
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บินภายในประเทศหนึ1งเที1ยวบิน...เที1ยวแบบสบายๆ 

2. พกับนเกาะมิโคนอสและซานโตรินี1 

3. รวมคา่ทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิ1นตลอดทริป 

4. บริการนํM าดื1มบนรถตลอดเสน้ทาง 

5. รวมประกนัการเดินทางและประกนัสุขภาพ 

6. นั1งเรือเฟอร์รี1ชมววิทอ้งทะเลที1สวยงาม 

7. ลอ่งเรือซานโตรินีพร้อมชมภเูขาไฟ 



 
 

8. ทานอาหารพืMนเมือง, ซีฟู๊ ดและอาหารเอเชียรสเลิศ 

*** กรุณาจองทวัร์ลว่งหนา้ 45 วนั เนื6องจากประเทศกรีซมีคิวยื6นวซ่ีาเพยีง 10 เลม่ ตอ่วนัเทา่นัDน *** 

วนัแรกของการเดนิทาง(1)   กรุงเทพฯ – อสิตนับูล 

20.00  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตา้ร์ แอร์เวย ์แถว P ประตู 8 โดยมีเจา้หนา้ทีAบริษทั

คอยอาํนวยความสะดวก  

23.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเทีAยวบินทีA TK069  

วนัที:สองของการเดนิทาง(2)  อสิตนับูล – เทสซาโลนกิ ี– ชมเมือง – คาลมับากา 

05.15  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล เพืAอแวะเปลีAยนเทีAยวบิน  

07.40  ออกเดินทางสู่ เทซาโลนิกีA โดยเทีAยวบินทีA TK845 

09.05  เดินทางถึง เทสซาโลนิกีA (Thessaloniki) นาํท่านชมเมืองเทสซาโลนีกี Thessaloniki หรือ เทสซาโลนีกา  เป็นเมือง

ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศกรีซ เป็นเมือง

หลวงของภูมิภาคเซนทรัลมาซิโดเนีย และเทรซ 

มีประชากรสามแสนกว่าคน เทสซาโลนีกีเป็น

เมืองสําคญัอนัดบั 2 ของกรีซในด้านเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม การค้าและการเมือง และมีเส้น

ศูนยก์ลางการเดินทางไปสู่ยุโรปตะวนัออกเฉียง

ใต ้เป็นเมืองท่าทางทะเลทีAมีความสําคญัต่อกรีซ

และยุโรปตะวนัออกเฉียงใต ้ปัจจุบนัเมืองมีการ

จดัเทศกาล งานดา้นวฒันธรรม หลายครัU งต่อปี เช่นงานการคา้ระหว่างประเทศเทสซาโลนี และงานเทศกาล

ภาพยนตร์นานาชาติเทสซาโลนี ในปี ค.ศ. 2014 ไดรั้บเลือกเป็นเมืองหลวงเยาวชนแห่งยโุรป  

เทีAยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านชมเมืองเก่าโรมนั ฟอรัAมทีAมีอายยุอ้นหลงั

ไปในศตวรรษทีA  2  ซึA งเก่าแก่กว่า  1 ,800 ปี  ทีA

ประกอบไปดว้ยอาคารบา้นเรือนชาวโรมนั โรง

ละครโอเดียนทีAยิAงใหญ่และยงัคงความสวยงามไว้

ไดอ้ยา่งยอดเยีAยม อาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างขึUนใน

สมยัจกัรพรรดิ กาเลริอุส แม็กซิมิอานสั เพืAอเชิญ

ชูชัยชนะของอณาจักรโรมันทีAสามารถขยาย

ขอบเขตไปยงัดินแดนตะวนัออก จากนัUนนาํท่าน

ชมหอคอยขาว (White Tower) สถาปัตยกรรมสไตลอ์อตโตมนั เติร์ก ซึA งเคยปกครองประเทศกรีซ ถึงสามร้อยกวา่

ปี มีทัUงฮามมั (โรงอาบนํUาแบบเติร์ก) หรือทีAเรียกกนัวา่ เตอร์กีส บาธ และตลาดในร่มแบบชาวเติร์ก จากนัUนนาํท่าน

ออกเดินทางสู่เมืองคาลมับากา 

คํAา รับประทานอาหารคํAา ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ทีAพกั 



 
 

  

หรือที:พกัระดบัใกล้เคยีง

วนัที:สามของการเดนิทาง(3)  คาลมับากา – แมทธีโอร่า (มหาวหิารบนยอดเขา) – เดลฟี:  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านออกเดินทางสู่บริเวณทีAหมู่บา้นแมทธีโอ

