมกีารผลดัเปล่ียนเวรทหารประจ าหน้าอาคาร 

• ชอ้ปป้ิง ยา่นพลากา้ (Plaka) แหล่งรวมนักท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลก ตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ย 

รา้นคา้ บาร ์ภตัตาคาร คึกคกัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทั้งกลางวนัและยามค า่คืน มีรา้นของฝากของท่ี

ระลึกมากมาย สุดเขตยา่นพลากา้ คือยา่นเมืองใหม่อุดมไปดว้ยรา้นคา้แฟชัน่หรูระดบัโลก และ ถนนคน

เดินท่ีเป็นระเบียบสวยงาม 

• ผ่านชม สถานท่ีส าคญัต่างๆ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชุมชนในอดีตถึงแมว้า่วนัน้ีจะเป็นซาก

ปรกัหกัพงั เช่น ประตูชยัเฮเดรียน หอสมุดแห่งชาติ ศูนยร์วมของปราชญส์มยัโบราณ  

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

ที่พกั  Hotel Stanley 4* หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม เอเธนส ์- พิราอสุ 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั 

  ท่องเท่ียวในเมืองเอเธนส ์

• เขา้ชม อะโครโปลิส (Acropolis) โบราณสถานอนัทรงคุณคา่ทางประวติัศาสตรแ์ละโบราณคดีซึง่ตั้งอยู่

บนเนินเขาสูง เชื่อกนัวา่บนเนินเขาแห่งน้ีเป็นท่ีสถิตของเทพีเอเธน่า เทพีแห่งปัญญา ซึ่งต่อมาองคก์าร

ยูเนสโก (Unesco) ไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรม ในปี ค.ศ.1987  

• เขา้ชม วิหารพารเ์ธนอน (Parthenon) วิหารศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสรา้งข้ึนเพื่ออุทิศแด่เทพีเอเธน่า เป็นวิหารท่ี

สรา้งดว้ยหินอ่อนทั้งหลงัรายลอ้มดว้ยเสาหินแบบดอริคซึ่งไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นสถาปัตยกรรมชิ้ นเอก

ของโลกท่ีสรา้งขึ้ นในโลกยุคคลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ ชว่งประมาณ 450-300 ปีก่อนคริสตกาล 

และทัว่โลกต่างยอมรบักนัวา่เป็นวิหารแบบดอริคท่ีใหญ่และสมบูรณแ์บบท่ีสุดในโลกศิลปะของกรีซ 
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กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บ่าย  เดินทางสู่ ท่าเรือพิราอุส (Piraeus) เพื่อเตรียมตวัข้ึนเรือส าราญ 

14.00 น. เช็คอินชึ้ น เรือส าราญ MSC MUSICA 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

22.00 น. ออกเดินทางสู่ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน มุ่งหน้าสู่ เกาะซานโตรินี (Santorini) 

ที่พกั  MSC Musica 

 

วนัที่สี่ ซานโตรินี (ประเทศกรีซ) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี เกาะซานโตรินี ประเทศกรีซ เกาะในฝันท่ีผูค้นทัว่โลกต่างใฝ่ฝันจะไดม้าเยือนสกัครั้งหน่ึง 

เกาะน้ีถือวา่เป็นหวัใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ เป็นเกาะท่ีไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น ราชินีแห่งหมู่เกาะไซคลา

ติส เพราะทัว่โลกต่างชื่นชมในทิวทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งน้ี ท่ีเกิดจากการระเบิดของ

ภูเขาไฟ 1450 ปีก่อนคริสตกาล 

เดินทางสู่ หมู่บา้นเอีย (Oia Village) ตั้งอยูท่างตอนเหนือบนเกาะซานโตรินี หมู่บา้นเอีย (Oia Village) ได้

ชื่อวา่เป็นหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดของเกาะน้ี มีความสวยงามตามแบบฉบบัของจินตนาการเมื่อนึกถึงเกาะในกรีซ 

บา้นสีขาวและยอดโบสถท์รงโดมท่ีรายลอ้มดว้ยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่วา่จะเป็นทะเล ทอ้งฟ้า หรือแมแ้ต่กรอบ

ประตูหน้าต่างสีสนัสดใส รวมถึงโบสถส์ีขาวสะอาดตา เป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีเก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหราเป็น

หลกัฐานถึงความมัง่คัง่ของชาวเรือท่ีอาศยัอยูท่ี่น่ีลดหลัน่ไล่ระดบัตามหน้าผาสูงชนั  

เดินทางสู่ หมู่บา้นอิเมอรโ์รวิคลี (Imerovigli Village) อกีหน่ึงหมู่บา้นบนเกาะซานโตรินี ท่ีสามารถมองเห็น

