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Code: IH14-GRC-Grand-10TK-12-21Apr2023-119-A230124 

 

10 วนั กรซี แกรนดท์วัร ์

 

 

 

 

บนิเขา้ เทสซาโลนกิ ิ– บนิออกจากเอเธนส ์โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ 

12-21 เมษายน 2566 

119,900 บาท   

(รวมวซีา่เชงเกน้ และทปิตา่งๆแลว้) 

 

เทสซาโลนกิ ิ– เมทโิอรา่ – คาลมับากา้ – วหิารอพอลโล – เดลฟี – ปาทรสั – โครนิท ์

มโิคนอส – ซานโตรนิ ี(พรอ้มบนิภายใน 1 เทีย่ว) – เอเธนส ์– ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ล็ต 

 

 

 



Page 2 of 16 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - อสิตนับลู 

 

19.30 น.  พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเชค็อนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส ์ 

23.00 น.  ออกเดนิทางสูอ่สิตันบลู โดยเทีย่วบนิ TK69 (บนิประมาณ 10.25 ชม.) สายการบนิ บรกิารอาหารค ่า 

และ อาหารเชา้ บนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่อง  อสิตนับลู - เทสซาโลนกิ ิ

 

05.10 น.  เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลูแวะเปลีย่นเครือ่ง  

07.25 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเทสซาโลนกิ ิโดยเทีย่วบนิ TK1881 สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ 

(บนิประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

08.40 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิเทสซาโลนกิ ิผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร   

 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเทสซาโลนกิ ิเมอืงทา่และเมอืงทีใ่หญเ่ป็นล าดับ 2 ทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนอืของกรซี  

 

น าท่านถ่ายรูปกับหอคอยสขีาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ทีต่ัง้ตระหง่านอยูร่มิทะเล ถอืเป็น

สญัลักษณ์ประจ าเมอืง ถกูสรา้งขึน้ประมาณชว่งศตวรรษที ่ 15  เป็นป้อมปราการประจ าเมอืง และใชเ้ป็น

โรงฝึกทหาร มชีว่งหนึง่ทีใ่ชเ้ป็นเรอืนจ าเพือ่คมุขงันักโทษดว้ย  

 

น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum) ซึง่มีหลักฐานส าคัญๆ ทาง

ประวัตศิาสตรม์ากมาย  

 

น าท่านถ่ายรูปกับประตูหนิรูปโคง้ (Arch of Galerious) สรา้งขึน้ในปี คศ. 298 เพือ่เฉลมิฉลองชยัชนะ

ของกาเลเรยีส ซซีารท์ีม่ชียัชนะในการท าสงครามกบัพวกเปอรเ์ซยี  

 

น าทา่นถา่ยรปูกบัก าแพงเกา่ไบแซนไทน ์ทีเ่กา่แกแ่ละยงัคงอนุรักษ์ไวไ้ดอ้ยา่งดเียีย่ม  

 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูกบัมสัยดิ Hamza Bey ทีส่รา้งมาในศตวรรษที ่15  
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเขา้ชมโบสถเ์ซนต ์ เดเมทรอิสุ (St. Demetrius Church) สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่ 5 แตแ่ลว้มหา

วหิารเกดิอบุตัเิหตถุกูไฟไหมใ้นปี ค.ศ.1917 และตอ่มาไดรั้บการบรูณะในปี ค.ศ.1948 ภายในมี

ภาพเขยีนโมเสกทีง่ดงามดัง้เดมิตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่5  

 

น าทา่นเขา้ชมโบสถเ์ซนตจ์อรจ์ (St.George's Rotonda) โบสถเ์กา่แกส่มยัโบราณถกูสรา้งขึน้ประมาณ

ชว่ง ค.ศ. 300 โดยกาเลเรยีส ซซีาร ์(Galerius Ceasar) ซึง่มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามชว่งปี ค.ศ. 1590 

เคยถกูใชเ้ป็นสเุหรา่ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn / Imperial Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม  เทสซาโลนกิ ิ– คาลมับากา้ - อารามเมทโิอรา 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคาลัมบากา้ (Kalambaka) (ระยะทาง 229 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 

