
 

 

รหัสทัวร WCT1902757 

ทัวรกรีซ แกรนด กรีซ 9 วัน 6 คืน (QR) 
เอเธนส   แหลมซเูน่ียน   วิหารโพไซดอน   เกาะซานโตรินี่   หมูบานเอีย 
น่ังกระเชาชมเมืองฟรา   ลองเรือชมภูเขาไฟ   เดลฟم�   เขาชมวิหารอพอลโล 
อะราโชวา   คอรินท   อะโครโปลิส 
 

 



 

 

วันที่1  กรุงเทพฯ – โดฮา 

16.30 น.  คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินกาตาร แอรเวย แถว 
P ประตู 8 โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยดูแลอํานวยความสะดวก 

19.35 น. ออกเดินทางสู โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 833 
23.25 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
วันที่2  โดฮา – เอเธนส – ชมเมือง – แหลมซูเน่ียน – วิหารโพไซดอน 
01.30 น.  ออกเดินทางสู เอเธนส โดยเที่ยวบินที่ QR 211 
05.55 น. เดินทางถึงกรุงเอเธนส ประเทศกรีซ นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง นําทานชม

เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศกรีซ / กรุงเอเธนสใชชื่อตามเทพเจา 
อาธีนาในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ มีประวัติมายาวนานตั้งแต 1,000 ปกอน 
คริสตกาล ปจจุบันเปนหน่ึงในเมืองที่เกาแกที่สุดของโลก เน่ืองจากภายในเมืองน้ันถือวา
เปนศูนยรวมของเหลามรดกทางวัฒนธรรมยุคคลาสสิก อนุสาวรียโบราณ และงานศิลปะ
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และยังคงหลงเหลืออยูเปนจํานวนมาก ซึ่งบางแหงก็ไดรับการทํานุ
บํารุงรักษาไวเปนอยางดี นําทานน่ังรถชมเมือง ผานชม รัฐสภา ซึ่งจะมีทหารใสชุดแบบ
พื้นเมืองเฝ�าอยูและจะมีการเปลี่ยนเวรยาม
ทุกๆ ชั่วโมง, พระราชวังหลวงที่ปจจุบันเปน
ที่ พํ า นั กของประธานาธิบดี , โรงละคร
แหงชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนาม
หินออนรูปเกือกมาที่สรางโดยจักรพรรดิเฮ
รอด อัตติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม
ใน ป ค.ศ.1896 เพื่อใชเปนที่จัดการแขงขัน
กีฬาโอลิมปกสมัยใหม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันทําทานออกเดินทางสูแหลมซูเน่ียน  

ตั้งอยูในเขตอาวซาโรนิค ตลอดริมฝم�งขาง
ทางทานไดสัมผัสกับบรรยากาศรมิชายหาด
กายฟาดา ซึ่ง เปนแหลงทองเทีย่วทางทะเล
ทางตอนใตของแหลมซูเน่ียน ที่น่ีเปนที่ตั้ง



 

 

ของวิหารของเทพโพไซดอน เปนเทพเจาแหงทองทะเล ซึ่งชาวกรีกเช่ือวาเปนเทพเจา ที่
คอยปกป�องพิทักษมหาสมุทรทั้งหมดบนโลกใบน้ี สัมผัสสถาปตยกรรมที่ยิ่ง  ใหญของ
กรีกโบราณถายภาพบรรยากาศ และความประทับใจบนยอดเขาของแหลมซูเน่ียน ได
เวลาเดนิทางกลับสูกรุงเอเธนส 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  
พักที่:  Novotel Athens Hotel / หรือระดับเทียบเทา 
วันที่3 เอเธนส – เรือเฟอรรี่ สูเกาะซานโตริน่ี พักสองคืน - หมูบานเอีย – ชมเมืองเกา 
เชา บริการอาหารเชา แบบกลอง / นําทานเดินทางสูทาเรือ  
08.00 น. ออกเดินทางสู เกาะซานโตริน่ี โดยเรือเฟอรรี่ ชมความงดงามของทองทะเล 
12.15 น.  เดินทางถึง เกาะซานโตรินี่ (SANTORINI ISLAND) เกาะในฝนของหลายคนที่ผูคน

