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วนัแรก  กรงุเทพฯ - อสิตนับลู  

 

19.00 น. พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ TURKISH AIRLINES อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ  สนามบนิสวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ

และเอกสารการเดนิทางท าผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ 

23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตุรก ีเทีย่วบนิที ่TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางค ่าและ

อาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

 

วนัทีส่อง  อสิตนับลู -กรงุเอเธนส ์- เมอืงอราคอวา่ - เมอืงเดลฟี - วหิารเทพอพอลโล   - เมอืงกาลมับากา้ 

 

05.20 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู ประเทศตรุก ีน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

07.15 น. ออกเดนิทางจากกรงุอสิตนับลูโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK1845 

08.40 น.    สนามบนินานาชาตกิรงุเอเธนส ์ประเทศกรซี หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เดนิทางถงึ กรุงเอเธนส ์

Athens ดนิแดนแหง่ต านานระหวา่งเทพเจา้กบัมนุษย ์

 

น าทา่นสู ่เมอืงอราคอวา่ Arachova  

เมืองเก่าแก่ที่ตั ้งอยู่บริเ วณ เทือกเขาพาร์นาซอส 

Parnassus เป็นเมอืงตากอากาศและแหล่งสกรีีสอรท์ที่

นยิมของชาวเอเธนสใ์นฤด ู  หนาว อกีทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลติ

สนิคา้หัตถกรรมพืน้บา้นราคาแพงอกีดว้ย  

ใหท้่านไดเ้ดนิชมบรรยากาศบา้นเรอืนสไตลน่์ารัก ๆ แลว้

เก็บภาพเป็นทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย  

 

น าทา่นสู ่เมอืงเดลฟี Delphi  

นครศักดิส์ทิธิท์ี่ส าคัญ และมชีือ่เสยีงมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรีกโบราณ ระหว่างศตวรรษที่ 4-7 ก่อน

ครสิตกาล  เมอืงเดลฟี ในอดตีเคย ไดรั้บการขนาน

นามวา่เป็นศนูยก์ลางโลก หรอื สะดอืของโลก Navel 

of the Earth ปัจจบุนัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกโดยองคก์ารยเูนสโก ้ 

ซึง่ตามต านานของกรีกโบราณกล่าวไวว้่า เซอุส

ผูส้รา้งเมอืงนีต้อ้งการหาจดุศนูยก์ลางของโลก ไดส้ง่

นกอนิทรยี ์2 ตัว ท าการส ารวจตามความตอ้งการ นก

ไดบ้นิวนอยูบ่รเิวณเทอืกเขาพารน์าซอส เมอืงเดลฟี จงึถกูสรา้งขึน้ ปัจจบุนัเป็นแหลง่เพาะปลกูมะกอก ซึง่วา่
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กนัวา่มมีากกวา่ 400,000 ตน้ ปลกูเรยีงรายตามไหลเ่ขา เหมอืนพรมผนืใหญจ่นไดรั้บการขนานนามอกีอยา่ง

หนึง่วา่เป็น The of Olives เมอืงเดลฟีเป็นจดุศนูยก์ลางของยคุคลาสสคิ ซึง่ผูค้นนับหมืน่นับพันจากรัฐอืน่ ๆ 

ต่างเดนิทางมาเพือ่ขอเทพพยากรณืจาก อพอลโล เพราะเป็นค าพยากรณ์ทีท่รงอทิธพิลและผูค้นเลือ่มใส

ทีส่ดุในสมยักรกี 

เมอืงนีใ้นอดตีเป็นทีรู่จ้ักกนัวา่เป็นทีต่ัง้ของ วหิารเทพอพอลโล Temple of Apollo ซึง่เป็นสรุยิะเทพ

ตามความเชือ่ของชาวกรกีโบราณ ปัจจุบัน วหิารแห่งเทพอพอลโล ซึง่เป็นวหิารของเทพอะธนีา วหิารแห่ง

เทพอพอลโลตัง้อยู่บนไหล่เขา อยู่ต ่ากว่าโรงละครกลางแจง้ลงไปหนึง่ชัน้ ในรูปจะเห็นเพียงแค่ฐานรูป

