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10 วัน 7 คืน /  BY TURKISH AIRLINE (TK) 
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อารามลอยฟ้า Meteora  +  พักบนเกาะซานโตรินี  2 คืน  
**บินไฟลท์ภายในจาก ซานโตรินี เขา้ เอเธนส ์ประหยดัเวลาไดเ้ยอะ** 

• ชม Meteora Rock อารามลอยฟ้าสุดมหศัจรรย ์อีกหน่ึงไฮไลทส์ าคญัของประเทศกรีซ 

(Unesco)  

• ชมเกาะ Santorini  เกาะที่ไดช่ื้อว่า ราชินีแห่งทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน (พกั 2 คืน ) 

• ชมเกาะ Mykonos เกาะแสนสวย สวรรคข์องนักท่องราตรี (พกั 1 คืน) 

• ชมกรุง Athens เมืองหลวงสุดสวยของกรซี  

• ชมนคร Acropolis , Parthenon ส่ิงก่อสรา้งสมยักรกี (Unesco) 

• ชมวิหาร Temple of Apollo, Temple of Athena แห่งเมืองเดลฟี (Unesco) 

• ชมเมือง Thessaloniki เมืองเก่าแก่ส าคญั (Unesco)  

• ชมพระอาทิตยต์กดินหมู่บา้นเอีย  

• ชมโรงงานผลิตไวน ์

• ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม OUTLET 

 

พกัโรงแรมระดบั 4 - 5 ดาว  

ทีเ่อเธนส ์2 คืน / มิโคนอส 1 คืน 

 

 

พิเศษเมนู  อาหารทะเล / อาหารทอ้งถ่ิน           

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป / ทิปไกดท์อ้งถิ่น  /แจกน ้าดื่มท่านละ  1 ขวด /วนั 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
19.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 9  เคาน์เตอร์ U  สายการบินเตอร์กิช 

แอร์ไลน์ (Turkish Airlines)  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
23.05 น. ออกเดินทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK 69  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง)  

วนัที่สอง (2)  อสิตลับูล – เทสสโลนิก ิ(กรีซ) (Unesco) - พิพธิภัณฑ์โบราณ – ชมเมือง  
คาลมับาก้า 
05.20 น.           เดินทางถึงสนามบินอสิตัลบูล (แวะเปล่ียนเคร่ือง)  
07.15 น.           เดินทางสู่เมืองเทสสโลนิก ิ(Thessaloniki) ประเทศกรีซ โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เที่ยวบิน 

