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ท่องแดนอารยะธรรม กรีซ และด่ืมด ่ากบับรรยากาศ 

โรแมนติกของเกาะแสนสวย
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Exclusive  

• ลอ่งเรือชัน้ธรุกิจสูเ่กาะมโิคโนส และเกาะซานโตริน ี

• ชมภเูขาไฟกลางทะเล ว่ายน า้กลางน า้พรุอ้น 

• ลอ่งเรือคลองโครินธ ์

• รับประทานอาหารทะเลหลากหลายเมน ู

• แวะชมิไวนท์ี่ “วินซานโต”   

• รับประทานอาหารค า่ พรอ้มชมพระอาทิตยต์กดนิ ณ หมูบ่า้นเอีย  

• พกัคา้งคืนบนเกาะซานโตรินี ่“2 คืน” เกาะที่ขึน้ชือ่ว่าสวยและโรแมนตกิที่สดุอนัดบัตน้ๆ   ของโลก  

ก ำหนดกำรเดินทำง 

กรกฎำคม 23 – 31 กรกฎำคม 2561 102,900.- 

กนัยำยน 19 – 27 กนัยำยน 2561 99,900.- 

ตลุำคม 18 – 26 ตลุำคม 2561 99,900.- 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ เวลำในกำรเดินทำง 

วนัแรก กรุงเทพฯ-อิสตนับูล BKK-IST TK69 23.00-05.20+1 10.20 ชม. 

วนัที่สอง อิสตนับูล – กรุงเอเธนส ์ IST-ATH TK1845 07.15-08.40 01.25 ชม. 

วนัทีแปด ซำนโตริน่ี-กรุงเอเธนส ์ JTR-ATH OA353 08.40-09.25 00.45 ชม. 

วนัทีแปด กรุงเอเธนส-์อิสตนับูล ATH-IST TK1844 22.25-23.55 01.30 ชม. 

วนัที่เกำ้ อิสตนับูล-กรุงเทพฯ IST-BKK TK68 01.25-15.00+1 09.25 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

20.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S 

เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์(TK) ประตทูางเขา้ท่ี 8 โดยมีเจา้หน้าท่ีของ

บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัในการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเดินทาง 

 

23.00 น. “เหิรฟ้าสู่อิสตนับลู" โดยสายการบินแห่งชาติ เท่ียวบินท่ี TK69  

วนัที่สอง กรุงเทพฯ-อิสตนับูล-กรุงเอเธนส-์แพนเอเธียเนียน-อะโครโปลิส-ปลำกำ้  

05.20 น. เดินทางถึง ท่ำอำศยำนอิสตนับูล อำตำเตริก์  หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง   
07.15 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเอเธนส์" โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK1845  
08.40 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเอเธนส ์น าทุกท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง  
 ชมเมืองเอเธนส ์ชมจตัุรัสซินตกัมำ (Syntagma Square) ท่ีตั้งของรฐัสภา

แห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบริเวณหน้าท าเนียบ

ประธานาธิบดี ซ่ึงเดิมเป็นพระราชวงัหลวง เพ่ือใหท่้านไดช้มภาพทหารกรีซแต่ง

กายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนามจากน้ันน าท่านชม (Panathinaiko 

Stadium) สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนามหินอ่อนรูปเกือกมา้ท่ีสรา้งโดย

จักรพรรดิเฮรอด อัตติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 มี

ลักษณะเป็นรูปตัวยู และมีท่ีนั่งมากกว่า 70,000 ท่ีนั่ง  เพ่ือใชเ้ป็นท่ีจัดการ
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แข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งท่ี 1 ท่ีกรีซเป็นเจ้าภาพ จากน้ันผ่านชม National 

Garden เป็นสวนท่ีพกัผ่อนท่ีอยู่ใจกลางกรุงเอเธนส์ ภายในสวนมีทั้ง ตน้ไม ้

ดอกไม ้นานาชนิด มีสระน ้าท่ีมีเป็ด แมว และยงัมีศิลปะ โบราณของกรุงเอเธนส์

กระจายอยู่รอบๆ สวนแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีเงียบสงบแหละเหมาะท่ีจะหลบหลีก

ความรอ้นของกรุงเอเธนส์ ผ่านชม ประตูชัยเฮเดรียน (hadrian's arch) 

