
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

HEAVEN IN GREECE  
8 Days  5 Night / Qatar Airways 

ก ำหนดกำรเดินทำง29 มี.ค.-5เม.ย. 2563  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEAVEN IN GREECE 



 

 
 
 

     

กรีซ เกำะสวรรค์ เมืองในฝัน โดยสำยกำรบินอันดับหนึ่งของโลก Qatar Airways 

เดินทำงสู่ดินแดนเทพแห่งสรวงสวรรค์  เปิดต ำนำนอำรยธรรมโลก 

แหล่งประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของชนชำติกรีซ  เที่ยววิหำรโบรำณ และพิพิธภัณฑ์ 

ล่องเรือสู่เกำะในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก  มิโคนอส และ ซำนโตรินี 

เพลิดเพลินไปกับกำรช้อปปิ้งที่สำมำรถคืนภำษีได้สูงสุดในทวีปยุโรป 

 

อัตรำค่ำบริกำร 

 

** ปล. ไม่มีรำคำเด็ก เนื่องจำกเป็นรำคำพิเศษ // **เด็ก อำยุไม่ถึง 2 ปี (Infant) รำคำ 18,000.-**  

**รำคำนี้ไม่รวมค่ำทิปไกด์และคนขับรถท่ำนละ 2,500 บำท/ทริป** 

และยังไม่รวมค่ำวีซ่ำท่ำนละ 3,500 บำท 

รำยกำรทัวร์ 
วันแรก    กรุงเทพฯ   สนำมบินสุวรรณภูมิ - สนำมบินโดฮำ 

17.30 น. พร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 เคำน์เตอร์ Q สำยกำรกำตำร์ แอร์เวย์ (Qatar 

Airways) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

20.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดย เทีย่วบินที่ี QR835 

  

 

 

 

 

วันเดินทำง 
ผู้ใหญ ่ 

พักห้องละ  
2-3 ท่ำน 

เด็กอำยุ  
2 -12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 1 
ท่ำน 

เด็กอำยุ  
2 -12 ปี  
พักกับ 2 
ผู้ใหญ่ 

(มีเตียงเสริม) 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 
12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ ่2 ท่ำน  

(ไม่มีเตียง
เสริม) 

พักเดี่ยว
จ่ำยเพิ่ม 

29 มี.ค.-5 เม.ย. 63 58,900.- 58,900.- 58,900.- 56,900.- 12,000.- 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง    สนำมบินโดฮำ - สนำมบินเอเธนส์ - อะโครโปลิส - วิหำรพำร์เธน่อน -  ย่ำนพลำก้ำ - จัตุรัสซินตักม่ำ                                                                     

(-/L/D) 

00.35 น. ถึงสนามบินกาตาร์ ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
02.00 น. ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเที่ยวบินที่ QR211 
06.30 น. เดินทางถึง สนำมบินกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

เรียบร้อยแล้ว (เวลำที่ประเทศกรีซช้ำกว่ำประเทศไทย 4 ชั่วโมง ) 
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  
น าท่านเดินทางสู่อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์สูงประมาณ 90 เมตร 

ชมวิหำรพำร์เธน่อน (Parthenon) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ 447-432 ก่อนคริสตกาล โดยสถาปนิคอิคตินุส และแคลลิ

เครติส วิหารพาร์เธน่อนนี้สร้างขึ้นเพ่ือถวายเทพีอาเธน่า นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด ซ่ึง

เมืองเอเธนส์นี้ตั้งชื่อตามเทพีเอเธนา (Athena) เป็นเมืองที่มีอารยะรรมอันเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกตะวันตก

อีกด้วย 

 

  

 

 

 



 

 
 
 

 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน 
บ่ำย แวะถ่ายภาพกับสนำมกีฬำโอลิมปิก (Panathenaic Stadium) เป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่มีความเก่าแก่มาก

ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยที่นี่เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1896 จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ย่ำนพลำก้ำ (Plaka) หมู่บ้านเล็กๆ ในกรุงเอเธนส์ เป็นอีกหนึ่งย่านเก่าแก่ ที่มีร้านขายของที่
ระลึก ร้านอาหารและคาเฟ่ตั้งเรียงรายให้นักท่องเที่ยวได้นั่งชิลกับอีกหนึ่งบรรยากาศของเอเธนส์ เป็นแหล่งรวม
นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก คลาคล่ าไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ าคืน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จัตุรัส
ชินตักม่ำ (Syntagma Square) แหล่งศูนย์รวมธุรกิจ และย่านการค้าแฟชั่นสินค้าพ้ืนเมืองไปจนถึงสินค้าแบ
รนด์เนมจากท่ัวทุกมุมโลก ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ของฝาก และของที่ระลึกอิสระตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง 
พักที ่  HOTEL AMALIA ATHENS ระดับ 4 ดำวหรือเทียบเท่ำ 
 



