
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เทสซาโลนิกี ่– คาลมับากา - แมทธีโอร่า(มหาวหิารบนยอดเขา) – คาลมับากา - อเิทีย – เดลฟ่ี 
เข้าชมวหิารอะพอลโล่ - อะราโชวา – คอร์รินท์ – เอเธนส์ – เกาะมิโครนอส 

เรือเฟอร์ร่ี – เกาะซานโตรินี่ – เอยี - นั่งกระเช้าสู่จุดชมววิ – ฟิร่า - อะโครโปลิส 
*** พกัมิโครนอส – พกัซานโตรินี่ *** 

ก าหนดการเดนิทาง 
10-19 เม.ย.//11-20 เม.ย.//29 เม.ย.-08 พ.ค.//13-22 พ.ค.//22-31 พ.ค.//29 พ.ค.-07 ม.ิย.//19-28 ม.ิย.  



 

 

24 ก.ค.-02 ส.ค.//07-16 ส.ค.//18-27 ก.ย.//09-18 ต.ค.//16-25 ต.ค. 2563 
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1  กรุงเทพฯ – โดฮา 
23.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8 โดยมีเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

วนัที่2  โดฮา – เทสซาโลนิกี ่– ชมเมือง – คาลมับากา 
02.35 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR 837  
05.45 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
07.10 น.  ออกเดินทางสู่ เทซาโลนิกี่ โดยเที่ยวบินที่ QR203 
13.00 น.  เดินทางถึง เทสซาโลนิกี่ (Thessaloniki) น าท่านชมเมืองเทสซาโลนีกี Thessaloniki หรือ เทสซาโลนีกา เป็น

เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศกรีซ เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคเซนทรัลมาซิโดเนีย  และเทรซ มี
ประชากร 322,240 เทสซาโลนีกีเป็นเมืองส าคญัอนัดบั 2 
ของกรีซในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าและ
การเมือง และมีเส้นศูนยก์ลางการเดินทางไปสู่ยุโรป
ตะวนัออกเฉียงใต ้ เป็นเมืองท่าทางทะเลที่มีความส าคญั
ต่อกรีซและยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้ ปัจจุบนัเมืองมีการ
จดัเทศกาล งานดา้นวฒันธรรม หลายคร้ังต่อปี เช่นงาน
การค้าระหว่างประเทศเทสซาโลนี และงานเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติเทสซาโลนี ในปี ค.ศ. 2014 ไดรั้บเลือกเป็นเมืองหลวงเยาวชนแห่งยโุรป น าท่านชมเมือง
เก่าโรมนั ฟอร่ัมที่มีอายยุอ้นหลงัไปในศตวรรษที่ 2 ซ่ึงเก่าแก่กวา่ 1,800 ปี ที่ประกอบไปดว้ยอาคารบา้นเรือน
ชาวโรมนั โรงละครโอเดียนที่ยิง่ใหญ่และยงัคงความสวยงามไวไ้ดอ้ยา่งยอดเยีย่ม อาคารส่วนใหญ่ถูกสร้าง
ขึ้นในสมยัจกัรพรรดิกาเลริอุส แม็กซิมิอานสั เพือ่เชิญชูชยัชนะของอณาจกัรโรมนัที่สามารถขยายขอบเขตไป
ยงัดินแดนตะวนัออก จากนั้นน าท่านชมหอคอยขาว (White Tower) สถาปัตยกรรมสไตลอ์อตโตมนั เติร์ก ซ่ึง
เคยปกครองประเทศกรีซ ถึงสามร้อยกวา่ปี มีทั้งฮามมั (โรงอาบน ้ าแบบเติร์ก) หรือที่เรียกกนัว่า เตอร์กีส บาธ 
และตลาดในร่มแบบชาวเติร์ก จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองคาลมับากา 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Amalia Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่3  คาลมับากา – แมทธีโอร่า(มหาวหิารบนยอดเขา) – คาลมับากา 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 

