
 

 
 

 
 

 
 

 กรีซ ดินแดนเทพนิยาย 



 

 
 

 

ดินแดนเทพนิยายแห่งสรวงสวรรค์ แห่งอารยะธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติกรีซ 

ล่องเรือสู่เกาะแห่งสวรรค์ ซานโตรินี่ เกาะในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก  

บรรยากาศโรแมนติคริมทะเลเอเจี้ยน  

วิหารโบราณพิพิธภัณฑ์ และตลาดนัด สัมผัสกรีซแบบชิกชิก 

ก าหนดการเดินทาง 

วันแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประต ู9 โดย

สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก 

 

วันที่สองของการเดินทาง        สนามบินสุวรรณภูมิ - เอเธนส์ - แหลมซูเนี่ยน - เอเธนส์ 

03.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เที่ยวบินที่ EK371/EK209 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0600-1150 *.*.*.  

15.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS) ประเทศกรีซ (GREECE) ศูนย์รวมของเหล่ามรดกทาง
วัฒนธรรมยุคคลาสสิก อนุสาวรีย์โบราณ และงานศิลปะที่มีชื่อเสียงมากท่ีสุด และยังคง
หลงเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งบางแห่งก็ได้รับการท านุบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดี …หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว... 
 จากนั้นท าท่านออกเดินทางสู่ แหลมซูเนี่ยน (CAPE SOUNION) ตั้งอยู่ในเขตอ่าวซาโร
นิค ตลอดริมฝั่งข้างทางท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศริมชายหาดกายฟาด้า ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลทางตอนใต้ …เพ่ือน าท่าน 

ชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน (TEMPLE OF POSEIDON) หรือเทพ
เนปจูน เทพแห่งมหาสมุทร เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ซึ่งคอยปกป้อง
พิทักษ์มหาสมุทรวิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่ปลายหน้าผาในจุดที่สัมผัสความ
งดงามของทะเลอีเจี้ยน และหมู่เกาะต่างๆ ได้ดีที่สุด สร้างข้ึนเมื่อ 
444 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันมีอายุกว่า 2,000 ปี ในอดีตชาวกรีกที่ 



 

 
 

 
จะต้องเดินเรือสู่ทะเลใหญ่และจะต้องมาบวงสรวงขอพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ณ ที่นี่ …น าท่านกลับสู่ กรุง
เอเธนส์ (ATHENS) 
น าท่าน ชมเมืองกรุงเอเธนส์ เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุด

ของประเทศกรีซ ซ่ึงใช้ชื่อตามเทพเจ้าอาธีนาในปุราณวิทยา

ของกรีกโบราณ มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปีก่อน  

 …ชมจัตุรัสซินตักมา (SYNTAGMA SQUARE) ที่ตั้งของ

รัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพ

บริเวณหน้าท าเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง เพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกาย  ในชุด

โบราณแปลกตาเดินสวนสนาม 

ผ่านชมรัฐสภา ซึ่งจะมีทหารใส่ชุดแบบพื้นเมืองเฝ้าอยู่และจะมีการเปลี่ยนเวรยามทุกๆ ชั่วโมง พระราชวังหลวง

ที่ปัจจุบันเป็นที่พ านักของประธานาธิบดี, โรงละครแห่งชาติ,  

ผ่านชมสนามกีฬาแพนเอเธียเนียน (PAN ATHENAIC OLYMPIC) ในอดีตชาวกรีก

โบราณเคย ใช้แข่งกีฬา  เมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ และใช้

ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปกิเป็นครั้งแรกในปี

ค.ศ.1896 สนามหินอ่อนรูปเกือกม้าที่สร้าง

โดยจักรพรรดิเฮรอด อัตติคุส ใน ค.ศ.143 

และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 เพ่ือใช้เป็นที่จัดการแข่งขันกีฬา

โอลิมปิกสมัยใหม่ 

ถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (HADRIAN’S ARCH) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สามของการเดินทาง           เอเธนส์ - เกาะซานโตรินี่ - พระราอาทิตย์ตกที่เอีย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 