หอสมุดแห่งชำติ (National Laibrary) ศูนยร์วมของปราชญส์มยัโบราณ วิหำร

โอลิมเปียนเซอุส (Temple of the Olympian Zeus) ซากโบราณสถานต่างๆ ท่ี

มีอายุร่วม 1,500 – 2,500 ปี ถือว่าครั้งหน่ึงท่ีน่ีคือสถานสกัการะบชูา ท่ีมี

ความส าคญัมากกว่าวิหารกรีกอ่ืนใดทั้งหมดในสมยัน้ัน อริสโตเติลไดก้ล่าว ยก

ย่องความยิ่งใหญ่เท่าเทียมกบัพีระมิดแห่งอิยิปต์ ปัจจุบนัมีเสาแบบโครินเธียน

เหลืออยูเ่พียง 15 ตน้ จากเดิมทั้งหมดท่ีมีอยู ่104 ตน้  
เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (อำหำรจนี)  
บ่ำย จากน้ันน าท่านชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาท่ีสูงเด่นใน

กรุงเอเธนส ์สถานท่ีส าคญัในประวติัศาสตรข์องประเทศกรีซ ก่อนท่ีจะถึงทางเขา้ 

Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สรา้งขึ้ นเพ่ือบชูาเทพีอธีนาในปาง Nike 

(Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ) นครกรีกโบราณนิยมสรา้งอะโครโปลิสบน

พ้ืนท่ีสูง โดยเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัและท่ีอยู่ของขา้ราชบริพาร ตลอดจนวิหาร

บชูาเทพเจา้ นครโบราณแห่งน้ีตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร 

โดยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็นท่ีตั้ งของ  วิหำรพำเธนอน  (The 

Parthenon) เป็น วิหารท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือบชูาเทพเจา้เอธีนา สรา้งเมื่อปี 447 - 

432 ก่อนคริสต์กาล วิหารแห่งน้ีสรา้งดว้ยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของ

วิหารแห่งน้ีอยูท่ี่เสาแบบดอริก ดา้นหน้า 8 ตน้ และดา้นขา้ง 18 ตน้ รองรบัมุม

จัว่ต่าง ๆไดอ้ย่างกลมกลืน สถาปัตยกรรมท่ีงดงามและสมบูรณ์  ท่ีสุดในยุค 

2,500 กว่าปีก่อน นอกจากน้ัน วิหารยังถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนา

นิกาย กรีกออรโ์ธดอกซ ์(Greek Orthodox Church) ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 6 และ

ยงัถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีกตกเป็นเมืองขึ้ นของอิสลาม ช่ืนชมงาน

ประติมากรรมท่ีหนา้จัว่วิหารเป็นเร่ืองราวของเทพีเอธีนา และเทพเจา้โพไซดอน

สรา้งกรุงเอเธนส ์ชม วิหำรอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพ่ือเป็น อนุสาวรียแ์ห่ง

อีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิง

สาว 6 คน ถูกลงโทษ ใหก้ลายเป็นเสาหินค ้ายันวิหาร นอกจากน้ียังคงมี

ส่ิงก่อสรา้งท่ีเป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบชูาเทพเจา้ซุสท่ี

เพอกามุม, อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกบัตลาด, สนามกีฬากลางแจง้ ท่ี

จะท า ให้ท่ านได้กับความยิ่ ง ใหญ่ของชาวก รีก โบราณ  วิหำรโพรไพ

เลีย (Propylaea) วิหารแห่งน้ีสรา้งขึ้ นเพ่ือบชูาเทพโพไซดอน และเทพีอะธีน่า 

โดยสรา้งขึ้ นในต าแหน่งท่ีเทพทั้งคู่มีการต่อสูแ้ย่งชิงสิทธ์ิในการดูแลเมืองน้ี ดา้น

ทิศใตม้ีชุดของเสาค ้าทั้งหกตน้ท่ีออกแบบเป็นรูปป้ันหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณ

ใชศี้รษะยืนค ้ายนัอาคาร ปัจจุบนัเสาทั้งหกตน้ถูกแทนท่ีดว้ยรูปจ าลองเน่ืองจาก

ของจริงถูกน าไปเก็บรกัษาไวใ้นพิพิธภัณฑเ์พ่ือป้องกันการเสียหายจากอากาศ

และสภาพแวดล้อมภายนอก พิพิธภัณฑ์โบรำณคดีแห่งชำติ  (National    

Archeological Museum)  พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีมีประติมากรรมกรีกโบราณ
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เคร่ืองประดับ เคร่ืองป้ันดินเผา และคอมพิวเตอรปี์ 2000 ท่ีพบในซากเรือ