ทั่วโลก ตาง ใฝ�ฝนจะไดมาเยือนสักครั้งหน่ึง มีความงดงามดุจราชินีแหงหมูเกาะไคคลา
เดส ไดรับการยกยองใหเปน “ราชินีแหงเมดิเตอรเรเนียน” ถือเปนหัวใจของเกาะ
ทั้งหลายในกรีซ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานชมหมูบาน Pyrgod ซึ่งตั้งอยูหาง

จากฟราไปทางตะวันออกเฉียงใตประมาณ 
8 กิโลเมตร เปนหมูบานชาวประมงที่มี
ชื่อเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัว
หมูบ านตั้ งอยูบนเชิงหน าผา พรอมวิว
ทิวทัศนเบื้องลางอัน / ชม หาดเพอรริสซา 
(Perrissa Beach) หรือหาดทรายดํา (Black Beach) ที่ชายหาดเปน ทรายสีดํา
สนิทจากเถาลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต นอกจากน้ีทานจะได
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของหาดทรายสีดําตัดน้ําทะเลสีฟ�าที่ เรียกวา (Kamari 
Beach) ที่พบไดที่น่ีแหงเดียว และรานคา สองขางทางตามตรอกในหมูบานดูนารัก
สบายตา เดินทางสูทางเหนือของเกาะเพื่อชม หมูบานเอีย (Oia Village) ที่ไดชื่อวา
สวยที่สุดของเกาะน้ี เปนศูนยกลางการคาท่ีเกาแก ภายในหมูบานเปนตรอกซอกซอยเล็ก 
ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินคางานฝมือมากมาย ชมพระอาทิตยลับขอบฟ�าที่



 

 

สวยงามที่สุดบนเกาะ ดวยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อันเปนไฮไลทของเกาะที่
พลาดไมได 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  
พักที:  El Greco Hotel / หรือระดับเทียบเทา 
วันที่4 เกาะซานโตริน่ี – นั่งกระเชาชมเมืองฟรา – ลองเรือชมภูเขาไฟ 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางขึ้นสูหนาผาโดย CABLE CAR สู เมืองฟรา (FIRA TOWN) เมือง

หลวงของเกาะซานโตริน่ี ศูนยกลางความ
ทันสมัยของเกาะ ซึ่ งสรางขึ้น ใหม ใน
ศตวรรษที่ 19 แทนศูนยกลางเกาที่โดน
แผนดิน ไหว ทําลาย มีความสวยงามของ
บานที่เปนสีขาวและฟ�าน้ําทะเล นําทานชม
เมืองฟรา กับสถาปตยกรรมการกอสราง ลานระเบียง และสีสันของอาคารบานเรือน 
ถนนเล็กๆที่เต็มไปดวยรานคา รานอาหารตางๆตั้งตระหงานเรียงรายไปตามผาสูง ชม
ความสวยงามของบานที่เปนสีขาว และฟ�าน้ําทะเล ชมยานการคาของเมืองฟราใหทาน
ไดพักผอนอยางแทจริงกับบรรยากาศของเกาะสวรรคแหงน้ี เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองและ
ของท่ีระลึกมากมาย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากนั้นนําทานสัมผัสประสบการณการ

ลองเรือ พ้ื น เมืองลองทะเลไปสู  “NEW 
KAMENI VOLCANO”เกาะที่ เกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟโดยที่ทานไดมีโอกาสสัมผัส
ปากปลองภูเขาไฟอยางใกลชิดจนสามารถรูสึก
ถึงความรอนตามกอนหินตางๆ ที่ยังมีควันระอุอยูจากน้ันลองเรือสู “HOT SPRINGS” 
(หากตองการลงไปสัมผัสกับอุณหภูมิควรเตรียมผาเช็ดตัวและชุดวายน้ําไปดวย) ใหเวลา
ทานคลายความเหน็ดเหน่ือยแบบสปาธรรมชาติที่เดียวในโลก ที่ทําใหทานสดชื่นและ
กระปรี้กระเปรา กับอุณหภูมิของน้ําอุน ถึงทาเรือ สนุกสนานกับการน่ังลา DONKEY 
ขึ้นชมวิวบนหนาผา (รวมคาน่ังลาเรียบรอยแลว) พาหนะที่โดงดังและเกาแกในการใช