 

 
 

 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือเพ่ือเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ (SANTORINI) โดยเรือเฟอร์รี่ ชมความ

งดงามของท้องทะเล  

......... น.         เดินทางถึง เกาะซานโตรินี่ 

(SANTORINI) เกาะในฝันทีง่ดงามดั่งสรวง

สวรรค์ เกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมีความ

ยาวเพียง 18 ก.ม. มีชื่อเสียงโด่งดังเป็น

อันดับ 1 ในหมู่เกาะไคคลาดีส 

(CYCLADES) ได้รับการยกย่องให้เป็น ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน งดงามโรแมนติก ด้วยกลุ่มบ้านเรือน

ทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา ยอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้าต่าง งดงามดั่ง

ภาพในโปสการ์ดท่องเที่ยว เกาะแห่งความมหัศจรรย์น่าเหลือเชื่อระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ วิถีชีวิตคน

พ้ืนเมืองซึ่งสร้างบ้านบนเกาะภูเขาไฟ (ปัจจุบันยังคงปล่อยก๊าซและไอน้ าที่มีอุณหภูมิถึง 80 องศา)…. 

เที่ยง            อิสระอาหารเที่ยง 

บ่าย น าท่าน ชมหมู่บ้าน PYRGOD ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนเชิงหน้าผา 

เป็นหมู่บ้านที่คนท้องถิ่น เดิมของชาวซานโตรินี่อยู่อาศัยกัน ..

ชมหาดเพอร์ริสซา (PERRISSA BEACH) หรือหาดทรายด า 

(BLACK BEACH) หาดที่มีจุดเด่น คือถูกปกคลุมด้วยหินกรวดสี

ด า จากเถ้าลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต 

ท่านจะได้เพลิดเพลิน  กับทัศนียภาพของหาดทีต่ัดน้ าทะเลสีฟ้าที่เรียกว่า (KAMARI BEACH)  

น าท่าน มุ่งสู่ตอนเหนือของเกาะ เพ่ือน าท่านสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก ของ

การชมพระอาทิตย์ตกท่ีเอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ 

อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์สีแสงสด ริ้วสีแดงเจือสีม่วง ส้มของท้องฟ้าเหนือท้อง

ทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความงามเกินกว่าค าบรรยายใดๆ 

 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก  EL GRECO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



 

 
 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง           เกาะซานโตรินี่ - ฟิรา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางขึ้นสู่หน้าผาโดย เคเบิ้ล

คาร ์สู่ เมืองฟิรา (FIRA TOWN)  

เมืองหลวงของเกาะซานโตรินี่  ศูนย์กลาง

ความทันสมัยของเกาะ สร้างขึ้นใหม่ใน

ศตวรรษท่ี 19 แทนศูนย์กลางเก่าท่ีโดนแผ่นดิน ไหว ท าลาย มีความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาวและฟ้าน้ า

ทะเล ....จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สนุกสนาน  โดยเลือกนั่งลา (DONKEY) (ราคาไม่รวมในรายการ

ทัวร์) พาหนะที่โด่งดังและเก่าแก่ในการใช้เดินทางในเมืองซานโตรินี่ ที่มีบันไดกว่า 500 ขั้น และเป็นทางเดินที่

สะดวกปลอดภัยในเวลาเพียง 20 นาท…ีพาหนะที่โด่งดังและเก่าแก่ของชาวกรีกลงจาก

เขา ... น าท่าน ชมความงามของเกาะจากมุมสูงกับสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ลาน

ระเบียงและสีสันของอาคารบ้านเรือน ถนนเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้  านอาหาร

ต่างๆ ตั้งตระหง่านเรียงรายไปตามผาสูง …ชมความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาว และ

ฟ้าน้ าทะเล ชมย่านการค้าของเมือง...อิสระให้ท่านได้พักผ่อนอย่างแท้จริงกับบรรยากาศ

ของเกาะสวรรค์แห่งนี้ เลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกมากมาย…. 

