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ดนิแดนเทพนิยายแห่งสรวงสวรรค ์แห่งอารยะธรรม ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของชนชาตกิรซี 

ลอ่งเรอืสู่เกาะแห่งสวรรค ์ซานโตรนิี่ เกาะในฝนัของนกัท่องเทีย่วท ัว่โลก  

บรรยากาศโรแมนตคิรมิทะเลเอเจี้ยน  

วหิารโบราณพพิธิภณัฑ ์และตลาดนดั สมัผสักรซีแบบชกิชกิ  

ก าหนดการเดนิทางก าหนดการเดนิทาง  

วนัวนัแรกของการเดนิทางแรกของการเดนิทาง            สนามบนิสุวรรณภูมิสนามบนิสุวรรณภูมิ  
21.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประต ู9 โดยสายการบนิ

เอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

วนัวนัทีส่องของการเดนิทางทีส่องของการเดนิทาง                สนามบนิสุวรรณภูสนามบนิสุวรรณภูม ิม ิ--  เอเอเธนส ์เธนส ์--  แหลมซูเนี่ยน แหลมซูเนี่ยน --  เอเธนส์เอเธนส์  
03.30 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางสู่ กรุงเอเธนส ์ประเทศกรีซ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เทีย่วบนิที ่EK371/EK209 

*.*.*. แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบนิดูไบ 0600-1150 *.*.*.  
15.25 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ กรุงเอเธนส ์(ATHENS) ประเทศกรีซ (GREECE) ศูนยร์วมของเหลา่มรดกทางวฒันธรรม

ยุคคลาสสกิ อนุสาวรียโ์บราณ และงานศิลปะทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ด และยงัคงหลงเหลอือยู่เป็น
จ านวนมาก ซึง่บางแห่งก็ไดร้บัการท านุบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างด ี…หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเขา้
เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้... 
 จากนัน้ท าท่านออกเดนิทางสู่ แหลมซูเนี่ยน (CAPE SOUNION) ตัง้อยู่ในเขตอ่าวซาโรนิค 
ตลอดริมฝัง่ขา้งทางท่านไดส้มัผสักบับรรยากาศริมชายหาดกายฟาดา้ ซึง่เป็นแหลง่ท่องเที่ยว
ทางทะเลทางตอนใต ้…เพือ่น าท่าน ชมวหิารแห่งเทพโพไซดอน (TEMPLE OF POSEIDON) 

หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมทุร เทพเจา้แห่งทอ้งทะเล ซึง่คอย
ปกป้องพทิกัษม์หาสมทุรวหิารแห่งนี้ ต ัง้อยู่ปลายหนา้ผาในจดุที่
สมัผสัความงดงามของทะเลอเีจี้ยน และหมู่เกาะต่างๆ ไดด้ทีี่สุด 
สรา้งขึ้นเมือ่ 444 ปีก่อนคริสตกาล ปจัจบุนัมอีายุกว่า 2,000 ปี ใน
อดตีชาวกรีกทีจ่ะตอ้งเดนิเรือสู่ทะเลใหญ่และจะตอ้งมาบวงสรวงขอ
พรใหเ้ดนิทางโดยสวสัดภิาพ ณ ทีน่ี่ …น าท่านกลบัสู่ กรุงเอเธนส ์
(ATHENS) 

น าท่าน ชมเมอืงกรุงเอเธนส ์เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของประเทศกรีซ ซึง่ใชช้ื่อตามเทพเจา้อาธีนาในปรุาณวทิยาของ
กรีกโบราณ มปีระวตัมิายาวนานตัง้แต่ 1,000 ปีก่อน  

 …ชมจตัุรสัซนิตกัมา (SYNTAGMA SQUARE) ที่ต ัง้ของ
รฐัสภาแห่งชาต ิและอนุสรณ์ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบริเวณ
หนา้ท าเนียบประธานาธิบด ีซึง่เดมิเป็นพระราชวงัหลวง เพือ่ให ้
ท่านไดช้มภาพทหารกรีซแต่งกาย  ในชดุโบราณแปลกตาเดนิสวนสนาม 



