
 

 

HEAVEN IN GREECE  

8 Days  5 Night / Qatar Airways 

กาํหนดการเดินทาง29 ม.ีค.-5เม.ย. 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
กรซี เกาะสวรรค ์เมอืงในฝนั โดยสายการบนิอนัดบัหนึ<งของโลก 

Qatar Airways 
เดนิทางสูด่นิแดนเทพแหง่สรวงสวรรค ์ เปิดตํานานอารยธรรมโลก  



 

 

แหลง่ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของชนชาตกิรซี  เที<ยววหิารโบราณ และพพิธิภณัฑ ์ 
ลอ่งเรอืสูเ่กาะในฝนัของนกัทอ่งเที<ยวท ั<วโลก  มโิคนอส และ ซานโตรนิ ี 

เพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปปิYงที<สามารถคนืภาษไีดสู้งสุดในทวปียุโรป 

อตัราคา่บรกิาร 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื<องจากเป็นราคาพเิศษ // **เด็ก อายุไมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 18,000.-**  

**ราคานีYไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 2,500 บาท/ทรปิ** 
และยงัไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,500 บาท 

รายการทวัร ์
วันแรก    กรุงเทพฯ   สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา 

17.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการกาตาร์ แอร์เวย์ (Qatar 

Airways) เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

20.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดย เท่ียวบินที่ี QR835 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  
พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายุตํ<ากวา่ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

พกัเดี<ยว
จา่ยเพิ<ม 

29 ม.ีค.-5 เม.ย. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 56,900.- 12,000.- 



 

 

วันที่สอง    สนามบินโดฮา - สนามบินเอเธนส์ - อะโครโปลิส - วิหารพาร์เธน่อน -  ย่านพลาก้า - จัตุรัสซินตักม่า                                                                     

(-/L/D) 

00.35 น. ถึงสนามบินกาตาร์ ประเทศกาตาร ์แวะพักเปล่ียนเครื่อง 

02.00 น. ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเท่ียวบินท่ี QR211 

06.30 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ประเทศกรีซช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง ) 

(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  

นำท่านเดินทางสู่อะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาท่ีสูงเด่นในกรุงเอเธนส์สูงประมาณ 90 เมตร 

ชมวิหารพาร์เธน่อน (Parthenon) ซ่ึงสร้างขึ้นเม่ือ 447-432 ก่อนคริสตกาล โดยสถาปนิคอิคตินุส และ

แคลลิเครติส วิหารพาร์เธน่อนนี้สร้างขึ้นเพ่ือถวายเทพีอาเธน่า นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงามและ

สมบูรณ์ท่ีสุด ซ่ึงเมืองเอเธนส์นี้ตั้งช่ือตามเทพีเอเธนา (Athena) เป็นเมืองท่ีมีอารยะรรมอันเก่าแก่ท่ีสุดแห่ง

หนึ่งของโลกตะวันตกอีกด้วย 

 

  

 

 

 

 

 

เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย แวะถ่ายภาพกับสนามกีฬาโอลิมปิก (Panathenaic Stadium) เป็นหนึ่งในสนามกีฬาท่ีมีความเก่าแก่มาก

ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก โดยท่ีนี่เคยใช้เป็นสถานท่ีจัดการแข่งขนัโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1896 จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ย่านพลาก้า (Plaka) หมู่บ้านเล็กๆ ในกรุงเอเธนส์ เป็นอีกหนึ่งย่านเก่าแก่ ท่ีมีร้านขายของ

ท่ีระลึก ร้านอาหารและคาเฟ่ตั้งเรียงรายให้นักท่องเท่ียวได้นั่งชิลกับอีกหนึ่งบรรยากาศของเอเธนส์ เป็น

แหล่งรวมนักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกมุมโลก คลาคล่ำไปด้วยผู้คนท้ังกลางวันและยามค่ำคืน จากนั้นนำท่าน

เดินทางสู่จัตุรัสชินตักม่า (Syntagma Square) แหล่งศูนย์รวมธุรกิจ และย่านการค้าแฟช่ันสินค้าพ้ืนเมือง

ไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมจากท่ัวทุกมุมโลก ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า ของฝาก และของท่ีระลึกอิสระตาม

อัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ  ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

พักที ่  HOTEL AMALIA ATHENS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม   กรุงเอเธนส์ - เกาะมิโคนอส - ย่านเมืองเก่า                                                 (B/L/D) 

