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AMAZING GREECE 9D6N (TK) 
โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES 

 

เอเธนส-์อราคอวา่-เดลฟี-กาลมับากา้-เมทโีอรา่-  

มโิคนอส-ซานโตรนิี ่

ราคา  99,996.- 
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*พกัโรงแรม 4 ดาว + รวมคา่วซีา่ +บนิภายใน 1 เทีย่ว* 

พเิศษ นอนมโิคนอส 1 คนื+นอนซานโตรนิี ่2 คนื * 

ก าหนดเดนิทาง  

  พ.ค.-ต.ค. 66   
วนัแรก  กรงุเทพ - อสิตนับลู  

19.00 น. พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ TURKISH AIRLINES อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ  สนามบนิสุวรรณภูมโิดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและเอกสารการเดนิทางท าผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ 

23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตนับลู ประเทศตรุก ีเทีย่วบนิที ่TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชัว่โมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางค ่า

และอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู 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.         สนามบนินานาชาตกิรุงเอเธนส ์ประเทศกรซี หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เดนิทางถงึ กรุง

เอเธนส ์Athens ดนิแดนแห่งต านานระหว่างเทพเจา้กับมนุษย์น าท่านสู่ เมอืงอราคอวา่ Arachova เมอืงเก่าแก่ที่

ตัง้อยูบ่รเิวณ เทอืกเขาพารน์าซอส Parnassus เป็นเมอืงตากอากาศและ

แหล่งสกรีสีอรท์ทีน่ยิมของชาวเอเธนสใ์นฤดู   หนาว อกีทัง้ยังเป็นแหล่ง
ผลิตสินคา้หัตถกรรมพื้นบา้นราคาแพงอีกดว้ย ใหท้่านไดเ้ดินชม

บรรยากาศบา้นเรือนสไตล์น่ารัก ๆ แลว้เก็บภาพเป็นที่ระลึกไดต้าม

อัธยาศัย น าท่านสู่ เมอืงเดลฟีDelphi ซึง่เป็นนครศักดิส์ทิธิท์ี่ส าคัญ 

และมชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของกรกีโบราณ ระหว่างศตวรรษที ่4-7 

ก่อนคริสตกาล  เมืองเดลฟี ในอดีตเคย ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น

ศนูยก์ลางโลก หรอืสะดอืของโลก Navel of the Earth ปัจจุบนัไดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ้ซึง่ตามต านานของกรีก

โบราณกล่าวไวว้่า เซอสุผูส้รา้งเมอืงนี้ตอ้งการหาจุดศูนยก์ลางของโลก 

ไดส้ง่นกอนิทรยี ์2 ตัว ท าการส ารวจตามความตอ้งการ นกไดบ้นิวนอยูบ่รเิวณเทอืกเขาพารน์าซอส เมอืงเดลฟี จงึถกูสรา้ง

ขึน้ ปัจจบุนัเป็นแหลง่เพาะปลกูมะกอก ซึง่วา่กนัวา่มมีากกวา่ 400,000 ตน้ ปลกูเรยีงรายตามไหลเ่ขา เหมอืนพรมผนืใหญ่

จนไดรั้บการขนานนามอกีอยา่งหนึง่วา่เป็น The of Olives เมอืงเดลฟีเป็นจุดศูนยก์ลางของยคุคลาสสคิ ซึง่ผูค้นนับหมืน่

นับพันจากรัฐอืน่ ๆ ต่างเดนิทางมาเพือ่ขอเทพพยากรณืจาก อพอลโล เพราะเป็นค าพยากรณ์ทีท่รงอทิธพิลและผูค้น

เลือ่มใสทีสุ่ดในสมัยกรกีเมอืงนี้ในอดตีเป็นทีรู่จ้ักกันว่าเป็นทีต่ัง้ของ วหิารเทพอพอลโล Temple of Apollo ซึง่เป็น

สรุยิะเทพตามความเชือ่ของชาวกรกีโบราณ ปัจจุบนั วหิารแหง่เทพอพอลโล ซึง่เป็นวหิารของเทพอะธนีา ใครเคยดหูนัง

เรื่อง Stargate ที่ฉายทางเคเบิล้ทีวี จะเห็นจุดนี้เป็นประตูเชือ่ม

ตอ่ไปยังจักรวาลระบบอืน่ ๆ วหิารแห่งเทพอพอลโลตัง้อยูบ่นไหล่

เขา อยูต่ ่ากว่าโรงละครกลางแจง้ลงไปหนึง่ชัน้ ในรูปจะเห็นเพยีง

แค่ฐานรูปสีเ่หลีย่มและมเีสา 4-5 ตน้ ทางดา้นซา้ย ในอดตีวหิาร

แห่งนี้เป็นที่รูจ้ักกันเนื่องจากมนัีกบวชหญงิทีเ่ป็นเหมอืนร่างทรง

ของเทพอพอลโล (มชีือ่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Oracles) ที่จะ