TK 1881  
08.35 น.  เดินทางถึงสนามบินเทสสโลนิก ิ(Thessaloniki) ประเทศกรีซ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  จากนั้นน าท่านชมเมืองเทสสโลนิกิ เมืองท่าและเมืองท่ีใหญ่
เป็นล าดบั 2 ท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศ เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
การคา้ รวมถึงการเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการขนส่งของยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้น าท่านถ่ายรูปกบั
หอคอยสีขาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ท่ีตั้งตระหง่านอยูริ่มทะเล ภายในเป็นสถานท่ี
ส าหรับเก็บวตัถุโบราณหลายอยา่ง ซ่ึงเป็นอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั ถือเป็นสัญลกัษณ์
ประจ าเมือง ถูกสร้างข้ึนประมาณช่วงศตวรรษท่ี 15 เป็นป้อมปราการประจ าเมือง และใชเ้ป็นโรง
ฝึกทหาร มีช่วงหน่ึงท่ีใชเ้ป็นเรือนจ าเพื่อคุมขงันกัโทษดว้ย จากนั้นน าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑ์
โบราณคดี (Archaeological Museum) ซ่ึงมีหลกัฐานส าคญัๆ ทางประวติัศาสตร์มากมาย ซ่ึงบ่ง
บอกถึงความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรืองของชาวกรีกในอดีต อาทิเช่น รูปแกะสลกั เสาประตู 
เคร่ืองใช ้จานชาม เคร่ืองประดบั ฯลฯ ท่ีนกัโบราณคดีคน้พบในบริเวณน้ี จากนั้นน าท่านเขา้ชม 
St. Demetrius Church สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 5 แต่แลว้ มหาวิหารเกิดอุบติัเหตุถูกไฟไหมใ้นปี 
ค.ศ.1917 และต่อมาไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ.1948 ภายในมีภาพเขียนโมเสกท่ีงดงามดั้งเดิมตั้งแต่
สมยัศตวรรษท่ี 5 จากนั้นน าท่านเขา้ชม St.George's Rotunda โบสถเ์ก่าแก่สมยัโบราณถูกสร้างข้ึน
ประมาณช่วง ค.ศ. 300 โดยกาเลริอุส ซีซาร์ (Galerius Ceasar) ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ช่วงปี 
ค.ศ. 1590 เคยถูกใชเ้ป็นสุเหร่า น าท่านถ่ายรูปกบัประตูหินรูปโคง้ (Arch of Galerious) สร้างข้ึน
ในปี ค.ศ. 298 เพื่อเฉลิมฉลองชยัชนะของกาเลเรียส ซีซาร์ท่ีมีชยัชนะในการท าสงครามกบัพวก
เปอร์เซีย  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัก าแพงเก่าไบแซนไทน์ ท่ีเก่าเเก่เเละยงัคงอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งดี
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เยีย่ม จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัมสัยดิ Hamza Bey ท่ีสร้างมาในศตวรรษท่ี 15 ซ่ึงมีความสวยงาม
เป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงส่ิงโบราณสถานต่างๆในเมืองเทสสโลนิกิ  ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกอีก
ดว้ย (Unesco) จากนั้นน าท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่เมืองคาลมับาก้า (Kalambaka) (ระยะทาง 230 กม. ใช้เวลา 3 ชม. 30 นาที) นคร
แห่งอารามลอยฟ้าท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก โดยตวัเมืองคาลมับากา้นั้นอยูใ่นเขตจงัหวดั Trikala ของ
ประเทศกรีก (Greece) เมืองคาลมับากา้ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 10 และ
ถือวา่เป็นจุดหมายปลายทางของจาริกแสวงบุญมานานแลว้ ภายในเมืองยงัมีศูนยบ์ริการ
นกัท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกัไวค้อยบริการนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยอืนจ านวนมาก นอกจากน้ี
บริเวณถนนสายหลกัของเมืองยงัมีร้านคา้ ร้านอาหาร และร้านกาแฟไวใ้หคุ้ณไดเ้ลือกล้ิมลอง