ภูเขาไฟไดใ้กลก้วา่หมู่บา้นอื่นๆ  

• แวะถ่ายรูป โบสถอ์นาสตาซิส (Church of Anatasis) 

  เดินทางสู่ เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตริน่ี ซึ่งออกเสียงไดอ้ีกอยา่งวา่ ธีรา (Thira) แหล่งรวม

นักท่องเท่ียวท่ีมีทั้งท่ีพกั รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของฝากท่ีมีเอกลกัษณม์ากมาย 
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• ชอ้ปป้ิง ตลาดสินคา้พ้ืนเมือง ท่ีมีสินคา้หลากหลายทั้งของท่ีระลึก ท่ีลว้นน ามาวางจ าหน่ายใหก้บั

นักท่องเท่ียวเป็นถนนทอดยาวริมผา พรอ้มวิวสวยๆ ท่ีสามารถมองเห็นเรือส าราญท่ีจอดอยูก่ลางทะเล

เบ้ืองล่าง  

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บ่าย  ท่องเท่ียวต่อบนเกาะซานโตรินี 

• ขึ้ น Cable Car ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเกาะซานโตรินี Cable Car น้ีเปิดใชง้านในปี ค.ศ. 1982 โดย

เงินบริจาคของ Evangelos Nomikos เพื่อทดแทนการเดินขึ้ นบนัไดและการขี่ล่อ รวมถึงเป็นการกระตุน้

การท่องเท่ียวบนเกาะซานโตรินีอีกดว้ย   

16.00 น.  เดินทางกลบัขึ้ นเรือส าราญ 

18.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ เมืองคูซาดาซี ประเทศตรุเคีย 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

ที่พกั  MSC Musica 

 

 

 

วนัที่หา้ คูซาดาซี (ประเทศตรุเคีย) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

08.00 น.  เรือจอดเทียบท่าท่ี เมืองคูซาดาชี เมืองท่าธรรมชาติท่ีใชม้าตั้งแต่ก่อนคริสตก์าลหลงัจากตกเป็นอาณาจกัร

ออตโตมนั 

เดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองแห่งน้ีมปีระวติัศาสตรม์ายาวนานตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ 

เป็นศูนยก์ลางการคา้ การคมนาคม เพราะอยูใ่กลริ้มทะเล จนกลายเป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจกัร

โรมนั จึงท าใหม้ีเร่ืองราวและโบราณสถานท่ียงัคงสภาพและมีความสมบูรณใ์หท้่องเท่ียวอยูม่ากมาย 

• เขา้ชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็น

อยูจ่นถึงทุกวนัน้ี 

• ชม วิหารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) จกัรพรรดิท่ีย่ิงใหญ่อีกพระองคห์น่ึงของ

โรมนั วิหารแห่งน้ีอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณม์าก ดา้นหน้าสรา้งเป็นเสาโครินเธียน 4 ตน้ คูก่ลางรองรบั

โคง้คร่ึงวงกลมท่ีเรียงอยา่งสวยงาม โคง้ดา้นหลงัมีภาพแกะสลกัเป็นรูปนางเมดูซ่าท่ีมีผมเป็นงู 

• ชม หอสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) อาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดจนเป็นสญัลกัษณข์องเอฟฟิซุส 

เป็นอาคารสองชั้น ดา้นหน้าหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออกเพือ่รบัแสงสวา่งยามเชา้ หอ้งสมุดน้ีสรา้ง

ขึ้ นในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา (Julius Aquila) เพื่ออุทิศใหเ้ป็นอนุสรณแ์ด่พ่อ

ของท่านซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของโรมนัท่ีปกครองแควน้เอเชียไมเนอร์ ดา้นหน้ามีรูปป้ันของเทพี 4 
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องค ์ไดแ้ก่ Sophia (เทพีแห่งปัญญา), Arete (เทพีแห่งความดี), Ennoia (เทพีแห่งความคิด), 

Episteme (เทพีแห่งความรู)้ 

• เขา้ชม โรงละคร (Great Theatre) สิ่งก่อสรา้งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอฟฟิซุส ซึ่งสรา้งโดยการสกดั

ไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ สามารถบรรจุคนไดถึ้ง 25,000 คน คดิเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคน้ัน 

เดิมสรา้งตั้งแต่สมยักรีกโบราณ ต่อมาในสมยัโรมนัมีการปรบัปรุงซ่อมแซมใหย่ิ้งใหญ่มากขึ้ น  

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

ท่องเท่ียวเมืองเอฟฟิซุส (ต่อ) 

• ชม บา้นพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีอาศยัอยูแ่ละ

สิ้ นพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่งปาฏิหาริย ์โดยแม่ชีตาบอด ชาวเยอรมนัชื่อ แอนน์ แคเทอ