 น าท่านออกเดินทางสู่บริเวณที่หมู่บ้านแมทธีโอร่า เมืองมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE) ที่มี
กล่ินไอผสมผสานระหวา่งไบแซนไทน์และโรมนั จนไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988 น า
ท่านชม “Rocks In The Air” หรือโขดหินแห่งนภากาศ ซ่ึงถือว่าเป็นเขตมหัศจรรยแ์ห่งหน่ึงของโลกดว้ย
ภูมิทศัน์ที่แปลกตาคล้ายแท่งหินที่เกิดจากการโผล่ทะลุขึ้นมาของภูเขาหินทราย อายกุว่า 30ลา้นปีจน มีผู ้
ศรัทธาที่แสวงหาความปลีกวิเวกได้ไต่ผาขึ้นมาเพื่อสร้างวิหารและส านักสงฆ์เพื่อปฎิบติัธรรม โดย ส านัก
สงฆแ์ห่งแรก สร้างโดยบาทหลวง Athanasios ตั้งแต่ปี 1,336 บนความสูงถึง 534 เมตรหลงัจากนั้นไดมี้การ
ก่อสร้างส านักสงฆ์ ต่างๆ ตามกันมาถึง 24 แห่งแต่ปัจจุบนัเหลือเพียง 13 แห่งและมีเพียง 6 แห่งที่เปิดให้
นักท่องเที่ยวเขา้ชมได ้ มีวิหาร Holy Monastery of Great Meteoron, Holy Monastery of Rousanou, Holy 
Monastery of St. Nicholas Anapausas, The Monastery of the Holy Trinity และ Monaster of Varlaam 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
บ่าย ไกด์ท้องถิ่นจะน าท่านเข้าชมภายใน วิหาร Holy Monastery of Great Meteoron(ต้องเดินขึน้บันไดประมาณ 

150 ขั้น)  เป็นวิหารที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด ในบริเวณ Meteora ตวัวิหารเร่ิมสร้างโดยนักบุญอธานาซิออส 
(Saint Athanasios) ในปี ค.ศ.1350 ตวัวหิารตั้งอยูบ่นยอดเขาเสมือนแขวนอยูใ่นอากาศ(Meteoro= suspended 
in the air) ภายในวิหารมีงานศิลปะมากมาย ทั้งภาพปูนเปียก(Fresco) และรูปเคารพ(Icon) ที่ท  าจากไม ้วิว
ทิวทศัน์จากดา้นบนวิหารสวยงาม สุดแสนประทบัใจและวิหาร Monaster of Varlaam(รถทวัร์สามารถจอด
ส่งไดบ้ริเวณหน้าวิหาร) ซ่ึงเป็นโบสถ์ส าคญั สร้างขึ้นในค.ศ.1517 มีภาพวาดจิตรกรรมฝาพนังโดย Franco 
Catellano ที่น้ียงัคงอนุรักษก์ารขนของโดยกระเชา้ที่มีสามารถรอกชกัขา้มเขาทั้ง 2 ฝ่ังอนัเป็นส่ิงก่อสร้างที่
ยงัคง เป็นปริศนาและน่าทึ่งในความสามารถของคนโบราณถ่ายรูปกบัวิหารที่ตั้งสง่าอยบูนยอดเขาอนัเป็น
ภาพที่จะประทบัใจตราบนานเท่านาน *** หมายเหตุ สถานที่เขา้ชมอาจมีการเปล่ียนแปลง หากมีพิธีกรรม
ทางศาสนา ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองแมทธีโอร่า แห่ง แควน้คาลมับากา ซ่ึงตวัเมืองตั้งอยูบ่นที่
ราบสู่เธสซาลี ที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศ น าท่านเดินเขา้สู่เมืองเก่าเก็บภาพความสวยงาม 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Amalia Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่4  คาลมับากา – อเิทีย – เดลฟ่ี – เข้าชมวหิารอะพอลโล่ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านอิเทีย (ITEA) เมืองเล็ก 
ๆ ที่ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของเขตโฟซิส (PHOCIS) ของ
ประเทศกรีซ อิเทียเป็นเมืองที่จดัได้ว่าค่อนขา้งใหม่ 
คือค้นพบในปี  ค  .ศ .  1830 แ ต่กลายเป็นเมืองที่
ค่อนขา้งมีช่ือเสียงในเวลาต่อมาเน่ืองจากตั้งอยูไ่ม่ไกล
จากเมืองเดลฟี และยงัเป็นเมืองที่มีท่าเรือที่คึกคกัอีก
ประการหน่ึงอยูติ่ดริมอ่าวโครินเธียน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซ่ึงถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและดนตรี 

ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส วิหารน้ีเป็นหน่ึงในตวัแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อ เทพเจา้ในอดีต 
วหิารแห่งน้ีคือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสง
สวา่งผูใ้หค้  าพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อนัมีผลต่อจิตใจของ
ชาวก รีกทุกผู ้ทุ กนาม  ชมโรงละครแห่ง เดล ฟี  ซ่ึ ง
เปรียบเสมือนศูนยร์วมของชาวกรีกโบราณ ชมสเตเดียม
แห่งเดลฟี (The Stadium) ที่คงสภาพไวส้มบูรณ์ที่สุดใน
กรีก ชมพิพิธภณัฑเ์ดลฟี (Delphi Museum) ที่รวบรวม
ส่ิงของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ  รูปป้ัน นักแข่งม้า 
Charioteer ซ่ึงเป็นรูปป้ันของนกัขบัรถมา้ศึกที่ขึ้นช่ือลือชาในการแข่งขนักีฬาโอลิมเปียดแบบโบราณ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Hotel Delphi Amalia Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่5  เดลฟ่ี – อะราโชวา – คอร์รินท์ – เอเธนส์ – ชมเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอะราโชวา (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล

ประมาณ 940 เมตร บา้นเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บน
เนินเขาพาร์นัสซอส (MOUNT PARNASSOS) เป็น
เมืองที่มีช่ือเสียงเร่ืองส่ิงทอ พรม และยงัเป็นเมืองที่
เป็นศูนยก์ลางกีฬาสกีที่มีช่ือเสียง เดินเล่นชมเมือง 
ถ่ายรูป หรือเลือกซ้ือสินค้าพื้นเมืองของฝากตาม
อธัยาศยั น าท่านดินทางต่อสู่คอรินท(์Corinth) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บ่าย น าท่านชมคอคอดคอรินท์ (Isthmus of Corinth) เป็นผนืดินแคบ ๆ ซ่ึงเช่ือมระหว่างเพโลพอนนีสและส่วน
ที่เหลือของกรีซแผน่ดินใหญ่ ใกลก้บัเมืองคอรินท ์มีอาณาเขตติดต่อกบัอ่าวคอรินทท์างตะวนัตก และอ่าวซา
โรนิกทางตะวนัออกนับตั้งแต่ ค.ศ. 1893 คลองคอ
รินทไ์ดต้ดัผ่านคอคอดกวา้ง 6.3 กิโลเมตร ซ่ึงท าให้
เพโลพอนนีสกลายสภาพเป็นเกาะปัจจุบนั สะพาน
ถนนสองแห่ง สะพานทางรถไฟสองแห่ง และ
สะพานที่สามารถแช่น ้ าไดอี้กสองแห่งที่ปลายสุดทาง
สองด้านของคลองซ่ึงเช่ือมต่อกับคอคอดฝ่ังที่เป็น
กรีซแผน่ดินใหญ่กบัฝ่ังเพโลพอนนีส ซ่ึงคลองน้ีช่วย
ยน่ระยะการเดินเรือไดอ้ยา่งมาก ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเอเธนส์ น าท่านน่ังรถชมเมือง ผ่าน
ชม รัฐสภา ซ่ึงจะมีทหารใส่ชุดแบบพื้นเมืองเฝ้าอยู่และจะมีการเปลี่ยนเวรยามทุกๆ ช่ัวโมง, พระราชวงัหลวง
ที่ปัจจุบนัเป็นที่พ  านักของประธานาธิบดี, โรงละครแห่งชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนามหินอ่อนรูป
เกือกมา้ที่สร้างโดยจกัรพรรดิเฮรอด อตัติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 เพื่อใชเ้ป็นที่จดัการ
แข่งขนักีฬาโอลิมปิกสมยัใหม่ อิสระทุกท่านในย่านพ
ลักก้า ย่านช้อปป้ิงเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส 
อิ ส ร ะ ให้ ท่ า น  เ ที่ ย วซอ ก แซก ในแห ล่ ง ร วม
นักท่องเที่ยวทัว่ทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอก
ซอยเต็มไปด้วยร้านค้า  บา ร์  ภัตตาคาร คึกคัก
พลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทั้งกลางวนัและยามค ่าคืน เชิญ
ท่านช้อปป้ิงของฝาก ของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่
เก่ียวกบัเทพเจา้ของกรีก หรือจะเป็นสินคา้พวกจิวเวลร่ี และรวมถึง ของเก่าส าหรับนักสะสมก็หาไดท้ี่น่ีใน
ราคายอ่มเยา อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  NOVOTEL ATHENS HOTEL / หรือระดับเทียบเท่า*** กรุณาแยกกระเป๋าเล็กเพื่อน า
เส้ือผา้ไปใชใ้นเกาะสองคืน *** 