คอยใหค้ าพยากรณ์ตัง้แต่เรื่องส่วนตัวยันเรื่องการบา้นการเมอืง 

ใครจะสง่ทหารไปรบทีใ่หนก็ตอ้งมาปรกึษาค าพยากรณ์ของเทพอ
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พอลโลทีว่หิารแหง่เมอืงเดลฟีแหง่นี ้ถัดจากวหิารหารขึน้มาจะเห็น โรงละครกลางแจง้รปูครึง่วงกลม Mar Maria Precinct 

คนทีช่มการแสดง ณ สถานทีแ่ห่งนี้คงมคีวามสขุมาก ๆ แน่ ๆ ไดเ้ห็นววิทวิทัศน์เบือ้งล่างสวยงามสงูขึน้ไปอกีชัน้จากโรง

ละครจะเป็นสนามกฬีารูปร่างคลา้ย ๆ กับสนามกฬีาโอลมิปิกในกระทูก้่อนสมัยโบราณไวแ้ข่งขันกฬีาไพเธยีน Pythian 

Games ซึง่จัดเป็นประจ าทกุ 4 ปี เชน่เดยีวกบักฬีาโอลมิปิกแตอ่ยูค่นละเมอืงกนัชม น า้พุคาสตาเลยี Kastelli ทีม่นี ามา

จากแหลง่น ้าพรุอ้น มอีายเุกา่แกก่วา่ 3,000 ปี 

เทีย่งรบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงกาลมับากา้ Kalampaka  เป็นเมอืงเล็ก ๆ แตท่ันสมยัซึง่ตัง้อยูใ่กลก้บั เมอืงเมทโีอรา่ 

Meteora นครแหง่อารามลอยฟ้าทีม่ชี ือ่เสยีงไปทัว่โลก อยูใ่นเขตจังหวัดทรคิาลา Trikala ของประเทศกรซี เป็นเมอืงทีม่ี

ชือ่เสยีงเกา่แกม่าตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่10 และถอืวา่เป็นจดุหมายปลายทางของจารกิแสวงบญุมานานแลว้ ภายในเมอืงมี

ศนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว โรงแรมทีพ่ัก ไวค้อยบรกิารนักทอ่งเทีย่วเดนิทางมาเยอืน 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมทพีกั  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Hotel DIVANI METEORA   หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  เมทโีอรา่ - ส านกัสงฆแ์หง่เมทโีอรา - เมอืงลาเมยี - กรงุเอเธนส ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าท่านสู ่เมอืงเมทโีอรา่ Meteora เมทโีอร่า เป็นทีต่ัง้ของ ส านักสงฆ์

ลอยฟ้าอยา่งน่าอศัจรรย ์พระในศาสนาครสิตน์กิายกรกี ออร-์โธดอกซ ์ได ้

สรา้งส านักสงฆ ์ไวห้ลายแห่งบนยอดเขาหนิทรายทีสู่งชนัจากพืน้ราบ ดู

แลว้ชวนใหเ้กดิความสงสัยว่าขึน้ไปสรา้งอาคารบนยอดเขาสงูไดอ้ยา่งไร 

ยิง่กว่านัน้พระสงฆท์ีอ่ยูข่า้งบนหาอาหารและน ้าไดอ้ยา่งไร แลว้ท าไมถงึ

ตอ้งไปสรา้งอยู่บนนัน้ตอ้งการปลกีวเิวกหรอืตอ้งการเขา้ถงึ พระเจา้ให ้

ใกลท้ีส่ดุจรงิ ๆ แลว้ พระสงฆเ์หลา่นีห้นกีารคกุคามของพวกเตริก์ทีนั่บถอื

ศาสนาอสิลาม และก าลังแผ่ขยายอทิธพิลมายัง คาบสมุทรกรีซ และ

พบวา่แทง่หนิทรายสงูชนัเหลา่นีเ้ป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสมในการตัง้ส านักสงฆเ์พือ่สบืทอดศาสนาตอ่ไปราว 800-900 ปีกอ่น 

เมือ่เริม่สรา้งมสี านักสงฆท์ัง้หมด 20 แหง่ดว้ยกนั แตปั่จจบุนัเหลอืทีเ่ปิดท าการจรงิอยูเ่พยีง 6 แหง่เทา่นัน้ 