รีน เอมเมอริช (Anne Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ไดเ้ขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้น

หนังสืออยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้น

หลงัน้ีจนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดร้บัการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมี

รูปป้ันของพระแม่มารีซึ่งพระสนัตะปาปา โป๊ป เบเนดิกตท่ี์ 16 ไดเ้คยเสด็จเยือนท่ีน่ี บริเวณดา้น

นอกของบา้น มีก๊อกน ้าสามกอ๊กท่ีเชื่อวา่เป็นก๊อกน ้าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเชื่อในเร่ือง

สุขภาพ ความร า่รวย และความรกั ถดัจากก๊อกน ้าเป็น ก าแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อวา่หาก

ตอ้งการใหส้ิ่งท่ีปรารถนาเป็นความจริงใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้น าไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน  

16.00 น.  เดินทางกลบัขึ้ นเรือส าราญ 

18.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ เมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

ที่พกั  MSC Musica 

 

 
 

วนัที่หก พกัผ่อน (AT SEA) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

อิสระพกัผ่อนบนเรือส าราญ สามารถเลือกรวมกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีภายในเรือ ทั้ง ชอ้ปป้ิงรา้นขายสินคา้ปลอด

ภาษีบนเรือ หรือ กิจกรรมตามจุดต่างๆ บนเรือตามประกาศกิจกรรมของทางเรือส าราญ 

Food & Drink: Bar & Lounges ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณ Public area ของเรือ รวมถึงหอ้งอาหารที่หลากหลาย 

Entertainment: Disco, Card Room, หอ้งสมุด, คาสิโน และ Theater ที่จดัการแสดงพิเศษในทุกค า่คืน 
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Fitness: สระว่ายน ้า, สปา และ ฟิตเนส 

  Activities: กิจกรรม การแสดงและเกมสต์า่งๆ ที่จดัทัว่บริเวณของ Public area 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

ที่พกั  MSC Musica 

 

วนัที่เจ็ด ไฮฟา (ประเทศอิสราเอล) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

08.00 น.  เรือจอดเทียบท่าท่ี เมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล  

เดินทางสู่ เมืองเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นเมือง

หลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของอิสราเอลในเดือนธนัวาคม ปี ค.ศ.1949 แต่ในขณะน้ันกรุงเยรูซาเล็มไดถู้ก

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งดา้นตะวนัตกเป็นของอิสราเอล ส่วนฝั่งตะวนัออกและบริเวณเมืองเก่าจะเป็นของ

จอรแ์ดน จนกระทัง่ปี ค.ศ.1967 หลงัจากเกิดสงคราม 6 วนั (The Six Days War) ระหวา่งอิสราเอลและ

จอรแ์ดน  อิสราเอลจึงไดเ้มืองเยรูซาเล็มกลบัมาอยูภ่ายใตก้ารปกครองทั้งหมดเป็นเมืองเดียวกนั 

• ภูเขามะกอก (Mount of Olives) ภูเขาทางตะวนัออกของเยรูซาเลม มีระดบัความสูงท่ี 826 เมตร

เหนือระดบัน ้าทะเล ถูกตั้งชื่อตามเนินตน้มะกอกซึ่งครั้งหน่ึงเคยปกคลุมส่วนหน่ึงของภูเขาในอดีต 

ภูเขาแห่งน้ีมีความส าคญัแก่ชาวยิว ซึ่งเป็นสุสานท่ีฝังศพบรรพบุรุษชนชาติยิวมากวา่ 3000 ปี 

• ชม โบสถแ์ห่งปีเตอรน์อสเตอร ์(Church of Peter Noster) เป็นสถานท่ีพระเยซูทรงสอนใหส้าวก

รูจ้กัค าอธิษฐาน “ขา้แต่พระบิดาแห่งขา้พระองคท์ั้งหลาย” 

• ชม สวนเกทเสมานี (Gatsemane) ซึ่งเป็นภาษาฮีบรูแปลวา่ ตน้มะกอก บริเวณสวนน้ีมตีน้มะกอก

เก่าแก่อยู ่8 ตน้ ท่ีเชื่อกนัวา่เป็นรากเดิมของตน้มะกอกในสมยัพระเยซู ซึ่งมีอายุประมาณ 2000 ปี

และเป็นสถานท่ีท่ีพระเยซูอธิษฐานกบัสาวก ก่อนท่ีจะถูกพวกทหารโรมนัจบัตวัไป 

• ชม ยอดเขาไซออน (Mount Zion) ซึ่งอยูท่างดา้นตะวนัตกของยอดเขาโอลีฟในเยรูซาเลม ซึ่งมชีื่อ