สีเ่หลีย่มและมเีสา 4-5 ตน้ ทางดา้นซา้ย  

ในอดตีวหิารแห่งนี้เป็นทีรู่จ้ักกันเนื่องจากมนัีกบวชหญงิทีเ่ป็นเหมอืนร่างทรงของเทพอพอลโล (มชีือ่

เรยีกในภาษาอังกฤษว่า Oracles) ทีจ่ะคอยใหค้ าพยากรณ์ตัง้แต่เรือ่งสว่นตัวยันเรือ่งการบา้นการเมอืง ใคร

จะสง่ทหารไปรบทีใ่หนก็ตอ้งมาปรกึษาค าพยากรณ์ของเทพอพอลโลทีว่หิารแหง่เมอืงเดลฟีแหง่นี ้ 

ถัดจากวหิารหารขึน้มาจะเห็น โรงละครกลางแจง้รูปครึง่วงกลม Mar Maria Precinct คนทีช่มการแสดง 

ณ สถานทีแ่หง่นีค้งมคีวามสขุมาก ๆ แน่ ๆ ไดเ้ห็นววิทวิทัศน์เบือ้งล่างสวยงามสงูขึน้ไปอกีชัน้จากโรงละคร

จะเป็นสนามกฬีารูปร่างคลา้ย ๆ กับสนามกฬีาโอลมิปิกในกระทูก้่อนสมัยโบราณไวแ้ข่งขันกฬีาไพเธียน 

Pythian Games ซึง่จัดเป็นประจ าทกุ 4 ปี เชน่เดยีวกบักฬีาโอลมิปิกแตอ่ยูค่นละเมอืงกนั 

 

ชม น า้พุคาสตาเลยี Kastelli ทีม่นี ามาจากแหลง่น ้าพรุอ้น มอีายเุกา่แกก่วา่ 3,000 ปี 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงกาลมับากา้ Kalampaka   

เมอืงเล็ก ๆ แตท่ันสมยัซึง่ตัง้อยูใ่กลก้บั เมอืงเมทโีอรา่ Meteora นครแหง่อารามลอยฟ้าทีม่ชี ือ่เสยีงไปทัว่

โลก อยูใ่นเขตจังหวดัทรคิาลา Trikala ของประเทศกรซี เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเกา่แกม่าตัง้แตส่มยัศตวรรษ

ที ่10 และถอืวา่เป็นจดุหมายปลายทางของจารกิแสวงบญุมานานแลว้ ภายในเมอืงมศีนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว 

โรงแรมทีพ่ัก ไวค้อยบรกิารนักทอ่งเทีย่วเดนิทางมาเยอืน 

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมทพีกั  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Hotel DIVANI METEORA   หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม  เมทโีอรา่ - ส านกัสงฆแ์หง่เมทโีอรา - เมอืงลาเมยี - กรงุเอเธนส ์
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 

น าทา่นสู ่เมอืงเมทโีอรา่ Meteora  

เมทโีอรา่ เป็นทีต่ัง้ของ ส านักสงฆล์อยฟ้าอยา่งน่าอศัจรรย ์พระในศาสนาครสิตน์กิายกรกี ออร-์โธดอกซ ์ได ้

สรา้งส านักสงฆ ์ไวห้ลายแหง่บนยอดเขาหนิทรายทีส่งูชนัจากพืน้ราบ ดูแลว้ชวนใหเ้กดิความสงสัยว่าขึน้ไป

สรา้งอาคารบนยอดเขาสงูไดอ้ยา่งไร ยิง่กวา่นัน้พระสงฆท์ีอ่ยูข่า้งบนหาอาหารและน ้าไดอ้ยา่งไร แลว้ท าไม

ถงึตอ้งไปสรา้งอยู่บนนัน้ตอ้งการปลกีวเิวกหรือตอ้งการเขา้ถงึ พระเจา้ใหใ้กลท้ี่สุดจรงิ ๆ แลว้ พระสงฆ์

เหลา่นีห้นกีารคกุคามของพวกเตริก์ทีนั่บถอืศาสนาอสิลาม และก าลังแผ่ขยายอทิธพิลมายัง คาบสมทุรกรซี 