 

 

เดินทางในเมืองซานโตริน่ี ที่มีบันไดกวา 500 ขั้น และเปนทางเดินที่สะดวกปลอดภัยใน
เวลาเพียง 20 นาท ี

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที:  El Greco Hotel / หรือระดับเทียบเทา 
วันที่5 ซานโตริน่ี – บินไฟลภายในสูกรุงเอเธนส – ชอปปم�ง  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม / นําทานออกเดินทางสูสนามบิน 
11.30 ออกเดินทางสูเมือง เอเธนส โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ …. 
12.20 เดินทางถึงกรุงเอเธนสเอเธนส 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นํ าท าน เดิ นทางเข าสู ตั ว เมืองกรุ ง

เอเธนส (Athens) อิสระชอปปم�ง ยานพ
ลาก า สแควร  (Plaka Square) ย าน
เกาแกบริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให
ท า น  เที่ ย ว ซ อ ก แ ซ ก ใน แ ห ล ง ร ว ม
นักทองเท่ียวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดวยรานคา บาร ภัตตาคาร 
คึกคัก พลุกพลานไปดวยผูคนทั้งกลางวันและยามคํ่าคืน อิสระทุกทานชอปปم�งของฝาก 
ของที่ระลึกมากมาย ไมวาจะเปนประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่
เกี่ยวกับเทพเจาของกรีก หรือจะเปนสินคาพวกจิวเวลรี่ และรวมถึง ของเกาสําหรับนัก
สะสมก็หาไดที่น่ีในราคายอมเยา  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Novotel Athens Hotel / หรือระดับเทียบเทา 
วันที่6 เอเธนส – เดลฟم� – เขาชมวิหารอพอลโล 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นํ า ท า น เดิ น ท า งสู  เ มื อ ง เด ล ฟ  

(DELPHI) ซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงาม
มาก ในอดีตเคยไดรับการขนานนาม
วาเปนศูนยกลางโลกหรือ สะดือโลก 
Navel of the Earth ปจจุบันไดรับ



 

 

การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเขาชมวิหารอพอลโล (TEMPLE OF APOLLO) ซึ่งถือวาเปนวิหารเทพแหง

แสงสวาง การละครและดนตรี ตั้งอยู บนเนินเขาพานาสซุส วิหารน้ีเปนหน่ึงในตัวแทน
ความศรัทธาของชาวกรีกที่มีตอ เทพเจาในอดีต วิหารแหงน้ีคือท่ีสักการะบูชาเทพอพอล
โล เทพแหงแสงสวางผูใหคําพยากรณโชคชะตาชีวิต อันมีผลตอจิตใจของชาวกรีกทุกผู
ทุกนาม ชมโรงละครแหงเดลฟ ซึ่งเปรียบเสมือนศูนยรวมของชาวกรีกโบราณ ชมสเต
เดียมแหงเดลฟ (THE STADIUM) ที่คงสภาพไวสมบูรณที่สุดในกรีก ชมพิพิธภัณฑเดล
ฟ (DELPHI MUSEUM) ที่รวบรวมสิ่งของนาสนใจหลายอยาง อาทิ รูปปم�น นักแขงมา 
CHARIOTEER ซึ่งเปนรูปปم�นของนักขับรถมาศึกที่ขึ้นชื่อลือชาในการแขงขันกีฬา
โอลิมเปยดแบบโบราณ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Hotel Delphi Palace Hotel / หรือระดับเทียบเทา 
วันที่7  เดลฟم� – อะราโชวา – คอรินท – เอเธนส  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู เมืองอะราโชวา (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ 