อีกอยา่งหน่ึงวา่ เมืองของเดวิด (City of David)   

• ชม โบสถไ์ก่ขนั (St. Peter in Gallicantu) ซึ่งเป็นภาษาลาติน ในอดีตเป็นบา้นของปุโรหิตคายา

ฟาส ท่ีเป็นหวัหน้าสมณะในยุคของพระเยซูท่ีถูกตดัสินและเป็นสถานท่ีท่ีปีเตอรป์ฏิเสธพระเยซูก่อน

ไก่ขนั 3 ครั้ง (Before the cock crows thrice) 

• ชม สสุานกษัตริยเ์ดวิด (King David’s Tomb) และ หอ้งอาหารม้ือสุดทา้ย (Room of Last 

Supper) ท่ีพระเยซูทรงร่วมรบัประทานอาหารมื้ อสุดทา้ยกบัเหล่าสาวก 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บ่าย  ท่องเท่ียวในเมืองเยรูซาเลม (ต่อ) 

• ชม พิพิธภณัฑอ์ิสราเอล (Israel Museum) สถาบนัทางวฒันธรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอิสราเอล

และติดอนัดบัหน่ึงในพิพิธภณัฑศิ์ลปะและโบราณคดีชั้นน าของโลก พิพธิภณัฑแ์ห่งน้ีก่อตั้งขึ้ นในปี 

ค.ศ.1965 เป็นท่ีเก็บของสะสมของสารานุกรมรวมถึงผลงานตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตรจ์นถึง

ปัจจุบนัในโบราณคดีโบราณคดีวิจิตรศิลป์และศิลปะของชาวยิว มีการสะสมวตัถุโบราณในพระคมัภีร์

ไบเบิล ในช่วงเกือบเจ็ดสิบปีท่ีผ่านมา ดว้ยการสนับสนุนอยา่งดีจากผูอุ้ปถมัภท์ัว่โลก ท าให้

พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีสรา้งคอลเล็กชัน่วตัถุเกือบ 500,000 ชิ้ นซึง่เป็นตวัแทนของวฒันธรรมวตัถุทัว่โลก 

• ชม ฝัง่ตะวนัออกของนครเยลูซาเลม (New Western City of Jerusalem) ผ่านชมสิ่งก่อสรา้งและ

กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมท่ีตั้งอยูใ่นเมือง เช่น อาคารรฐัสภา อาคารรฐับาล  
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16.00 น. เดินทางกลบัเมืองไฮฟา  

18.00 น. เดินทางกลบัขึ้ นเรือส าราญ 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

20.00 น.  เรือเดินทางออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ เมืองลีมาซอล ประเทศไซปรสั 

ที่พกั  MSC Musica 

 

 
 

 

 

 

 

 

วนัที่แปด ลีมาซอล (ประเทศไซปรสั) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

07.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี เมืองลีมาซอล ประเทศไซปรสั 

ท่องเท่ียวใน เมืองลีมาซอล 

• เขา้ชม ปราสาทลีมาซอล เป็นอีกหน่ึงท่ีท่ีมีประวติัศาสตรม์ายาวนาน สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 14 ใน

ศิลปะแบบไบแซนไทน์ ภายในปราสาทจดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑ ์Limassol Medieval มีคอลเลกชนัชุด

เกราะอาวุธต่างๆ ท่ีน่าสนใจมากมาย ปราสาทแห่งน้ีเคยเป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวา่ง

กษัตริย ์Richard แห่งราชวงศ์องักฤษ กบัเจา้หญิง Berengaria แห่งเมือง Navarre ในปี 1191 ซึ่งการ

อภิเษกครั้งน้ีท าใหเ้จา้หญิง Berengaria ไดร้บัต าแหน่งเป็นราชินีแห่งราชวงศอ์งักฤษอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เขา้ชม Kolossi Castle ท่ีถูกสรา้งในศตวรรษท่ี 13 ปราสาทแห่งน้ีเป็นป้อมปราการส าคญัในช่วงยุค

กลาง ภายในมีภาพวาดพระเยซูศิลปะแบบเฟสโกท่ีสวยงาม 
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• เขา้ชม เมืองโบราณคูริออน (Kourion Ancient Site) ซึ่งเป็นอีกหน่ึงเมืองโบราณท่ีมีชื่อเสยีงของไซปรสั 

เขา้ชม โรงละครโรมนั Greco Roman Theatre ท่ีสรา้งขึ้ นสมยัศตวรรษท่ี 2 ซึ่งสามารถจุคนไดก้วา่ 

3,500 คน พรอ้มฉากหลงัท่ีสวยงามของทะเลเมดิเตอเรเนียน และ บา้นอูโทลิออส (Eustolios House) 