อบัปางนอกเกาะ Antikithera ใหท่้านไดเ้รียนรูม้ากเก่ียวกบัประวติัศาสตรก์รีก

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ย่ำนเมืองเก่ำปลำกำ้(Plaka) อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง 

ย่านเมืองเก่าท่ีมีสีสนัของเมืองเอเธนส ์มีรา้นคา้มากมายทั้งสินคา้แบรนด์เนม 

รา้นคา้ริมทางเดิน  ซ่ึงเคยเป็นย่านท่ีพบปะของเหล่าบุบผาชน และนักคิดของ
กรีซในอดีต ปัจจุบนัไดเ้ป็นท่ีตั้งของเหล่าพิพิธภณัฑท์างประวติัศาสตร ์และอารต์

แกลลอร่ีมากมาย ถนนซอกซอยของย่านน้ีมีขนาดเล็ก ปูดว้ยหินกอ้นคลา้ยใน

อดีต บรรยากาศโดยรอบของยา่นปลากา้จะท าใหท่้านยอ้นระลึกไปถึงเอเธนสใ์น

อดีต ท่ีมีบา้นเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอ

คลาสิค พรอ้มดอกไมค้ละสี 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (อำหำรทอ้งถิ่น)  

 HOTEL NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเท่ำ ATHENS 

วนัที่สำม เดลฟ่ี-คำลมับำกำ  

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี (Delphi) ซ่ึงมีภูมิประเทศท่ีสวยงามมาก 

ในอดีตเคยไดร้บัการขนานนามว่าเป็นศูนยก์ลางโลกหรือ สะดือโลก Navel of 

the Earth ปัจจุบนัไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก้ น า

ท่านชม วิหำรอพอลโล (Temple of Apollo) ซ่ึงถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสง

สว่าง การละครและดนตรี ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส วิหารน้ีเป็นหน่ึงใน

ตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกท่ีมีต่อ เทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งน้ีคือท่ี

สกัการะบชูาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสวา่งผูใ้หค้ าพยากรณโ์ชคชะตาชีวิต อนัมี

ผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผูทุ้กนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซ่ึงเปรียบเสมือน

ศูนยร์วมของชาวกรีกโบราณ ชม พิพิธภณัฑเ์ดลฟี (Delphi Museum) ท่ี

รวบรวมส่ิงของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รูปป้ัน นักแข่งมา้ Charioteer ซ่ึงเป็น

รูปป้ันของนักขบัรถมา้ศึกท่ีขึ้ นช่ือลือชาในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิคแบบโบราณ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองอะรำโฮวำ 

 

เทเที่ยง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรอำหำร  (อำหำรทอ้งถิ่น) 
 

 

    บ่ำย เมืองอะรำโฮวำ (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยู่สูงจาก

ระดบัน ้าทะเลประมาณ 940 เมตร บา้นเรือนส่วนใหญ่สรา้งอยู่บนเนินเขาพาร์

นัสซอส (Mount Parnassos) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองส่ิงทอ พรม และยงัเป็น

เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียง เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซ้ือ

สินคา้พ้ืนเมืองของฝากตามอธัยาศัย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองคำลมับำ

กำ (Kalambaka)เมืองท่ีตั้งอยู่บนท่ีราบเธสซาลี (The Plain of Thessaly) ซ่ึง

เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกในฐานะท่ีเป็นท่ีตั้งของ เมเธโอรำ (Meteora) ซ่ึง

เป็นอารามท่ีตั้งอยู่บน ยอดเขำเมเธโอรำ (Meteora) และเป็นเมืองหลวงของ

มณฑล คาลมับากา 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรของโรงแรม  
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 DIVANI METEORA หรือเทียบเท่ำ KALAMPAKA 

วนัที่สี่ เมเธโอรา – กรุงเอเธนส์  

gเชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.30 น. น าท่านชม อำรำมแห่งเมเธโอรำ (Meteora Monastery) บนยอดเขาเหล่าน้ี