วนัที่6  เอเธนส์ – เกาะมิโครนอส 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
07.30 น. ออกเดินทางสู่เกาะมิโครนอส โดยเรือเฟอร์ร่ี Ferry Speed Boat 
11.00 น.  เดินทางถึง เกาะไมโครนอส (Mykonos) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บ่าย น าท่านออกเดินทางชม “Little Venice” จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริมทะเลอีเจ้ียน ซ่ึงมีบรรยากาศคลา้ยคลึง
กบันครเวนิส อิตาลี มหศัจรรยก์บั “Wind Mills” หรือกงัหนักลางทะเล ที่เรียกกนัว่า “Kato Myloi” ในอดีตที่
มีมากวา่ 20 อนัปัจจุบนัเหลือเพียง 7 อนัเท่านั้น ชม
ยา่น “Chora” หรือยา่น Old Town ที่มีความงดงาม
ประกอบดว้ยบา้นเรือนสีขาวทุกหลัง ตดักับโบสถ์
และทอ้งฟ้าระเบียงดอกไม้ที่รายรอบดว้ยกลุ่มเรือ
หลากสีสันอัน เป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก 
อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง หรือพกัผ่อนแบบกรีก จิบ
กาแฟรสเขม้คู่กบัวฟัเฟิลหรือไอศกรีม Home Made 
ของแทท้ี่แสนอร่อยริมทะเล ชมบา้นเรือนยามเปิดไฟแสงสีสวยงาม หลงัพระอาทิตยล์บัโคง้อ่าว 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  San Antonio Summerland Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที่7  มิโครนอส – เรือเฟอร์ร่ี – เกาะซานโตรินี่ – เอยี – ชมเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
10.00 น. เรือออกเดินทางสู่ เกาะซานโตริน่ี โดยเรือ Ferry Speed Boat  
11.50 น.  เรือเทียบท่าที่ เกาะซานโตริน่ี (Santorini Island) เกาะในฝันของหลายคนที่ผูค้นทัว่โลก ต่าง ใฝ่ฝันจะไดม้า

เยอืนสักคร้ังหน่ึง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกยอ่งให้เป็น “ราชินีแห่งเมดิ
เตอร์เรเนียน” ถือเป็นหวัใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมหมู่บ้าน Pyrgod ซ่ึงตั้งอยูห่่างจากฟิร่าไปทางตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บา้น

ชาวประมงที่มีช่ือเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตวัหมู่บา้นตั้งอยูบ่นเชิงหน้าผา พร้อมวิวทิวทศัน์เบื้อง
ล่างอัน ท่านจะเห็นวิวความสวยงามของหาด
เพอร์ริสซา (Perrissa Beach) หรือหาดทรายด า 
(Black Beach) ที่ชายหาดเป็น ทรายสีด าสนิทจาก
เถา้ลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายคร้ังใน
อดีต นอกจากน้ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทีศนีย
ภาพของหาดทรายสีด าตดัน ้ าทะเลสีฟ้าที่เรียกว่า 
(Kamari Beach) ที่พบได้ที่ น่ีแห่งเดียว และ
ร้านคา้ 2 ขา้งทางตามตรอกในหมู่บา้นดูน่ารักสบายตา เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม หมู่บา้นเอีย (Oia 
Village) ที่ไดช่ื้อวา่สวยที่สุดของเกาะน้ี เป็นศูนยก์ลางการคา้ที่เก่าแก่ ภายในหมู่บา้นเป็นตรอกซอกซอยเล็ก 



 

 

ๆ ที่สามารถเดินชมววิหรือเลือกซ้ือสินคา้งานฝีมือมากมาย ชมพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าที่สวยงามที่สุดบนเกาะ 
ดว้ยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทบัใจ อนัเป็นไฮไลทข์องเกาะที่พลาดไม่ได ้