วิลล่าส่วนตวัสไตลโ์รมนั ก่อนท่ีจะถูกปรบัเปล่ียนเป็นอาคารสาธารณะท่ีเป็นทั้ง หอ้งอาบน ้า หอ้งครวั

และสถานท่ีอาศยัในสมยัก่อน ชมความงามของพื้ นโมเสคท่ีประดบัตกแต่งอยา่งสวยงามและอนุรกัษ์ไว ้

อยา่งดี 

12.00 น. เดินทางกลบัขึ้ นเรือส าราญ 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

14.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ เมืองมิโคนอส ประเทศกรีซ 

อิสระพกัผ่อนบนเรือส าราญ สามารถเลือกรวมกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีภายในเรือ ทั้ง ชอ้ปป้ิงรา้นขายสินคา้ปลอด

ภาษีบนเรือ หรือ กิจกรรมตามจุดต่างๆ บนเรือตามประกาศกิจกรรมของทางเรือส าราญ 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

ที่พกั  MSC Musica 

 

   
 

วนัที่เกา้ มิโคนอส (ประเทศกรีซ) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

อิสระพกัผ่อนบนเรือส าราญ สามารถเลือกรวมกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีภายในเรือ ทั้ง ชอ้ปป้ิงรา้นขายสินคา้ปลอด

ภาษีบนเรือ หรือ กิจกรรมตามจุดต่างๆ บนเรือตามประกาศกิจกรรมของทางเรือส าราญ 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารในเรือส าราญ 

16.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี เกาะมิโคนอส ประเทศกรีซ เกาะสวรรคแ์ห่งนักท่องราตรี เป็นหน่ึงในหมู่เกาะไซคลาติส

ท่ีสวยงาม 

• ชม มิโคนอส ทาวน ์(Mykonos Town) หรืออีกชื่อหน่ึงวา่ โฮรา (Chora) ท่ีมีความงดงามประกอบดว้ย

บา้นเรือนสีขาวทุกหลงัตดักบัโบสถ ์และทอ้งฟ้าระเบียงดอกไมท่ี้รายรอบดว้ยกลุ่มเรือหลากสีสนั เป็นวิว

ทิวทศัน์ท่ีสวยงามและมีเอกลกัษณท่ี์ไม่ควรพลาด 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

• ชม Small Venice”(Mikri Venetia) จดุท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดริมทะเลเอเจี้ ยนท่ีมีบรรยากาสคลา้ยคลึง

กบัเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พรอ้มวิวกงัหนัลมกลางทะเลท่ีเรียกวา่ Kato Myloi ท่ีตั้งเรียงรายอยูริ่ม

ชายฝั่ง ถือวา่เป็นสญัลกัษณข์องท่ีน้ีเลยก็วา่ได ้

21.00 น. เดินทางกลบัข้ึนเรือส าราญ 

ที่พกั  MSC Musica 
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หมายเหต:ุ      

ก่อนเรือกลบัเทียบท่าใน เชา้วนัถดัไป ท่านจะตอ้งด าเนินการเตรียมตวัเพื่อเช็คเอาทอ์อกจากเรือดงัน้ี 

1. จดักระเป๋า Overnight bag ส าหรบัเสื้ อผา้และของใชส้่วนตวัจ าเป็นท่ีตอ้งใชใ้นช่วงกลางคนืและเชา้วนัถดัไป  

2. จดักระเป๋าใบใหญ่และวางไวห้น้าหอ้ง พรอ้มผูกป้ายกระเป๋าสีต่างๆ ตามท่ีเรือก าหนด เจา้หน้าท่ีของเรือจะมาเก็บ

กระเป๋าใบใหญ่ไปในช่วงกลางดึก (ป้ายกระเป๋าสีต่างๆ น้ีจะเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋าลงจากเรือ) 

3. ช าระค่าใชจ้่ายต่างๆ ซึ่งรายละเอียดค่าใชจ้่ายจะส่งใหต้รวจเช็คความถูกตอ้งก่อน (ชารจ์ผ่านบตัรเครดิตท่ีลงทะเบียน

ไวต้อนเช็คอินในวนัแรกของการขึ้ นเรือโดยอตัโนมติั) 
 

 

วนัที่สิบ มิโคนอส (ประเทศกรีซ) – เมืองพิราอุส (ประเทศกรีซ) – เอเธนส ์- อิสตนับูล 
 

02.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ เมืองพิราอสุ ประเทศกรีซ 

08.00 น. เรือจอดเทียบท่าท่ี เมืองพิราอุส  

เช็คเอาทอ์อกจากเรือส าราญ พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระ 

• ชอ้ปป้ิง McArthurGlen Designer Outlet Athens แหล่งชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมมากกวา่ 100 รา้นคา้ให้