ชัว่โมง) นครแหง่อารามลอยฟ้าทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก อยูใ่นเขตจังหวัดทรคีาลา (Trikala) ของกรซี เป็น

เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเก่าแก่มาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่10 และถอืว่าเป็นจุดหมายปลายทางของผูจ้ารกึแสวง

บญุของครสิตศาสนกิชนทั่วโลก 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางขึน้ชมอาราม เมทโิอรา อารามซึง่ไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ

ยเูนสโกใน ปี 1988 แตเ่ดมิมเีมทโิอรา่เคยเป็นอารามทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาถงึ 24 แห่ง แต่ปัจจุบันจะเหลอื

เพยีง 6 แหง่เทา่นัน้ทีย่งัมคีนอาศัยและเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชม   

 

น าทา่นเขา้ชมอารามเมทโิอร่า (Meteora Monastery) บนยอดเขาซึง่เป็นทีต่ัง้ของอารามหลายแห่งทีม่ี

ความพเิศษมากทีส่ดุในโลก โดยยอดเขาเหล่านี้มรีูปร่างแปลกตาอันเกดิจากการกัดเซาะของแม่น ้าปินิ

ออส (Pineios) มาเป็นเวลานับลา้นปี   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Amalia Hotel Kalambaka **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่  คาลมับากา้ – เดลฟี – วหิารอพอลโล   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง เดลฟี (Delphi) (ระยะทาง 229 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

อดตีเคยไดรั้บการขนานนามว่าเป็น สะดอืของโลก “Navel of the Earth” และ เดลฟี ไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

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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บา่ย  น าทา่นเขา้ชมวหิารอพอลโล (Temple of Apollo)  ซึง่ถอืว่าเป็นวหิารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและ

ดนตร ีตัง้อยูบ่นเนนิเขาพานาสซสุ วหิารนี้เป็นหนึง่ในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรกีทีม่ตี่อเทพเจา้ใน

อดตี วหิารแหง่นีค้อืทีส่กัการะบชูาเทพอพอลโล เทพแหง่แสงสวา่งผูใ้หค้ าพยากรณ์โชคชะตาชวีติ อันมี

ผลตอ่จติใจของชาวกรกีทกุผูท้กุนาม  

 

  น าชมโรงละครแหง่เดลฟี ซึง่เปรยีบเสมอืนศนูยร์วมของชาวกรกีโบราณ ชาวกรกีโบราณเชือ่ว่าเดลฟีเป็น

จดุศนูยก์ลางของโลก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Amalia Hotel Delphi **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้  เดลฟี – ปาทรสั – คลองโครนิท ์– เอเธนส ์   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าเดนิทางสูเ่มอืงปาทรัส (Patras) (ระยะทาง 124 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) เมอืงที่

ใหญเ่ป็นอนัดับสามของกรซี รองจากเอเธนสแ์ละพริาอสุ  

 



Page 6 of 16 

 

 

 

น าทา่นผา่นชมและถ่ายรูปกับมหาวหิารเซนตแ์อนดรูว ์(St.Andrews Church) อกีหนึง่ครสิตจักรทีต่ัง้สงู

ตระหงา่นอยูเ่หนอืเขตเมอืงเกา่ ถกูสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่20  

 

จากนัน้เดนิทางเลยีบ คลองโครนิท ์(Corinth Canal) (ระยะทาง  132 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.30 ชัว่โมง) เป็นคลองขดุเพือ่เชือ่มต่อระหว่างอา่วโครนิท ์(Corinth Gulf) และอา่วซาโรนคิ (Saronic 

Gulf) ในทะเลเอเจยีน (Aegean Sea) แนวคดิการขดุคลองนี้มตีัง้แต่ชว่ง 700 ปีกอ่นครสิตกาล แต่ได ้