 

 
 
 

 
วันที่สำม   กรุงเอเธนส์ - เกำะมิโคนอส - ย่ำนเมืองเก่ำ                                                 (B/L/D) 

05.45 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือพีราอุซ (Piraeus Port)  
   รับประทำนอำหำรเช้ำแบบ BOX SET 
07.00 น. นั่งเรือ SEA JET HIGH SPEED ออกเดินทางสู่ เกำะมิโคนอส (Mykonos) ล่องไปตามทะเลอีเจี้ยน บนเรือ

เต็มไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกสบายครบครัน เดินทางถึงท่าเรือเกาะมิโคนอส เกาะแห่งไฮโซไซตี้ ที่
นักท่องเที่ยวทั่วโลก 

09.40 น. น าท่านชม “Small Venice” (Mikri Venetia) จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริมทะเลอีเจี้ยนที่มีบรรยากาสค
ล้ายคลึงกับนครเวนิส ประเทศอิตาลี มหัศจรรย์กับ Windmills หรือกังหันกลางทะเลที่เรียกว่า Kato Myloi 
ในอดีตที่มีมากกว่า 20 อันปัจจุบันเหลือเพียง 7 อันเท่านั้น ตั้งเรียงรายอยู่ริมชายฝั่งเป็นซิมโบลิกของภูมิปัญญา
ชาวบ้านเนื่องจากเกาะนี้มีคลื่นลมแรงเกือบตลอดปีโดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง 
บ่ำย น าท่านชมย่ำน Chora หรือ ย่ำน Old Town ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลังตัดกับ

โบสถ์ และท้องฟ้าระเบียงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรือหลากสีสันอันเป็นภาพพ้ืนเมืองที่หาชมได้ยาก จากนั้น
เป็นเวลาอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงามของเกาะมิโคนอส และช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมืองตาม
อัธยาศัย  

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง 
พักที ่ HOTEL APHRODITE BEACH ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
   
 
 
 

 

  

 

 

วันที่สี่    เกำะซำนโตรินี - เมืองฟีร่ำ                                                                       (B/L/D) 

เช้ำ       รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  



 

 
 
 

 

08.30 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเกาะมิโคนอส   

09.50 น. น าท่าน นั่งเรือ SEA JET เดินทางสู่ เกำะซำนโตรินี่ (Santorini) เพลิดเพลินกับเกาะที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ 1 
ในหมู่เกำะคิคลำดีส (Cyclades) และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก “หากใครไม่ได้มาเกาะนี้ ก็
เหมือนยังมาไม่ถึงประเทศกรีซ”   ซานโตรินีเป็น เกาะที่ได้รับการคัดเลือกจากนักเดินทางให้เป็นเกาะที่โรแมน
ติกที่สุดในโลก โดนเด่นด้วยบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ริมหน้าผา ด้วยตัวบ้านสีขาว หลังคาโค้งกลมสีน า เงิน มันช่าง
งดงามดุจภาพเขียน 

11.55 น. ถึงท่าเรือเทียร์ร่า เกาะซานโตรินี 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมืองฟิร่ำ (Fira) เมืองหลวงของเกาะซานโตรินี จากนั้นเป็นเวลาอิสระให้ท่านได้เที่ยวชมเกาะ

ซานโตรินี เพลิดเพลินไปกับบ้านเรือนที่สวยงาม และเลือกซ้ือสินค้าท่ีน่าสนใจ  
ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง        
พักที ่ HOTEL AEGEAN SANTORINI ระดับ 4 ดำวหรือเทียบเท่ำ (2 คืน) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วันที่ห้ำ    เกำะซำนโตรินี - ชำดหำดแดง/ด ำ - ชิมไวน์ - หมู่บ้ำนเอียชมอำทิตย์ตก   (B/L/-) 

เช้ำ       รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่หำดทรำยแดง (Red Beach)  เป็นหาดที่เต็มไปด้วยหินก้อนใหญ่ และหินเหล่านั้นเป็นสีแดง 