น าทา่นขึน้ชม ส านกัสงฆแ์หง่เมทโีอรา Monasteries of Meteora  ส านักสงฆแ์หง่เมทโีอรา ในสมยักอ่นการขึน้ไป
ยงัส านักสงฆเ์หลา่นีท้ าไดย้ากล าบากมาก ตอ้งใชเ้ชอืกหรอืตาขา่ยเพือ่ใชใ้นการปีนป่าย การสง่ขา้วของเครือ่งใชแ้ละ
อาหารจะผา่นทางเชอืกและตะกรา้เทา่นัน้ เพิง่จะมกีารสรา้งบนัไดขึน้ และสะพานเชือ่มเมือ่ไมถ่งึรอ้ยกวา่ปีมานีเ้อง หมู่
ส านักสงฆเ์หลา่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก ้ในปี พ.ศ. 2531 เนือ่งจากการผสมผสานอยา่ง
กลมกลนืระหวา่งศลิปะแบบไบแซนไทนเ์ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีง่ดงามทางธรรมชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
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น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลาเมยี Lamia (ระยะทาง 141 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีถู่กขนาน
นามว่าเป็นใจกลางของประเทศกรซี เมอืงทีใ่นอดตีเป็นสมรภมูริบอนัยิง่ใหญ่และนับครัง้ไมถ่ว้น นับตัง้แต่สมัย 480 ปี กอ่
นครสิตศักราช จนถงึยคุกลาง ยังเคยเป็นสถานทีต่ัง้ของของกองทัพเปอรเ์ซยี ครัง้เขา้มาบกุรุกรานในดนิแดนอารยธรรม
กรกีโบราณจากนัน้เดนิทางสู ่กรงุเอเธนส ์(ระยะทาง 241 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืง
หลวงของประเทศกรซี ใชช้ือ่ตามเทพเจา้แห่งความรูแ้ละปัญญา เป็นเมอืงโบราณทีม่ปีระวัตมิายาวนานตัง้แต่ 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 วหิารพารเ์ธนอนParthenon อันยิง่ใหญ่ซึง่ตัง้อยู่บน

เนิน เขาอะโครโปลิสAcropolis ใจกลาง เมือง  วิหาพาร์

เธนอน เป็นวหิารในแบบดอรกิ มคีวามยิง่ใหญ่มากวหิารนี้สรา้งขึน้

อย่างงดงามโดยค านงึถงึทัศนียภาพของผูช้มทีม่องจากภายนอก

เป็นหลักจรงิๆแลว้เดมิวหิารนี้ประดับประดาไปดว้ยภาพแกะสลักนูน

สงู นูนต ่า ทัง้หนา้บนัและภายใน ภายหลังทีก่รซีถูกปกครองภายใต ้

จักรวรรดอิอตโตมนัของพวกเตอรก์ ไดม้ทีูตชาวอังกฤษใชอ้ทิธพิล

น าภาพแกะสลักทัง้หลายกลับอังกฤษ และต่อมาขายต่อใหก้ับ 

พพิธิภัณฑอ์ังกฤษ ในกรุงลอนดอน ใครทีไ่ปกรุงลอนดอนควรหา

โอกาสไปดูกรีกคอลเลคชั่นทีส่มบูรณ์ที่สุดในโลกจะไดเ้ห็นความยิง่ใหญ่ของรายละเอยีดของวหิารพารเ์ธนอนแห่งนี้

ปัจจบุนัมตีน้มะกอกอยู ่ณ ต าแหน่งทีเ่ชือ่วา่อะธน่ีาปลกูตน้นีไ้วเ้ป็นครัง้แรก และมจีดุทีเ่ชือ่วา่โพไซดอนเอาตรศีลูกระแทก

พืน้ดว้ยอกีแหง่หนึง่ทีน่่าสนใจและงดงามดงึดดูใจมากคอืวหิารของเทพอีธนีาและเทพโพไซดอน ทีเ่อามารวมกนั เรยีกว่า 

Erechteion มรีปูปัน้เทพ ีคารย์าทเิดส Caryatids แตง่กายยาวแบบชดุโทนคิแทนเสาหนิบรเิวณขา้งๆนีจ้ะมตีน้มะกอกหนึง่

ตน้เขาเลา่วา่เป็นทีเ่ดมิทีพ่ระนางเอธนีาประทานตน้มะกอกแกช่าวเมอืงนี้จงึมกีารปลูกตอ่มาจนกระทั่งทุกวันนี ้บนเนนิเขา 

อะโครโปลสิ มมุลา่งซา้ย คอื โรงละคร Theatre of Dionysos ทีช่อบเปิดการแสดง Live at Acropolis ดคูอนเสริต์ไป ตา

ก็ช าเลอืงมอง วหิารพารเ์ธนอนไป ขลังอยา่งบอกใคร มมุลา่งขวามอื คอื โรงละคร Herodes Atticus Theatre ซึง่ล่าสดุ

จัดงานเอเธนส ์เฟสตเิวล ในฤดรูอ้น และยงัใชจั้ดแสดงละครใหค้นไดส้มัผัสการดลูะครแบบหลายพันปีกอ่น หลังจากนัน้ก็
เดนิลงบนัไดหนิออ่นทีเ่ย็นสนทิเนือ้ใสผา่นบรเิวณทีเ่รยีกวา่ วหิารเทพแีหง่ชยัชนะ Temple of Athena Nike 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ชมความสวยงามของ กรุงเอเธนส ์Athens ดนิแดนแห่งต านานระหว่างเทพเจา้กับมนุษย ์เป็นทีก่่อเกดินักปราชญร์าช