 

ผ่านชมรฐัสภา ซึง่จะมทีหารใส่ชุดแบบพื้นเมอืงเฝ้าอยู่และจะมกีารเปลีย่นเวรยามทกุๆ ชัว่โมง พระราชวงัหลวงที่ปจัจบุนั
เป็นทีพ่  านกัของประธานาธิบดี, โรงละครแห่งชาติ,  

ผ่านชมสนามกีฬาแพนเอเธียเนียน (PAN ATHENAIC OLYMPIC) ในอดตีชาวกรีกโบราณ
เคย ใชแ้ข่งกีฬา  เมือ่ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึง่ไดร้บัการบูรณะขึ้นมาใหม่ และใชใ้นการแข่งขนั
กีฬาโอลมิปิกเป็นครัง้แรกในปีค.ศ.1896 สนามหนิอ่อนรูปเกือกมา้ทีส่รา้งโดยจกัรพรรดเิฮรอด 
อตัตคิุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี 
ค.ศ.1896 เพือ่ใชเ้ป็นทีจ่ดัการแข่งขนักีฬา
โอลมิปิกสมยัใหม่ 

ถ่ายภาพกบัประตูชยัเฮเดรียน (HADRIAN’S ARCH) และหอสมดุ
แห่งชาต ิศูนยร์วมของปราชญส์มยัโบราณ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีส่ามของการเดนิทาง         วนัทีส่ามของการเดนิทาง             เอเธนส ์เอเธนส ์--  เกาะซานโตรนิี่ เกาะซานโตรนิี่ --  พระราอาทติยต์กทีเ่อยีพระราอาทติยต์กทีเ่อยี  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าเรือเพือ่เดนิทางสู่ เกาะซานโตรินี่ (SANTORINI) โดยเรือเฟอรร์ี่ ชมความงดงามของ
ทอ้งทะเล  

......... น.         เดนิทางถงึ เกาะซานโตรินี่ 
(SANTORINI) เกาะในฝนัทีง่ดงามด ัง่สรวง
สวรรค ์เกาะแห่งนี้มขีนาดเลก็โดยมคีวามยาว
เพยีง 18 ก.ม. มชีื่อเสยีงโด่งดงัเป็นอนัดบั 1 
ในหมู่เกาะไคคลาดีส (CYCLADES) ไดร้บั
การยกย่องใหเ้ป็น ราชนิีแห่งเมดเิตอรเ์รเนียน งดงามโรแมนตกิ ดว้ยกลุม่บา้นเรือนทรงกระบอกสขีาวสะอาดตา ยอด
โบสถท์รงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสฟ้ีาสดจากทกุทศิประตูหนา้ต่าง งดงามดัง่ภาพในโปสการด์ท่องเทีย่ว เกาะแห่งความ
มหศัจรรยน่์าเหลอืเชื่อระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิวถิชีวีติคนพื้นเมอืงซึง่สรา้งบา้นบนเกาะภูเขาไฟ (ปจัจบุนัยงัคงปลอ่ย
กา๊ซและไอน า้ทีม่อีุณหภูมถิงึ 80 องศา)…. 

เทีย่ง            อสิระอาหารเทีย่ง 
บ่าย น าท่าน ชมหมู่บา้น PYRGOD ตวัหมู่บา้นตัง้อยู่บนเชงิหนา้ผา เป็น

หมู่บา้นทีค่นทอ้งถิน่ เดมิของชาวซานโตรินี่อยู่อาศยักนั ..ชมหาดเพอร์
ริสซา (PERRISSA BEACH) หรือหาดทรายด า (BLACK BEACH) 

หาดที่มจีดุเด่น คือถูกปกคลุมดว้ยหนิกรวดสดี า จากเถา้ลาวาของภูเขา
ไฟทีเ่คยระเบดิมาหลายครัง้ในอดตี ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ  กบัทศันียภาพของหาดที่ตดัน า้
ทะเลสฟ้ีาที่เรียกว่า (KAMARI BEACH)  