ร่ า  เ มื อ ง ม ร ด ก โ ล ก  ( UNESCO WORLD 

HERITAGE) ทีAมีกลิAนไอผสมผสานระหว่างไบ

แซนไทน์และโรมนั จนไดรั้บการขึUนทะเบียนเป็น

มรดกโลกในปี ค.ศ.1988 นาํท่านชม “Rocks In 

The Air” หรือโขดหินแห่งนภากาศ ซึA งถือวา่เป็น

เขตมหัศจรรยแ์ห่งหนึA งของโลกด้วยภูมิทศัน์ทีA

แปลกตาคล้ายแท่งหินทีA เกิดจากการโผล่ทะลุ

ขึUนมาของภูเขาหินทราย อายกุว่า 30 ลา้นปีจนมีผูศ้รัทธาทีAแสวงหาความปลีกวิเวกไดไ้ต่ผาขึUนมาเพืAอสร้างวิหาร

และสาํนกัสงฆเ์พืAอปฎิบติัธรรม โดยสาํนกัสงฆแ์ห่งแรก สร้างโดยบาทหลวง Athanasios ตัUงแต่ปี 1,336 บนความ

สูงถึง 534 เมตรหลงัจากนัUนไดมี้การก่อสร้างสาํนกัสงฆ ์ต่างๆ ตามกนัมาถึง 24 แห่ง  

เทีAยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไกด์ทอ้งถิAนจะนาํท่านเขา้ชมภายใน วิหาร Holy Monastery of Great Meteoron(ตอ้งเดินขึUนบนัไดประมาณ 150 

ขัUน)  เป็นวิหารทีAใหญ่และเก่าแก่ทีAสุด ในบริเวณ Meteora ตวัวิหารเริA มสร้างโดยนักบุญอธานาซิออส (Saint 

Athanasios) ในปี ค.ศ.1350 ตวัวหิารตัUงอยูบ่นยอด

เ ข า เ ส มื อนแขวนอยู่ ใ นอ าก าศ  ( Meteoro= 

suspended in the air) ภายในวิหารมีงานศิลปะ

มากมาย ทัUงภาพปูนเปียก(Fresco) และรูปเคารพ

(Icon) ทีAทาํจากไม ้วิวทิวทศัน์จากดา้นบนวิหาร

สวยงาม สุดแสนประทบัใจและวิหาร Monaster 

of Varlaam (รถทัวร์สามารถจอดส่งได้บริเวณ

หน้าวิหาร) ซึA งเป็นโบสถส์ําคญั สร้างขึUนในค.ศ.

1517 มีภาพวาดจิตรกรรมฝาพนงัโดย Franco Catellano ทีAนีU ยงัคงอนุรักษก์ารขนของโดยกระเชา้ทีAมีสามารถรอก

ชกัขา้มเขาทัUง 2 ฝัAงอนัเป็นสิAงก่อสร้างทีAยงัคง เป็นปริศนาและน่าทึAงในความสามารถของคนโบราณถ่ายรูปกบั

วิหารทีAตัUงสง่าอยบูนยอดเขาอนัเป็นภาพทีAจะประทบัใจตราบนานเท่านาน *** หมายเหตุ สถานทีAเขา้ชมอาจมีการ

เปลีAยนแปลง หากมีพิธีกรรมทางศาสนา *** จากนัUนนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองเดลฟีA  (Delphi) 

คํAา รับประทานอาหารคํAา ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ทีAพกั  

หรือที:พกัระดบัใกล้เคยีง



 
 

วนัที:สี:ของการเดนิทาง (4)  เดลฟี:  – เข้าชมวหิารอะพอลโล่ – อะราโชวา 

   ชมคลองคอร์รินท์ – เอเธนส์ – ทานอาหารคํ:าพร้อมชมววิอะโครโปลสิยามคํ:าคืน  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึA ง

ถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและ

ดนตรี ตัUงอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส วิหารนีU เป็น

หนึA งในตวัแทนความศรัทธาของชาวกรีกทีAมีต่อ 

เทพเจา้ในอดีต วิหารแห่งนีU คือทีAสักการะบูชาเท

พอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผูใ้ห้คาํพยากรณ์

โชคชะตาชีวิต อนัมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผู ้

ทุกนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึA งเปรียบเสมือน

ศูนยร์วมของชาวกรีกโบราณ ชมสเตเดียมแห่งเดลฟี (The Stadium) ทีAคงสภาพไวส้มบูรณ์ทีAสุดในกรีก ชม