เริม่ขดุจรงิในปี ค.ศ. 1830 จนขดุคลองส าเร็จในปี ค.ศ. 1893  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย  น าทา่นชมเมอืงโบราณโครนิท ์(Ancient Corinth) หนึง่ในอดตีเมอืงท่าทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของกรซี สรา้งขึน้

เมือ่ศตวรรษที ่10 กอ่นครสิตกาล ถกูปกครองโดยอาณาจักรโรมนัโบราณของจเูลยีส ซซีาร ์ 

 

  จากนัน้เดนิทางสูเ่อเธนส ์(Athens) (ระยะทาง  83 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  เมอืงหลวง

ของกรซี และยังเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุในกรซี ใชช้ือ่ตามพระเจา้อะธนีาในปรุาณวทิยา เป็นหนึง่ในเมอืงที่

เกา่แกท่ีส่ดุในโลก โดยกนิชว่งระยะเวลามากกวา่ 3,400 ปี 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Stanley Hotel Athens **** หรอืเทยีบเทา่ 

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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(กรณุาเตรยีมกระเป๋าใบเล็ก 2 คนื ส าหรบัพกัซานโตรนิี ่และ มโิคนอส กระเป๋าเดนิทางใบใหญฝ่ากไวท้ี่

โรงแรม) 

 

วนัทีห่ก  เอเธนส ์– มโิคนอส  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (Box Breakfast) 

06.00 น.   น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืพรีาอสุ (Piraeus) เพือ่ขึน้เรอื Ferry สูเ่กาะมโิคนอส 

07.00 น.   เรอืออกเดนิทางจากทา่เรอืเมอืงพรีาอสุ สูท่า่เรอืมโิคนอส 

09.45 น.  เรอืเทยีบทา่ ณ ทา่เรอื มโิคนอส 

   

  น าท่านชม มโิคนอส ทาวน์ (Mykonos Town) หรอือกีชือ่หนึง่ว่า โฮรา (CHORA) ทีม่คีวามงดงาม

ประกอบดว้ยบา้นเรอืนสขีาวทกุหลังตัดกบัโบสถ ์และทอ้งฟ้าระเบยีงดอกไมท้ีร่ายรอบดว้ยกลุ่มเรอืหลาก

สสีนั อนัเป็นภาพพืน้เมอืงทีห่าชมไดย้าก 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเทีย่วชมบรรยากาศของเกาะมโิคนอส ทีเ่รยีกไดว้่า เกาะสวรรคแ์ห่งนักท่องราตร ีเกาะมโิคนอส 

(Mykonos) หนึง่ในหมูเ่กาะไซคลาดสิ ทีส่วยงาม น าท่านถ่ายรูปกับกังหันลม หรอืกังหันกลางทะเลที่

เรยีกว่า Kato Myloi ทีต่ัง้เรยีงรายอยูร่มิชายฝ่ังเป็นซมิโบลคิของภมูปัิญญาชาวบา้นเนื่องจากเกาะนี้มี

คลืน่ลมแรงเกอืบตลอดปี  **เกาะมโิคนอส นัน้ครบเครือ่งดว้ยแสงสเีสยีง สถานบันเทงิยามค ่าคนืผับ, 

บาร ์ทีม่อียูท่ั่วทัง้เกาะ**** อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพและชืน่ชมความงามบนเกาะมโิคนอส 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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น าทา่นเขา้พกัสูโ่รงแรมทีพ่กั  Hotel Aphrodite / Hotel Porto Mykonos **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด  มโิคนอส - ซานโตรนิ ี

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

09.00 น.   น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืมโิคนอส เพือ่ขึน้เรอืเฟอรร์ีสู่เ่กาะซานโตรนิ ี

09.50 น.   เรอืออกเดนิทางจากทา่เรอืเกาะมโิคนอส 

11.55 น.   เดนิทางถงึทา่เรอืฟิร่า เกาะซานโตรนิ ี

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

 

 

บา่ย  น าทา่นชมหมูบ่า้นเอยี (Oia Village) ตัง้อยูท่างตอนเหนือบนเกาะซานโตรนิี เกาะทีไ่ดรั้บการยกย่องให ้