จ านวนมาก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั          DIVANI HOTEL METEORA หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว   

วนัที่สาม (3)     คาลมับาก้า – อารามลอยฟ้าแห่งเมเทออรา (Unesco) – เดลฟ่ี  (Unesco)   
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
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  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขาเมเทออรา (Meteora) แห่งเมืองคาลมับากา้ (Kalambaka) นครแห่ง
อารามลอยฟ้าท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นจุดหมายปลายทางของผู ้
แสวงบุญมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 10 เม่ือมาถึงเมืองน้ีส่ิงท่ีจะเห็นเป็นอยา่งแรกเลยก็คือ หนา้ผาหิน
สูงชนัอยา่งเขาเมเทออรา มองข้ึนไปน่ีคอแทบหกักนัเลยทีเดียว  ไม่วา่จะอยูต่รงไหนของเมืองก็
สามารถมองเห็นไดซ่ึ้งเป็นสถานท่ีน่าประทบัใจและมีนกัท่องเท่ียวมาเยีย่มชมมากท่ีสุด โดยตรง
ยอดเขาจะเป็นยอดแหลมขนาดใหญ่ รูปทรงแปลกๆ ซ่ึงเกิดจากแผน่ดินไหวและการกดัเซาะของ
แม่น ้าปินิออสมาเป็นลา้นปีโดยช่ือเมเทออรามาจากค าวา่Meteorizo แปลวา่แขวนหอ้ยอยูก่ลาง
อากาศ เพราะบนเขาน้ีมีอารามของศาสนจกัรนิกายออร์ทอดอกซ์ (Orthodox Church) หรือท่ีหลาย
คนเรียกวา่ อารามลอยฟ้า หรือ วิหารลอยฟ้า น าท่านชม อารามแห่งเมเทออรา (Meteora Rocks) 
อารามลอยฟ้า หรือ วิหารลอยฟ้า มีความสูงถึง 245 เมตร ซ่ึงถือวา่อยูสู่งท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด ก่อตั้ง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1356 โดยการน าหิน อิฐและไมแ้ต่ละช้ินข้ึนไปบนยอดเขาดว้ยการล าเลียงใส่ใน
ตะกร้าและบนัไดเชือก ทางยเูนสโกจึงจดัใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม แต่เดิม
อารามบนเขาน้ีมีถึง 24 แห่ง โดยแต่ละอารามจะมีความพิเศษแตกต่างกนัไป แต่ปัจจุบนัจะเหลือ
เพียง 6 แห่งเท่านั้นท่ียงัมีคนอาศยัอยูแ่ละเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชม ซ่ึงเหล่าอารามเมเทออรา 
ได้รับการขึน้ะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) น าท่านเข้าชมอารามท่ีใหญ่ท่ีสุด 
คือ อารามเมกาโล เมเทออรอน (Megalo Meteoron) ท่ีใชเ้วลาสร้างนานถึง 3 ศตวรรษและเคยใช้
เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง เจมส์ บอนด ์ตอน For Your Eyes Only อีกดว้ย จากนั้นชม
โบสถไ์บแซนไทน์ (Byzantine Church) โบสถอ์สัสัมชญัท่ีสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 7 ซ่ึงมีความ
โดดเด่นในเร่ืองของจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงาม จากนั้นใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจของหมู่
อารามลอยฟ้าจนไดเ้วลาพอสมควร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง เดลฟ่ี (Delphi) (ระยะทาง 230 กม. ใช้เวลา 3 ชม. 30 นาที)  เป็นทั้งสถานท่ี
ทางโบราณคดีและเมืองในกรีซปัจจุบนัทางตะวนัออกเฉียงใตข้องภูเขาพาร์นาสซสัในหุบเขาโฟ
ซิส เดลฟีเป็นสถานท่ีส าหรับไพเธียหรือโหรเดลฟี (Delphic oracle) ท่ีส าคญัท่ีสุดในโลกกรีก
โบราณ เพราะเป็นสถานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการสักการะเทพอพอลโลหลงัจากท่ีไดท้ าการสังหารไพ
ธอนผูพ้  านกัอาศยัอยู ่ณ ท่ีนั้นเพื่อพิทกัษส์ะดือของโลก ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั          AMALIA HOTEL DELPHI หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 
 