พิพิธภณัฑเ์ดลฟี (Delphi Museum) ทีAรวบรวมสิAงของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รูปปัU น นกัแข่งมา้ Charioteer ซึA ง

เป็นรูปปัU นของนกัขบัรถมา้ศึกทีAขึUนชืAอลือชาในการแข่งขนักีฬาโอลิมเปียดแบบโบราณ  

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย เดินทางสู่ เมืองอะราโชวา (Arachova) เมืองเลก็ๆ 

ทางเหนือของกรีซ ตัU งอยู่สูงจากระดับนํU าทะเล

ประมาณ 940 เมตร บา้นเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่

บ น เ นิ น เ ข า พ า ร์ นั ส ซ อ ส  ( MOUNT 

PARNASSOS) เป็นเมืองทีAมีชืAอเสียงเรืA องสิA งทอ 

พรม และยงัเป็นเมืองทีAเป็นศูนยก์ลางกีฬาสกีทีAมี

ชืAอเสียง เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซืUอ

สินค้าพืUนเมืองของฝากตามอัธยาศัย  จากนัU น

เดินทางต่อสู่คอรินท์ (Corinth) นาํท่านชมคอคอดคอรินท์ (Isthmus of Corinth) เป็นผืนดินแคบ ๆ ซึA งเชืAอม

ระหวา่งเพโลพอนนีสและส่วนทีAเหลือของกรีซแผน่ดินใหญ่ ใกลก้บัเมืองคอรินท ์มีอาณาเขตติดต่อกบัอ่าวคอรินท์

ทางตะวนัตก และอ่าวซาโรนิกทางตะวนัออก

นบัตัUงแต่ ค.ศ. 1893 คลองคอรินทไ์ดต้ดัผ่านคอ

คอดกวา้ง 6.3 กิโลเมตร ซึA งทาํใหเ้พโลพอนนีสก

ลายสภาพเป็นเกาะปัจจุบนั สะพานถนนสองแห่ง 

สะพานทางรถไฟสองแห่ง และสะพานทีAสามารถ

แช่นํU าไดอี้กสองแห่งทีAปลายสุดทางสองดา้นของ

คลองซึA ง เ ชืA อมต่อกับคอคอดฝัA ง ทีA เ ป็นกรีซ

แผน่ดินใหญ่กบัฝัAงเพโลพอนนีส ซึA งคลองนีU ช่วย 

 



 
 

 

 

ยน่ระยะการเดินเรือไดอ้ยา่งมาก จากนัUนนาํท่านเดินทางสู่กรุงเอเธนส์  

คํ0า รับประทานอาหารคํ0า ณ ภตัตาคาร มื:อพิเศษพร้อมชมความงดงามของอะโครโปลิส (Acropolis) ยามคํ0าคืน 

ซึ0 งดา้นบนวหิารพาเธนอนจะเปิดสปอร์ตไลทส์วยงามป็นอยา่งยิ0ง / นาํท่านเขา้สู่ที0พกั 

หรือที:พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที:ห้าของการเดนิทาง (5)  เอเธนส์ – อะโครโพลสิ – แหลมซูเนี:ยน – วหิารเทพโปเซดอน  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารนาํท่านเขา้ชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ0 งตั:งอยู่บนยอดเขาที0สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานทีA

สําคัญในประวติัศาสตร์ของประเทศกรีซ ชม

วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) ทีAสร้างขึUนเพืAอบูชา

เทพโพไซดอน  และเทพีอะธีน่า   ชมวิหาร  

Temple of Athena Nike สร้างขึUนเพืAอบูชาเทพีอธี

นาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลวา่ชนะ)  

ชม  วิหารพา เธนอน  (The Parthenon) เ ป็น 

วิหารที0สร้างขึ:นเพื0อบูชาเทพเจา้เอธีนา สร้าง

เมื0อปี 447 - 432 ก่อนคริสต์กาล วิหารแห่งนีU

สร้างด้วยหินอ่อนทัU งหมด ความโดดเด่นของ

วิหารแห่งนีU อยู่ทีA เสาแบบดอริก ดา้นหน้า 8 ตน้ 

และดา้นขา้ง 18 ตน้ รองรับมุมจัAวต่าง ๆไดอ้ย่าง

กลมกลืน สถาปัตยกรรมทีAงดงามและสมบูรณ์

ทีAสุดในยุค 2,500 กว่าปีก่อน ชม 

เ พืAอ เ ป็น  อนุสาวรีย์แห่ง

อีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมืAอสงครามเพลอป



 
 