น าท่าน มุ่งสู่ตอนเหนือของเกาะ เพือ่น าท่านสมัผสับรรยากาศสุดโรแมนตกิ ของการชม
พระอาทติยต์กทีเ่อยี (OIA) จดุชมพระอาทติยต์กดนิทีส่วยทีสุ่ดของเกาะ อสิระใหช้มภาพ



 

พระอาทติยส์แีสงสด ริ้วสแีดงเจือสมี่วง สม้ของทอ้งฟ้าเหนือทอ้งทะเลสฟ้ีาครามสุดลูกหูลูกตา ความงามเกินกว่าค า
บรรยายใดๆ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  EL GRECO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง         วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง             เกาะซานโตรนิี่เกาะซานโตรนิี่   --  ฟิราฟิรา  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางขึ้นสู่หนา้ผาโดย เคเบิ้ล
คาร ์สู่ เมอืงฟิรา (FIRA TOWN)  

เมอืงหลวงของเกาะซานโตรินี่  
ศูนยก์ลางความทนัสมยัของเกาะ สรา้ง
ขึ้นใหม่ในศตวรรษที ่19 แทน
ศูนยก์ลางเก่าที่โดนแผ่นดนิ ไหว 
ท าลาย มคีวามสวยงามของบา้นทีเ่ป็นสขีาวและฟ้าน า้ทะเล ....จากนัน้ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ์สนุกสนาน  โดย
เลอืกนัง่ลา (DONKEY) (ราคาไม่รวมในรายการทวัร)์ พาหนะที่โด่งดงัและเก่าแก่ในการใชเ้ดนิทางในเมอืงซานโตรินี่ ทีม่ี

บนัไดกว่า 500 ข ัน้ และเป็นทางเดนิทีส่ะดวกปลอดภยัในเวลาเพยีง 20 นาท…ีพาหนะทีโ่ด่งดงั
และเก่าแก่ของชาวกรีกลงจากเขา ... น าท่าน ชมความงามของเกาะจากมมุสูงกบัสถาปตัยกรรม
การก่อสรา้ง ลานระเบยีงและสสีนัของอาคารบา้นเรือน ถนนเลก็ๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ ร ้ าน
อาหารต่างๆ ตัง้ตระหงา่นเรียงรายไปตามผาสูง …ชมความสวยงามของบา้นทีเ่ป็นสขีาว และฟ้า
น า้ทะเล ชมย่านการคา้ของเมอืง...อสิระใหท่้านไดพ้กัผ่อนอย่างแทจ้ริงกบับรรยากาศของเกาะ
สวรรคแ์ห่งนี้ เลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงและของทีร่ะลกึมากมาย…. 

เทีย่ง              รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (SANTORINI VOLCANO) ทีส่วยงามแปลกตา อนัเกิดจากการ  ระเบดิ

ตวัของภูเขาไฟระเบดิและการยุบตวัของเกาะ เรือจะน าท่านสู่ 
บริเวณบ่อน า้พรุอ้น (HOT SPRINGS) *.*.*. หากตอ้งการลงไป
สมัผสักบัอณุหภูมคิวรเตรียมผา้เช็ดตวัและชดุว่ายน า้ไปดว้ย *.*.*. 
เพือ่ไดใ้หส้มัผสัความงามของน า้ทะเลสฟ้ีาสดเหลอืบทองแดง
แปลกตาดว้ยแร่ก ามะถนั ....อสิระใหท่้านไดเ้ดนิเที่ยวบริเวณรอบ
ทะเลสาบ เพือ่ถ่ายรูปบา้นเชงิเขาอนัสวยงามของเกาะซานโตรินีจากจดุชมววิทีด่ีทีสุ่ด… 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั  EL GRECO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วนัทีห่า้วนัทีห่า้ของการเดนิทาง      ของการเดนิทาง          เกาะซานโตรนิี่ เกาะซานโตรนิี่ --  เอเธนส์เอเธนส์    
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

