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Code: IE04-GREECE-10TK-NOV-MAR-99-MN0916 

 

 10 วนั กรซี แกรนดท์วัร ์

 

 

บนิเขา้ เทสสโลนกิ ิ– บนิออกจากเอเธนส ์

ธนัวาคม 2562 – มนีาคม 2563 

เร ิม่ตน้…. 99,900 บาท  

(รวมวซีา่เชงเกน้ และ รวมทปิทกุอยา่งแลว้) 

เทสสโลนกิ ิ– เมทโิอรา่ – กาลมับากา้ – วหิารอพอลโล – เดลฟี – ปาทรสั – โครนิธ ์

ซานโตรนิ ี(พรอ้มบนิภายใน 2 เทีย่ว… พกับนเกาะ 2 คนื) – เอเธนส ์– ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต 

 

ราคาทวัร ์99,900 บาท :  29 พ.ย.- 8 ธ.ค. 2563 / 26 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563/ 13-22 ก.พ. 2563 

  12-21 ม.ีค. 2563 / 20-29 ม.ีค. 2563 

ราคาทวัร ์99,900 บาท :  28 ธ.ค.- 6 ม.ค. 2563 (ปีใหม)่ 
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10 วนั กรซีแกรนดท์วัร ์

(บนิเขา้เทสสโลนกิ–ิ บนิออก เอเธนส ์ โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์) 

 

 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร 

 

21.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ชคอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรือ 10 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชคอนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.50 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชัว่โมง) เพลดิเพลนิ

กับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีีสว่นตัวทุกที่น่ัง และสายการบนิฯ มีบรกิาร อาหารค ่าและอาหารเชา้ 

ระหว่างเทีย่วบนิสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ี

 

วนัทีส่อง เทสสโลนกิ–ิ พพิธิภณัฑโ์บราณคด ี– ชมเมอืง 

 

06.20 น. เดนิทางถงึกรุงอสิตนับูลแวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ TK1881 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิอสิตนับูลซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

08.30 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบูล (IST) สู ่สนามบนิเทสสโลนกิ ิ(SKG) โดยสายการบนิเตอร์กชิ แอร์

ไลนส์         สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

09.00 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิเทสสโลนกิ ิ(SKG) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  จากนัน้น าท่านขึน้รถ

โคช้ปรับอากาศ เทีย่วชมเมืองเทสสโลนกิ ิซ ึง่เป็นเมืองท่าและเมืองทีใ่หญ่เป็นล าดับ 2 ทีต่ัง้อยู่ทางตอน
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เหนือของประเทศ เป็นศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ อุตสาหกรรมการคา้ รวมถงึการเป็นศูนยก์ลางทางดา้น

การขนสง่ของยุโรปตะวันออกเฉียงใต ้จากนัน้น าทา่นถา่ยรูปกบัหอคอยสขีาว (White Tower) หอคอยขนาด

ใหญ่ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่รมิทะเล ภายในเป็นสถานทีส่ าหรับเก็บวัตถุโบราณหลายอย่าง ซึง่เป็นอนุสาวรียท์าง

ประวัตศิาสตร์ที่ส าคัญ ถือเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมือง ถูกสรา้งข ึน้ประมาณช่วงศตวรรษที่ 15 เป็นป้อม

ปราการประจ าเมือง และใชเ้ป็นโรงฝึกทหาร มีชว่งหนึง่ทีใ่ชเ้ป็นเรือนจ าเพื่อคุมขังนักโทษดว้ย จากนัน้น า

ท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑโ์บราณคดี (Archaeological Museum) ซึง่มีหลักฐานส าคัญๆ ทางประวัตศิาสตร์

มากมาย ซึง่บ่งบอกถงึความเป็นมาและความเจรญิรุ่งเรืองของชาวกรีกในอดีต อาทเิช่น รูปแกะสลัก เสา