ปอนเนเซียมีรูปแกะสลกัหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ใหก้ลายเป็นเสาหินคํUายนัวหิาร นอกจากนีUยงัคงมีสิAงก่อสร้างทีA

เป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจา้ซุสทีAเพอกามุม, อะกอรา หรือยา่นชุมชนเช่นเดียวกบั

ตลาด, สนามกีฬากลางแจง้ ทีAจะทาํใหท่้านไดก้บัความยิAงใหญ่ของชาวกรีกโบราณ  

เที0ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย หลงัอาหารออกเดินทางสู่แหลมซูเนี0ยน  ตั:งอยู่

ในเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝั0งขา้งทางท่าน

ไดส้ัมผสักบับรรยากาศริมชายหาดกายฟาดา้ 

ซึA ง เป็นแหล่งท่องเทีAยวทางทะเลทางตอนใตข้อง

แหลมซูเนีAยน ทีAนีA เป็นทีAตัUงของวิหารของเทพโพ

ไซดอน เป็นเทพเจา้แห่งทอ้งทะเล ซึA งชาวกรีก

เ ชืA อ ว่ า เ ป็น เทพ เ จ้ า  ทีA ค อยปก ป้อง พิทักษ์

ม ห า ส มุ ท รทัU ง ห มดบนโลก ใบ นีU  สั ม ผัส

สถาปัตยกรรมทีAยิAง ใหญ่ของกรีกโบราณถ่ายภาพบรรยากาศ และความประทบัใจบนยอดเขาของแหลมซูเนีAยน ได้

เวลาเดินทางกลบัสู่กรุงเอเธนส์ 

คํAา รับประทานอาหารคํAา ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ทีAพกั  

หรือที:พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที:หกของการเดนิทาง (6) เอเธนส์ – เกาะมโิครนอส – ซีฟู๊ด ดนิเนอร์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

07.30  ออกเดินทางสู่เกาะมิโครนอส โดยเรือเฟอร์รีA  

Ferry Speed Boat 

11.00   เดินทางถึง เกาะไมโครนอส (Mykonos) นาํท่าน

เดินทางเขา้สู่ตวัเมือง 

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารชมเกาะมิโครนอส หรือ เวนิสนอ้ย 

“Little Venice” จุดทีA ถูกถ่ายภาพมากทีA สุดริม

ทะเลอีเจียน  มหัศจรรย์กับกังหันลม  “Wind 

Mills” หรือกงัหนักลางทะเล ทีAเรียกกนัวา่ “Kato 

Myloi” ในอดีตทีAมีมากว่า 20 อนัปัจจุบนัเหลือ

เพียง 7 อนัเท่านัUน จากนัUนชมยา่น “Chora” หรือ

ย่าน Old Town ทีA มีความงดงามประกอบด้วย

บา้นเรือนสีขาวทุกหลงั ตดักบัโบสถแ์ละทอ้งฟ้า

ระเบียงดอกไม้ทีAรายรอบด้วยกลุ่มเรือหลาก

สีสันอนั เป็นภาพพืUนเมืองทีAหาชมไดย้าก อิสระ



 
 

ให้ท่านไดช้อ้ปปิU ง หรือพกัผ่อนแบบกรีก จิบกาแฟรสเขม้คู่กบัวฟัเฟิลหรือไอศกรีม Home Made ของแทที้Aแสน

อร่อยริมทะเล   

คํ6า รับประทานอาหารคํ6า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ MIXED GRILLED SEAFOOD  

(ลอ๊บสเตอร์ หมึกคารามารี หอย ปลา) เสิร์ฟพร้อมไวนข์าวรสชาติดีเลิศ   

พกัที:: SAN ANTONIO SUMMERLAND HOTEL หรือที:พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที:เจด็ของการเดนิทาง (7) มโิครนอส – เรือเฟอร์รี: – เกาะซานโตรินี: – เอยี – ชมเมือง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

10.00  เดนิทางสู่ เกาะซานโตรินีโดย Ferry Speed Boat  

11.50   เรือเทียบท่าที6 เกาะซานโตรินี6 (Santorini Island) 