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าท่าน ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (SANTORINI 

VOLCANO) ที่สวยงามแปลกตา อันเกิดจากการ  ระเบิดตัวของ

ภูเขาไฟระเบิดและการยุบตัวของเกาะ เรือจะน าท่านสู่ บริเวณบ่อ

น้ าพุร้อน (HOT SPRINGS) *.*.*. หากต้องการลงไปสัมผัสกับ

อุณหภูมิควรเตรียมผ้าเช็ดตัวและชุดว่ายน้ าไปด้วย *.*.*. เพ่ือได้ให้

สัมผัสความงามของน้ าทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลกตาด้วยแร่ก ามะถัน ....อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว

บริเวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปบ้านเชิงเขาอันสวยงามของเกาะซานโตรินีจากจุดชมวิวที่ดีที่สุด… 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก  EL GRECO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



 

 
 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง        เกาะซานโตรินี่ - เอเธนส ์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

....... น.            ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (ATHENS) โดยเที่ยวบินภายในประเทศ 

....... น.           เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS) 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ตัวเมือง กรุงเอเธนส์ (ATHENS) ชมย่านเมืองเก่าปลาก้า (PLAKA) ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิง

เขาอโครโปลิส เคยเป็นย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชน และนักคิดของกรีซในอดีต 

ปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ และอาร์ตแกลลอรี่มากมาย 

ถนนซอกซอยของย่านนี้มีขนาดเล็ก ปูด้วยหินก้อน  คล้ายในอดีต บรรยากาศโดยรอบของ

ย่านปลาก้าจะท าให้ท่านย้อนระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีต ที่มีบ้านเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน 

มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิค พร้อมดอกไม้คละสี ท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้าง

เล็กๆ โบสถ์ยุคไบเซนไทน์ มหาวิทยาลัยเก่า บางส่วนของประตู และก าแพงโบราณที่ยัง

หลงเหลืออยู่ ท่านจะสนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมาย พร้อมผลิตภัณฑ์ที่ท าจากน้ ามัน

มะกอก (ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ) อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวดผม เครื่องเงินและทองที่เป็น

ลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมต่างๆ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้นแกะสลัก ภาพวาดและอ่ืนๆ อีก

มากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมจนถึงยามพลบค่ าตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หกของการเดินทาง         เอเธนส์ - เดลฟี - เอเธนส์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี (DELPHI) ซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงาม

มาก ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือ สะดือ

โลก NAVEL OF THE EARTH  



 

 
 

 

ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก  

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่าน เข้าชมวิหารอพอลโล (TEMPLE OF APOLLO) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและ

ดนตรี ตั้งอยู่ บนเนินเขา  พานาสซุส วิหารนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มี

ต่อ เทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งนี้คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผู้ให้ค า

พยากรณ์โชคชะตาชีวิต อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผู้ทุกนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึ่ง

เปรียบเสมือนศูนย์รวมของชาวกรีกโบราณ ชมสเตเดียมแห่งเดลฟี (THE STADIUM) ที่คง

สภาพไว้สมบูรณ์ที่สุดในกรีก ..ชมพิพิธภัณฑ์

เดลฟี (DELPHI MUSEUM) ที่รวบรวมสิ่งของ

น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รูปปั้น นักแข่งม้า CHARIOTEER ซ่ึง

เป็นรูปปั้นขอ  นักขับรถม้าศึกที่ขึ้นชื่อลือชาในการแข่งขันกีฬา

โอลิมเปียดแบบโบราณ  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง         เอเธนส์ - อะราโชวา - คอรินท์ - เอเธนส์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอะราโชวา (ARACHOVA) เมืองเล็กๆ ทางเหนือของประเทศ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล  

ประมาณ 940 เมตร บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขาพาร์นัสซอส (MOUNT 