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
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Mount_Parnassus&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Phocis&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Phocis&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Pythia&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Oracle
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Python_(mythology)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Python_(mythology)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Navel&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2
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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วนัที่ส่ี (4) เดลฟ่ี  (Unesco)  - วิหารอพอลโล – วหิารอะธีนา – กรุงเอเธนส์ – อะโครโปลสิ 
(Unesco) - วหิารพาร์เธนอน - ช้อปป้ิงตลาดพลาก้า 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

 
น าท่านเขา้ชม วิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซ่ึงถือวา่เป็นวิหารเทพแห่งแสงสวา่ง การละคร 
และการดนตรี ตั้งอยูบ่นเนินเขา พานาสซุส วิหารน้ีเป็นหน่ึงในตวัแทนความศรัทธาของชาวกรีกท่ี
มีต่อเทพเจา้ในอดีต วิหารแห่งน้ีคือท่ีสักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสวา่ง ใหค้ าพยากรณ์
โชคชะตาชีวิตอนัมีผลต่อจิตใจของชาวกรีก น าชมโรงละครกลางแจ้งแห่งเดลฟี ท่ีตั้งเหนือวิหารอ
พอลโล ท่านสามารถชมวิวของเมืองจากโรงและครกลางแจง้แห่งน้ี จากนั้นชมน ้าพุคาสตาเลยี 
(Castalia Spring) ซ่ึงน่ามาจากแหล่งน ้าพุร้อนท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 3,000 ปี เลยทีเดียว จากนั้นน า
ท่านชมวิหารอะธีนา (Temple of Athena) น าท่านชมวิหารทรงกลม ท่ีเรียกว่า Tholos  ซ่ึงถือ
สัญลกัษณ์ของเมืองเดลฟ่ี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ (Athens) (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที)  เป็น
เมืองหลวงของประเทศกรีซ และยงัเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในประเทศกรีซ ใชช่ื้อตามพระเจา้อธีนาใน
ปุราณวิทยา เป็นหน่ีงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ตามต านานกรีกเล่าวา่ ท่ีมาของช่ือเมืองเอเธนส์ 
(Athens) นั้น มาจากการท่ีชาวกรีกจะตั้งช่ือเมืองแต่ไม่รู้จะใชช่ื้ออะไร โพไซดอน เทพแห่ง
มหาสมุทร ผูมี้ศกัด์ิเป็นลุงของอธีนา ใชต้รีศูลอาวธุของตนสร้างมา้ข้ึนมา(บา้งก็วา่สร้างน ้าพุข้ึน) 
ชาวเมืองต่างพากนัช่ืนชมมา้เป็นอนัมาก แต่เทพีอธีนาไดเ้นรมิตตน้มะกอกข้ึนมา ซ่ึงสามารถใชผ้ล
เป็นประโยชน์ได ้นอกจากน้ี มะกอก ยงัเป็นสัญลกัษณ์ของสันติภาพ ในขณะท่ีมา้เป็นสัญลกัษณ์
ของสงคราม ชาวเมืองจึงตกลงใชช่ื้อเมืองวา่ เอเธนส์ ตามช่ือของพระนาง และมะกอกก็กลายเป็น
ผลไมเ้ศรษฐกิจส าคญัอนัดบัหน่ึงของกรีซมาจนปัจจุบนั 
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จากนั้นน าท่านชม อะโครโปลสิ (ACROPOLIS) ซ่ึง ตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ีสูงเด่นในกรุงเอเธนส์ 
สถานท่ีส าคญั ในประวติัศาสตร์ของประเทศกรีซ นครกรีกโบราณนิยม สร้างอะโครโปลิสบน
พื้นท่ีสูง โดยเป็นท่ีตั้งของพระราชวงั และท่ีอยูข่องขา้ราชบริพาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจา้ นคร
โบราณแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการ สร้างเมือง
เป็นท่ี ตั้งของ วิหารพาร์เธนอน (Parthenon)  คือ วหิารโบราณในกรุงเอเธนส์ ซ่ึงเป็นท่ีบูชาเทพ
อาเธนา สร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตศ์กัราช ช่ือของวิหารอาจมาจากช่ือของงาน
ประติมากรรมท่ีเคยตั้งอยูภ่ายใน คือ Athena Parthenos ซ่ึงหมายความวา่เทพีอนับริสุทธ์ิ วิหารพาร์
เธนอนสร้างตามการริเร่ิมของเพริเคิล ผูน้ ากรุงเอเธนส์ในสมยันั้น การก่อสร้างเร่ิมเม่ือ 447  
ปี ก่อนคริสตกาล มีขนาดความกวา้ง 30.9 เมตร ยาว 69.5 เมตร เสาภายนอกแต่ละตน้มีเส้นผา่น
ศูนยก์ลาง 1.9 เมตร แต่เสาตรงหวัมุมของวิหารจะมีขนาดใหญ่กวา่เลก็นอ้ย หลงัคาปูดว้ยหินอ่อน 
พาร์เธนอน เป็นวิหารเก่าแก่นบัพนัปี และเป็นโบสถข์องคริสเตียน แต่ต่อมาในปีค.ศ. 1456 เม่ือ 
เอเธนส์ ตกเป็นของจกัรวรรดิออตโตมนั พาร์เธนอนจึงกลายเป็นสุเหร่า แต่ในช่วงแห่งความ
วุน่วาย พาร์เธนอนก็ไดเ้ปล่ียนการครอบครองของต่างฝ่ายอยูห่ลายคร้ัง จนกระทัง่ในปีค.ศ. 2004 
ไดมี้การบูรณะวิหารพาร์เธนอนคร้ังใหญ่ เน่ืองจากกรีซไดถู้กเลือกใหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนั
กีฬาโอลิมปิก ซ่ึงจะตอ้งมีการเปิดพิธีท่ีวิหารแห่งน้ี ออกจากวิหารอนัเกริกไกร ก็ขอต่อกนัอีกหน่ึง
วิหารท่ีน่าสนใจ ถึงแมม้นัจะเหลือเพียงซากปรักหกัพงั แต่มนัก็ยงัคงดูมีความศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งน่า
ประหลาด จากนั้นน าท่านสู่ยา่น พลาก้า ท่ีอยูก่ลางกรุงเอเธนส์ ค าวา่ Plaka มาจาก Pliaka แปลวา่ 
เก่า เป็นค าท่ีทหารแอลเบเนียท่ีรับใชก้องทพัเติร์กใชเ้รียกบริเวณน้ีเม่ือเขา้มาตั้งรกรากเม่ือราว
ศตวรรษท่ี 16 ถนนบริเวณน้ีจะปูดว้ยหินอ่อน ใชเ้ป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่นตึกต่างๆ ใน
ยา่นพลากา้ลว้นเป็นตึกเก่าแก่ ร้านคา้ก็ตกแต่งน่ารัก อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง ถา้เดินกนัจนเม่ือย
แลว้ก็มีร้านอาหารและร้านกาแฟน่ารักๆ ใหแ้วะนัง่พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั             WYNDHAM HOTEL ATHENS หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว 
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*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเลก็ (Overnight bag) ส าหรับพกัค้างคืน 3 คืน  
(เกาะมิโคโนส 1 คืน /เกาะซานโตรีนี 2 คืน )*** 