....... น.            ออกเดนิทางสู่ กรุงเอเธนส ์(ATHENS) โดยเทีย่วบนิภายในประเทศ 

....... น.           เดนิทางถงึ กรุงเอเธนส ์(ATHENS) 



 

เทีย่ง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ตวัเมอืง กรุงเอเธนส ์(ATHENS) ชมย่านเมอืงเก่าปลากา้ (PLAKA) ย่านเก่าแก่ซึง่ต ัง้อยู่เชงิเขาอโครโป

ลสิ เคยเป็นย่านทีพ่บปะของเหล่าบบุผาชน และนกัคิดของกรีซในอดตี ปจัจบุนัไดเ้ป็นทีต่ ัง้ของ
เหลา่พพิธิภณัฑท์างประวตัศิาสตร ์และอารต์แกลลอรี่มากมาย ถนนซอกซอยของย่านนี้มขีนาด
เลก็ ปูดว้ยหนิกอ้น  คลา้ยในอดีต บรรยากาศโดยรอบของย่านปลากา้จะท าใหท่้านยอ้นระลกึไป
ถงึเอเธนสใ์นอดีต ทีม่บีา้นเรือนหลงัเลก็ๆปลูกติดกนั มรีะเบยีงเหลก็ดดัสวยงามสไตลน์ีโอคลา
สคิ พรอ้มดอกไมค้ละส ีท่านจะเหน็สิง่ก่อสรา้งเลก็ๆ โบสถย์ุคไบเซนไทน ์มหาวทิยาลยัเก่า 
บางส่วนของประตู และก าแพงโบราณที่ยงัหลงเหลอือยู่ ท่านจะสนุกไปกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ของที่

ระลกึจากกรีซมากมาย พรอ้มผลติภณัฑท์ี่ท าจากน า้มนัมะกอก (ผลผลติทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของกรีซ) อาทเิช่น สบู่ ครีมทา
ผวิ ครีมสระ/นวดผม เคร่ืองเงนิและทองทีเ่ป็นลวดลายกรีกโบราณ และงานหตัถกรรมต่างๆ อาท ิเคร่ืองปัน้ดนิเผา รูป
ปัน้แกะสลกั ภาพวาดและอื่นๆ อกีมากมาย อสิระใหท่้านเดนิเล่นเทีย่วชมจนถงึยามพลบค า่ตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัที่วนัที่หกหกของการเดนิทาง      ของการเดนิทาง            เอเธนส ์เอเธนส ์--  เดลฟี เดลฟี --  เอเธนส์เอเธนส์  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเดลฟี (DELPHI) ซึง่มภีูมปิระเทศทีส่วยงามมาก ในอดตีเคยไดร้บัการขนานนามว่าเป็นศูนยก์ลาง
โลกหรือ สะดอืโลก NAVEL OF THE EARTH  

ปจัจบุนัไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก  

เทีย่ง              รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่าน เขา้ชมวหิารอพอลโล (TEMPLE OF APOLLO) ซึง่ถอืว่า

เป็นวหิารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและดนตรี 
ตัง้อยู่ บนเนินเขา  พานาสซุส วหิารนี้เป็นหนึ่งใน
ตวัแทนความศรทัธาของชาวกรีกทีม่ต่ีอ เทพเจา้ในอดตี วหิารแห่งนี้คือทีส่กัการะบูชาเทพอพอลโล 
เทพแห่งแสงสว่างผูใ้หค้ าพยากรณ์โชคชะตาชวีติ อนัมผีลต่อจิตใจของชาวกรีกทกุผูท้กุนาม ชมโรง
ละครแห่งเดลฟี ซึง่เปรียบเสมอืนศูนย์ รวม
ของชาวกรีกโบราณ ชมสเตเดยีมแห่งเดล ฟี 