05.45 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือพีราอุซ (Piraeus Port)  

  ä รับประทานอาหารเช้าแบบ BOX SET 

07.00 น. นั่งเรือ SEA JET HIGH SPEED ออกเดินทางสู่ เกาะมิโคนอส (Mykonos) ล่องไปตามทะเลอีเจี้ยน บนเรือ

เต็มไปด้วยส่ิงอำนวยความสะดวกสบายครบครัน เดินทางถึงท่าเรือเกาะมิโคนอส เกาะแห่งไฮโซไซตี้ ท่ี

นักท่องเท่ียวท่ัวโลก 

09.40 น. นำท่านชม “Small Venice” (Mikri Venetia) จุดท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดริมทะเลอีเจี้ยนท่ีมีบรรยากาสคล้าย

คลึงกับนครเวนิส ประเทศอิตาลี มหัศจรรย์กับ Windmills หรือกังหันกลางทะเลท่ีเรียกว่า Kato Myloi ใน

อดีตท่ีมีมากกว่า 20 อันปัจจุบันเหลือเพียง 7 อันเท่านั้น ตั้งเรียงรายอยู่ริมชายฝ่ังเป็นซิมโบลิกของภูมิปัญญา

ชาวบ้านเนื่องจากเกาะนี้มีคล่ืนลมแรงเกือบตลอดปีโดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 

เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

บ่าย นำท่านชมย่าน Chora หรือ ย่าน Old Town ท่ีมีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลังตัดกับ

โบสถ์ และท้องฟ้าระเบียงดอกไม้ท่ีรายรอบด้วยกลุ่มเรือหลากสีสันอันเป็นภาพพ้ืนเมืองท่ีหาชมได้ยาก 

จากนั้นเป็นเวลาอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศท่ีสวยงามของเกาะมิโคนอส และช้อปป้ิงสินค้า

พ้ืนเมืองตามอัธยาศัย  

ค่ำ  ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

พักที ่ HOTEL APHRODITE BEACH ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

   

 

 

 

 

  

 

 



 

 

วันที่ส่ี    เกาะซานโตรินี - เมืองฟีร่า                                                                       (B/L/D) 

เช้า      ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเกาะมิโคนอส   

09.50 น. นำท่าน นั่งเรือ SEA JET เดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ (Santorini) เพลิดเพลินกับเกาะท่ีมีช่ือเสียงเป็นอันดับ 

1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส (Cyclades) และได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวท่ัวโลก “หากใครไม่ได้มาเกาะนี้ ก็

เหมือนยังมาไม่ถึงประเทศกรีซ”   ซานโตรินีเป็น เกาะท่ีได้รับการคัดเลือกจากนักเดินทางให้เป็นเกาะท่ีโร

แมนติกท่ีสุดในโลก โดนเด่นด้วยบ้านเรือนท่ีปลูกอยู่ริมหน้าผา ด้วยตัวบ้านสีขาว หลังคาโค้งกลมสีนำเงิน 

มันช่างงดงามดุจภาพเขียน 

11.55 น. ถึงท่าเรือเทียร์ร่า เกาะซานโตริน ี

เที่ยง ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของเกาะซานโตริน ีจากนั้นเป็นเวลาอิสระให้ท่านได้เท่ียวชม

เกาะซานโตริน ีเพลิดเพลินไปกับบ้านเรือนท่ีสวยงาม และเลือกซ้ือสินค้าท่ีน่าสนใจ  

ค่ำ  ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง        

พักที ่ HOTEL AEGEAN SANTORINI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า (2 คืน) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ห้า    เกาะซานโตรินี - ชาดหาดแดง/ดำ - ชิมไวน์ - หมู่บา้นเอียชมอาทิตย์ตก   (B/L/-) 

เช้า      ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นำท่านเดินทางสู่หาดทรายแดง (Red Beach)  เป็นหาดท่ีเต็มไปด้วยหินก้อนใหญ่ และหินเหล่านั้นเป็นสี

แดง เกิดจากหินท่ีมีแร่ธาตุต่างๆท่ีทำให้เป็นสีแดง จากนั้นนำท่านชมรอบเกาะซ่ึงแต่งแต้มด้วยส่ิงก่อสร้าง