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที:  El Greco Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่8 ซานโตรินี่ – นั่งกระเช้าสู่จุดชมววิ – ฟิร่า – เอเธนส์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางขึน้สู่หน้าผาโดย CABLE CAR สู่ เมืองฟิรา (FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะซานโตริน่ี 

ศูนย์กลางความทันสมัยของเกาะ ซ่ึงสร้างขึ้ นใหม่ใน
ศตวรรษที่ 19 แทนศูนยก์ลางเก่าที่โดนแผ่นดินไหวท าลาย 
มีความสวยงามของบา้นที่เป็นสีขาวและฟ้าน ้ าทะเล น า
ท่านชมเมืองฟิรา กับ สถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ลาน
ระเบียง และสีสนัของอาคารบา้นเรือน ถนนเล็กๆที่เต็มไป
ดว้ยร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ ตั้งตระหง่านเรียงรายไปตาม
ผาสูง ชมความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาว และฟ้าน ้ า
ทะเล ชมยา่นการคา้ของเมืองฟิราให้ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งแทจ้ริงกบับรรยากาศของเกาะสวรรคแ์ห่งน้ี เลือก
ซ้ือสินคา้พื้นเมืองและของที่ระลึกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิกในเรือเฟอร์ร่ี(กล่อง) 
12:25 ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดยเรือเฟอร์ร่ี Ferry Speed Boat ชมวิวที่สวยงามของทะเลอีเจียนระหว่าง

เส้นทางท่านจะประทับใจไปกับบรรยากาศ แบบเมดิเตอร์เรเนียนและวิวของเกาะแก่งต่างๆ 
17:50 เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS) น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ชมแสงสียามค ่าคืนที่สวยงาม ผ่านชมกรุง

เอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ ใชช่ื้อตามเทพเจา้อาธีนาในปุราณวิทยา
ของกรีกโบราณ มีประวติัมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของ
โลก เน่ืองจากภายในเมืองนั้นถือวา่เป็นศูนยร์วมของเหล่ามรดกทางวฒันธรรมยคุคลาสสิกอนุสาวรียโ์บราณ 
และงานศิลปะที่มีช่ือเสียงมากที่สุดและยงัคงหลงเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงบางแห่งก็ได้รับการท านุ
บ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารจีน 

พกัที่:  NOVOTEL ATHENS HOTEL / หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่9 เอเธนส์ – ชมเมือง – อะโครโปลสิ – สนามบินเอเธนส์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 

 น าท่านเข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่ส าคญัใน
ประวติัศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนที่จะถึงทางเขา้ Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สร้างขึ้นเพื่อ
บูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ) นครกรีกโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิสบน
พื้นที่สูง โดยเป็นที่ตั้งของพระราชวงัและที่อยูข่องขา้ราชบริพาร ตลอด จนวหิารบูชาเทพเจา้ นครโบราณแห่ง
น้ีตั้งอยูบ่นเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็นที่ตั้งของ วิหารพา
เธนอน (The Parthenon) เป็น วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจา้เอธีนา สร้างเม่ือปี 447 - 432 ก่อนคริสตก์าล 
วหิารแห่งน้ีสร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่น
ของวิหารแห่งน้ีอยูท่ี่เสาแบบดอริก ดา้นหน้า 8 ตน้ 
และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่าง ๆได้อย่าง
กลมกลืน สถาปัตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด
ในยุค 2,500 กว่าปีก่อน นอกจากนั้ น วิหารยงัถูก
ดดัแปลงเป็นโบสถ์คริสตศ์าสนานิกายกรีกออร์โธ
ดอกซ์ ในคริสตศ์ตวรรษที่ 6 และยงัถูกดดัแปลงเป็น
สุเหร่าเม่ือคร้ังกรีกตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม(ชาวเติร์ก) ช่ืนชมงานประติมากรรมที่หน้าจั่ววิหารเป็น
เร่ืองราวของเทพีเอธีนา และเทพเจา้โพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์ ชมวิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็น 
อนุสาวรียแ์ห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเม่ือสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลกัหญิงสาว 6 คน ถูก
ลงโทษ ใหก้ลายเป็นเสาหินค ้ายนัวหิาร นอกจากน้ียงัคงมีส่ิงก่อสร้างที่เป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอ
เดียน, แท่นบูชาเทพเจา้ซุสที่เพอกามุม, อะกอรา หรือยา่นชุมชนเช่นเดียวกบัตลาด, สนามกีฬากลางแจง้ ที่จะ
ท าใหท้่านไดก้บัความยิง่ใหญ่ของชาวกรีกโบราณ วหิารโพรไพเลีย (Propylaea) วหิารแห่งน้ีสร้างขึ้นเพื่อบูชา
เทพโพไซดอน และเทพอีะธีน่า โดยสร้างขึ้นในต าแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู้แยง่ชิงสิทธ์ิในการดูแลเมืองน้ี 
ดา้นทิศใตมี้ชุดของเสาค ้ าทั้งหกตน้ที่ออกแบบเป็นรูปป้ันหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค ้ ายนั
อาคาร ปัจจุบนัเสาทั้งหกตน้ถูกแทนที่ดว้ยรูปจ าลองเน่ืองจากของจริงถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑเ์พื่อ
ป้องกนัการเสียหายจากอากาศและสภาพแวดลอ้มภายนอก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันท าท่านออกเดินทางสู่แหลมซูเน่ียน  ต้ังอยู่ในเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝั่งข้างทางท่านได้สัมผัสกับ