เป็นท่ีตั้งของอารามหลายแห่งท่ีมีความพิเศษมากท่ีสุดในโลก โดยยอดเขา

เหล่าน้ีมีรปูร่างแปลกตาอนัเกิดจากการกดัเซาะของแม่น ้าปินิออส (Pineios) มา

เป็นเวลานับล้านปี  น าท่านชม อำรำมเมกำโล เมเธโอรอน  (Megalo 

Meteoron) ซ่ึงเป็นอารามท่ีใหญ่ท่ีสุดในอารามทั้งหมด ใชเ้วลาสรา้งถึงกว่า 3 

ศตวรรษจึงแลว้เสร็จ โดยก่อตั้งขึ้ นราวปี ค.ศ. 1356 แต่เดิมท่ีเมทิออราเคยเป็น

อารามท่ีตั้งอยู่บนยอดเขาถึง 24 แห่ง แต่ปัจจุบนัจะเหลือเพียง 6 แห่งเท่าน้ันท่ี

ยงัมีคนอาศยัและเปิดใหนั้กท่องเท่ียวเขา้ชม  

  

เที่ยง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร (อำหำรทอ้งถิ่น)  
บ่ำย น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์ ระหว่างทางผ่าน เมืองเธอร  ์ โมพิลี 

(Thermopylae) เมืองท่ีเป็นท่ีรูจ้กัในฐานะสมรภูมิสงครามท่ีเกิดขึ้ นเมื่อ 480 ปี

ก่อนคริสตกาล โดยกองก าลงัผสมกรีกประมาณ 7,000 นายไดย้ึดเป็นท่ีตา้น

กองก าลงัขนาดมหาศาลของกองทพัเปอรเ์ซียเป็นเวลาสามวนัก่อนท่ีจะถูกทรยศ

โดยชาวบา้นช่ืออีฟิอัลติสผูเ้ปิดช่องทางขา้มเขาใหท้หารเปอรเ์ซียเขา้มา โดยมี

ทหารกรีกช่ือ “ลิโอนิดำส” กษัตริยข์องสปาร์ตา้ไดส้ัง่ใหก้องก าลังถายทัพใน

ขณะน้ีกองทหารสปาร์ต้าอยู่ต่อต้านจนคนสุดท้าย จากน้ันเดินทางต่อสู่กรุง

เอเธนส ์

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำร (อำหำรทอ้งถิ่น)  
 HOTEL NOVOTEL ATHENS หรือเทียบเท่ำ ATHENS 

วนัที่หำ้ กรุงเอเธนส ์– เกำะมิโคโนส  

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
05.45 น. จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือพีเรอสั    
07.00 น. น าทุกท่านลงเรือด่วนชั้นธุรกิจ (2.45 ช.ม.) สู่ เกำะมิโคโนส  
09.45 น. เดินทางถึงท่าเรือเกาะมิโคโนส  

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั PORTO MYKONOS HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

เที่ยง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรอำหำร (อำหำรทอ้งถิ่น)  
บ่ำย น าท่านชมความงามของเกาะมิโคโนส น าท่านชมหาดคาลาฟาตี หาดพาราไดซ ์

หาดอโนเมร่า และอะกิออส สเตฟานอส ท่ีมีความใสสะอาดของน ้าทะเลเหมาะ

กบัการเล่นน ้าส าหรบัครอบครวั เท่ียวชมหมู่บา้นอโนมิร่า (Ano Mera Village) 

ชมความงดงามหมู่บา้นสีขาวบนเนินเขาสีทอง ตัดกบัสีของตน้ไม ้เป็นสถานท่ี

เงียบสงบท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวทอ้งถ่ินมายาวนานและยงัใหญ่เป็นอนัดบัสอง

ของเกาะมิโคโนส แวะถ่ายภาพพาโนรามาของบริเวณเมืองเก่า จากน้ันน าท่าน

ชม Panagia Tourliani มีสถาปัตยกรรมของอารามท่ีน่าประทบัใจ ภายนอกเป็น

โดมสีขาวส่วนลานดา้นนอกโบสถม์ีน ้าพุหินอ่อนท่ีสวยงาม  จากน้ันน าท่านเดิน
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ชมกงัหนัลมสญัลกัษณข์องเกาะ เวนิสนอ้ย และริมอ่าวท่าเรือเก่า ก่อนใหท่้านได้

มีเวลาเดินเล่นถ่ายภาพหรือหาซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั    

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อำหำรทอ้งถิ่น)  
 PORTO MYKONOS HOTEL หรือเทียบเท่ำ MYKONOS 