ทรงเหล่ียมสีขาวสะอาดตาตัดขอบประตู, หน้าต่างด้วยสีฟ้าเข้ม งดงามจับตาดั่งท่ีปรากฏบนโปสเตอร ์และ

หนังสือท่องเท่ียวต่างๆ จากนั้นเดินทางสู่หาดทรายดำ (Black Beach) ท่ีชายหาดเป็นทรายสีดำสนิท

เนื่องจากเถ้าลาวาของภูเขาไฟท่ีเคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต และชม 

11.00 น. นำท่านแวะชิมไวน์ ณ Venetsanos winery  ณ สถานท่ีแห่งนี้จะมีไวน์ให้ท่านได้เลือกชิมหลากหลาย ราคา

ไม่แพง แถมยังมีรสชาติท่ีนุ่มล้ิน ท่านไม่ควรพลาดล่ิมลอง และควรค่าแก่การนำกลับมาฝากคนท่ีท่านรักท่ี

อยู่ท่ีเมืองไทยอีกด้วย 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเอีย (Oia) เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ร้านค้า 

2 ข้างทางตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารัก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปป้ิงสินค้าตามอัธยาศัย อิสระให้ท่านได้

พักผ่อนบนเกาะ ซ่ึงมีร้านอาหาร และบูติกแบรนดศู์นย์กลางแสงสีเสียงของเกาะนี้ รวมถึงสินค้าแบรนด์เนม

จะกระจัดกระจายอยู่ตามตรอกซอกซอย นำท่านชมพระอาทิตย์ตกดินท่ีสวยท่ีสุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพ

พระอาทิตย์สีแสงสด ริ้วสีแดงเจือสีม่วง ส้มของท้องฟ้าเหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความงาม

เกินกว่าคำบรรยายใดๆ 

อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัว 

พักที ่ HOTEL AEGEAN SANTORINI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หก    เกาะซานโตรินี - กรุงเอเธนส์                                                                   (B/-/D) 

เช้า      ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหารเช้าเป็นเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมความงามของเกาะซานโตริน ีบริเวณ

โรงแรมท่ีพัก 

11.45 น.  เช็คเอาท์ และนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเกาะซานโตรนิี   

12.45 น. นำท่านนั่งเรือ SEA JET HIGH SPEED ออกเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์  

  อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในเรือ 



 

 

18.00 น. ถึงท่าเรือพีราอุซ กรุงเอเธนส์ 

ค่ำ  ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

พักที ่ HOTEL AMALIA ATHENS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด  กรุงเอเธนส์ - วิหารโพไซดอน  - ช้อปปิ้งเอาทเ์ลท - สนามบินเอเธนส์           (B/L/-) 

เช้า äบริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่แหลมซูเนี่ยน (Cape Sounion) ระยะทาง 45 กม.  ในเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝ่ังข้างทาง

ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศริมชายหาดกายฟาด้า (Beaches of Glyfada) ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล

ทางตอนใต้ของแหลมซูเนี่ยน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม วิหารเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) 

ซ่ึงชาวกรีกเช่ือว่าเป็นเทพเจ้าท่ีคอยปกป้องพิทักษ์มหาสมุทรท้ังหมด ซ่ึงในอดีตวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพ่ือ

บูชาเทพเจ้าโพไซดอน และเป็นท่ีเคารพบูชาเทพเจ้าโพไซดอนก่อนออกเดินทางสู่ท้องทะเล อิสระให้ท่าน

ถ่ายภาพบรรยากาศและความประทับใจบนยอดเขา  

เที่ยง  ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Athens McArthurGlen Designer Outlet  ระยะทาง 50 กม. ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนม 

และสินค้านำสมัย โดยเฉพาะสินค้า  แบรนด์ท่ีขึ้นช่ือในทวีปยุโรป อาทิ Prada, Gucci,Ferragamo, G-Star 

Raw, Geox, UGG, MCM และอีกมากมาย เป็นเวลาอิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการเลือกซ้ือสินค้าและ

ของฝาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเอเธนส์ ระยะทาง 15 กม.  