และพบว่าแท่งหนิทรายสงูชนัเหล่านี้เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสมในการตัง้ส านักสงฆเ์พือ่สบืทอดศาสนาต่อไป

ราว 800-900 ปีกอ่น เมือ่เริม่สรา้งมสี านักสงฆท์ัง้หมด 20 แห่งดว้ยกัน แต่ปัจจุบันเหลอืทีเ่ปิดท าการจรงิอยู่

เพยีง 6 แหง่เทา่นัน้ 

 

น าทา่นขึน้ชม ส านกัสงฆแ์หง่เมทโีอรา Monasteries 

of Meteora   

ส านักสงฆแ์หง่เมทโีอรา ในสมยักอ่นการขึน้ไปยงัส านัก

สงฆเ์หลา่นีท้ าไดย้ากล าบากมาก ตอ้งใชเ้ชอืกหรอืตาขา่ย

เพือ่ใชใ้นการปีนป่าย การสง่ขา้วของเครือ่งใชแ้ละอาหาร

จะผา่นทางเชอืกและตะกรา้เทา่นัน้ เพิง่จะมกีารสรา้งบนัได

ขึน้ และสะพานเชือ่มเมือ่ไมถ่งึรอ้ยกวา่ปีมานีเ้อง หมูส่ านัก

สงฆเ์หลา่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก ้ ในปี พ.ศ. 2531 เนือ่งจากการ

ผสมผสานอยา่งกลมกลนืระหวา่งศลิปะแบบไบแซนไทนเ์ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีง่ดงามทางธรรมชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
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น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลาเมยี Lamia (ระยะทาง 141 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

เมอืงทีถู่กขนานนามว่าเป็นใจกลางของประเทศกรซี เมอืงทีใ่นอดตีเป็นสมรภมูริบอันยิง่ใหญ่และนับครัง้ไม่

ถว้น นับตัง้แตส่มยั 480 ปี กอ่นครสิตศักราช จนถงึยคุกลาง ยงัเคยเป็นสถานทีต่ัง้ของของกองทัพเปอรเ์ซยี 

ครัง้เขา้มาบกุรกุรานในดนิแดนอารยธรรมกรกีโบราณ 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่กรงุเอเธนส ์(ระยะทาง 241 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี  

เมอืงหลวงของประเทศกรซี ใชช้ือ่ตามเทพเจา้แหง่ความรูแ้ละปัญญา เป็นเมอืงโบราณทีม่ปีระวัตมิายาวนาน

ตัง้แต ่1,000 ปี กอ่นครสิตกาล 

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Hotel  Best Western Plus Embassy  หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทสีี ่  กรงุเอเธนส ์- วหิารพารเ์ธนอน – วหิารเทพแีหง่ชยัชนะ - ยา่นเมอืงเกา่พลกักา้  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 

น าท่านสู่ วหิารพารเ์ธนอน Parthenon อัน

ยิง่ใหญ ่

ตัง้อยูบ่นเนนิเขาอะโครโปลสิ Acropolis ใจกลาง

เมอืง วหิาพารเ์ธนอน เป็นวหิารในแบบดอรกิ มคีวาม

ยิง่ใหญม่ากวหิารนีส้รา้งขึน้อยา่งงดงามโดยค านงึถงึ

ทัศนียภาพของผูช้มที่มองจากภายนอกเป็นหลัก

จริงๆแลว้เดิมวิหารนี้ประดับประดาไปดว้ยภาพ

แกะสลักนูนสงู นูนต ่า ทัง้หนา้บนัและภายใน ภายหลังทีก่รซีถกูปกครองภายใตจ้ักรวรรดอิอตโตมันของพวก

เตอร์ก ไดม้ีทูตชาวอังกฤษใชอ้ทิธพิลน าภาพแกะสลักทัง้หลายกลับอังกฤษ และต่อมาขายต่อใหก้ับ 

พพิธิภณัฑอ์งักฤษ ในกรงุลอนดอน ใครทีไ่ปกรงุลอนดอนควรหาโอกาสไปดูกรกีคอลเลคชัน่ทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ

ในโลกจะไดเ้ห็นความยิง่ใหญข่องรายละเอยีดของวหิารพารเ์ธนอนแหง่นีปั้จจบุนัมตีน้มะกอกอยู ่ณ ต าแหน่ง