PARNASSOS) เป็นเ  มืองที่มีชื่อเสียงเรื่องสิ่งทอ พรม และยังเป็นเมืองที่เป็น

ศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียง เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมือง

ของฝากตามอัธยาศัย เดินทางสู่ หมู่บ้านอิเทีย (ITEA) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอน

ใต้ของเขตโฟซิส (PHOCIS) ของประเทศ ค้นพบในปี ค .ศ. 1830 แต่กลายเป็นเมือง

ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเวลาต่อมาและยังเป็นเมืองที่มีท่าเรือที่คึกคักอีกประการหนึ่งอยู่ติดริมอ่าวโครินเธียน… 



 

 
 

 

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านดินทางสู่ เมืองคอรินท์ (CORINTH) ชมคลองคอรินท์ (ISTHMUS OF CORINTH) เป็นคลองท่ีเชื่อมต่อ

ระหว่างอ่าวคอรินท์และอ่าวซาโรนิกในทะเลอีเจียน ตั้งอยู่ขั้นกลางกับฝั่งเพโลพอนนิส และแผ่นดินของ  

ประเทศ มีลักษณะเป็นช่องทางแคบๆ มีขนาดยาวประมาณ 6.4 กิโลเมตร ลึก 8 

เมตร ปัจจุบันมีสะพานข้าม  ระหว่างแผ่นดิน และสามารถเดินทางมาที่นี่โดยรถไฟ 

โดยคลองแห่งนี้ยังใช้เป็นทางผ่านเรือโดยสาร มากมายอีกเช่นกัน เป็นคลองที่ใช้เวลา

สร้างรวมๆแล้วกว่า 2,000 ปี ตั้งแต่สมัยยุคกรีกโบราณ แนวคิดนี้ เริ่มต้นขึ้นจากการ

ที่ชาวกรีกต้องการความสะดวกมากขึ้นในการเดินทางข้ามมหาสมุทรโดยไม่ต้องอ้อม 

ในช่วงแรกมีผู้คนมากมายตัดสินใจจะขุดคลองนี้ แต่เนื่องจากเครื่องมือ และเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยเพียงพอ 

การขุดคลองจึงยังไม่ส าเร็จ รวมถึงความเชื่อในเทพเจ้า ซึ่งชาวบ้านกลัวเทพเจ้าโพไซดอนจะพิโรธ ท าให้การขุด

คลองถูกหยุดชะงักลงไป ต่อมาเมื่อเริ่มสร้างใหม่เงินทุนกลับไม่เพียงพอวนเวียนแบบนี้มาหลายปี จนกระท่ังปี 

1869 รัฐบาลได้จ้างบริษัทเอกชนเริ่มท าการขุดคลองจนส าเร็จในที่สุดในปี 1893 ซ่ึงต้ังแต่สมัยโบราณจนการขุด

คลองส าเร็จ ผ่านอุปสรรคมากมายกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันคลองคอรินท์แสดงให้เห็นว่าได้ถูกใช้ประโยชน์คุ้ม

ค่าแรงงาน และค่าเงินทุนจริงๆ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึก…น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเอเธนส์ 

(ATHENS) 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  WYNDHAM GRAND ATHENS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่แปดของการเดินทาง         เอเธนส์ - ดูไบ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่าน เข้าชมอะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ 

สถานที่ส าคัญใน  ประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนที่จะถึงทางเข้า ACROPOLIS จะมี 

TEMPLE OF ATHENA NIKE สร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง NIKE (NIKE เป็นภาษากรีก

แปลว่าชนะ) นครกรีกโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิส บนพ้ืนที่สูง โดยเป็นที่ตั้งของพระราชวัง

และท่ีอยู่ของข้าราชบริพาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใจ 



 

 
 

 

กลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็นที่ตั้งของ วิหารพาเธนอน (THE 

PARTHENON) เป็นวิหารที่สร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพเจ้าเอธีนา สร้างเมื่อปี 447 – 432 ก่อนคริสต์กาล วิหารแห่งนี้

สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่เสาแบบดอริก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 