เกาะในฝันของหลายคนทีAผูค้นทัAวโลก ต่าง ใฝ่ฝัน

จะไดม้าเยอืนสักครัU งหนึAง มีความงดงามดุจราชินี

แห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น 

“ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของ

เกาะทัUงหลายในกรีซ  

เที6ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ชมหมู่บา้น Pyrgod ซึA งตัUงอยูห่่างจากฟิร่าไปทางตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บา้นชาวประมงทีA

มีชืAอเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตวัหมู่บา้นตัUงอยูบ่นเชิงหนา้ผา พร้อมวิวทิวทศัน์เบืUองล่างอนั ท่านจะเห็น

วิวความสวยงามของหาดเพอร์ริสซา (Perrissa 

Beach) ห รื อห าดทร า ยดํ า  ( Black Beach) ทีA

ชายหาดเป็น ทรายสีดําสนิทจากเถ้าลาวาของ 

ภู เ ข าไฟทีA เ คยระ เ บิดมาหลายค รัU ง ในอ ดีต 

นอกจากนีU ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทีศนียภาพ

ของหาดทรายสีดําตัดนํU าทะเลสีฟ้าทีA เ รียกว่า 

(Kamari Beach) ทีAพบไดที้AนีAแห่งเดียว และร้านคา้ 

2 ขา้งทางตามตรอกในหมู่บา้นดูน่ารักสบายตา 

เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพืAอชม หมู่บา้นเอีย (Oia Village) ทีAไดชื้Aอวา่สวยทีAสุดของเกาะนีU  เป็นศูนยก์ลางการคา้

ทีAเก่าแก่ ภายในหมู่บา้นเป็นตรอกซอกซอยเลก็ๆ ทีAสามารถเดินชมววิหรือเลือกซืUอสินคา้งานฝีมือมากมาย ชมพระ

อาทิตยล์บัขอบฟ้าที0สวยงามที0สุดบนเกาะ ดว้ยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทบัใจ อนัเป็นไฮไลทข์องเกาะ

ที0พลาดไม่ได ้ 

คํAา รับประทานอาหารคํAา ณ ภตัตาคาร  

หรือที:พกัระดบัใกล้เคยีง



 
 

วนัที:แปดของการเดนิทาง (8) ซานโตรินี – ล่องเรือชม นั:งกระเช้าสู่จุดชมววิ – ฟิร่า – เอเธนส์

(บินภายใน) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางขึUนสู่หน้าผาโดย CABLE CAR สู่ เมืองฟิรา (FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะซานโตรินีA  

ศูนยก์ลางความทนัสมยัของเกาะ ซึA งสร้างขึUนใหม่

ในศตวรรษทีA  19 แทนศูนย์กลาง เ ก่ า ทีA โดน

แผน่ดินไหวทาํลาย มีความสวยงามของบา้นทีAเป็น

สีขาวและฟ้านํU าทะเล นําท่านชมเมืองฟิร่า กับ 

สถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ลานระเบียง และสีสนั

ของอาคารบ้านเรือน ถนนเล็กๆทีA เต็มไปด้วย

ร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ ตัUงตระหง่านเรียงรายไป

ตามผาสูง ชมความสวยงามของบา้นทีAเป็นสีขาว 

และฟ้านํUาทะเลชมยา่นการคา้ของเมืองฟิราใหท่้าน

ไดพ้กัผอ่นอยา่งแทจ้ริงกบับรรยากาศของเกาะสวรรคแ์ห่งนีU  เลือกซืUอสินคา้พืUนเมืองและของทีAระลึกมากมาย  

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัUนนาํท่านสมัผสัประสบการณ์การ ล่องเรือพื:นเมืองล่องทะเลไปสู่ “NEW KAMENI VOLCANO” เกาะทีAเกิด

จากการระเบิดของภูเขาไฟโดยทีAท่านไดมี้โอกาสสมัผสัปากปล่องภูเขาไฟอยา่งใกลชิ้ดจนสามารถรู้สึกถึงความร้อน

ตามกอ้นหินต่างๆ ทีAยงัมีควนัระอุอยูจ่ากนัUนล่องเรือสู่ “HOT SPRINGS” (หากตอ้งการลงไปสมัผสักบัอุณหภูมิควร

เตรียมผา้เช็ดตวัและชุดวา่ยนํUาไปดว้ย) ใหเ้วลาท่านคลายความเหน็ด เหนืAอยแบบสปาธรรมชาติทีAเดียวในโลก ทีAทาํให้