ประต ูเครือ่งใช ้จานชาม เครือ่งประดบั ฯลฯ ทีนั่กโบราณคดคีน้พบในบรเิวณนี้  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่   

 

บ่าย น าทา่นถา่ยรูปกบัประตหูนิรูปโคง้ (Arch of Galerious) สรา้งขึน้ในปี คศ. 298 เพื่อเฉลมิฉลองชยัชนะของ

กาเลเรยีส ซซีารท์ีม่ชียัชนะในการท าสงครามกบัพวกเปอรเ์ซยี  จากนัน้น าทา่นถา่ยรูปกบัก าแพงเก่าไบแซน

ไทน ์ทีเ่กา่เเกเ่เละยังคงอนุรักษ์ไวไ้ดอ้ย่างดเียีย่ม จากนัน้น าทา่นถา่ยรูปกบัมัสยดิ Hamza Bey ทีส่รา้งมาใน

ศตวรรษที ่15 ซึง่มคีวามสวยงามเป็นอย่างยิง่ จากนัน้น าทา่นเขา้ชมโบสถเ์ซนต ์เดเมทรอิุส (St. Demetrius 

Church) สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่5 แตแ่ลว้ มหาวหิารเกดิอุบัตเิหตถุกูไฟไหมใ้นปี ค.ศ.1917 และต่อมาไดร้ับ

การบูรณะในปี ค.ศ.1948 ภายในมีภาพเขยีนโมเสกทีง่ดงามดัง้เดมิตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่5 น าท่านเขา้ชม

โบสถเ์ซนตจ์อรจ์ (St.George's Rotonda) โบสถเ์กา่แกส่มัยโบราณถกูสรา้งขึน้ประมาณชว่ง ค.ศ. 300 โดย

กาเลเรยีส ซซีาร ์(Galerius Ceasar) ซึง่มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ชว่งปี คศ. 1590 เคยถกูใชเ้ป็นสเุหร่า  

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Imperial Hotel / Holiday Inn hotel  **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เทสสโลนกิ ิ– กาลมับากา้ – เมธโิอรา่ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มือง กาลัมบากา้ (Kalambaka) (ระยะทาง 229 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 

ชัว่โมง) นครแห่งอารามลอยฟ้าทีม่ชีือ่เสยีงไปทัว่โลก อยู่ในเขตจังหวัด Trikala ของประเทศกรีซ เป็นเมือง

ทีม่ชีือ่เสยีงเกา่แกม่าตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่10 และถอืว่าเป็นจุดหมายปลายทางของผูจ้ารกิแสวงบุญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บ่าย น าทา่นเดนิทางขึน้ชมอาราม เมทโิอร่า อารามซึง่ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกใ้น 

ปี 1988 แต่เดมิทีเ่มทโิอร่าเคยเป็นอารามทีต่ัง้อยู่บนยอดเขาถงึ 24 แห่ง แต่ปัจจุบันจะเหลอืเพียง 6 แห่ง
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เท่านั้นที่ยังมีคนอาศัยและเปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชม  น าท่านเขา้ชมอารามเมทิโอร่า (Meteora 

Monastery) บนยอดเขาซึง่เป็นทีต่ัง้ของอารามหลายแห่งทีม่ีความพเิศษมากที่สดุในโลก โดยยอดเขา

เหลา่นี้มรีูปร่างแปลกตาอันเกดิจากการกดัเซาะของแม่น ้าปินอิอส (PINEIOS) มาเป็นเวลานับลา้นปี  เมทโิอ

ร่าสถานที่ศักด ิส์ทิธิท์ี่สรา้งอยู่บนกอ้นหนิใหญ่สูงสง่า เป็นที่พ านักของนักบวชครสิตน์ิกายออร์โธด็อกซ ์

(Orthodox)   ซึง่ในสมัยอดตีกาลไดส้รา้งอารามไวบ้นยอดเขาเพราะมคีวามเชือ่ทีว่่า จะไดใ้กลช้ดิกับสวรรค ์