ทีเ่ชือ่วา่อะธน่ีาปลกูตน้นีไ้วเ้ป็นครัง้แรก และมจีดุทีเ่ชือ่วา่โพไซดอนเอาตรศีลูกระแทกพืน้ดว้ยอกีแห่งหนึง่ที่

น่าสนใจและงดงามดงึดูดใจมากคือวหิารของเทพีอธีนาและเทพโพไซดอน ที่เอามารวมกัน เรียกว่า 

Erechteion มรีูปปั้นเทพ ีคารย์าทเิดส Caryatids แต่งกายยาวแบบชดุโทนคิแทนเสาหนิบรเิวณขา้งๆนี้จะมี

ตน้มะกอกหนึง่ตน้เขาเล่าว่าเป็นทีเ่ดมิทีพ่ระนางเอธนีาประทานตน้มะกอกแกช่าวเมอืงนี้จงึมกีารปลูกต่อมา

จนกระทั่งทกุวันนี ้บนเนนิเขา อะโครโปลสิ มมุลา่งซา้ย คอื โรงละคร Theatre of Dionysos ทีช่อบเปิดการ

แสดง Live at Acropolis ดูคอนเสริต์ไป ตาก็ช าเลอืงมอง วหิารพารเ์ธนอนไป ขลังอยา่งบอกใคร มมุล่าง

ขวามอื คอื โรงละคร Herodes Atticus Theatre ซึง่ลา่สดุจัดงานเอเธนส ์เฟสตเิวล ในฤดรูอ้น และยังใชจั้ด
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แสดงละครใหค้นไดส้มัผัสการดลูะครแบบหลายพันปีกอ่น หลังจากนัน้ก็เดนิลงบันไดหนิออ่นทีเ่ย็นสนทิเนื้อ

ใสผา่นบรเิวณทีเ่รยีกวา่ วหิารเทพแีหง่ชยัชนะ Temple of Athena Nike 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 

ชมความสวยงามของ กรงุเอเธนส ์Athens  

ดนิแดนแหง่ต านานระหวา่งเทพเจา้กบัมนุษย ์เป็นทีก่อ่เกดินักปราชญร์าชบณัฑติผูย้ ิง่ใหญข่องโลก อกีทัง้ยงั

เป็นแหลง่อารยธรรมโบราณทีเ่ป็นรากฐานของศลิปวัฒนธรรมของโลก 

 

น าทา่น ผา่นชม สนามกฬีาโอลมิปิก สไปยร์อส หลยุส ์Spiros Louis Olympic Stadium  

สถานทีใ่ชจั้ดการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิคฤดรูอ้นปี 2004 ชือ่สนามตัง้ตามชือ่ของ สไปยร์ดีอน หลุยส ์นักกรฑีา

ชาวกรซีทีไ่ดเ้หรยีญทองจากการวิง่มาราธอน จากโอลมิปิก ปี 1896 ทีจั่ดแขง่ขนัในกรงุเอเธนสเ์ชน่กนั 

 

ผ่านชม อโกร่า โรงละครแห่ง ตโิอนีซอส เนนิเขาพิโลปัปปุส โอเดยีนแห่งเฮโรเดส อตัตคิสั 

พระบรมมหาราชวงั ประตชูยัเอเดรยีน มหาวหิารและโบสถเ์ซนตเ์อเฟล 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่ยา่นเมอืงเกา่พลกักา้ Plaka  

ยา่นเกา่แกซ่ ึง่ตัง้อยูเ่ชงิเขาอโครโปลสิ อดตีเคยเป็นทีพ่บปะของเหล่าบบุผาชน และนักคดิของกรซีในอดตี 

ปัจจุบันไดเ้ป็นทีต่ัง้ของเหล่าพพิธิภัณฑท์างประวัตศาสตร ์และอารต์แกลลอรีม่ากมาย ถนนซอกซอยของ

ย่านนี้มขีนาดเล็ก ปูดว้ยหนิกอ้นคลา้ยเล็กใหญ่สลับกันไปคลา้ยยุคในอดีตกาล บรรยากาศโดยรอบของ