บรรยากาศริมชายหาดกายฟาด้า ซ่ึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทางตอนใตข้องแหลมซูเน่ียน ที่น่ีเป็นที่ตั้ง
ของวหิารของเทพโพไซดอน เป็นเทพเจา้แห่งทอ้ง
ทะเล ซ่ึงชาวกรีกเช่ือว่าเป็นเทพเจา้ ที่คอย ปกป้อง
พิทักษ์มหาสมุทรทั้ งหมดบนโลกใบน้ี สัมผัส
สถาปัตยกรรมที่ยิง่  ใหญ่ของกรีกโบราณถ่ายภาพ
บรรยากาศ และความประทับใจบนยอดเขาของ



 

 

แหลมซูเน่ียน ไดเ้วลาเดินทางกลบัสู่กรุงเอเธนส์ น าท่านช้อปป้ิงย่านซินตักม่า (Syntagma) หรือจตัุรัสรัฐสภา 
ท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของตวัอาคารและววิจากบริเวณน้ี รวมถึงการเปล่ียนเวรของทหาร ที่เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ แบรนด์เนมต่างๆ ในบริเวณน้ี อาทิเช่น Louis Vuitton, 
Gucci, NIKI, Adidas, PRADA, และอ่ืนๆอีกมากมาย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.20 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR212 

วนัที่10 เอเธนส์ – โดฮา – กรุงเทพฯ 

00.55 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
02.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR980 
12.55 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

10-19 เม.ย. 2563 91,900 91,900 87,900 22,900 

เม.ย.-พ.ค. 2563 89,900 89,900 85,900 19,900 

19-28 มิ.ย. 2563 91,900 91,900 87,900 22,900 

ก.ค.-ส.ค. 2563 105,900 105,900 100,900 35,900 

18-27 ก.ย. 2563 91,900 91,900 87,900 22,900 

ต.ค. 2563 89,900 89,900 85,900 19,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เทซาโลนิก่ี // เอเธนส์-กรุงเทพฯ (หรือสลบัก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล 

 เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  



 

 

 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (เฉพาะท่ีซานโตริน่ีและมิโคนอส) 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถ่ินในยโุรป  
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีากรีซ (เชงเกน้) (ใชเ้วลาในการด าเนินการ 15 วนัไม่รวมวนัหยดุเสาร์อาทิตย)์   

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรม
 ท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 
 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ โดยเฉล่ีย 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการเดินทาง)  

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษัท และ

ค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะท าการย่ืนวซ่ีาของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผีู้ส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดินทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงคจ์ะ
ยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 



 

 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋
เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 
45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในการเข้าพกั ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องพกัทุกคืน  ของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ(ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัการต่อรองระหว่างบริษัทฯกบัแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพ่ือที่จะได้
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบั
จากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทาง
การเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละ
สถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้
พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ 



 

 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธ
วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความ
ประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิด
วตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจาก
ทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยั
ของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 