ท่านสดชืAนและกระปรีU กระเปร่า กบัอุณหภูมิของ

นํUาอุ่น นาํท่านเดินทางกลบัถึงท่าเรือ / นาํท่าน

เดินทางสู่สนามบินซานโตรินี 

....... เ ดิ นท า ง สู่ ก รุ ง เ อ เ ธ น ส์  โ ด ยส า ย ก า ร บิ น

ภายในประเทศเทีAยวบินทีA…… 

(เวลาเดินทางอาจมีการเปลีAยนแปลงขึUนอยู่กบัวนั

เดินทางและสภาพอากาศ)  

....... เดินทาถึงงสนามบินกรุงเอเธนส์ (ATHENS)    

คํAา รับประทานอาหารคํAา ณ ภตัตาคาร 

หรือที:พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

 

 



 
 

วนัที:เก้าของการเดนิทาง (9) เอเธนส์ – ชมเมือง – ซินตกัม่า – พลกักา – สนามบินเอเธนส์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารนาํท่านนัAงรถชมเมือง ผา่นชม รัฐสภา ซึA งจะมีทหารใส่ชุดแบบพืUนเมืองเฝ้าอยูแ่ละจะมีการเปลีAยนเวร

ยามทุกๆ ชัAวโมง, พระราชวงัหลวงทีAปัจจุบนั

เป็นทีAพาํนักของประธานาธิบดี, โรงละคร

แห่งชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนาม

หินอ่อนรูปเกือกม้าทีAสร้างโดยจักรพรรดิเฮ

รอด อตัติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี 

ค .ศ .1896 เพืAอใช้เป็นทีAจัดการแข่งขันกีฬา

โอลิมปิกสมยัใหม่ นําท่านช้อปปิ: งย่านซิน

ตกัม่า (Syntagma) หรือจตุัรัสรัฐสภา ท่าน 

สามารถเกบ็ภาพความสวยงามของตวัอาคารและววิจากบริเวณนีU  รวมถึงการเปลีAยนเวรของทหาร ทีAเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั มีเวลาให้ท่านเลือกซืUอสินคา้ แบรนด์เนมต่างๆ ในบริเวณนีU  อาทิเช่น Louis Vuitton, Gucci, NIKI, 

Adidas, PRADA, และอืAนๆอีกมากมาย อิสระทุกท่านชอ้ปปิU งตามอธัยาศยั 

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ชมบ่ายเมืองเก่าที.สุดในเอเธนส์ “พลักก้า” ย่านช้อปปิ> งเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน เทีAยว

ซอกแซกในแหล่งรวมนกัท่องเทีAยวทัAวทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ยร้านคา้ บาร์ ภตัตาคาร 

คึกคกัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้น และยา่น เป็นประตูสู่ตลาดนดั ซึA งเป็นตลาด

ของเก่ากลางแจง้ทีAจดัขึUนทุกวนัอาทิตย ์ ดา้นหนึAงมี มสัยดิ ซิสตาราคิส จากยคุออตโตมนั (Tzistarakis) และอีกดา้น

หนึA งเป็นโบสถอ์อร์โธดอกซ์ ของพระแม่มารี ปันตานาสซา (Dormition of the Virgin Mary of Athens) เสาหลกั

ของหอ้งสมุด Hadrian's Library ซึA งสร้างขึUนในศตวรรษทีA 2 ในบริเวณใกลเ้คียงเชิญท่านชอ้ปปิU งของฝาก  

ของทีAระลึกมากมาย ไม่วา่จะเป็นประเภทงานหตัถกรรม และงานประติมากรรมทีAเกีAยวกบัเทพเจา้ของกรีก หรือจะ

เป็นสินคา้พวกจิวเวลรีA  และรวมถึง ของเก่าสาํหรับนกัสะสมกห็าไดที้AนีAในราคายอ่มเยา 

…….. ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินเอเธนส์  

21.20  ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล โดยเทีAยวบินทีA TK894 

22.45  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล เพืAอแวะเปลีAยนเทีAยวบิน  

วนัที:สิบของการเดนิทาง (10) โดฮา – กรุงเทพฯ 

01.45  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีAยวบินทีA TK068 

15.25  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

**************************** // **************************** 

 

 



 
 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี6ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื6องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอัน

เนื6องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที6ทางคณะเดินทางในขณะนัMน เพื6อความปลอดภัยในการเดินทาง 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นําทัวร์ มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนัMนทัMงนีMการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน์

ของหมู่คณะเป็นสําคญั 

 

อตัราค่าบริการ ปี 2565 รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ * ไกด์ท้องถิ:นแล้ว 

กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 
พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

เดก็อายตุ ํAากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายตุ ํAากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเดีAยว 