ยา่นพลักกา้จะท าใหท้า่นมคีวามรูส้กึยอ้นระลกึภายในอดตีของ  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Hotel  Best Western Plus Embassy  หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทหีา้          เกาะมโิคนอส  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่งพรอ้มเช็คเอา้ท ์(Breakfast Box) 

 

05.30น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืราฟินา่ เพือ่เดนิทางสู ่เกาะมโิคนอส 

07.00น. ออกเดนิทางสู ่เกาะมโิคนอส โดยเรอื ขนาดใหญท่ีใ่หค้วามเร็วสงูสะดวกสบายสูเ่กาะมโิคนอส 

เกาะแหง่การพักผอ่น ทีผู่ค้นนยิมมาเดนิทางมาเพือ่พักตากอากาศ และพักผอ่นกนัอยา่งคับคั่งในชว่งฤดูรอ้น 

(เรอื 3 ชม)หมายเหต ุเวลาของเรอืจะแจง้อกีครัง้ 
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10.00น. เดนิทางถงึ เกาะมโิคนอส น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่กั ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการววิทวิทศันข์อง

ทะเลอเีจีย้น  

 

13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นชม เกาะมโิคนอส Mykonos  

ประตูสู่เกาะอันศักดิส์ทิธิข์อง Delos บา้นเกดิในต านานของ Apollo และ Aphrodite แหล่งมรดกโลก 

Unesco และเป็นหนึง่ในแหลง่โบราณคดทีีส่ าคัญและไดรั้บการอนุรักษ์ในกรซี  

 

น าทา่นชมยา่น” Chora” หรอืยา่น Old Town  

ทีม่คีวามงดงามประกอบดว้ยบา้นเรอืนสขีาวทุกหลัง ตัดกับโบสถแ์ละทอ้งฟ้า ระเบยีงดอกไมท้ีร่ายรอบดว้ย

กลุม่เรอื หลากสสีนัอนัเป็นภาพพืน้เมอืงทีห่าชมไดย้าก 

 

ชม “Little Venice” (Mikri Venetia) จุดทีถู่กถ่ายภาพมากทีสุ่ด รมิทะเลอเีจีย้น ทีม่บีรรยากาศ

คลา้ยคลงึกับนครเวนสิ อติาล ีมหัศจรรยก์ับ “Windmills” หรอืกังหันกลางทะเลทีเ่รยีกกันว่า “Kato Myloi” 

ในอดตีทีม่มีากกวา่ 20 อนัปัจจบุนัเหลอืเพยีง 7 อนัเทา่นัน้   

 

อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจ และชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ หรอืน่ังจบิกาแฟชมววิเกาะมโิคนอสตาม

อธัยาศัย   

 

**อสิระอาหารค า่** น าทา่นเดนิทางกลบัสูโ่รงแรมทีพั่ก 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ  Petinos Hotel หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก  เกาะมโิคนอส -เกาะซานโตรนิ ี - หมูบ่า้นเอยี - ชมพระอาทติยต์กทีห่มูบ่า้นเอยี 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 

*** อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั (อสิระอาหารกลางวนั) ***  

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นสูท่า่เรอื  

 

13.35 น. เดนิทางสูเ่กาะซานโตรนิีด่ว้ย SEATJET ** เวลาเรอือาจมกีารเปลีย่นแปลงจะแจง้updateอกีคร ัง้ 
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16.20 น. เดนิทางถงึ เกาะซานโตรนิี ่(Santorini Island) 

เกาะทีไ่ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น ราชนิแีหง่เมดเิตอรเ์รเนีย่น เพราะโลกชืน่ชมในทวิทศันท์ีส่วยงามแปลกตา

ของเกาะภเูขาไฟแหง่นี ้ตัง้อยูท่างใตส้ดุของ หมูเ่กาะไคคลาดสิ Cyclades Island ในแถบ ทะเลเอเจยีน 

Aegean Sea เกาะแหง่นีม้ขีนาดเล็กโดยมคีวามยาวเพยีง 18 กโิลเมตร มชีือ่เสยีงโดง่ดังเป็นอนัดับ 1 ในหมู่