และเป็นการง่ายตอ่การป้องกนัศาสนาอื่นมารุกรานอีกดว้ย ดว้ยความโดดเด่นของการสรา้งสรรคข์องศลิปะ

แบบไบแซนไทน ์อสิระใหท้า่นไดบ้ันทกึความมหัศจรรย์ในการสรา้งสรรคป์ระตมิากรรมอันโดดเดน่ ณ ทีแ่ห่ง

นี้ 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั  Amalia Hotel Kalambaka**** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เดลฟี – วหิารอพอลโล – โรงละครกลางแจง้ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง เดลฟี (Delphi) (ระยะทาง 229 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) อดตี

เคยไดร้ับการขนานนามว่าเป็น สะดอืของโลก “Navel of the Earth” ต านานเล่าว่าเทพเจา้ซอีุส (Zeus) ผู ้

ทรงเป็นองคเ์ทพบดิร ปลอ่ยนกอนิทรสีองตวัใหบ้นิจากสดุปลายโลกสองดา้น และจุดทีน่กทัง้สองบนิมาพบ

กนัทีน่ครเดลฟีนัน้ใหถ้อืว่าเป็นศนูยก์ลางของโลกโดยมหีนิทีเ่รยีกว่า "ออมฟาลอส" (Omphalos) หรือ "หนิ

สะดอื" เป็นเครือ่งหมาย และ เดลฟี ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บ่าย น าท่านเขา้ชมวหิารอพอลโล (Temple of Apollo)  ซ ึง่ถอืว่าเป็นวหิารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและ

ดนตรี ตัง้อยู่ บนเนนิเขาพานาสซุส วหิารนี้เป็นหนึง่ในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกทีม่ีต่อเทพเจา้ใน

อดตี วหิารแห่งนี้คอืทีส่กัการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผูใ้หค้ าพยากรณ์โชคชะตาชวีติ อันมีผล

ตอ่จติใจของชาวกรกีทกุผูท้กุนาม น าชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึง่เปรียบเสมือนศูนยร์วมของชาวกรีกโบราณ 

ชาวกรกีโบราณเชือ่ว่าเดลฟีเป็นจุดศนูยก์ลางของโลก 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ในโรงแรม 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
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น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั  Amalia Delphi Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ปาทรสั - เอเธนส ์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงปาทรัส (Patras) (ระยะทาง 122 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เมือง

ทีใ่หญ่เป็นอันดบัสามของกรีซ รองจากเอเธนสแ์ละพริาอุส เป็นเมืองศูนยก์ลางของเสน้ทางการเดนิเรือใน

ทะเลโยเนียนและยังเป็นเมอืงหลวงของคาบสมุทรเพโลปอนเนสอีกดว้ย น าท่านผ่านชมและถ่ายรูปกับมหา

วหิารเซนตแ์อนดรู (St.Andrews Church) อกีหนึง่ครสิตจักรทีต่ัง้สงูตระหง่านอยู่เหนือเขตเมอืงเกา่ ถกูสรา้ง

ข ึน้ในชว่งศตวรรษที ่20 ภายในไดร้ับการประดบัประดาไปดว้ยไมแ้กะสลกั และโคมระยา้ทีน่่าประทบัใจ  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

  

บ่าย น าทา่นเดนิทางเรียบ คลองโครนิธ ์(Corinth Canal) (ระยะทาง  132 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) เป็นคลองขุดเพื่อเชือ่มต่อระหว่างระหว่างอ่าวโครนิท ์(Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนคิ (Saronic 

Gulf) ในทะเลเอเจีย้น (Aegean Sea) แนวคดิการขดุคลองนี้มตีัง้แตช่ว่ง 700 ปีกอ่นตรสิตกาล แตไ่ดเ้ร ิม่ขุด

จรงิในปี พ.ศ. 2373 (ค.ศ. 1830) จนขดุคลองส าเร็จในปี พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893) คลองแห่งนี้ไดช้ว่ยย่น