22 – 31 ก.ค.65 130,900 130,900 130,900 35,900 

05 – 14 ส.ค.65 130,900 130,900 130,900 35,900 

16 – 25 ก.ย.65 123,900 123,900 123,900 25,900 

30 ก.ย. – 09 ต.ค.65 120,900 120,900 120,900 25,900 

07 – 16 ต.ค.65 120,900 120,900 120,900 25,900 

14 – 23 ต.ค.65 120,900 120,900 120,900 25,900 

21 – 30 ต.ค.65 120,900 120,900 120,900 25,900 

*** ท่านที:ต้องการที:นั:งตัYวชัZนธุรกจิกรุณาตดิต่อสอบถามราคาจากเจ้าหน้าที:ฝ่ายขาย *** 
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1. ค่าตัnวเครืAองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เทซาโลนิกีA // เอเธนส์-กรุงเทพฯ (หรือสลบัเมืองลงก่อนหลงั)  

2. ค่าตัnวเครืAองบินภายใน ซานโตรินี-เอเธนส์ 

3. ค่าเรือเฟอร์รีA  เอเธนส์ – มิโครนอส – ซานโตรินี 

4. ค่ารถปรับอากาศนาํเทีAยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถทีAชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ
เกิน 12ช.ม./วนั  

5. โรงแรมทีAพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเครืAองปรับอากาศ เนืAองจากอยูใ่น

แถบทีAมีอุณหภูมิตํAาและราคาโรงแรมจะปรับขึUน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ อนัเป็น

ผลทีAทาํใหต้อ้งมีการปรับเปลีAยนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

6. ค่าอาหารทีAระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิAนในแต่ละประเทศ  
7. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเทีAยวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท 

9. ค่านํUาดืAมวนัละ 2 ขวด 

10. ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีAพกัตลอดการเดินทาง  

11. ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถิAนและบริกรตลอดทัUงเส้นทาง  
12. ค่าธรรมเนียมในการยื6นวซ่ีากรีซ (เชงเกน้) (ใชเ้วลาในการดาํเนินการ 20 วนัไม่รวมวนัหยดุเสาร์อาทิตย)์   



 
 

อตัราค่าบริการนีZไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิAม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีAจ่าย 3 %  

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครืAองดืAมและอาหารนอกเหนือจากทีAระบุในรายการ  

3. ค่าผกผนัของภาษีนํUามนัทีAทางสายการบินแจง้เปลีAยนแปลงกะทนัหนั 

4. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ โดยเฉลีAย 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการเดินทาง) 

เงื:อนไขการสํารองที:นั:ง และการชําระเงนิ  

1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก 60,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง  

 Passport มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนทีAเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนัUนจะถือวา่ท่านยกเลิก

การเดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิp ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซึA งจะเกิดขึUนไดก้ต่็อเมืAอไม่สามารถทาํกรุ๊ปได ้

 อยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซึA งในกรณีนีU  ทางบริษทั

ฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ัUงหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อืAนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิp ทีAจะเปลีAยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีU  เมืAอเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจ 

 แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีAสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ทีAนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้

ทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เนืAองจากรายการทวัร์นีU เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธิp การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูก 

 ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิp ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เมืAอท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัUงหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงืAอนไขต่างๆของบริษทัฯ ทีAไดร้ะบุไวโ้ดยทัUงหมด 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ จะทาํการยืAนวซ่ีาของท่านกต่็อเมืAอในคณะมีผูส้าํรองทีAนัAงครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง 

 สถานทูต เนืAองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีAเป็นกรุ๊ปในการยืAนวซ่ีา อาทิ ตัnวเครีAองบิน หอ้งพกัทีA 

 คอนเฟิร์ม มาจากทางยโุรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืAนวีซ่าใหก้บั

ทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงทีAท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการยืAนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธิp ในการยืAนวซ่ีาเดีAยว ซึA งทาง 

 ท่านจะตอ้งเดินทางมายืAนวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ทีAของบริษทัคอยดูแล 

และอาํนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆทีAใชใ้นการยืAนวซ่ีาท่องเทีAยวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู ้

 กาํหนด ท่านทีAมีความประสงค์จะยืAนวีซ่าท่องเทีAยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามทีA

สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกใน

การยืAนวซ่ีาเท่านัUน มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีซ่ีาที6ท่านยื6นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที6เกดิขึMนดงัต่อไปนีM 