เกาะไคคลาดสิ มชีาวกรกีอาศัยอยูบ่นเกาะไมถ่งึสองหมืน่คน แตเ่กาะเต็มไปดว้ยความโรแมนตกิดว้ยกลุม่

บา้นเรอืนทรงกระบอกสขีาวสะอาดตา มยีอดโบสถท์รงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสฟ้ีาสดจากทกุทศิประตู

หนา้ตา่ง งดงามดั่งภาพวาดในโปสการด์ตา่ง ๆ  

 

 

 

น าทา่นสู ่หมูบ่า้นเอยี Oia Village  

ความงดงามของหมูบ่า้นโดดเดน่สะดดุตาถงึขนาดทีศ่ลิปินหลายคนน ามาเป็นแบบวาดรปูกนัเลยทเีดยีว  

อสิระทา่นเดนิชมสิง่ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของหมูบ่า้นเอยีน่ันก็คอื สถาปัตยกรรมสไตลไ์คคลาดสิอันโดด

เดน่ ทีม่รีปูทรงเหมอืนบา้นชาวกรกีสมัยเกา่ในนยิายซึง่เป็นเสน่หด์งึดูดนักท่องเทีย่วทั่วโลกต่างเดนิทางไป

สมัผัสกบัความงดงามนี ้โดยเฉพาะการไดอ้อกไปเดนิส ารวจตามตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ชมความน่ารักน่าชงั

ของตัวอาคารบา้นเรอืน รา้นคา้ และโบสถ ์ซึง่ทัง้หมดจะสรา้งดว้ยอฐิทาสขีาวโพลน ตัดกับทอ้งฟ้าสคีราม 

ดอกไมน้านาพันธุส์สีนัสวยงามชา่งดสูดใสเหลอืเกนิ แถมยงัตัง้ลดหลั่นกนัตามหนา้ผาสงูชนั ยิง่เพิม่ความน่า

มองใหก้บัหมูบ่า้นเอยียิง่ขึน้ไปอกี  

หลังจากเดนิชมตามตรอกซอกซอยกันจนอิม่หน าส าราญ โปรแกรมทีไ่มค่วรพลาดเด็ดขาดนัน้ก็คอื 

สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิของการชม พระอาทติยต์กทีห่มูบ่า้นเอยี เป็นจุดชมพระอาทติยต์กที่

สวยทีส่ดุของเกาะ อสิระใหช้มภาพพระอาทติยส์แีสด สาดแสงออ่นอมสม้บรเิวณปลายทอ้งฟ้าสฟ้ีาครามมอง

ไกลสดุสายตา ชา่งเป็นภาพงดงามเหนอืค าบรรยายทีธ่รรมชาตไิดบ้รรจงสรา้งไว ้

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  
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น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Hotel EL GRECO RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด   เกาะซานโตรนิ ี-เคเบิล้คาร-์หมูบ่า้น Pyrgos -หมูบ่า้น Imerovigli -เมอืงฟิรา่ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นขึน้เคเบิล้คารช์มความงามของเกาะสมัผัสความมหัศจรรยแ์หง่ความงดงามของเกาะซานโตรนิี ่ 

 

จากนัน้น าทา่นสูห่มูบ่า้น Pyrgos  

เมอืงหลวงเกา่ทีต่ัง้อยูบ่นจดุสงูสดุของเกาะ หมูบ่า้นทอ้งถิน่ดัง้เดมิทีค่ดเคีย้วไปตามตรอกซอยทีไ่หลตาม

ธรรมชาตขิองพืน้ทีแ่ละเป็นแหลง่ผลติไวนข์องเกาะซานโตรนิี ่เป็นหมูบ่า้นทีม่ขีองน่ารักๆขายเต็มไปหมด 

ถว้ยชามหลากสสีนั  

น าทา่นชม Winery ไวนเ์นอรีเ่กา่แกด่ าเนนิธรุกจิโดยครอบครัว Venetsanos มา ตัง้แตปี่ค.ศ. 1947 ถอื

เป็นอตุสาหกรรมไวนแ์หง่แรกของเกาะ  

 

น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้น Imerovigli  

ขึน้ชือ่วา่เป็น Balcony To The Aegean เป็นหมูบ่า้นเล็ก ๆ ทีม่ทีศันยีภาพอนังดงามของ Caldera และทะเล