 
 

วนัที่ห้า (5)  เอเธนส์ - น่ังเรือ - มิโคนอส ( เวนิสน้อย) - มิโคนอสทาวน์ - ชมเมือง 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือพีราอุส (Piraeus) เพื่อข้ึนเรือ สู่เกาะมิโคนอส ( Mykonos)  
07.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองพีราอุส สู่ท่าเรือมิโคนอส 
09.40 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ มิโคนอส  จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม เพื่อใหท่้านไดจ้ดัเก็บ

สัมภาระ และพกัผอ่นอิริยาบถตามอธัยาศยั  
***หมายเหตุ รอบเรืออาจมีการเปลีย่นแปลง ทางบริษัทฯ ของสวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม*** 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

 
น าท่านเท่ียวชมบรรยากาศของเกาะมิโคนอส ท่ีเรียกไดว้า่เกาะสวรรค์แห่งนักท่องราตรี เกาะมิโค
นอส เป็นหน่ึงในหมู่เกาะไซคลาติส ท่ีสวยงาม น าท่านชม “SMALL VENICE” (MIKRI 
VENETIA) จุดท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดริมทะเลเอเจ้ียนท่ีมีบรรยากาศคลา้ยคลึงกบัเมืองเวนิส 
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ประเทศอิตาลี น าท่านถ่ายรูปกบักงัหนักลางทะเล (Mykonos Windmills) หรือท่ีเรียกวา่ KATO 
MYLOI  ท่ีตั้งเรียงรายอยูริ่มชายฝ่ังเป็นซิมโบลิกของภูมิปัญญาชาวบา้นเน่ืองจากเกาะน้ีมีคล่ืนลม
แรงเกือบตลอดปี  เป็นกงัหนัลมโบราณท่ีตั้งรับลมทะเล คาดวา่ถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 16 
ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยๆกนั คือ มีอาคารรูปร่างกลมสีขาว และหลงัคาแหลม โดย
กงัหนัถูกใชใ้นการผลิต แป้งขา้วสาลี และไดท้ าการหยดุการผลิตในช่วงกลางศตวรรษท่ี 20 
ปัจจุบนัเป็นอีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดในทะเลอีเจียน  จากนั้นน าท่านชม มิ
โคนอส ทาวน์ (Mykonos Town) หรืออีกช่ือหน่ึงวา่ โฮรา (CHORA) ท่ีมีความงดงามประกอบดว้ย
บา้นเรือนสีขาวทุกหลงัตดักบัโบสถ ์และทอ้งฟ้าระเบียงดอกไมท่ี้รายรอบดว้ยกลุ่มเรือหลากสีสัน 
อนัเป็นภาพพื้นเมืองท่ีหาชมไดย้าก ท่ีมีความโดดเด่น และงดงาม อีกทั้งยงัไดรั้บการยอมรับวา่เป็น
หน่ึงในสถานท่ีสวย และโรแมนติกท่ีสุดบนเกาะ มิโคโนสอีกดว้ย จนไดเ้วลาอนัสมควร  

 
ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

*** อสิระให้ท่านพกัผ่อนตามอัธยาศัย เกาะมิโคนอสนั้นครบเคร่ืองด้วยแสงสีเสียง สถานบันเทิงยามค า่คืน  
ผับบาร์ ท่ีมีอยู่ท่ัวท้ังเกาะ **** 

ที่พกั          ST.JOHN HOTEL MYKONOS  หรือระดับเทียบเท่า 5  ดาว         
โรงแรมนอนบนเกาะ Mykonos และ Santorini  ห้องพักส่วนใหญ่จะเป็นแบบเตียงใหญ่
เตียงเดี่ยว  ไม่มีเตียงคู ่