เป็น ราชนิีแห่งหมูเ่กาะไซคลาดสิ เพราะทั่วโลกต่างชืน่ชมในทวิทัศน์ทีส่วยงามแปลกตาของเกาะภเูขา

ไฟแหง่นี ้ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟ 1,450 ปีกอ่นครสิตกาล หมูบ่า้นเอยี (Oia Village)  ไดช้ือ่ว่า

เป็นหมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุของเกาะนี ้มคีวามสวยงามตามแบบฉบบัของจนิตนาการถงึเกาะในกรซี บา้นสขีาว

และยอดโบสถท์รงโดมทีร่ายลอ้มดว้ยสฟ้ีาสดจากทกุทศิไมว่า่จะเป็นทะเล ทอ้งฟ้า หรอืแมแ้ตก่รอบประตู

หนา้ตา่งสสีนัสดใส อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงและเก็บภาพตามอธัยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Santorini Palace / El Greco Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีแ่ปด  ซานโตรนิ ี– เอเธนส ์(บนิภายใน 1 เทีย่ว) 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

   

  น าท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นอเิมอร์โรวคิลี (Imerovigli Village) อกีหนึง่หมู่บา้นบนเกาะซานโตรนิี ที่

สามารถมองเห็นภเูขาไฟไดใ้กลก้วา่หมูบ่า้นอืน่ๆ  

 

  น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถอ์นาสตาซสิ (Church of Anatasis) และอสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพหมูบ่า้นสี

ขาวทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาลดหลั่นระดับบนเกาะซานโตรนิ ีแหง่นี ้ 

 

  ไดเ้วลาน าทา่นเทีย่วชมหมูบ่า้นน่ารักๆอกีหนึง่หมูบ่า้นคอื หมูบ่า้นฟิโรสเตฟานี (Firostefani Village) อกี

หนึง่หมูบ่า้นเล็กๆทางตอนเหนอืของเกาะซานโตรนิ ีและทีส่รา้งลดลั่นไล่ระดับตามเนนิเขา อสิระใหท้่าน

ไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศัย 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟิรา่ (Fira) เมอืงหลวงของซานโตรนิ ีซึง่ออกเสยีงไดอ้กีอยา่งวา่ ธรีา (Thira)  

 

  น าท่านสู่ตลาดสนิคา้พื้นเมือง ที่มสีนิคา้หลากหลายทัง้ของที่ระลกึ ที่ลว้นน ามาวางจ าหน่ายใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วเป็นถนนทอดยาวรมิผา สามารถมองเห็นเรอืส าราญทีจ่อดอยูก่ลางทะเลเบือ้งล่าง อสิระให ้

ทา่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเกาะซานโตรนิี หรอืเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีม่วีางจ าหน่าย แบง่เป็น

ซอกซอยมากมาย 

 

 

 

16.00 น.   น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเกาะซานโตรนิ ี
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18.35 น.  บนิสู ่สนามบนิเอเธนส ์(ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง) 

19.20 น.   เดนิทางถงึสนามบนิเอเธนส ์

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Stanley Hotel Athens **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่กา้  เอเธนส ์- อะโครโพลสิ – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต - อสิตนับลู 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าท่านเขา้ชม อะโครโพลสิ (Acropolis)  เชือ่กันว่าบนเนินเขาแห่งนี้เป็นที่สถติของเทพีเอเธน่า ซึง่

ตอ่มาองคก์ารยเูนสโก (Unesco) ไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1987   

 

น าทา่นชมวหิารพารเ์ธนอน (Parthenon)  วหิารศักดิส์ทิธิท์ีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิแดเ่ทพอีาเธน่า เป็นวหิารที่

สรา้งดว้ยหนิออ่นทัง้หลังรายลอ้มดว้ยเสาหนิแบบดอรกิซึง่ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอก

ของโลกทีส่รา้งขึน้ในโลกยคุคลาสสกิหรอืยคุทองของกรซี ชว่งประมาณ 450-300  ปีกอ่นครสิตกาล  

 