ซึง่ตัง้อยูบ่น Caldera อกีทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของปราสาทยคุกลาง ปัจจบุนัมโีรงแรม รา้นกาแฟและรา้นอาหาร

มากมายรวมทัง้ครสิตจกัรทีม่งีดงามมเีสน่หส์ามารถมองเห็นทวิทศันข์องทะเล อสิระใหท้า่นเกบ็ภาพ

ประทับใจ  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
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น าทา่นชม เมอืงฟิรา่ Fira Town  

ชมความงามของสถาปัตยกรรมการกอ่สรา้ง ลานระเบยีง และสสีนัของอาคารบา้นเรอืน ถนนเล็ก ๆ ทีเ่ต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารตา่ง ๆ ตัง้ตระหงา่นเรยีงรายไปตามผาสงู ชมความสวยงามของบา้นทีท่าดว้ยสขีาว 

และฟ้าน ้าทะเล ชมยา่นการคา้ของเมอืงฟิรา่ ใหท้า่นไดพ้ักผอ่นอยา่งแทจ้รงิกบับรรยากาศของเกาะสวรรค์

แหง่นี ้เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึมากมาย  

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ภตัตาคารไทย 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Hotel EL GRECO RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด   เกาะซานโตรนิ ี– บนิภายใน - เอเธนส ์Shopping Outlet - อสิตนับลู  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

09.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิซานโตรนิ ี

11.00 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ Aegean Air เทีย่วบนิที ่AO 361 สู ่กรงุเอเธนส ์

12.00 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิEleftherios Venizelos International Airport ณ กรงุเอเธนส ์

น าทา่นรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

 

จากน ัน้น าทา่นสู ่McArthurGlen Athens Outlet  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายแบรนด์

ตามอธัยาศยั **อสิระอาหารค า่  **ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบนิ    

 

21.05 น. เดนิทางสูก่รงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK1844 

22.30 น.  เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี(แวะพกัและเปลีย่นเครือ่ง) 

 

วนัทีเ่กา้  อสิตนับลู -กรงุเทพฯ 

 

01.45 น.  เหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK68 

15.20 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง 2566 ราคา/ บาท 

พฤษภาคม 

13 – 21 พ.ค. 66  

 

กนัยายน 

23 ก.ย. – 1 ต.ค. 66 

 

ตลุาคม 

7-15 ต.ค. 66 

14-22 ต.ค. 66 

21-29 ต.ค. 66 

99,996 

พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 25,900 

 

หมายเหต ุ: ราคานีเ้ป็นราคาพเิศษส าหรบัผูเ้ดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป  กรณีผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน บรษิทัฯ 

ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 9,900 บาท 

*******ต ัว๋เป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด*้****** 

อตัรานีร้วม  

 ต ัว๋เครือ่งบนิ ไป – กลับ (ชัน้ ECONOMY) สายการบนิTURKISH AIRLINES และภาษีสนามบนิทกุแหง่  

 คา่ทีพ่ักระดับ 4 ดาว ตลอดการเดนิทางตามทีร่ะบ ุ

 คา่ธรรมเนยีมเชงเกน้วซีา่กรุ๊ป 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์ 

 คา่พาหนะในระหวา่งน าเทีย่วทัง้หมดตามทีร่ะบ ุ(กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถขบัเกนิ 12 ชัว่โมง/วัน) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบ ุในรายการทัวร ์ 

 หัวหนา้ทัวรท์ีม่ปีระสบการณ์และช านาญเสน้ทางบรกิารอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันการเดนิทาง WORLD WILD BASIC PLAN โดยคุม้ครองการสูญเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุ

ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอายุมากกว่า 18 ปีนอ้ยกว่า 75 ปี ไม่เกนิ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลใน

ต่างประเทศไม่เกนิ 2,000,000 บาท –** หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระใน

การเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทีย่วบนิกรณุาสอบถามทางบรษิทัฯ** 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิ หวัหนา้ทวัร ์ไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ ทา่น 90 ยโูร /ทา่น ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย  