(THE STADIUM) ทีค่งสภาพไวส้มบูรณ์ที่สุดในกรีก ..ชม
พพิธิภณัฑเ์ดลฟี (DELPHI MUSEUM) ทีร่วบรวมสิง่ของ
น่าสนใจหลายอย่าง อาท ิรูปปัน้ นกัแข่งมา้ CHARIOTEER ซึง่
เป็นรูปปัน้ขอ  นกัขบัรถมา้ศึกที่ขึ้นชื่อลอืชาในการแข่งขนักีฬาโอลมิเปียดแบบโบราณ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง      วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง            เอเธนเอเธนส ์ส ์--  อะราโชวา อะราโชวา --  คอรนิท ์คอรนิท ์--  เอเธนส์เอเธนส์  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอะราโชวา (ARACHOVA) เมอืงเลก็ๆ ทางเหนือของประเทศ ตัง้อยู่สูงจากระดบัน า้ทะเล  
ประมาณ 940 เมตร บา้นเรือนส่วนใหญ่สรา้งอยู่บนเนินเขาพารน์สัซอส (MOUNT 

PARNASSOS) เป็นเ  มอืงทีม่ชีื่อเสยีงเร่ืองสิง่ทอ พรม และยงัเป็นเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลาง
กีฬาสกีทีม่ชีื่อเสยีง เดนิเลน่ชมเมอืง ถ่ายรูป หรือเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงของฝากตาม
อธัยาศยั เดนิทางสู่ หมู่บา้นอิเทยี (ITEA) เมอืงเลก็ ๆ ทีต่ ัง้อยู่ทางตอนใตข้องเขตโฟซสิ 
(PHOCIS) ของประเทศ คน้พบในปี ค .ศ. 1830 แต่กลายเป็นเมอืงทีค่่อนขา้งมชีื่อเสยีงใน
เวลาต่อมาและยงัเป็นเมอืงทีม่ท่ีาเรือทีค่ึกคกัอกีประการหนึ่งอยู่ตดิริมอ่าวโครินเธียน… 

เทีย่ง              รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านดนิทางสู่ เมอืงคอรินท ์(CORINTH) ชมคลองคอรินท ์(ISTHMUS OF CORINTH) เป็นคลองทีเ่ชื่อมต่อ

ระหว่างอ่าวคอรินทแ์ละอ่าวซาโรนิกในทะเลอีเจยีน ตัง้อยู่ข ัน้กลางกบัฝัง่เพโลพอนนิส และแผ่นดินของ  ประเทศ มี
ลกัษณะเป็นช่องทางแคบๆ มขีนาดยาวประมาณ 6.4 กิโลเมตร ลกึ 8 เมตร ปจัจบุนัมี
สะพานขา้ม  ระหว่างแผ่นดนิ และสามารถเดินทางมาทีน่ี่โดยรถไฟ โดยคลองแห่งนี้ยงัใช ้
เป็นทางผ่านเรือโดยสาร มากมายอกีเช่นกนั เป็นคลองทีใ่ชเ้วลาสรา้งรวมๆแลว้กว่า 2,000 
ปี ตัง้แต่สมยัยุคกรีกโบราณ แนวคิดนี้ เร่ิมตน้ขึ้นจากการทีช่าวกรีกตอ้งการความสะดวก
มากขึ้นในการเดนิทางขา้มมหาสมทุรโดยไม่ตอ้งออ้ม ในช่วงแรกมผูีค้นมากมายตดัสนิใจจะ
ขดุคลองนี้ แต่เนื่องจากเครื่องมอื และเทคโนโลยยีงัไม่ทนัสมยัเพยีงพอ การขดุคลองจงึยงั