น าท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่บรเิวณเชงิเขาอะโครโพลสิ ที่เรียกว่า พลากา (Plaka) แหล่งรวม

นักท่องเทีย่วจากทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ย รา้นคา้ บาร ์ภัตตาคาร คกึคัก

พลกุพลา่นไปดว้ยผูค้นทัง้กลางวันและยามค ่าคนื อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงของฝากของทีร่ะลกึมากมาย สดุ

เขตยา่นพลากา คอืยา่นเมอืงใหมอ่ดุมไปดว้ยรา้นคา้แฟชัน่หรูระดับโลก และ ถนนคนเดนิทีเ่ป็นระเบยีบ

สวยงาม  
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านถ่ายรูปกับสนามกฬีาโอลมิปิก (Olympic Stadium) ซึง่ไดรั้บการบรูณะขึน้มาใหม่และใชใ้นการ

แขง่ขนักฬีาโอลมิปิกเป็นครัง้แรกในปีค.ศ.1896   

 

น าทา่นผา่นชมจัตรัุสซนิตักมา (Syntagma Square)  ทีต่ัง้ของรัฐสภาแหง่ชาต ิและอนุสรณ์ทหารนรินาม  

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต ณ McArthurGlen Athens ซึง่เป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ ลดราคาสนิคา้ 

30-70% และมรีา้นคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลอืกกว่า 120 รา้นคา้ ภายในเอาทเ์ลตแห่งนี้ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง

แบบจัดเต็ม ใหท้่านไดม้เีวลาเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ไมว่่าจะเป็น Armani, Burberry, Gucci, 

Scotch & Soda, Nike, และ อืน่ๆอกีมากมาย  

 

19.00 น.   น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเอเธนส ์ 

22.10 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู โดยเทีย่วบนิที ่TK1844 (บนิ 1.30 ชัว่โมง) บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ 

และพักผอ่น บนเครือ่งบนิ 

23.40 น.   เดนิทางถงึสนามบนิอสิตันบลู แวะเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัทีส่บิ  อสิตนับลู - กรงุเทพมหานคร 

 

01.45 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิ TK68 (บนิประมาณ 9.40 ชัว่โมง) 

15.25 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ 
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*** หมายเหต ุกรณีทีพ่ระราชวงัหรอืสถานทีท่อ่งเทีย่วใดปิด จะแจง้และหาสถานทีเ่ทีย่วทดแทนใหท้า่นได้

รบัทราบ *** 

 

10 วนั กรซีแกรนดท์วัร ์

ราคาทวัร ์119,900 บาท     12-21 เมษายน 2566 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  12-21 เมษายน 2566 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 119,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 21,000 

เด็กอาย ุ2-12 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 115,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง Confirm เทา่นัน้) 

90,000 – 130,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-IST-SKG//ATH-IST-BKK หักคา่ตั๋ว (ผูใ้หญ)่ 28,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คดิ ณ วันที ่ 25 ธันวาคม 2565) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก. (TK/ OA) 

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand Carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วกรซี (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์  (TK/ OA) 

 น ้าหนักกระเป๋าเทีย่วบนิภายในได ้20 กก. เทา่นัน้ (OA) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) ประกนัครอบคลมุการตดิเชือ้ Covid 19 

 คา่ภาษีในประเทศกรซี 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ (ตามทีร่ะบ)ุ, คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่(ตามทีร่ะบ)ุ 
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 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) ผูช้ านาญเสน้ทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่แปลเอกสารในการยืน่ขอวซีา่ (ถา้ม)ี 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง หรอืไปจา่ยทีโ่รงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท,์ แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

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

เดนิทางแนน่อน 

 งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วันล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เชน่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตั๋วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กลู่กคา้

ไดรั้บทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ดัจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% + คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วันกอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 

- ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ   

 วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์ต็าม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของ

คณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้

จะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่ืนเงนิค่าทัวรท์ี่

ท่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ

หลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใช ้

หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ ภเูกต็ หาดใหญ ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

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

(TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพบั กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

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

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 

20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื 

USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