-  ค่าธรรมเนียมการยืAนวซ่ีาและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทัUงสิUนแมว้า่จะผา่นหรือไม่ 



 
 

 ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามดัจาํตัnวเครืAองบิน หรือตัnวเครืAองบินทีAออกมาจริง ณ วนัยืAนวีซ่า ซึA งตัnวเป็นเอกสารทีAสาํคญัในการยืAนวีซ่า หากท่านไม่

ผา่นการพิจารณา ตัnวเครืAองบินถา้ออกตัnวมาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีAท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 

และส่วนทีAเหลือจะคืนใหท่้านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัnวท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัnว

ตามจริงเท่านัUน 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํหอ้งใน 

2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีAเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทั

จะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารชีUแจงใหท่้านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิp ในการยดึค่าใชจ่้ายทัUงหมด 100% 

6. ทางบริษทัเริAมตน้ และจบ การบริการ ทีAสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือ 

 ต่างประเทศ และจะสาํรองตัnวเครืAองบิน หรือพาหนะอยา่งหนึA งอยา่งใดทีAใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนนีU  เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีAนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนัUนท่านควรจะให้

กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีAจะสาํรองยานพาหนะ 

เงื:อนไขการยกเลกิ   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั – คืนค่าใชจ่้ายทัUงหมด ยกเวน้กรุ๊ปทีAเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํทีAตอ้ง 

      การันตีทีAนัAงกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีAมีการการันตีค่ามดัจาํทีAพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัขึUนไป – เกบ็ค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เกบ็ค่าบริการทัUงหมด 100 % 

เอกสารที:ใช้ในการยื:นขอวซ่ีา VISA 

(ต้องมาโชว์ตวัที:สถานทูตเพื:อสแกนลายนิZวมือทุกท่าน) 

1. หนงัสือเดินทางทีAเหลืออายใุชง้านไม่ตํAากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  

2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัUน) 1.5 X 2.0 นิUว จาํนวน 3 รูป ขึUนอยูก่บัประเทศทีA 

 จะเดินทาง  

3. หลกัฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

 * คา้ขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ทีAมีชืAอผูเ้ดินทาง อาย ุยอ้นหลงัไม่

เกิน 3 เดือนนับจากเดือนทีAจะเดินทาง *พนักงานและผูถื้อหุ้น หนังสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ในการออก

จดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื้Aอแต่ละสถานทูต 

 * ขา้ราชการและนกัเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

4. หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทรัพยเ์ท่านัUน ส่วนบญัชีอืAนๆนอกจากออม 

 ทรัพยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงินอืAนๆ สามารถยืAนแนบเพิAมเติมได ้ทัUงนีU เพืAอใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

 * หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้

ชืAอแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดยละเอียดทุกหน้า ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณา



 
 

สะกดชืAอให้ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสําเนาทีAท่านจะใช้ยืAนวีซ่า (ใช้เวลาดาํเนินการขอ

ประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 

 * เดก็ตอ้งทาํเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

 * สามี-ภรรยาทีAมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

5. กรณีเดก็อายตุ ํAากวา่ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึAง หรือบิดามารดาไม่ได ้

 เดินทางทัUงสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึA งจดหมายตอ้งออกโดยทีAวา่การ

อาํเภอ 

6. สาํเนาบตัรประชาชน หรือ สาํเนาสูติบตัร 1 ชุด 

7. สาํเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 

8. สาํเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่ 1 ชุด 

9. สาํเนาใบเปลีAยนชืAอ-สกลุ (ถา้มี) 1 ชุด 

10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  
 และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีAไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืAนคาํร้องใหม่ก็ตอ้ง

ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัU ง  

11. หากสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ 

 โปรดแต่งกายสุภาพ ทัUงนีU ทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีAไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทูตขอเอกสารเพิAมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

12. กรณีทีAท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิp ในการแจง้สถานทูตยกเลิกวซ่ีา 
 ของท่าน เนืAองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีAมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคที์Aจะเดินทางไปท่องเทีAยวยงั 
 ประเทศตามทีAระบุเท่านัUน การปฏิเสธวีซ่าอนัเนืAองมาจากหลกัฐานในการขอยืAนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืAน

ขอวีซ่าท่องเทีAยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิp ในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีAเกิดขึUนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์

ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีAยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัUงนีU จะคาํนึงถึงประโยชน์และ

ความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