ไม่ส าเร็จ รวมถงึความเชื่อในเทพเจา้ ซึง่ชาวบา้นกลวัเทพเจา้โพไซดอนจะพโิรธ ท าใหก้ารขดุคลองถูกหยุดชะงกัลงไป 
ต่อมาเมือ่เริ่มสรา้งใหม่เงนิทนุกลบัไม่เพยีงพอวนเวยีนแบบนี้มาหลายปี จนกระทัง่ปี 1869 รฐับาลไดจ้า้งบริษทัเอกชน
เร่ิมท าการขดุคลองจนส าเร็จในทีสุ่ดในปี 1893 ซึง่ต ัง้แต่สมยัโบราณจนการขดุคลองส าเร็จ ผ่านอปุสรรคมากมายกว่า 
2,000 ปี ปจัจบุนัคลองคอรินทแ์สดงใหเ้หน็ว่าไดถู้กใชป้ระโยชนค์ุม้ค่าแรงงาน และค่าเงินทนุจริงๆ อสิระใหท่้านได ้
บนัทกึภาพเป็นที่ระลกึ…น าท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงเอเธนส ์(ATHENS) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง      วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง            เอเธนส ์เอเธนส ์--  ดูไบดูไบ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชมอะโครโปลสิ (ACROPOLIS) ซึง่ต ัง้อยู่บนยอดเขาทีสู่งเด่นในกรุงเอเธนส ์สถานที่
ส  าคญัใน  ประวตัศิาสตรข์องประเทศกรีซ ก่อนทีจ่ะถงึทางเขา้ ACROPOLIS จะม ีTEMPLE OF 

ATHENA NIKE สรา้งขึ้นเพือ่บูชาเทพอีธีนาในปาง NIKE (NIKE เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ) นคร
กรีกโบราณนิยมสรา้งอะโครโปลสิ บนพื้นที่สูง โดยเป็นที่ต ัง้ของพระราชวงัและทีอ่ยู่ของขา้ราช
บริพาร ตลอดจนวหิารบูชาเทพเจา้ นครโบราณแห่งนี้ต ัง้อยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 
เมตร โดยถูกสรา้งมาก่อนการสรา้งเมอืงเป็นที่ต ัง้ของ วหิารพาเธนอน (THE PARTHENON) เป็น

วหิารที่สรา้งขึ้นเพือ่บูชาเทพเจา้เอธีนา สรา้งเมือ่ปี 447 – 432 ก่อนคริสตก์าล วหิารแห่งนี้สรา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หมด 
ความโดดเด่นของวหิารแห่งนี้อยู่ทีเ่สาแบบดอริก ดา้นหนา้ 8 ตน้ และดา้นขา้ง 18 ตน้ รองรบัมมุจ ัว่ต่าง ๆไดอ้ย่าง
กลมกลนื สถาปตัยกรรมทีง่ดงามและสมบูรณ์ทีสุ่ดในยุค 2,500 กว่าปีก่อน วหิารยงัถูกดดัแปลงเป็นโบสถค์ริสตศ์าสนา



 

นิกายกรีกออรโ์ธดอกซ ์(GREEK ORTHODOX CHURCH) ในคริสตศ์ตวรรษที ่6 และยงัถูกดดัแปลงเป็นสุเหร่าเมือ่
ครัง้กรีกตกเป็นเมอืงขึ้นของอสิลาม  
ชมวหิารอเีรคธีอมุ (ERECHTHEION) เป็นอนุสาวรียแ์ห่งอเีรคธีอมุในเทพนิยายกรีกเมือ่สงครามเพลอปปอนเนเซยีมี

รูปแกะสลกัหญงิสาว 6 คน ถูกลงโทษ ใหก้ลายเป็นเสาหนิค า้ยนัวหิาร ยงัคงมสีิง่ก่อสรา้งที่
เป็นสาธารณะ  เช่น โรงละคร หรือ โอเดยีน, แท่นบูชาเทพเจา้ซุสทีเ่พอกามมุ, อะกอรา หรือ
ย่านชมุชนเช่นเดียวกบัตลาด, สนามกีฬากลางแจง้ วหิารโพรไพเลยี (PROPYLAEA) วหิาร
แห่งนี้สรา้งขึ้นเพือ่บูชาเทพโพไซดอนและเทพอีะธีน่า  
โดยสรา้งขึ้นในต าแหน่งทีเ่ทพทัง้คู่มกีารต่อสูแ้ย่งชงิสทิธ์ิในการดูแลเมอืงน้ี ดา้นทศิใตม้ชีดุของ
เสาค า้ท ัง้หกตน้ทีอ่อกแบบเป็นรูปปัน้หญงิสาวสวมชดุกรีกโบราณใชศ้ีรษะยนืค า้ยนัอาคาร 