บัณฑติผูย้ ิง่ใหญ่ของโลก อกีทัง้ยังเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณทีเ่ป็นรากฐานของศลิปวัฒนธรรมของโลกน าท่าน ผ่าน

ชม สนามกฬีาโอลมิปิก สไปยร์อส หลุยส ์Spiros Louis Olympic Stadium สถานที่ใชจั้ดการแข่งขันกฬีาโอ

ลมิปิคฤดรูอ้นปี 2004 ชือ่สนามตัง้ตามชือ่ของ สไปยร์ดีอน หลยุส ์นักกรฑีาชาวกรซีทีไ่ดเ้หรยีญทองจากการวิง่มาราธอน 

จากโอลมิปิก ปี 1896 ทีจั่ดแขง่ขนัในกรงุเอเธนสเ์ชน่กนัผา่นชม อโกรา่ โรงละครแหง่ ตโิอนซีอส เนนิเขาพโิลปปัปุส 

โอเดยีนแหง่เฮโรเดส อตัตคิสั พระบรมมหาราชวงั ประตชูยัเอเดรยีน มหาวหิารและโบสถเ์ซนตเ์อเฟล 

จากนัน้น าทา่นสู ่ยา่นเมอืงเกา่พลกักา้ Plaka ยา่นเกา่แกซ่ ึง่ตัง้อยูเ่ชงิเขาอโครโปลสิ อดตีเคยเป็นทีพ่บปะของเหลา่บบุ

ผาชน และนักคดิของกรซีในอดตี ปัจจุบันไดเ้ป็นทีต่ัง้ของเหลา่พพิธิภัณฑท์างประวัตศาสตร ์และอารต์แกลลอรีม่ากมาย 

ถนนซอกซอยของยา่นนีม้ขีนาดเล็ก ปดูว้ยหนิกอ้นคลา้ยเล็กใหญส่ลับกนัไปคลา้ยยุคในอดตีกาล บรรยากาศโดยรอบของ

ยา่นพลักกา้จะท าใหท้า่นมคีวามรูส้กึยอ้นระลกึภายในอดตีของ  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Hotel  Best Western Plus Embassy  หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทหีา้          เกาะมโิคนอส  

 

เชา้รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่งพรอ้มเช็คเอา้ท ์(Breakfast Box) 

05.30น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืราฟินา่ เพือ่เดนิทางสู ่เกาะมโิคนอส 

07.00น. ออกเดนิทางสู ่เกาะมโิคนอส โดยเรอื ขนาดใหญท่ีใ่หค้วามเร็วสูงสะดวกสบายสูเ่กาะมโิคนอส

เกาะแหง่การพกัผอ่น ทีผู่ค้นนยิมมาเดนิทางมาเพือ่พกัตากอากาศ และพกัผอ่นกนัอยา่งคบัค ัง่

ในชว่งฤดรูอ้น (เรอื 3 ชม)หมายเหต ุเวลาของเรอืจะแจง้อกีคร ัง้ 

10.00น. เดนิทางถงึ เกาะมโิคนอส น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่กั ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการววิทวิทศัน์

ของทะเลอเีจีย้น  

13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น ่าท่านชม เกาะมโิคนอส Mykonos เป็นประตูสู่เกาะอันศักดิส์ทิธิข์อง Delos บา้นเกดิในต านานของ Apollo และ 

Aphrodite แหล่งมรดกโลก Unesco และเป็นหนึง่ในแหล่งโบราณคดทีีส่ าคัญและไดรั้บการอนุรักษ์ในกรซี น าท่านชม

ยา่น” Chora” หรอืยา่น Old Town ทีม่คีวามงดงามประกอบดว้ยบา้นเรอืนสขีาวทุกหลัง ตัดกบัโบสถแ์ละทอ้งฟ้า ระเบยีง

ดอกไมท้ีร่ายรอบดว้ยกลุ่มเรอื หลากสสีันอันเป็นภาพพืน้เมอืงทีห่าชมไดย้ากชม “Little Venice” (Mikri Venetia) 

จุดทีถู่กถ่ายภาพมากทีส่ดุ รมิทะเลอเีจีย้น ทีม่บีรรยากาศคลา้ยคลงึกับนครเวนสิ อติาล ีมหัศจรรยก์ับ “Windmills” หรอื

กังหันกลางทะเลทีเ่รยีกกันว่า “Kato Myloi” ในอดตีทีม่มีากกว่า 20 อันปัจจุบันเหลอืเพยีง 7 อันเท่านัน้  อสิระใหท้า่น

เก็บภาพประทบัใจ และชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ หรอืน ัง่จบิกาแฟชมววิเกาะมโิคนอสตามอธัยาศยั   