ระยะเวลาการเดนิทางระหว่างอ่าวโครนิท ์(Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนคิ (Saronic Gulf) ทีป่กตติอ้งไป

ออ้มแหลมเพโลพอนนีส (Peloponese) ไดถ้งึ 700 กโิลเมตร คลองแห่งนี้มีความสงู 78 เมตร กวา้ง 24 

เมตร และมคีวามยาวถงึ 6.3 กโิลเมตร (6,346 เมตร) ลกึ 12 เมตร น าทา่นชมเมอืงโบราณโครนิธ ์(Ancient 

Corinth) หนึง่ในอดตีเมอืงทา่ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุของประเทศกรีซ  มีความมั่งคั่งและความหรูหราเป็นอย่างมาก 

ถกูสรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่10 กอ่นครสิตก์าล ถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันโบราณของจูเลยีส ซซี่าร ์น า

ท่านชม วหิารอะพอลโล (Apollo Temple) ซากเสาโรมันโบราณนับแต่อดตีทีย่ังคงความยิง่ใหญ่มาจนถงึ

ปัจจุบัน ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่อเธนส ์(Athens) (ระยะทาง  83 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง)  เมอืงหลวงของประเทศกรซี และยังเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในประเทศกรซี ใชช้ือ่ตามพระเจา้อะธีนาใน

ปุราณวทิยา เป็นหนี่งในเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก โดยกนิชว่งระยะเวลามากกว่า 3,400 ปี 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Stanley Hotel Athens****หรอืเทยีบเทา่ 

แนะน าใหล้กูคา้เตรยีมกระเป๋าใบเล็กส าหรบัพกัคา้ง 2 คนื บนเกาะซานโตรนิ ีกระเป๋าใหญฝ่ากไวท้ ีโ่รงแรม  

เนือ่งจากโรงแรมในซานโตรนิีส่ว่นใหญไ่มม่ลีฟิท ์และ พืน้เป็นหนิแกรนติ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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วนัทีห่ก บนิภายในสูเ่กาะ ซานโตรนิ ี(พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

07.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเอเธนส ์เพือ่เชคอนิ 

10.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเอเธนส ์สูส่นามบนิฟิรา (เกาะซานโตรนิี่) 

11.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิฟิรา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสูห่มู่บา้นเอยี (Oia Village) ซึง่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือบนเกาะซานโตรนิี่ เกาะในฝันทีผู่ค้นทั่ว

โลกตา่งใฝ่ฝันจะไดม้าเยอืนสกัครัง้หนึง่ เกาะนี้ถอืว่าเป็นหัวใจของเกาะทัง้หลายในกรซี เป็นเกาะทีไ่ดร้ับการ

ยกย่องใหเ้ป็น ราชนิีแห่งหมู่เกาะ   ไซคลาตสิ เพราะทั่วโลกต่างชืน่ชมในทวิทัศน์ทีส่วยงามแปลกตาของ

เกาะภเูขาไฟแห่งนี้ ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟ 1450 ปีกอ่นครสิตกาล หมู่บา้นเอีย (Oia Village)  ที่

ไดช้ือ่ว่าเป็นหมู่บา้นทีส่วยทีส่ดุของเกาะนี้ มคีวามสวยงามตามแบบฉบับของจนิตนาการถงึเกาะในกรซี บา้น

สขีาวและยอดโบสถท์รงโดมทีร่ายลอ้มดว้ยสฟ้ีาสดจากทุกทศิไม่ว่าจะเป็นทะเล ทอ้งฟ้า หรือแมแ้ต่กรอบ

ประตูหนา้ต่างสสีันสดใส เป็นศูนย์กลางการคา้ที่เก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหราเป็นพยานถงึความมั่งคั่งของ

ชาวเรอืทีอ่าศยัอยู่ทีน่ี่ลดหลั่นไล่ระดับตามหนา้ผาสงูชนั โบสถท์าสขีาวสะอาดตา อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง

และเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศยั  

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Santorini Palace / El Greco Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีเ่จ็ด ฟิรา่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม Breakfast box 

น าท่านเดนิทางสูห่มู่บา้นอเิมอรโ์รวคิล ี(Imerovigli Village) อีกหนึง่หมู่บา้นบนเกาะซานโตรนิี ทีส่ามารถ

มองเห็นภูเขาไฟไดใ้กลก้ว่าหมู่บา้นอื่นๆ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถอ์นาสตาซสิ (Church of Anatasis) 

และอสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพหมู่บา้นสขีาวทีต่ัง้อยู่บนเนนิเขาลดหลัน่ระดบับนเกาะซานโตรนิี แห่งนี้ ไดเ้วลา

น าท่านเที่ยวชมหมู่บา้นน่ารักๆอีกหนึ่งหมู่บา้นคือ หมู่บา้นฟิโรสเตฟานี (Firostefani Village) อีกหนึ่ง

หมู่บา้นเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะซานโตรนิี และทีส่รา้งลดลั่นไล่ระดับตามเนนิเขา อสิระใหท้่านไดเ้ดนิ

เลน่และเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศยั  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี 
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น าทา่นเดนิทางเทีย่วชมหมู่บา้น Pyrgos ซึง่เป็นหมู่บา้นเล็กๆบนเกาะ Aegean ของเมืองซานโตรนิีประเทศ

กรในหมู่เกาะ Cyclades มีประชากร 912 ตามการส ารวจส ามะโนประชากรในปี 2011 Pyrgos เป็นสว่นหนึง่

ของ  เทศบาล Thira และตัง้อยู่ห่างจากเมือง Fira ของเกาะประมาณ 7 กม. จากนัน้ท าท่านเดนิทางสู ่อีก

หนึง่หมู่บา้นของหมู่เกาะแห่งนี้ ชือ่หมู่บา้น Kamari ซึง่มีประชากรคร่าวๆประมาณ  1800 คน ห่างจากเมือง 

Fira ประมาณ 8 กม. Kamari มชีายหาดทีส่วยงาม ซึง่เป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วจากหลากหลายประเทศ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟิร่า (Fira) เมอืงหลวงของซานโตรนิี่ ซึง่ออกเสยีงไดอ้กีอย่างว่า ธีรา (Thira) 

น าท่านสู่ตลาดสนิคา้พื้นเมือง ที่มีสนิคา้หลากหลายทัง้ของที่ระล ึก ที่ลว้นน ามาวางจ าหน่ายใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วเป็นถนนทอดยาวรมิผา สามารถมองเห็นเรอืส าราญทีจ่อดอยู่กลางทะเลเบื้องล่าง อสิระใหท้่าน

ไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเกาะซานโตรนิี่ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีม่ีวางจ าหน่าย แบ่งเป็นซอกซอย

มากมาย อสิระใหท้า่นไดพ้ักผ่อนและเดนิ Shopping ตามอัธยาศยั 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Santorini Palace / El Greco Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีแ่ปด ซานโตรนิ-ี เอเธนส ์ (บนิภายใน) – อะโครโปลสิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

09.30  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงซานโตรนิี เพือ่เชคอนิ 

11.45   เดนิทางออกจากสนามบนิเมอืงซานโตรนิี 

12.25  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงเอเธนส ์ 

             

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารไทย 

 

บ่าย น าทา่นเขา้ชม อะโครโปลสิ (Acropolis)  โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตรแ์ละโบราณคดซี ึง่

ตัง้อยู่บนภูเขาสูง  เชื่อกันว่าบนเนินเขาแห่งนี้เป็นที่สถติของเทพีเอเธน่า ซึง่ต่อมาองค์การยูเนสโก 

(Unesco) ไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1987  น าท่านชมวิหารพาร์เธนอน 