ตั้งอยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 940 เมตร บานเรือนสวนใหญสรางอยูบนเนินเขา
พารนัสซอส (MOUNT PARNASSOS) เปนเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องสิ่งทอ พรม และยัง
เปนเมืองที่เปนศูนยกลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียง เดินเลนชมเมือง ถายรูป หรือเลือกซื้อ
สิ นค าพื้ น เมื อ งของฝากตาม
อัธยาศัย เดินทางสู หมูบานอิเทีย 
(ITEA) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยูทาง
ตอนใตของเขตโฟซิส (PHOCIS) 
ของประเทศกรีซ อิเทียเปนเมือง
ที่จัดไดวาคอนขางใหม คือคนพบ
ในป ค .ศ. 1830 แตกลายเปน
เมืองที่คอนขางมีชื่อเสียงในเวลา



 

 

ตอมาเน่ืองจากตั้งอยูไมไกลจากเมืองเดลฟ และยังเปนเมืองที่มีทาเรือที่คึกคักอีก
ประการหน่ึงอยูติดริมอาวโครินเธียน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นํ า ท า น ดิ น ท า ง ต อ สู เ มื อ งค อ ริ น ท

(Corinth) นํ าท านชมคอคอดคอรินท  
(Isthmus of Corinth) เปนผืนดินแคบ ๆ 
ซึ่งเชื่อมระหวางเพโลพอนนีสและสวนที่
เหลือของกรีซแผนดินใหญ ใกลกับเมืองคอ
รินท มีอาณาเขตติดตอกับอาวคอรินททาง
ตะวันตก และอาวซาโรนิกทางตะวันออก 
นับตั้งแต ค.ศ. 1893 คลองคอรินทไดตัดผานคอคอดกวาง 6.3 กิโลเมตร ซึ่งทําใหเพโล
พอนนีสกลายสภาพเปนเกาะปจจุบัน สะพานถนนสองแหง สะพานทางรถไฟสองแหง 
และสะพานที่สามารถแชน้ําไดอีกสองแหงที่ปลายสุดทางสองดานของคลองซึ่งเชื่อมตอ
กับคอคอดฝم�งที่เปนกรีซแผนดินใหญกับฝم�งเพโลพอนนีส ซึ่งคลองน้ีชวยยนระยะการ
เดินเรือไดอยางมาก ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูกรุงเอเธนส  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Novotel Athens Hotel / หรือระดับเทียบเทา 
วันที่8 เอเธนส – อะโครโปลิส – สนามบิน 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

 นํ าท าน เข าชม  อะโครโป ลิ ส 
(Acropolis) ซึ่งตั้ งอยูบนยอด
เข าที่ สู ง เด น ใน ก รุ ง เอ เธน ส  
สถานที่สําคัญในประวัติศาสตร
ของประเทศกรีซ  กอนที่ จะถึ ง
ท า ง เ ข า  Acropolis จ ะ มี  
Temple of Athena Nike 
สรางขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง 
Nike (Nike เปนภาษากรีกแปลวา
ชนะ) นครกรีกโบราณนิยมสรางอะ
โครโปลิส บนพื้นที่สูง โดยเปนที่ตั้ง
ของพระราชวังและที่อยูของขาราช
บริพาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจา 
นครโบราณแหงน้ีตั้งอยูบนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสรางมากอน
การสรางเมืองเปนที่ตั้งของ วิหารพาเธนอน (THE PARTHENON) เปน วิหารที่สราง
ขึ้นเพื่อบูชาเทพเจาเอธีนา สรางเมื่อป 432-447 กอนคริสตกาล วิหารแหงน้ีสรางดวย
หินออนทั้งหมด ความโดดเดนของวิหารแหงน้ีอยูที่เสาแบบดอริก ดานหนา 8 ตน และ
ดานขาง 18 ตน รองรับมุมจั่วตาง ๆไดอยางกลมกลืน สถาปตยกรรมที่งดงามและ
สมบูรณที่สุดในยุค 2,500 กวาปกอน นอกจากน้ัน วิหารยังถูกดัดแปลงเปนโบสถคริสต
ศาสนานิกายกรีกออรโธดอกซ (GREEK ORTHODOX CHURCH) ในคริสตศตวรรษ
ที่ 6 และยังถูกดัดแปลงเปนสุเหราเมื่อครั้งกรีกตกเปนเมืองขึ้นของอิสลาม ชื่นชมงาน
ประติมากรรมที่หนาจั่ววิหารเปนเร่ืองราวของเทพีเอธีนา และเทพเจาโพไซดอนสรางกรุง
เอเธนส จากน้ันไปชมวิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเปน อนุสาวรียแหงอีเรคธี
อุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูก
ลงโทษ ใหกลายเปนเสาหินคํ้ายันวิหาร นอกจากน้ียังคงมีสิ่งกอสรางที่เปนสาธารณะ 
อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แทนบูชาเทพเจาซุสที่เพอกามุม, อะกอรา หรือยานชุมชน
เชนเดียวกับตลาด, สนามกีฬากลางแจง ที่จะทําใหทานไดกับความยิ่งใหญของชาวกรีก
โบราณ วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือบูชาเทพโพไซดอน และ



 

 

เทพีอะธีนา โดยสรางขึ้นในตําแหนงที่เทพทั้งคูมีการตอสูแยงชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองน้ี 
ดานทิศใตมีชุดของเสาคํ้าทั้งหกตนที่ออกแบบเปนรูปปم�นหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช
ศีรษะยืนคํ้ายันอาคาร ปจจุบันเสาทั้งหกตนถูกแทนที่ดวยรูปจําลองเน่ืองจากของจริงถูก
นําไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑเพื่อป�องกันการเสียหายจากอากาศและสภาพแวดลอม
ภายนอก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย อิสระทุกทานชอปปم�งตามอัธยาศัย ในยานพลักกา ที่เต็มไปดวยของที่ระลึก และแบรนด

เนม / ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน  
18.05 น.  ออกเดินทางสู โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR204 
23.25 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
วันที่9 โดฮา – กรุงเทพฯ 
02.40 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 836 
13.15 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม 

,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศ
ที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  
จะคํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางชวง 
 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 1 ทาน

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง
จายเพ่ิม 

 
พ.ย. 2562 69,900 69,900 69,900 19,900 

24 ธ.ค.-01 ม.ค. 2563 75,900 75,900 75,900 22,900 
28 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 79,900 79,900 74,900 22,900 

ม.ค.-มี.ค. 2563 69,900 69,900 69,900 19,900 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เอเธนส-กรุงเทพฯ // ไฟลภายใน ซานโตรินี - 
เอเธนส 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมาย
ในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 
เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทํา
ใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวย
ความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป และไกดทองถิ่น 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับ
ทุกทาน 

นํ้าหนักกระเป�าไฟลอินเตอร ทานละ 30 กิโลกรัม ไฟลภายในทานละ 17 กิโลกรัม ควรแยก
กระเป�าเล็กไปใชในเกาะ   สองคืน เพ่ือไมใหนํ้าหนักเกิน 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซากรีซ (เชงเกน) (ใชเวลาในการดําเนินการ 15 วันไมรวมวันหยุด
เสารอาทิตย)(คาวีซาและคาบริการ 3,200.-) 

 คาทิปหัวหนาทัวร โดยเฉลี่ย 100 บาท / ทาน / วัน (หากทานประทับใจในการเดินทาง) 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัทฯ และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถ
ทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซา
ไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือ
จัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ 
ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และไดรับ

คิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  



 

 

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณา
วาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวา
จะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญ
ในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงให
ทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใช
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจาย
ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% 
กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรบัรองกรณุาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรพัยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้
เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 



 

 

*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก 
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก 