**อสิระอาหารค า่** น าทา่นเดนิทางกลบัสูโ่รงแรมทีพั่ก 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ  Petinos Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่ก  เกาะมโิคนอส -เกาะซานโตรนิ ี - หมูบ่า้นเอยี - ชมพระอาทติยต์กดนิทีห่มูบ่า้นเอยี 

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) 

เกาะซานโตรนิี ่เกาะทีไ่ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น ราชนิแีหง่เมดเิตอรเ์รเนีย่น เพราะโลกชืน่ชมในทวิทศันท์ีส่วยงามแปลกตา

ของเกาะภเูขาไฟแหง่นี ้ตัง้อยูท่างใตส้ดุของ หมูเ่กาะไคคลาดสิ Cyclades Island ในแถบ ทะเลเอเจยีน Aegean Sea 

เกาะแหง่นีม้ขีนาดเล็กโดยมคีวามยาวเพยีง 18 กโิลเมตร มชีือ่เสยีงโดง่ดังเป็นอนัดบั 1 ในหมูเ่กาะไคคลาดสิ มชีาวกรกี

อาศัยอยูบ่นเกาะไมถ่งึสองหมืน่คน แตเ่กาะเต็มไปดว้ยความโรแมนตกิดว้ยกลุม่บา้นเรอืนทรงกระบอกสขีาวสะอาดตา มี

ยอดโบสถท์รงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสฟ้ีาสดจากทกุทศิประตหูนา้ตา่ง งดงามดั่งภาพวาดในโปสการด์ตา่ง ๆ  

 

น าท่านสู ่หมูบ่า้นเอยี Oia Village ความงดงามของหมูบ่า้นโดดเด่นสะดุดตาถงึขนาดทีศ่ลิปินหลายคนน ามาเป็นแบบ

วาดรปูกนัเลยทเีดยีว อสิระทา่นเดนิชมสิง่ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของหมูบ่า้นเอยีน่ันก็คอื สถาปัตยกรรมสไตลไ์คคลาดสิอนัโดด

เดน่ ทีม่รีปูทรงเหมอืนบา้นชาวกรกีสมยัเกา่ในนยิายซึง่เป็นเสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วทั่วโลกตา่งเดนิทางไปสมัผัสกบัความ

งดงามนี้ โดยเฉพาะการไดอ้อกไปเดนิส ารวจตามตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ชมความน่ารักน่าชังของตัวอาคารบา้นเรือน 

รา้นคา้ และโบสถ ์ซึง่ทัง้หมดจะสรา้งดว้ยอฐิทาสขีาวโพลน ตัดกับทอ้งฟ้าสคีราม ดอกไมน้านาพันธุส์สีันสวยงามชา่งดู

สดใสเหลอืเกนิ แถมยงัตัง้ลดหลั่นกนัตามหนา้ผาสงูชนั ยิง่เพิม่ความน่ามองใหก้บัหมูบ่า้นเอยียิง่ขึน้ไปอกี หลังจากเดนิชม

ตามตรอกซอกซอยกันจนอิม่หน าส าราญ โปรแกรมทีไ่ม่ควรพลาดเด็ดขาดนัน้ก็คอื สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติ

กของการชม พระอาทติยต์กดนิทีห่มูบ่า้นเอยี เป็นจุดชมพระอาทติยต์กดนิทีส่วยทีสุ่ดของเกาะ อสิระใหช้มภาพพระ

อาทติยส์แีสด สาดแสงออ่นอมสม้บรเิวณปลายทอ้งฟ้าสฟ้ีาครามมองไกลสดุสายตา ชา่งเป็นภาพงดงามเหนอืค าบรรยาย

ทีธ่รรมชาตไิดบ้รรจงสรา้งไว ้

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Hotel EL GRECO RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

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

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นขึน้เคเบิล้คาร ์ ชมความงามของเกาะสมัผสัความมหศัจรรยแ์หง่ความงดงามของเกาะซานโตรนิี ่ จากนัน้น าทา่นสู่

หมูบ่า้น Pyrgos เป็นเมอืงหลวงเกา่ทีต่ัง้อยูบ่นจดุสงูสดุของเกาะ หมูบ่า้นทอ้งถิน่ดัง้เดมิทีค่ดเคีย้วไปตามตรอกซอยที่

ไหลตามธรรมชาตขิองพืน้ทีแ่ละเป็นแหลง่ผลติไวนข์องเกาะซานโตรนิี ่ เป็นหมูบ่า้นทีม่ขีองน่ารักๆขายเต็มไปหมด ถว้ย

ชามหลากสสีนั น าทา่นชม Winery ไวนเ์นอรีเ่กา่แกด่ าเนนิธุรกจิโดยครอบครัว Venetsanos มา ตัง้แตปี่ค.ศ. 1947ถอืเป็น

อตุสาหกรรมไวนแ์หง่แรกของเกาะ น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้น Imerovigli ขึน้ชือ่วา่เป็น Balcony To The Aegean เป็น