วนัที่หก (6)  มิโคนอส – น่ังเรือ - เกาะซานโตรินี - เมืองฟิร่า – ชมพระอาทิตย์ตก 
   หมู่บ้านเอยี - เมืองฟิร่า  
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือมิโคนอส เพื่อข้ึนเรือ สู่เกาะซานโตรินี 
09.35 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเกาะมิโคนอส 
***หมายเหตุ รอบเรืออาจมีการเปล่ียนแปลง ทางบริษทัฯ ของสวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม*** 
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12.25 น. เดินทางถึงท่าเรือฟิรา เกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะในฝันของหลายคนท่ีผูค้นทัว่โลกต่าง
ใฝ่ฝันจะไดม้าเยือน สักคร้ังหน่ึง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ไดรั้บการยกยอ่ง
ให้เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ มีความสวยงามตาม
แบบฉบบัของจินตนาการถึงเกาะใน กรีซ บา้นสีขาวและยอดโบสถท์รงโดมท่ีรายลอ้มดว้ยสีฟ้าสด
จากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ทอ้งฟ้า หรือ แมแ้ต่กรอบประตูหน้าต่างสีสันสดใน เป็นสถานท่ีซ่ึง
คู่รักทุกคู่ตอ้งการไปเยอืนสักคร้ังหน่ึง จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัเก็บสัมภาระใหเ้รียบร้อย อิสระให้
ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม หมู่บ้านเอยี (OIA VILLAGE) ท่ีไดช่ื้อว่าสวยท่ีสุดของเกาะน้ี
เป็น ศูนยก์ลางการคา้ท่ีเก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหราเป็นพยานถึง ความมัง่คัง่ของชาวเรือท่ีอาศยัอยูท่ี่น่ี
ลดหลัน่ไล่ระดบัตาม หนา้ผาสูงชนั โบสถ์ทาสีขาวสะอาดตา ภายในหมู่บา้นเป็น ตรอกซอกซอย
เล็ก ๆ ท่ีสามารถเดินชมวิวหรือเลือกซ้ือ สินคา้งานฝีมือมากมาย เอียถือเป็นเมืองฝาแฝดกบัเมืองฟิ
ร่า (FIRA) อนัเป็นเมืองหลวงของเกาะ ท่ีนักท่องเท่ียวต่าง ชมว่าเมืองเอียถึงแมจ้ะเป็นเมืองท่ีเล็ก
กว่า แต่ก็มีเสน่ห์ มากกว่าเมืองฟิร่า  จากนั้นน าท่าน สัมผสับรรยากาศสุดโรแมนติกของการชม
พระอาทิตยต์กท่ี เอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยท่ีสุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระ
อาทิตยเ์หนือทอ้งทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความสวยงามเกินกว่าค าบรรยาย จนไดเ้วลาอนั
สมควร ( ความสวยงามข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) 
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ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  KALOS IMAR HOTEL SANTORINI หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว                        

(พกั 2 คืนสบายๆ โรงแรมบนเกาะซานโตรินีแพงกว่าบนฝ่ังเยอะ เราอยากให้ท่านได้เตม็อิม่กบัที่นี่ 
เพราะถือว่าเป็นที่สุดของกรีซ) 

วนัที่เจ็ด (7)  เกาะซานโตรินี  - เมืองฟิร่า - หาดเรดบีช - หมู่บ้านพกีรอส  
  ช้อปป้ิงตลาดพ้ืนเมือง - ชมและชิมไวน์ท้องถิ่น  
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 
น าท่านสัมผสัมหศัจรรยค์วามงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตริน่ี ท่ีไม่เพียงมีแต่หาดทรายสี
ขาวงดงาม และยงัมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีด าของ หาดเรด บีช (Red Beach) หาดแห่งน้ี
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ตั้งอยูใ่น บริเวณอโครติริ (Akrotiri) เขตโบราณคดีอนัเก่าแก่ ต านานแห่งทฤษฎีแอตแลนตีส 
อาณาจกัรท่ีไม่มีตวัตนของเพลโต   

 
จากนั้นน าท่าน ชมหมู่บ้าน Pyrgos ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีคนทอ้งถ่ินเดิมของชาวซานโตริน่ีอยูอ่าศยักนั 
จากนั้นน าท่านชม เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตริน่ี ซ่ึงออกเสียงไดอี้กอยา่งวา่ ธีรา 
(Thira) น าท่านสู่ตลาดสินคา้พื้นเมือง Theotokopoulou Square ท่ีมีสินคา้หลากหลายทั้งของท่ี
ระลึก ท่ีลว้นน ามาวางจ าหน่ายใหก้บันกัท่องเท่ียวเป็นถนนทอดยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือ
ส าราญท่ีจอดอยูก่ลางทะเลเบ้ืองล่าง อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเกาะซานโตริน่ี 
หรือเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีมีวางจ าหน่าย แบ่งเป็นซอกซอยมากมาย    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
จากนั้นน าท่าน แวะชิมไวน์ท่ี Santo Winery ท่ีน่ีมีไวน์ ใหท่้านไดเ้ลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่แพง 
แถมรสชาตินุ่มล้ินท่ีไม่ควรพลาดล้ิมลอง และซ้ือกลบัเป็นของฝาก  
อสิระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย ให้ท่านได้ใช้ facilities  ของโรงแรมอย่างคุ้มค่า 
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ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  KALOS IMAR HOTEL SANTORINI หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว                        