เกิดจากหินที่มีแร่ธาตุต่างๆที่ท าให้เป็นสีแดง จากนั้นน าท่านชมรอบเกาะซึ่งแต่งแต้มด้วยสิ่งก่อสร้างทรงเหลี่ยม
สีขาวสะอาดตาตัดขอบประตู, หน้าต่างด้วยสีฟ้าเข้ม งดงามจับตาดั่งที่ปรากฏบนโปสเตอร์ และหนังสือ 

 



 

 
 
 

 
 ท่องเที่ยวต่างๆ จากนั้นเดินทางสู่หำดทรำยด ำ (Black Beach) ที่ชายหาดเป็นทรายสีด าสนิทเนื่องจากเถ้า

ลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต และชม 
  
 

 

 

 

 

 

11.00 น. น าท่านแวะชิมไวน์ ณ Venetsanos winery  ณ สถานที่แห่งนี้จะมีไวน์ให้ท่านได้เลือกชิมหลากหลาย ราคา
ไม่แพง แถมยังมีรสชาติที่นุ่มลิ้น ท่านไม่ควรพลาดลิ่มลอง และควรค่าแก่การน ากลับมาฝาก 

 คนที่ท่านรักที่อยู่ที่เมืองไทยอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้ำนเอีย (Oia) เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ร้านค้า 2 
ข้างทางตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารัก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย อิสระให้ท่านได้พักผ่อน
บนเกาะ ซึ่งมีร้ำนอำหำร และบูติกแบรนด์ศูนย์กลางแสงสีเสียงของเกาะนี้ รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมจะกระจัด
กระจายอยู่ตามตรอกซอกซอย น าท่านชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์สี 



 

 
 
 

 
แสงสด ริ้วสีแดงเจือสีม่วง ส้มของท้องฟ้าเหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความงามเกินกว่าค าบรรยาย
ใดๆ 
อิสระรับประทำนอำหำรค่ ำ เพื่อไม่เป็นกำรรบกวนเวลำส่วนตัว 

พักที ่ HOTEL AEGEAN SANTORINI ระดับ 4 ดำวหรือเทียบเท่ำ  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หก    เกำะซำนโตรินี - กรุงเอเธนส์                                                                   (B/-/D) 

เช้ำ       รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 หลังอาหารเช้าเป็นเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชมความงามของเกาะซานโตรินี บริเวณ

โรงแรมที่พัก 

11.45 น.  เช็คเอาท์ และน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเกาะซานโตรนิี   
12.45 น. น าท่านนั่งเรือ SEA JET HIGH SPEED ออกเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์  
  อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันภำยในเรือ 
18.00 น. ถึงท่าเรือพีราอุซ กรุงเอเธนส์ 
ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
พักที ่ HOTEL AMALIA ATHENS ระดับ 4 ดำวหรือเทียบเท่ำ 
 
วันที่เจ็ด  กรุงเอเธนส์ - วิหำรโพไซดอน  - ช้อปปิ้งเอำท์เลท - สนำมบินเอเธนส์           (B/L/-) 



 

 
 
 

 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่แหลมซูเนี่ยน (Cape Sounion) ระยะทาง 45 กม.  ในเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝั่งข้างทาง
ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศริมชายหาดกายฟาด้า (Beaches of Glyfada) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ทางตอนใต้ของแหลมซูเนี่ยน จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าชม วิหำรเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) 
ซึ่งชาวกรีกเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่คอยปกป้องพิทักษ์มหาสมุทรทั้งหมด ซึ่งในอดีตวิหารแห่งนี้สร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพ
เจ้าโพไซดอน และเป็นที่เคารพบูชาเทพเจ้าโพไซดอนก่อนออกเดินทางสู่ท้องทะเล อิสระให้ท่านถ่ายภาพ
บรรยากาศและความประทับใจบนยอดเขา  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ Athens McArthurGlen Designer Outlet  ระยะทาง 50 กม. ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์

เนม และสินค้าน าสมัย โดยเฉพาะสินค้า  แบรนด์ที่ขึ้นชื่อในทวีปยุโรป อาทิ Prada, Gucci,Ferragamo, G-
Star Raw, Geox, UGG, MCM และอีกมากมาย เป็นเวลาอิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้าและ
ของฝาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้เวลาพอสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเอเธนส์ ระยะทาง 15 กม.  
19.00 น.     ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสำยกำรกำตำร์ แอร์เวย์ (Qatar Airways)  เที่ยวบิน QR204 
23.35 น. ถึงสนามบินกาตาร์ ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
 