หมูบ่า้นเล็ก ๆ ทีม่ทีศันยีภาพอนังดงามของ Caldera และทะเลซึง่ตัง้อยูบ่น Caldera อกีทัง้ยงัเป็นทีต่ัง้ของปราสาทยคุ
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กลาง ปัจจบุนัมโีรงแรม รา้นกาแฟและรา้นอาหารมากมายรวมทัง้ครสิตจกัรทีม่งีดงามมเีสน่หส์ามารถมองเห็นทวิทัศนข์อง

ทะเล อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

 

น าทา่นชม เมอืงฟิรา่ Fira Town ชมความงามของสถาปัตยกรรมการกอ่สรา้ง ลานระเบยีง และสสีนัของอาคาร

บา้นเรอืน ถนนเล็ก ๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารตา่ง ๆ ตัง้ตระหงา่นเรยีงรายไปตามผาสงู ชมความสวยงามของบา้น

ทีท่าดว้ยสขีาว และฟ้าน ้าทะเล ชมยา่นการคา้ของเมอืงฟิรา่ ใหท้า่นไดพั้กผอ่นอยา่งแทจ้รงิกบับรรยากาศของเกาะสวรรค์

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  อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายแบรนดต์ามอธัยาศยั 

**อสิระอาหารค า่  **ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบนิ    

21.05 น.เดนิทางสูก่รงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK1844 

22.30 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ี(แวะพกัและเปลีย่นเครือ่ง) 

วนัทีเ่กา้  อสิตนับลู -กรงุเทพ 
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01.45 น.  เหนิฟ้ากลบัสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES เทีย่วบนิที ่TK68 

15.20 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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 โดยคุม้ครองการสูญเสียชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหตุ 

ส าหรับผูเ้อาประกันภัยอายุมากกว่า 18 ปีนอ้ยกว่า 75 ปี ไม่เกนิ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลใน
ตา่งประเทศไมเ่กนิ 2,000,000 บาท –** หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการ
เดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทีย่วบนิกรณุาสอบถามทางบรษิทัฯ** 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิ หวัหนา้ทวัร ์ไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ ทา่น 90 ยโูร /ทา่น ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย  
 **คา่แปลเอกสารสว่นตวัตามทีส่ถานทตูกรซีเรยีกใหแ้สดง** 
 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทางและคา่ใชจ้า่ยเดนิทางเดนิทางไป-กลับเพือ่ยืน่วซีา่สถานทตูแตล่ะแหง่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
 คา่พนักงานยกกระเป๋า ใบละ2ยโูร/ใบ/ครัง้ 
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เงอืนไขการจองทวัร ์

 

จองทวัรแ์ละช าระเงนิ  

กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 40,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิ

มดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของทา่น และกรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หาก

ทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข  

การยกเลกิ 

•แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 90 วนัท าการกอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหลงัหกัคา่ใชจ้า่ย

ตามจรงิ 

•แจง้ลว่งหนา้ 60 – 90 วนัท าการ กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท  

•แจง้ลว่งหนา้ 31 – 59 วนัท าการ กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าทา่นละ 30,000 บาท  

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

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

•ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

-หากทา่นยกเลกิการเดนิทางอนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ไมว่่า

ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานทูตซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรอืยกเลกิพรอ้มกันทัง้หมด ใหถ้อื

เป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิดังกล่าวขา้งตน้ในกรณีทีท่่านไมแ่น่ใจว่าจะไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิี

ซา่จากทางสถานทูต ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้่านยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปและ

อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

     -หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่ันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบนิ และ ผลวซีา่      

     ของทา่นไมผ่า่น บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

-บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจากกรณีที่

เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยดังนี้ การล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อุบัตเิหตุ ฯลฯ 

โดยสทิธปิระโยชนข์องทา่นจะไดรั้บจากการซือ้ประกนัเพิม่เตมิแบบ WORLD WIDE PLUS ทีร่ะบคุวามรับผดิชอบไวใ้น

กรมธรรมเ์ท่านัน้ทัง้นีจ้ะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และทางบรษัิทฯจะ

ไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย

หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 
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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 า้หนกัของประตปูระมาณ 20 กโิลกรมั) และไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปีัญหาดา้นสุขภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long 

Leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเทา่น ัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่าย

การบนิเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  

-ในกรณีหากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจังหวัด) 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) ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่างกัน ซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบที่

มอีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเทา่นัน้  ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( Trade Fair) 

เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด และไมม่อีา่ง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกันดว้ย หากท่าน

ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม  

การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผ่าน

ระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคืนเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลับโปรแกรม

เพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่น
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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 
-ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี า้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบ หากทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะปกตนิกัท่องเทีย่วจะใช้

หนงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้ 
โปรดทราบ !  