19.00 น.     ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการกาตาร์ แอร์เวย์ (Qatar Airways)  เท่ียวบิน QR204 

23.35 น. ถึงสนามบินกาตาร์ ประเทศกาตาร ์แวะพักเปล่ียนเครื่อง 

 

วันที่แปด  สนามบินโดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ                           

02.05 น. ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเท่ียวบินท่ี QR834 

12.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  

JJJJJ 

 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ

บิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8 

ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

ในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการรวม 

ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  

ü ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในการเดินทาง 

ü ค่ารถโคช้ ปรับอากาศ พร้อมคนขับรถท่ีได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย 

ü โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง) เท่านั้น  

ü ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

ü ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

ü ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทัวรช์าวไทย  

ü ค่าบริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน 

***สำหรับท่านที่มีวีซ่าเชงเก้นแล้ว คืนค่าวีซ่าท่านละ 2,500 บาท*** 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพัก (เท่ียวละ 5 ยูโร / ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ำหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน (สายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้ผู้โดยสารโหลดสัมภาระได้ท่านละ 30 กก./ท่าน) 

× ค่าภาษีน้ำมัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปคนขับรถ, 2,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

×  

เดินทางขึ้นต่ำ 25 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชำระค่าบริการเพ่ิม

เพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

งดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 

« มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  



 

 

« ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วัน 

• หากไม่ชำระมัดจำตามท่ีกำหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู ่

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เม่ือท่านชำระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้

ระบุไว้ท้ังหมดนี้แล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มา

ให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล 

และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทั้งส้ิน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า

หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว 

ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ

เงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน ตามที่

กำหนด   

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนำส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  



 

 

7. รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ

ไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทาง

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการ

ท่องเท่ียวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะ

ขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งท่ีต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

13. การบริการของรถบัสนำเท่ียวในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8 ช่ัวโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย

มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็น

หลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

14. Tax Refund ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขั้นตอนการแลกภาษีเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทาง ซ่ึงต้องไม่

ทำให้ผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืนเดือนร้อน 

15. การนำส่ิงของมีค่าท่ีซ้ือจากต่างประเทศเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎข้อบังคับท่ีละเอียด และนอกเหนือความรับผิดชอบ

ของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของศุลกากรไทยโดยละเอียด 

16. บริษัทฯ จำกัด เป็นตัวแทนในการติดต่อท่ีพัก ร้านอาหาร ตลอดจนการเดินทางจากประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางตาม

รายการทัวร์เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือข้อจำกัดในการให้บริการของสายการบิน ท่ี

พัก ร้านอาหาร บริษัทรถท่ีให้บริการระหว่างเดินทาง บริษัทรถไฟ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการ  

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวีซ่า VISA SCHENGEN   

(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิ้วมือทกุท่าน) 

o หนังสือเดนิทางที่เหลืออายใุช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า 

o รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเปน็สีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับ 

ประเทศท่ีจะเดินทาง 

o หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชดุ 

* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผู้เดินทาง  

อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถ้ือหุน้ หนังสือรับรองการทำงานเป็น 

ภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละ 



 

 

สถานทูต 

• *ข้าราชการและนกัเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกดั หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 

o หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชอีอมทพัย์เท่านั้น ส่วนบญัชีอืน่ๆนอกจาก 

ออมทรัพยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพ่ิมเติมได้ ทัง้นี้เพ่ือให้หลกัฐานการเงินของ 

ท่านสมบูรณ์ท่สุด)  

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN  

แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทกุหน้า  

ย้อนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาท่ีท่านจะใช้ยืน่วีซ่า  

(ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) 

* เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

o กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปบีริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ได้เดนิทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได ้

เดินทางท้ังสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายต้องออกโดย 

ท่ีว่าการอำเภอ 

o สำเนาบตัรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด 

o สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชดุ 

o สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 

o สำเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชดุ 

o การบิดเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกน้เปน็ 

การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ 

คำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

o หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ 

หากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบรษิัทใครข่อรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

o กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต 

ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นที<มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี<จะเดนิทางไป 
ทอ่งเที<ยวยงัประเทศตามที<ระบุเทา่น ัYน  
การปฏเิสธวซีา่อันเนื3องมาจากหลักฐานในการขอยื3นวซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถุประสงค ์
ในการยื3นขอวซีา่ท่องเที3ยว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิIในการคนืเงนิ โดยจะหักค่าใชจ้่ายที3เกดิขึNนจรงิและจะคนื 
ใหท้่านหลังจากทัวรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี3ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ทั NงนีNจะคํานงึถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 