วนัที่แปด (8)   ซานโตรินี - กรุงเอเธนส์ – จัตุรัสซินตักมา  
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก  
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเกาะซานโตรินี 
09.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานโตรินี  โดยสายการบิน....   (**บินภายใน สะดวกสบาย

ประหยดัเวลาไดเ้ยอะ ไฟลท์อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม**) 
                           (สายการบินอนุญาติใหโ้หลดกระเป๋าได ้1 ใบ / ท่าน  น ้าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม) 
10.50 น. เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์ น าท่านตรวจรับสัมภาระ  
  น าท่านชมเมืองเอเธนส์ เมืองหลวงของประเทศกรีซ และยงัเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในประเทศกรีซ ใช้

ช่ือตามพระเจา้อะธีนาในปุราณวิทยา เป็นหน่ีงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นน าท่านชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์
ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบริเวณหนา้ท าเนียบประธานาธิบดี ซ่ึงเดิมเป็นพระราชวงัหลวง เพื่อให้
ท่านไดช้มภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม น าท่านแวะถ่ายรูปกบั
สนามกฬีาโอลมิปิค (Olympic Stadium) ซ่ึงไดรั้บการบูรณะข้ึนมาใหม่และใชใ้นการแข่งขนักีฬา
โอลิมปิคเป็นคร้ังแรกในปีค.ศ.1896  ชมประตูชยัเฮเดรียน  หอสมุดแห่งชาติ  ศูนยร์วมของปราชญ์
สมยัโบราณ น าท่านถ่ายภาพกบัประตูชยัเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์
รวมของปราชญส์มยัโบราณ  
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จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั วิหารโอลมิเปียนซุส  (Temple of the Olypian Zeus) ตวัอาคารก่อสร้าง
ข้ึนเม่ือ 700 ปีท่ีแลว้ แต่ปัจจุบนั ดว้ยกาลเวลาท่ีผา่นเลย ท าใหเ้หลือเพียงซากปรักหักพงัไวใ้หไ้ด้
ศึกษา แต่ใครจะรู้บา้งวา่ สถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นสถานท่ีสักการะบูชาเทพเจา้ท่ียิง่ใหญ่ มีความส าคญั
เทียบเท่าปิรามิดในอียิปตเ์ลยทีเดียว ปัจจุบนัคงเหลือแต่เสารูปแบบโครินเธียนเพียงแค่ 15 ตน้ จาก
ของเดิม 104 ตน้ 

 
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พกั               WYNDHAM HOTEL ATHENS หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว  

วนัที่เก้า (9)  เอเธนส์ -  ช้อปป้ิง Outlet – สนามบิน - อิสตัลบูล 
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเดินเล่นชมเมือง เอเธนส์ จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ณ ERMOU STREET ถนนชอ้ปป้ิงช่ือดงั
ของกรุงเอเธนส์ ซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านคา้ ร้านอาหาร มากมาย ตั้งอยูย่า่นใจกลางเมืองเลยทีเดียว อิสระ
ใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet Athens ศูนยร์วมสินคา้แบรนดด์งักวา่
ร้อยแบรนด์ท่ีราคาถูกกวา่ถึง 70 % อาทิ   VERSACE,  HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN, 
S.FERRAGAMO, TOMMY HILFIGER, ADIIDAS,NIKE และอ่ืนๆอีกมากมาย  

 
ค ่า  เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง อิสระท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  
  คืนเงินท่านละ 30 ยูโร 

จากนั้นไดเ้วลานดัหมายน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเอเธนส์ 

21.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตัลบูล โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 1846 
23.15 น.              เดินทางถึงสนามบินอสิตันบูล (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

วนัที่สิบ(10)  สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
01.45 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 68  
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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หมายเหตุ : 
รายการทัวร์และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวิสัย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / 
สภาพอากาศ/ การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงนิ /การปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบริษัท
สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะ โดยทางบริษัทจะค านึงถงึผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหาก
ลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหรือเกดิเหตุสุดวิสัยไม่สามารถท าได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการคืนเงินให้ส่วนนั้นแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้จ่ายเงินให้แก่ทางแลนด์ยุโรปท้ังหมดล่วงหน้าก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้ว 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
ปี 

กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กมากกว่า  7
ปี 

กบั 2 ผู้ใหญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

8 – 17 มิถุนายน 2566 219,900 219,900 209,900 205,900 40,000 
 

 
 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15  ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ท่านใดท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  

และทีม่ีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 
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อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen 
7.   ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่ง

 กรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8.   ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน 
9.     น ้าด่ืมแจกท่านละ 1 ขวด / วัน 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

 

การจองและการช าระ 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 100,000 บาท ภายใน 3 วนันบัวนัจากวนัจองหากท่านไม่ช าระตามก าหนดถือวา่ท่านยกเลิก

การจอง 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วนั 
3. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั   
4. กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนดเง่ือนไขการ

ช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่า
ทวัร์ใหท้่าน โดยทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเท่านั้น 

5. หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลของวี
ซ่าของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 
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เง่ือนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนั (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เป็น 60 วัน) ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เป็น 45 วัน)  คืนมัดจ า 100% หลงัหักค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วนั (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เป็น 30-44 วัน)  คืนมัดจ า 50% หลงัหักค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  0 - 15 วนั (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาว เป็น 0-30 วัน)  หักค่าใช้จ่าย100% ของราคาทัวร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หักค่าใช้จ่าย 100% 
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหกั  ค่าบริการค่ายืน่วีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
 

หมายเหตุส าคญัเพิม่เติม 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกดิจากเหตุวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร ,ภยัธรรมชาติ,  ภูเขาไฟระเบิด, 
แผน่ดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลกิ จากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การ
นดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร , ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผน่ดินไหว, 
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั 

3. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่าง ๆ ของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพยสิ์น
ส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ทุกกรณี  

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทาง
ออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือเน่ืองจาก
เหตุผลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตั้งครรภ,์เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ , ผูท่ี้นัง่วิลแชร์หรือ
บุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษทัฯ เพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้ หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบางรายการ  
หรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได ้ 

7. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทัจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็นส าคญั  

ตั๋วเคร่ืองเคร่ืองบิน / ที่น่ังบนเคร่ืองบนิ / สัมภาระ 
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1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษทัฯ ไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 3,000 –  10,000 บาท 

แลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 
3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และทางบริษทัฯไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผู ้

รอ เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึ้นอยูแ่ต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู ้
ก  าหนด 

4. บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัเพิ่มเติม โดยมีเอกสาร
ยนืยนัจากทางสายการบิน  

5. การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ป ข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษทัไม่สามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และทางบริษทัไม่อาจรับประกนัไดว้า่ท่านจะไดท่ี้นัง่ตามท่ีท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศ หรือกรณีท่านออกตั๋วเอง กรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์น้นัสามารถ
ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้น ทางบริษทจัะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้ จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตัว๋  ท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง  
9. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดหรือถือขึ้นเคร่ือง สายการบินเป็นผูก้  าหนด หากท่านมีน ้าหนกัเกินกวา่ก าหนด ท่าน

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรับนั้นเอง 
10. ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 

 

โรงแรมที่พกั 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษทัฯจะใชใ้น

ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบริษทัการันตรีวา่ไดพ้กัแน่นอน)   
2. เน่ืองจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม  บางโรงแรม

เท่าน้ันท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกั ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จัด ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว 
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และห้องคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
5. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ (บางคร้ัง

ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building  (อาจจะดูเก่าๆ คลาสสิค ) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็น

หอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนัดว้ย  

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 
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ฤดูร้อนเท่านั้น 
8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋า หรือ บางคร้ังอยูใ่นเมืองเก่า รถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ท่านจะตอ้งน าสัมภาระ

ของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง 
 

การย่ืนวซ่ีา / การอนุมัติวซ่ีา 
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมา
วา่ท่าน ไม่ผ่านทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วีซ่าไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทาง
สถานฑูตมีสิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

2. กรณีท่ีท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถาน
ฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ 

3. ส าหรับท่านท่ีพ  านกัอาศยัหรือศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ ท่านจะตอ้งเป็นผูย้ืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเอง ณ ประเทศท่ี
ท่านพ านกัอาศยัอยู่ 

4. ท่านท่ีมีวีซ่าอยูแ่ลว้ กรุณาแจง้บริษทัเพื่อตรวจสอบวา่สามารถใชไ้ดห้รือไม่  
 

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