 

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัใน
ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 
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ขอ้มลูในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เงือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืน่วซีา่ ดังนัน้ควรเตรยีมเอกสารตามทีส่ถานทูตแจง้

เงือ่นไขมา หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซีา่ไดห้รอืถูกปฏเิสธการ

อนุมตัวิซีา่ ทางบรษัิทสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

2. การอนุมัตวิีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษัิทไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้ อัตราค่าธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  

หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือตัราค่าธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตุการ

ปฏเิสธวซีา่ 

 

เอกสารขอวซีา่ 

**ผูเ้ดนิทางทกุทา่นจะตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตูดว้ยตนเองตามวนันดัหมายเพือ่สแกนลายนิว้มอื** 

วซีา่ใชเ้วลาพจิารณาประมาณ 15 วนัท าการ ในกรณีทีส่ถานทตูก าหนดวนันดัหมายยืน่วซีา่กรุป๊  

หากทา่นใดไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ 500 บาท  

และ สถานฑตูไมอ่นญุาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เอกสารเขา้ไปแลว้  

 

 

**เอกสารในการขอวซีา่  กรณุาจดัสง่ภายใน 20 วนักอ่นวนัเดนิทาง** 

เอกสารสว่นตวั 

 หนังสอืเดนิทางมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนหากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย
เพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาด กวา้ง 3.5 x สงู 4 ซ.ม. จ านวน 2 รปู และฉากหลงัตอ้งเป็นสี

ขาวเทา่น ัน้   สว่นของใบหนา้จากศรษีะถงึคางตอ้งยาว 3.5 ซ.ม.อายกุารใช้

งานไมเ่กนิ 6  เดอืน (ไมส่วมแวน่ตาทกุชนดิ) 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประจ าตวัประชาชนพรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ีส่ามารถ

ตดิตอ่ได ้(เบอรม์อืถอื) 
 ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี 
 ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 

 ส าเนาบตัรขา้ราชการ/ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ (ในกรณีทีป่ลดเกษียณแลว้)/ ส าเนาบตัรนักศกึษา  
 

หลกัฐานการท างาน  

 กรณีเป็นพนกังานบรษิทั หนังสอืรับรองการท างานของบรษัิททีท่ างานอยูอ่ายไุมเ่กนิ 30วัน (ฉบบัจรงิภาษาองักฤษ) 
จะตอ้งระบ ุระบวุันเริม่เขา้งาน / อตัราเงนิเดอืน / ต าแหน่งงาน / พรอ้มระบชุว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางทอ่งเทีย่ว 

หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลางาน (ภาษาอังกฤษเท่านัน้)จดหมายรบัรองการท างานให้
ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ เตรยีมส าเนาทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอืหนังสอืรับการจดทะเบยีนการคา้
ทกุหนา้ พรอ้มหนา้วัตถปุระสงค ์คัดส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืนนับตัง้แตว่ันทีก่รุ๊ปออกเดนิทาง 

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้ ใหท้ าหนังสือรับรองตัวเอง โดยระบุประเภทงานที่
ประกอบการและทีต่ัง้รวมถงึระยะเวลาในการเปิดกจิการ  
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 ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรับรองจากตน้สังกัด อายุไม่เกนิ 30 วัน โดยจะตอ้งระบตุ าแหน่ง-วันเริม่งาน-เงนิเดอืน 

(ฉบับจรงิภาษาอังกฤษเท่านัน้)ระบุวันเริม่เขา้งาน / อัตราเงนิเดอืน / ต าแหน่งงาน / พรอ้มระบชุว่งเวลาทีข่อลางาน
เพือ่เดนิทางทอ่งเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลางาน (ภาษาองักฤษเทา่นัน้)จดหมาย
รบัรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 

 นกัเรยีน / นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองทางการศกึษาจากสถาบนั อายไุมเ่กนิ 30(ฉบบัจรงิภาษาองักฤษ)เทา่นัน้ ระบุ
ชือ่, ระดับการศกึษา, ชือ่สถาบันการศกึษาใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑูตและ
ประเทศ) 

หลกัฐานการเงนิ 

 ส าเนาถ่ายสมดุเงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งเป็นบัญชเีงนิฝากแบบ ออมทรัพย ์หรอืบัญชฝีากประจ าเท่านัน้  กรุณา
ปรับยอดสมดุเงนิฝากใหเ้ป็นเดอืนปัจจุบันนับตัง้แต่เดอืนทีม่กีารเรยีกเก็บเอกสาร อพัเดทกอ่นยืน่วซีา่ 7วัน นัดจากวัน
นัดยืน่วซีา่ บญัชจีะตอ้งม ี100,000 บาทขึน้ไปเท่านัน้ พรอ้มแนบส าเนาหนา้บัญชหีนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัช ี(หากมี
การต่อเล่ม กรุณาส าเนาหนา้  แรกที่มชี ือ่เจา้ของบัญชขีองเล่มแต่ละเล่มที่ต่อพรอ้มกับตัวเลขบัญชเีงนิฝากเป็น
ปัจจบุนั)  ในวันทีย่ืน่วซีา่ตอ้งน า BANK BOOK เลม่จรงิไปดว้ย 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาสมดุเงนิฝากกระแสรายวนัและพนัธบตัร ฯลฯ ในทกุกรณี** 