(Parthenon)  วหิารศักดิส์ทิธิท์ีส่รา้งข ึน้เพื่ออุทศิแด่เทพีเอเธน่า เป็นวหิารทีส่รา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หลังราย

ลอ้มดว้ยเสาหนิแบบดอรคิซึง่ไดร้ับการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของโลกทีส่รา้งข ึน้ในโลกยุค

คลาสสคิหรอืยุคทองของกรซี ชว่งประมาณ 450-300  ปีก่อนครสิตกาล  และทั่วโลกต่างยอมรับกันว่าเป็น

วหิารแบบดอรคิที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบทีสุ่ดในโลกศลิปะของกรีซ  ผ่านชมสถานที่ส าคัญในสภาพซาก

ปรักหักพังตา่งๆซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึความยิง่ใหญ่ของชมุชนในอดตี  ชมประตูชยัเฮเดรียน  หอสมุดแห่งชาต ิ 

ศนูยร์วมของปราชญส์มัยโบราณ  
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ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั Stanley Hotel Athens****หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีเ่กา้ เอเธนส ์– ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูย่่านเกา่แกบ่รเิวณเชงิเขาอะโครโปลสิ ทีเ่รยีกว่า พลากา้ (PLAKA) แหลง่รวมนักทอ่งเทีย่ว

จากทัว่ทกุมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ย รา้นคา้ บาร ์ภตัตาคาร คกึคกัพลกุพลา่นไปดว้ย

ผูค้นทัง้กลางวนัและยามค า่คนื อสิระเชญิใหท้า่นชอ้ปป้ิงของฝากของทีร่ะลกึมากมาย สดุเขตย่านพลากา้ 

คอืย่านเมอืงใหม่อดุมไปดว้ยรา้นคา้แฟชัน่หรูระดบัโลก และ ถนนคนเดนิทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม จากนัน้น า

ทา่นถา่ยรูปกบัสนามกฬีาโอลมิปิค (Olympic Stadium) ซ ึง่ไดร้ับการบูรณะขึน้มาใหม่และใชใ้นการแขง่ขนั

กฬีา  โอลมิปิคเป็นครัง้แรกในปีค.ศ.1896  น าทา่นผ่านชมจัตรุัสซนิตั๊กมา่ (Syntagma Square)  ทีต่ัง้ของ

รัฐสภาแห่งชาต ิและอนุสรณ์ทหารนรินาม  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่่านเกา่แกบ่รเิวณเชงิเขาอะโครโปลสิ ที่

เรยีกว่า พลากา้ (PLAKA) แหลง่รวมนักทอ่งเทีย่วจากทัว่ทกุมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ย 

รา้นคา้ บาร ์ภตัตาคาร คกึคกัพลกุพลา่นไปดว้ยผูค้นทัง้กลางวนัและยามค า่คนื อสิระเชญิใหท้า่นชอ้ปป้ิงของ

ฝากของทีร่ะลกึมากมาย สดุเขตย่านพลากา้ คอืย่านเมอืงใหม่อุดมไปดว้ยรา้นคา้แฟชัน่หรรูะดบัโลก และ 

ถนนคนเดนิทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่   

 

บ่าย น าท่านชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต ณ McArthurGlen Athens ซ ึง่เป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ ลดราคาสนิคา้ 30-70% 

และมรีา้นคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลอืกกว่า 120 รา้นคา้ ภายในเอาทเ์ลตแห่งนี้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงแบบจัดเต็ม ให ้

ท่านไดม้ีเวลาเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Armani, Burberry, Gucci, Scotch & Soda, 

Nike, Diesel, The Body shop และ อืน่ๆอกีมากมาย  

 18.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเอเธนส ์(ATH) เพือ่ท าการเชคอนิและเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

21.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเอเธนสส์ูส่นามบนิอสิตนับูล โดยเทีย่วบนิที ่TK1844 (ใชเ้วลาบนิ 1.20ชม.) 

 บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผ่อน บนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร 
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00.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบูล แวะเปลีย่นเครื่อง อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายใน

สนามบนิ 

01.50 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง)  

 สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื อาหารค า่ และ อาหารเชา้ 

15.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

 

 

10 วนั กรซีแกรนดท์วัร ์

ราคาทวัร ์99,900 บาท :  29 พ.ย.- 8 ธ.ค. 2563 / 26 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563/ 13-22 ก.พ. 2563 

  12-21 ม.ีค. 2563 / 20-29 ม.ีค. 2563 

ราคาทวัร ์99,900 บาท :  28 ธ.ค.- 6 ม.ค. 2563 (ปีใหม)่ 

อัตราคา่บรกิาร  (บาท)  พ.ย. 62 – ม.ีค. 63 

ราคาผูใ้หญ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 99,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 16,000 

เด็กอายุ 2-12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 95,900 

เด็กอายุต า่กว่า 2 ปี (ไม่เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 29,000 

ชัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

85,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-IST-SKG//ATH-IST-BKK หักคา่ตัว๋ (ผูใ้หญ่) 20,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่11 กรกฎาคม 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกว่า  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืข ึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกนิ 7 

ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วกรซี (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไม่เกนิ20 กก.) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, ประกนัภยัทางอากาศ 
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 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอุบัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลมุผูท้ีอ่ายุเกนิ 85 

ปี) 

 คา่ภาษีในประเทศกรซี 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหว่างน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่เชงเกน้ประเทศกรซี  

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) ผูช้ านาญเสน้ทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทางและทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง หรอืไปจ่ายทีโ่รงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊ออก

เดนิทางแนน่อน 

 งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณีกรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หักคา่ใชจ้่าย 1,000 บาท/ทา่น (หากไม่ไดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)(เมษายน-ธันวาคม ปี

ใหม่ 60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มัดจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มัดจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอืน่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 

วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทวัร ์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากการยืน่เอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไม่ว่าคา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อุบัตเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ัดให ้ยกเวน้ไดท้ าการตกลงหรือ แจง้ใหท้ราบ 

กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมือง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยันว่าทวัรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
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 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืข ึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัข ึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืข ึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าข ึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซ ึง่ข ึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง  

( 9.75 นิว้ ) + ยาว ( 21.5 นิว้ ) + สงู ( 18 นิว้ ) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่

มาตราฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ ความรบัผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืข ึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซ ึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธุรกจิ (Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการทอ่งเทีย่ว (ระหว่างทวัร ์ไม่ใชร่ะหวา่งบนิ) ซึง่อยู่ในความความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร ์โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทีบ่รษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยใน

กรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้

ดงันัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศกรซี 

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10 วันท าการ) 

 

กรณุาเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้(การเตรยีมเอกสารทีถ่กูตอ้งครบถว้น ชว่ยลดความยุ่งยากในการยืน่วซีา่ได)้ 

1. หนังสอืเดนิทาง ทีเ่หลอือายุใชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้  

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รปู พืน้ฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพืน้สขีาวเทา่น ัน้ รปูจะตอ้ง

เป็นภาพทีค่มชดั หา้มสวมแวน่สายตาหา้มถา่ยรปูและตกแตง่ภาพจากคอมพวิเตอร ์ (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้ม่

เกนิ 6 เดอืน)  

3. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร (ทา่นตอ้งท าการแปลเป็นภาษาองักฤษ 

และประทบัตรารบัรองจากศนูยก์ารแปล พรอ้มท ัง้ประทบัตรารบัรองจากกรมการกงสลุ หากใหท้างทวัร ์

ด าเนนิการคา่แปลเอกสารและประทบัตราทุกแหง่ แผน่ละ 300 บาท) 

4. ส าเนาบัตรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. สตูบิัตร (ส าหรับเด็กต า่กวา่ 20 ปีบรบิูรณ์)  

7. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบรบิรูณ:์ เดนิทางตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงันี้ (ออกจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ เทา่นัน้) 

7.1 เด็ก เดนิทางกบับุคคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั 

7.2 เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้ 

และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบุชือ่บดิา)  

7.3 เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้ 

และใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบุชือ่มารดา)   

 

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑตู) 

8.1 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้วัจดหมายบรษิทั รบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 

8.2 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ออกจดหมายรบัรองตวัเองเป็นภาษาองักฤษ 

8.3 กรณีพนักงานบรษัิทฯ: ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง 

เงนิเดอืน  

8.4 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถา่ยส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

8.6 กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษานัน้วา่ก าลงัศกึษาอยู่ระบุชัน้ปีทีศ่กึษา  

 

9. หลกัฐานการเงนิ :  (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง) 
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 ส าเนาสมุดบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต า่กว่า 100,000 บาทตอ่การ

รับรอง 1 

ทา่น และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

 

 กรณีเงนิฝากประจ า (ซึง่ไม่สามารถปรับยอดได)้ ทา่นตอ้งขอหนังสอืรบัรองทางการเงนิจากทางธนาคารโดยให ้

ธนาคารระบุวา่ทา่นมเีงนิคงอยู่ในบัญชฝีากประจ า (ออกจดหมายรบัรองเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) และในการขอ

หนังสอืรับรอง ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 30 วัน นับจากวันทีไ่ดค้วิยืน่วซีา่ และ ใหแ้นบส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า

ยอ้นหลงัมาดว้ย 

 

(สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 

 

10. ในกรณีทีม่ผีูร้ับรองคา่ใชจ้่าย ตอ้งมเีอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 

- จดหมายจากผูร้ับรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

- หลกัฐานแสดงความสมัพันธข์องผูเ้ดนิทางกบัผูร้ับรองคา่ใชจ้่าย เชน่ ทะเบยีนบา้น (เพือ่นและสามภีรรยาทีม่ไิด ้

จดทะเบยีนสมรสและไม่มบีุตรไม่สามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายใหก้นัได)้ ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครวัเดยีวกนั (พ่อ, แม่ 

สามารถรับรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้ตรได ้/ สาม ีภรรยา ทีจ่ดทะเบยีนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ สาม-ีภรรยาทีไ่ม่

จดทะเบยีนสมรสไม่สามารถรับรองใหก้นัและกนัได ้/ ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองคา่ใชจ้่ายใหห้ลานได)้ 

- กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ทีจ่ะใชย้ืน่วซีา่จ านวน 1 ชดุของผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย 

 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้่ายใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุ่าเป็นผูร้ับรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝากทีอ่อกใหโ้ดยธนาคารตอ้งระบุชือ่ลกูจา้งทีต่อ้งการจะรับรองคา่ใชจ้่าย (กรุณาดขูอ้ 9)    

 

*** ทางสถานทตูไม่ใหด้งึเลม่พาสปอรต์ในทกุกรณี หากลกูคา้จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทางในชว่งทีย่ืน่วซีา่กรุป๊ 

ลกูคา้จะตอ้งไปแสดงตวัยืน่วซีา่เดีย่วเทา่นัน้ 

 

โปรดทราบ 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ื่นในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี้ ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นว่าบรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
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 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวีซ่าก่อนการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ข ึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความว่าลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยื่นวีซ่าเดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวีซ่าอย่าง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่ปฏบิัตติาม

และวซีา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วีซ่าใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง และจะไม่มีการชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้่ายทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวีซ่า) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพื่อโหลด หรือ ถอืข ึน้เครื่อง (กรณี

ถอืข ึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือ

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรียกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซื้อประกัน

สขุภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมิไดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทวัรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดร้ับจรงิตามหลกัฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