ต้น รองรับมุมจั่วต่าง ๆได้อย่างกลมกลืน สถาปัตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในยุค 2,500 กว่าปีก่อน 

วิหารยังถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์โธดอกซ์ (GREEK ORTHODOX CHURCH) ใน

คริสต์ศตวรรษที่ 6 และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีกตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม  

ชมวิหารอีเรคธีอุม (ERECHTHEION) เป็นอนุสาวรีย์แห่งอีเรคธีอุมในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเน

เซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหินค้ ายันวิหาร ยังคงมี

สิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณะ  เช่น โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจ้าซุสที่เพอกา

มุม, อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกับตลาด, สนามกีฬากลางแจ้ง วิหารโพรไพเลีย 

(PROPYLAEA) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอนและเทพีอะธีน่า  

โดยสร้างขึ้นในต าแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศใต้มี

ชุดของเสาค้ าทั้งหกต้นที่ออกแบบเป็นรูปปั้นหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค้ ายันอาคาร ปัจจุบันเสา

ทั้งหกต้นถูกแทนที่ด้วยรูปจ าลองเนื่องจากของจริงถูกน าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพ่ือป้องกันการเสียหาย

จากอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก… 

17.05 น.  (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EK210/EK384  

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 2340-0305*.*.*. 

 

วันที่เก้าของการเดินทาง       ประเทศไทย 

12.05 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 

 

****************************** 

 

 



 

 
 

 

*.*.*. อัตราค่าใช้จ่าย  *.*.*. 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต่่ากว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่่ากว่า 12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

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

 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ 
ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นส าหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ 
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลท าให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพ่ิมค่าทัวร์ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดย
บริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 
Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจาก
โรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพัก 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
5. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 



 

 
 

 
ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 
6. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนัก 
เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, 
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษ ี
4. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
7. ค่าทิป 60.- ยูโร / ท่าน 
8. ค่าวีซ่ากรีซ 4,000 บาท (กรณีท่ีสถานทูตแจ้งคิวในการยื่นวีซ่า ลูกค้าไม่สามารถปฎิเสธเลื่อนวันยื่นได้) 

 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา 

การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 



 

 
 

 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดย

เหตุจ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขการส่ารองที่นั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท่าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัด

งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจ านวนตามราคา
ทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามท่ีทางบริษัทระบุข้อความ
บางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้วทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไข
สายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและ
บริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

 

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง

ราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 

 
 

 

- กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

- เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่

ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ

อากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้

ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระ

โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้อง
เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

- กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )  
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้
ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 



 

 
 

 

- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า 

- ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

- โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต
ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

- ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของ 

- ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

- เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 
กรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ
ว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

- ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  

- ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบ
งานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และช าระ
มัดจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

- หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 



 

 
 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุ

รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่ น,  

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทน

ประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย

รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ

ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืน

ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้

มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซา่กรีซ 

*.*.*. ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตทุกท่าน (ในกรณีท่ีไม่มีวีซ่าเชงเก้น) เพราะต้องสแกนลายนิ้วมือ *.*.*. 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่าง 
น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด(หนังสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2.0 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3  
ใบ (พ้ืนหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทค
เลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  



 

 
 

 

**Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขั้นต่่า 100,000.-โดยการ 
ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น 
Statement เท่านั้น)  
ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้า PASSPOST (เจ้าของบัญชี) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตาม
หน้าพาสปอร์ต (ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใช้ทั้ง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้) 
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน 
หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 
3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเท่านั้น 
3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียน
บ้าน **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจ า และบัญชียอดติดลบ* 
4. หลักฐานการท างาน  
-เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 
ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น) 
5. เอกสารส่วนตัว 
-ส าเนาทะเบียนบ้าน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 



 

 
 

 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและ
มารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู้เดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท าจดหมายชี้แจงว่าท าไมไม่มี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย 
ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) 
7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 
 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 
 