 หนังสอืรับรองจากธนาคาร BANK GUARANTEE ขอก่อนยืน่วีซา่ 7วัน นับจากวันนัดยืน่วีซ่า (ฉบับจรงิเป็น
ภาษาองักฤษ) ใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 
 หากมกีารรับรองค่าใชจ้่ายใหก้ับผูอ้ ืน่ จะตอ้งไปท า BANK  GUARANTEE  ทีธ่นาคาร โดยตอ้งใสช่ือ่นามสกุล
ตามหนา้พาสปอรต์ของผูร้บัรองและผูถ้กูรบัรองใน BANK  GUARANTEE  ดว้ย 
 กรณีทีม่บีรษัิทของท่านเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทท่านตอ้ง
ออกจดหมายอกีฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง วัน
เดนิทางไปกลับ พรอ้มระบเุหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางครัง้นีใ้นจดหมายดว้ย (ฉบบัจรงิเป็นภาษาองักฤษ) 
 

กรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

 ส าเนาสตูบิตัร (ในกรณีทีอ่ายยุงัไมค่รบ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 
 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลัย (ฉบบัจรงิภาษาองักฤษ) พรอ้มส าเนาบตัรนักศกึษา 
 เด็กอายุต ่าว่า 20 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆไปกับท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าหนังสอื

ยนิยอมอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศจากทางอ าเภอโดยทีบ่ดิา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงใน
การอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได ้ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือ
ผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตราจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 
 
 *** การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร 

และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่
ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 ***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิท ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตาม
นัดหมายและโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 ***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู 
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 ***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 ** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซีา่ ทา่นตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษัิททัวรใ์หท้ราบลว่งหนา้ 
แตห่ากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซีา่และทา่นไมส่ามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดง
ไดท้ันทา่นนัน้จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั
ประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์น
การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืให ้
ทา่นหลังจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะ
ค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  
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สถานทีย่ืน่วซ่ีา 
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กรุณากรอกข้อความในเอกสารด้านล่างนี ้
***กรุณากรอกรายละเอยีดตอ่ไปนีใ้หค้รบถว้น เป็นภาษาองักฤษ เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง*** 

 

ชือ่ - นามสกลุ (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตามหนา้หนังสอืเดนิทาง) 
 
ชือ่(MR./MRS./MISS) …………………………………….……………………………………………………………………………. 
 
นามสกลุ........................................................................................................................................ 
 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ.....................จังหวดั..............................ประเทศ.......................สญัชาต.ิ....................... 
 
หมายเลขหนังสอืเดนิทาง...........................วันทีอ่อก........................วันหมดอาย.ุ..................................... 
สถานภาพ [  ] โสด[  ] แตง่งาน [  ] หยา่[  ] หมา้ย 

[  ] ไมจ่ดทะเบยีน [  ] จดทะเบยีน  
 
ชือ่คูส่มรส......................................................................................................................................... 
 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย.์....................โทรศัพทบ์า้น......................................มอืถอื......................................... 
 
ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย.์.......................โทรศัพทบ์า้น...................................มอืถอื..................................................... 
 
ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
............................................................................................................................................................. 
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
 
ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณีย.์....................................โทรศัพท.์........................................................................................ 
***กรณุากรอกขอ้มลูตอ่ไปนี*้** 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้เขตประเทศเชงเกน้ (Schengen States Area) ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมาหรอืไม ่

 
[  ] ไมเ่คย  [  ] เคย  

 
เมือ่วันที ่1 ....../....../...... - ....../....../......, 2 ....../....../...... - ....../....../......,  
3 ....../....../...... - ....../....../...... 
(กรอก วนั/เดอืน/ปี ตามวนัทีอ่อก / หมดอายวุซีา่ โดยเรยีงจากปีลา่สดุยอ้นหลงัไป 3 ปี เชน่ 01/01/23 - 01/03/23)  

 
บคุคลทีเ่ดนิทางไปดว้ย (กรอกขอ้ความเป็นภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. ชือ่-นามสกลุ.......................................................................ความสมัพันธ.์...................... 
2. ชือ่-นามสกลุ.......................................................................ความสมัพันธ…์…………………. 



 

AMGC2023_16 
 

หมายเหต:ุ 
1. กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ  
2. ในกรณีทีเ่อกสารสง่ถงึบรษัิทฯ แลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทฯ อาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ อาจท าใหท้า่นเกดิ

ความไมส่ะดวกในภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่ง
เครง่ครัด) 