วันที่แปด  สนำมบินโดฮำ - สนำมบินสุวรรณภูมิ                           

02.05 น. ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเที่ยวบินที่ QR834 
12.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mcarthurglen.com%2Fat%2Fdesigner-outlet-parndorf%2Fde%2F&ei=dhX9VJjsCIfluQTPh4DoBw&usg=AFQjCNEzlSL-OEkKaaiXRZNzZLEqhfXZtQ&sig2=TPrfPE5Ki1WrSP_agYmXIw&bvm=bv.87611401,d.c2E
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mcarthurglen.com%2Fat%2Fdesigner-outlet-parndorf%2Fde%2F&ei=dhX9VJjsCIfluQTPh4DoBw&usg=AFQjCNEzlSL-OEkKaaiXRZNzZLEqhfXZtQ&sig2=TPrfPE5Ki1WrSP_agYmXIw&bvm=bv.87611401,d.c2E


 

 
 
 

 

* ท่ำนใดมีไฟล์ทบินภำยในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทรำบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง ** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รำยกำรทัวร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำร

บิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ กำรบริกำรของรถบัสน ำเที่ยวในยุโรป ตำมกฎหมำย สำมำรถให้บริกำรวันละ 8 

ชั่วโมง มิอำจเพิ่มเวลำได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำพกำรจรำจร

ในวันเดินทำงนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ในโปรแกรมกำรเดินทำง 

 

อัตรำค่ำบริกำรรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

2. ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในการเดินทาง 

3. ค่ารถโคช้ ปรับอากาศ พร้อมคนขับรถที่ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย 

4. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง) เท่านั้น  

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

7. ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทัวร์ชาวไทย  

8. ค่าบริการน้ าดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ

ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

3. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (เที่ยวละ 5 ยูโร / ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป) 

4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

(สายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้ผู้โดยสารโหลดสัมภาระได้ท่านละ 30 กก./ท่าน) 

5. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 



 

 
 
 

 

6. ค่ำทิปไกด์คนขับรถ, 2,500 บำท/ท่ำน/ทริป, ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์คนไทยแล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

7. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

เดินทำงขึ้นต่ ำ 25 ท่ำน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิม

เพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด

ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขกำรจอง และ กำรช ำระเงิน  : 

1. มัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภายใน 3 วันหลังจากท าการจอง กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

2. ส่วนที่เหลือ ช ำระก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย 35 วัน 

3. หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

4. หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

5. เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทั้งหมดนี้แล้ว 

6. หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

7. ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และอ่ืนๆ 

เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า

หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกกำรจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี 

และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ 



 

 
 
 

 

ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เพื่อควำมถูกต้องและควำมเข้ำใจตรงกันระหว่ำงท่ำนลูกค้ำ

และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่ำน ตำมที่
ก ำหนด   

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน
, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรเดินทำง 
มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน 

 



 

 
 
 

 

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

13. การบริการของรถบัสน าเที่ยวในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย

มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึง

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

14. Tax Refund ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขั้นตอนการแลกภาษีเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทาง ซึ่งต้องไม่ท า

ให้ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นเดือนร้อน 

15. การน าสิ่งของมีค่าที่ซื้อจากต่างประเทศเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎข้อบังคับท่ีละเอียด และนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของศุลกากรไทยโดยละเอียด 

16. บริษัทฯ จ ากัด เป็นตัวแทนในการติดต่อที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนการเดินทางจากประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางตาม

รายการทัวร์เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือข้อจ ากัดในการให้บริการของสายการบิน ที่พัก 

ร้านอาหาร บริษัทรถท่ีให้บริการระหว่างเดินทาง บริษัทรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ  

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยื่นขอวีซ่ำ VISA SCHENGEN   
(ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตเพื่อสแกนลำยนิ้วมือทุกท่ำน) 
1. หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า 
2. รูปถ่ำยส ี(ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง 
3. หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* ค้ำขำย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทางอายุย้อนหลังไม่เกิน  
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 

- *ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ 

- หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์และ 
 



 

 
 
 

 
เอกสำรแสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN  

แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ  
ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับส าเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า  
(ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) 
* เด็กต้องท าเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 
- กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้ 

เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดย 
ที่ว่าการอ าเภอ 
- ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
- ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
- ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
- กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น 

กำรถำวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่น 
ค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
- หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ 
หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
- กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูต 

ยกเลิกวีซ่ำของท่ำน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 

 

 

 

 

 

 

ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไป 
ท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น  
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ 
ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงและจะคืน 
ให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 