ปจัจบุนัเสาทัง้หกตน้ถูกแทนทีด่ว้ยรูปจ าลองเนื่องจากของจริงถูกน าไปเก็บรกัษาไวใ้นพพิธิภณัฑเ์พือ่ป้องกนัการเสยีหาย
จากอากาศและสภาพแวดลอ้มภายนอก… 

17.05 น.  (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที่ EK210/EK384  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบนิดูไบ : 2340-0305*.*.*. 

วนัวนัทีเ่กา้ทีเ่กา้ของการเดนิทางของการเดนิทาง              ประเทศไทยประเทศไทย  

12.05 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 
*.*.*. @@ *.*.*. 

*.*.*. อตัราค่าใชจ้า่ย  *.*.*. 

วนัทีเ่ดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

13-21 มี.ค.  69,900.- 67,999.- 15,000.- 
อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 
2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรือเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีคร่ืองปรบัอากาศ 

เนื่องจากอยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและ
งานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสม
และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 
ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 



 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกั
แบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทาง
บริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  
** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการ
ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน า้ ซึง่
ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  
ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบริษทัได ้**  
- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้น
บาท]เท่านัน้ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกั 

เกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดนิทางหรือของมค่ีาที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าทปิ 60.- ยูโร / ท่าน 

8. ค่าวซี่ากรีซ 4,000 บาท (กรณีที่สถานทูตแจง้คิวในการยื่นวซี่า ลูกคา้ไม่สามารถปฎเิสธเลือ่นวนัยื่นได)้ 
 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะขอรับลูกคา้รายตอ่ไป  
เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 



 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ
จ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดั
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบรกิารท่านละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทัวรเ์ต็มจ านวนตามราคาทัวร ์

(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้
ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัว
เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสาย
การบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดุลพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ) ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณี
ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนียมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหต ุ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) 
เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 14 
วันกอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้
ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บสภาวะอากาศและเหตุ
สดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็น
ส าคัญ…. 
- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกับ
ทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผู ้
ทีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 
20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 
 

• กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรทั์ง้หมด  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมดหัก
คา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑูต เรือ่งวซีา่ของท่าน เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัด
จ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่านรับทราบ
และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุ
ครัง้  
• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกล่าวเชน่กัน 



 

• ทางบรษัิทฯ เป็นแคตั่วแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 
• เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยั
ตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กลู่กคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่ักเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่
ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชักชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ ่ากว่ากวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) ตอ้งกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 
• ทา่นทีจ่ะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกต๋ัวโดยไม่ไดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายนัน้
ได ้

• ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึ
ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 
เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทาง
บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัย
ธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวี
ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่
จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ ้
ร่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 
เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลง
เอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง
ไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดัิงกล่าว บรษัิท จะยดึถือ
และค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่กรซี 

 
*.*.*. ตอ้งมาโชวตั์วทีส่ถานทตูทกุทา่น (ในกรณีทีไ่มม่วีซีา่เชงเกน้) เพราะตอ้งสแกนลายนิว้มอื *.*.*. 

 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่ง 
นอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทาง
เลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2.0 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3  
ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อน แทค
เลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 
3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ่้ายเอง  
**Statement รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ี
ยอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิ ในบัญชี
ไมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้)  
ชือ่ นามสกลุ ตรงตามหนา้ PASSPOST (เจา้ของบัญช)ี 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาอังกฤษตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ (ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชทั้ง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ไม่ได)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื 



 

สามภีรรยา เท่านัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ่้ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเทา่นัน้ 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ่้ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่ับพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ* 
4. หลักฐานการท างาน  

-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนา
ใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทตูทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตัว 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร
เดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบุ้ตร
เดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกับ
ใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุร
แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงว่าท าไมไมม่ ีpassport *** 

-กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้
สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 