เลือกซื้ อ เช่น Polo Ralph Lauren, Adidas, Tommy Hilfiger, Benetton, BOSS, Nike, Lacoste, Guess 

ฯลฯ 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บ่าย  เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเอเลฟเทริออส เวนิเซลอส เพื่อเช็คอิน และเดินทางกลบั 

15.40 น. บินสู่ สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK 1850 

17.10 น. ถึง สนามบินอิสตนับูล 

ค า่  รบัประทานอาหารภายในสนามบิน (รบัเงินคืน 20 เหรียญสหรฐั)      

 
 

วนัที่สิบเอ็ด อิสตนับูล - กรุงเทพฯ 
 

01.45 น.  บินสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน TK 068 

15.25 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

--------- BON VOYAGE ---------- 
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อตัราค่าบริการ 

รายละเอียดและคา่บริการ (บาท) 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (หอ้ง Interior) 

เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
ท่านละ 129,900 บาท 

พกัหอ้งเด่ียว + หอ้ง Interior เพิ่มท่านละ 20,000 บาท 

พกัหอ้งคู่ Upgrade พกัหอ้ง Balcony เพิ่มท่านละ 18,000 บาท 

พกัหอ้งเด่ียว + Upgrade พกัหอ้ง Balcony เพิ่มท่านละ 56,000 บาท 

ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และ หวัหน้าทวัร ์ 
เพิ่มท่านละ 

2,500 บาท 

เรียกเก็บในใบแจง้ค่าใชจ้่ายส่วนที่เหลือ 

ค่าวีซ่าเชงเกน้และวีซ่าอิสราเอล (คิวธรรมดา) เพิ่มท่านละ 5,500 บาท 

Join Land (ไม่ตอ้งการตัว๋เคร่ืองบิน) 

(BKK-IST-ATH // ATH-IST-BKK) 
หกัท่านละ 25,000 บาท 

อพัเกรดตัว๋เคร่ืองบิน Business Class  

(BKK-IST-ATH // ATH-IST-BKK)  
เพิ่มท่านละ 

เร่ิมตน้ 120,000 บาท+ 

สามารถยืนยนัราคาที่แน่นอนไดเ้มื่อท าการจองและที่นัง่ Confirm แลว้เท่าน้ัน 

ภาษีน ้ามนัจากสายการบิน 

ค านวณ ณ วนัท่ี 26 ต.ค. 2565 
 

อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมตามประกาศของสายการบิน 

ณ วนัท่ีออกตัว๋เครื่องบิน 
 

!!! ขอ้ควรทราบก่อนท าการจอง:  

1. ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัโปรแกรมการเดินทางใหเ้หมาะสม หากมีการเปล่ียนแปลงท่าเทียบเรือ รวมถึงการ

เปล่ียนแปลงเวลาเทียบท่า/ออกเดินทางของเรือ 

2. ส าหรบัผูเ้ดินทาง 3-4 ท่านท่ีตอ้งการพกัในหอ้งเดียวกนั จะตอ้งแจง้ ณ วนัท่ีท าการจองและไม่สามารถเปล่ียนแปลง

ไดใ้นภายหลงัได ้หรือ เปล่ียนแปลงไดแ้บบมีเงื่อนไข ทั้งน้ีขึ้ นกบัหอ้งวา่งและการพิจารณาของทางเรือผูใ้หบ้ริการ  

3. เน่ืองจากการจองหอ้งพกัเป็นแบบกรุ๊ป การจดัหอ้งพกัเป็นสิทธ์ิของเรือผูใ้หบ้ริการตามประเภทของหอ้งพกัท่ีท าการ

จอง Special Request ต่างๆ เช่น หอ้งติดกนั/ชั้นเดียวกนั หรือต าแหน่งของหอ้งพกัท่ีตอ้งการ จึงไม่สามารถการนัตี

ตามท่ีตอ้งการได ้ 
 

ค่าบริการน้ีรวม: 

• ตัว๋เคร่ืองบินชั้น Economy Class เสน้ทาง BKK-IST-ATH // ATH-IST-BKK โดยสายการบิน TK พรอ้มน ้าหนัก

กระเป๋าท่ีสายการบินก าหนด 

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด – ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กก. 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand Carry) - น ้าหนักไม่เกิน 7 กก. 