 **คา่แปลเอกสารสว่นตวัตามทีส่ถานทตูกรซีเรยีกใหแ้สดง** 

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 
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 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทางและคา่ใชจ้า่ยเดนิทางเดนิทางไป-กลับเพือ่ยืน่วซีา่สถานทตูแตล่ะแหง่ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ใบละ2ยโูร/ใบ/ครัง้ 

 

เงอืนไขการจองทวัร ์

 

จองทวัรแ์ละช าระเงนิ  

กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 41,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิ

มดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของทา่น และกรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทางหรอื

ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่

มเีงือ่นไข  

 

การยกเลกิ 

•แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 90 วนัท าการกอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหลงัหกั

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 

•แจง้ลว่งหนา้ 60 – 90 วนัท าการ กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าทา่นละ 16,000 บาท  

•แจง้ลว่งหนา้ 31 – 59 วนัท าการ กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าทา่นละ 31,000 บาท  

•แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนัท าการ กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์+ คา่ธรรมเนยีม

ทา่นละ 1,000 บาท 

•แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนัท าการ กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

•ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

-หากทา่นยกเลกิการเดนิทางอนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดร้บัการพจิารณาอนมุตัวิ ี

ซา่ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตูซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้ม

กนัท ัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวนัเวลาทีย่กเลกิดงักลา่วขา้งตน้ในกรณีทีท่า่นไมแ่นใ่จวา่จะ

ไดร้บัการพจิารณาอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอแนะน าใหท้า่นยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็ว

กวา่การยืน่ขอวซีา่แบบกรุป๊และอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

     -หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่นัก าหนดการออกต ัว๋กบัทางสายการบนิ 

และ ผลวซีา่      

    ของทา่นไมผ่า่น บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมด 

-บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วนั และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมท ัง้ไมส่ามารถ

รบัผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ 

การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ โดยสทิธปิระโยชนข์องทา่นจะไดร้บัจากการซือ้ประกนัเพิม่เตมิแบบ WORLD 

WIDE PLUS ทีร่ะบคุวามรบัผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ทา่น ัน้ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรกัษา
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ผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธ

การเขา้เมอืง อนัเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิ

คา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระมาแลว้ 

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Join Land ) 

ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Land) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญเ่กดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุด ๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ  

-ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนัไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางกลับ  

-การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิท ฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

-กรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิท ฯ ไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี  

- ส าหรบัทีน่ ัง่ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน ัง่ตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่าย

การบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ ีม่รีา่งการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดมีาก และชว่ยเหลอื

ผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในกรณีทีเ่ครือ่งบนิเกดิเหตกุารณ์ฉุกเฉนิ หรอืมปีัญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้

(น า้หนกัของประตูประมาณ 20 กโิลกรมั) และไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปีัญหาดา้นสุขภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long 

Leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเทา่น ัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่าย

การบนิเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  

-ในกรณีหากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีก่อ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ  

คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่8/12/ 2565 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลัง ถอื

เป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

 

โรงแรมและหอ้งพกั  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่างกัน ซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบที่

มอีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเท่านัน้  ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( Trade Fair) 

เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด และไมม่อีา่ง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่าน
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ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม  

การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่าน

ระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรม

เพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่น

ไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระ Reservation Fee ไป

แลว้  

สมัภาระและคา่พนกังานยกกระเป๋า  

-คา่ทวัรไ์มไ่ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม หากทา่นมปีระสงคต์อ้งการใชบ้รกิารคา่สามารถแจง้

หัวหนา้ทัวรแ์ละช าระคา่บรกิารใหก้บัโรงแรมใบละ 2 ยโูร / ใบ / คร ัง้ 

-ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

-ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 8 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+

ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

*ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนัก

สว่นทีเ่กนิ 

*บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของ

ผูโ้ดยสาร ซึง่ความรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรม*์ 

อืน่ ๆ เพิม่เตมิ  

-หากกรณีในครอบครัวของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

-ในกรณีทีท่่านจะใช้หนงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี า้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะปกตนิกัทอ่งเทีย่วจะใช้

หนงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้ 

 

โปรดทราบ !  

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไว้

แลว้** 
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

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 

 