ตามขนาดท่ีสายการบินก าหนด 

• ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

• ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท 

และ ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 7 วนั วงเงิน 

70,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 

• ค่าท่ีพกั (แบบหอ้งพกัคู)่ ในเมืองเอเธนส ์

• ค่าท่ีพกั, อาหาร, Port fee และ Service fee ตามแพคเกจของเรือผูใ้หบ้ริการ 

• ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือ รถรบั-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 

• หวัหน้าทวัร ์(คนไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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ค่าบริการน้ีไมร่วม: 

• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการวีซ่าเชงเกน้และวีซ่าอิสราเอล (ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม) 

• ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัร ์

• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ ค่าอินเตอรเ์น็ต/WIFI, เครื่องด่ืมมินิบาร,์ ค่าน ้าหนักกระเป๋าท่ีเกิน

จากท่ีสายการบินก าหนด และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรบัเงิน จะตอ้งช าระภาษีมูลค่าเพิ่มและ

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายเพิ่มเติม) 
 

การช าระเงิน 

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่ 40,000 บาท/ท่าน (ภายใน 1 วนั หลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน) 

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

การยกเลิกการเดินทาง 

120-91 วนั ก่อนการเดินทาง … หกัค่าใชจ้่าย 25% ของคา่มดัจ า    

90-61 วนั ก่อนการเดินทาง … หกัค่าใชจ้่าย 50% ของค่ามดัจ า    

60-31 วนั ก่อนการเดินทาง … หกัค่าใชจ้่าย 50% ของค่าทวัร ์

30-0 วนั ก่อนการเดินทาง ... หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
 

หมายเหต:ุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้า 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอื่นเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรกหรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั เช่น การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบิน/เปล่ียนแปลงตารางบินโดยสายการบิน การล่าชา้ของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภยั

ธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบติัเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหม้าก

ท่ีสุด 

• เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืน 

ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการท่ีทางทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ไดท้ าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อน

เดินทาง 

• หากถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หลบหนีเขา้เมือง รวมถึงสาเหตุอื่นๆ 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นและไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระมาแลว้ 

• การเดินทางจะตอ้งใช ้“หนังสอืเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู” เท่าน้ัน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออก

นอกประเทศใดประเทศหน่ึงจากการใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบค่าเสียหายรวมถึงค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ น และไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระมาแลว้ 

• หากท่านยกเลิกการจองทวัร ์หลงัจากย่ืนวีซ่ารวมถึงไดร้บัอนุมติัวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่ม

พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

• การพิจารณาวีซ่าข้ึนกบัดุลยพินิจของสถานฑูต ในกรณีท่ีวีซา่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมวี

ซ่าได ้ 
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กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง (Land Only) 

ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเองและตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือ

ยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
 

ตัว๋เครื่องบิน 

• กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

• การเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั จะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และขึ้ นกบัขอ้ก าหนดและการพิจารณาของสายการบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

• ในกรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากท่ีบริษัทฯ ไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

• ผูเ้ดินทางท่ีตอ้งซื้ อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ จะตอ้งแจง้ฝ่ายขายเพื่อยืนยนัการ

เดินทางของโปรแกรมท่ีท าการจองรวมถึงเช็คเท่ียวบินท่ีเดินทางไป/กลบั หากซื้ อตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการ

ยืนยนัจากฝ่ายขาย บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศน้ันๆ 
 

โรงแรมและหอ้งพกั 

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีท่ีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จะ

ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม แต่ละประเทศ ซึ่งอาจไม่สามารถจดัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง

ตามท่ีตอ้งการได ้

• โรงแรมหลายแห่งในยุโรป ไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

• ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) ท าใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนท่ีพกัเป็นเมืองใกลเ้คียงตามความเหมาะสม 
 

กระเป๋าถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 

• กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเครื่องบินโดยเด็ดขาด เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทุก

ขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เพื่อโหลดใตท้อ้งเครื่อง 

• ของเหลวต่างๆ เช่น น ้าด่ืม ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์เป็นตน้ อนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น 

ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. ใส่รวมกนัในถุงใสพรอ้มแสดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการ

องคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

• หากซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 

• น ้าหนักสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบินจะขึ้ นกบัแต่ละสายการบิน การเรียกเก็บค่าระวาง

น ้าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบิน หากน ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

• กระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้ นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนักตามท่ีสายการบินก าหนด และขนาดไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรบัหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรบัหน่วยวดั “เซนติเมตร” 

(Centimeter) หากกระเป๋ามีน ้าหนักหรือขนาดเกินจากท่ีสายการบินก าหนด อาจถูกปฏิเสธใหถื้อข้ึนเคร่ืองและตอ้ง

โหลดใตท้อ้งเครื่องแทน 
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• ในบางรายการทวัรท่ี์ตอ้งเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหน้้อยกวา่

เท่ียวบินระหวา่งประเทศ ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนเกิน 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

• ไม่ควรใส่ของมีค่าทุกชนิดในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่อง หากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรบัผิดชอบชดใช้

ตามกฎของ IATA เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่

เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชัน้ธุรกิจ (Business) 

• กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) และกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ สูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร)์ 

ประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษัทจดัท าใหไ้ม่ครอบคลุมในกรณีน้ี และ บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้ น 
 

** การส ารองที่นัง่และช าระมดัจ  าการเดินทางเป็นการยอมรบัเงื่อนไขที่ บริษัทฯ แจง้ไวแ้ลว้ขา้งตน้ ** 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้และอิสราเอล 

ใชเ้วลาประมาณ 21-30 วนัท าการ (ทั้ง 2 ประเทศ)  

ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัจ านวนผูข้อวีซ่าในช่วงเวลาน้ันๆ 

หลกัฐานส่วนตวั : 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุใชง้านไดม้ากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และมีหน้าวา่งอยา่งนอ้ย 2 แผ่น  

2. หนังสือเดินทางเล่มเก่าทั้งหมดท่ีมี (เพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า ตามท่ีสถานทูตก าหนด) 

3. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จ านวน 2 รูป  

รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รูป 

- พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเท่าน้ัน  

- หา้มสวมแวน่สายตา  

- รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  

- ขนาดใบหน้า 70% ของรูป 

4. ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน 2 ชุด  

5. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) จ านวน 2 ชุด 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) จ านวน 2 ชุด 

7. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง ถา้หยา่และมีการใชค้ าน าหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) จ านวน 2 ชุด 

8. สูติบตัร (กรณีเด็กต า่กวา่ 20 ปีบริบูรณต์อ้งแนบสูติบตัรมา) จ านวน 1 ชุด  

9. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม พอ่และแม่) ตอ้งย่ืนเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั  

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่าน้ันและให้

ระบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่าน้ันและให้

ระบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
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-  
 

หลกัฐานการท างาน 2 ชุด : 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายชื่อผูป้ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มชีื่อผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง และเงินเดือน 

แบบภาษาองักฤษ (ใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN โดยไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสือรบัรองจากหน่วยงาน แบบภาษาองักฤษ (ใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN 

โดยไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีเกษียณอายุราชการ : ใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ  

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา : ใชห้นังสือรบัรองจากสถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) น้ันวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ี

ศึกษา 
  

หลกัฐานการเงิน 2 ชุด: 

1. หลกัฐานการเงินของตวัผูเ้ดินทางเอง 

- หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (Bank Guarantee) ของบญัชีออมทรพัย ์(Saving Account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชื่อเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายุไม่เกิน 15 วนันับจากวนัท่ีจะย่ืนวีซ่า 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (บญัชีเดียวกบั Bank Guarantee) มียอดเงินไม่ต า่กวา่ 100,000 บาท และ

ยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรบัสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนย่ืนวีซ่า) 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เชน่จากเดือน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดือน 3 (ไม่มีเดือน 2) ท่านตอ้งขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 
 

2. รบัรองการเงินใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ออกโดยธนาคาร ตอ้งระบุชื่อเจา้ของบญัชี รบัรองค่าใชจ้่ายใหใ้คร 

(ตอ้งระบุชื่อผูถู้กรบัรองในจดหมายดว้ย) 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (บญัชีเดียวกบั Bank Guarantee) มียอดเงินไม่ต า่กวา่ 100,000 บาท/การ

รบัรอง 1 คน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรบัสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนย่ืนวีซ่า) 

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์า่เป็นคนใน

ครอบครวัเดียวกนั 
 

3. กรณีนายจา้งรบัรองค่าใชจ้่ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองค่าใชจ้่าย (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

- หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (Bank Guarantee) ของบญัชีออมทรพัย ์(Saving Account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชื่อเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายุไม่เกิน 15 วนันับจากวนัท่ีจะย่ืนวีซ่า 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (บญัชีเดียวกบั Bank Guarantee) มียอดเงินไม่ต า่กวา่ 100,000 บาทต่อการ

รบัรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรบัสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนย่ืนวีซ่า) 

 

** สถานทูต ไม่อนุญาต ใหดึ้งเล่มพาสปอรต์ระหว่างการพิจารณาหากยื่นเขา้สถานทูตแลว้  

ดงันั้นถา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจง้ บริษัทฯ ล่วงหนา้ตั้งแตท่ าการจอง 

พรอ้มแนบตัว๋เครื่องบินเป็นขอ้มูล เพ่ือด าเนินการยื่นวีซา่ล่วงหนา้ ** 

*** สถานฑูตอาจมีการเรียกเอกสารเพ่ิมเติมหรือนัดสมัภาษณเ์พ่ิมเติม 

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