วนัที่หก เกาะมิโคโนส – เกาะซานโตรินี  

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

10.00 น. ลงเรือด่วนชั้นธุรกิจ : Superjet Catamaran(1:50 ช.ม.) สู่ เกำะซำนโตรินี  

11.50 น. เดนิทางถึงเกาะซานโตรินี  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั EL GRECO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  (อำหำรทอ้งถิ่น)  

บ่ำย น าท่านเท่ียวชมซานโตรินี เกาะท่ีใคร ๆ ต่างใฝ่ฟันไปเยือน ชมหาดทรายแดง 

หาดทรายขาวและหาดทรายด าท่ีเล่ืองช่ือ จากน้ันเดินทางสู่ เมืองเอีย หน่ึงใน

หมู่บา้นสวยท่ีสุดของกรีซ น าท่านเดินเท่ียวชมตัวเมือง แวะชิมไวน์ “วินซาน

โต” ท่ีกวาดรางวลัชนะเลิศระดับนานาชาติมาแลว้หลายสถาบัน ขึ้ นยอดเขา

นักบุญเอไลจาห ์(สูง 565 ม.) เพ่ือชมและถ่ายภาพทศันียภาพบรรเจิดท่ีไม่มีท่ี

ใดในโลกเหมือนหรือเทียบเท่า  

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 EL GRECO HOTEL หรือเทียบเท่ำ (อำหำรทอ้งถิ่น) SANTORINI 

วนัที่เจ็ด เกำะซำนโตรินี-เกำะเนียคำเมนี  

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านลง เรือเพ่ือล่องเรือไปชม เกำะเนียคำเมนี ภูเขาไฟกลางทะเลท่ียงัครุ

กรุ่นอยู่ ท่านสามารถเดินขึ้ นไปชมปล่องภูเขาไฟท่ียังมีควันไฟพ่นออกมา 

(กรุณาใส่รองเทา้หุม้สน้และเหมาะกับการเดินเขา) จากน้ันท่านมีโอกาสลง

แหวกวา่ยในน ้าพุรอ้นกลางทะเลท่ีบริเวณ เกำะพำไลอะคำเมนี ประสบการณท่ี์

ไมม่ีท่ีเทียบ (กรุณาเตรียมชุดวา่ยน ้า) ในเรือมีหอ้งอาบน ้าขนาดเล็ก  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่ำย อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมเมืองฟิรา เมืองหลวงของเกาะซานโตรินี หรือเลือกซ้ือ

ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่มื้ อพิเศษ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดง  

 EL GRECO HOTEL หรือเทียบเท่ำ SANTORINI 

วนัที่แปด เกำะซำนโตรินี-กรุงเอเธนส ์– กทม.  

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันน าท่านเดินทางไปสนามบิน  

08.40 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเอเธนส”์ โดยสายการบินโอลิมปิค เท่ียวบินท่ี OA 353  

09.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเอเธนส ์  

 จากน้ันน าท่านน าท่านเดินทางสู่ คลองโครินธ ์(77 กม.) เพ่ือล่องเรือ ชมความ

มหศัจรรยข์องคลองน้ีท่ีใชเ้วลาขุดถึง 11 ปี ระหวา่งปีค.ศ. 1882 -1893 (ยกเวน้
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ช่วงเดือนมีนาคม เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เหมาะสมส าหรบัการล่องเรือ) 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อำหำรทอ้งถิ่น)  
บ่ำย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet Athens ศูนยร์วม

สินคา้แบรนดด์ังกว่ารอ้ยแบรนดท่ี์ราคาถูกกว่าถึง 70 % อาทิ HUGO BOSS, 

POLO RALPH LAUREN, VERSACE, S.FERRAGAMO, TOMMY HILFIGER และ

อ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (บำรบ์ีคิว)  

20.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนกรุงเอเธนส ์ประเทศกรีซ  
22.25 น. “เหิรฟ้าสู่อิสตนับลู" โดยสายการบินแห่งชาติ เท่ียวบินท่ี TK1844  
23.55 น. เดินทางถึง ท่ำอำศยำนอิสตนับูล อำตำเตริก์    
วนัที่เกำ้ กรุงเทพฯ  

01.25 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินเตอรกิ์ชแอรไ์ลน์เท่ียวบินท่ี TK068  

15.00 น. 

 

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 

 

หมำยเหต ุ: โปรแกรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศ และสภำพแวดลอ้ม 
โดยจะค ำนึงถึงประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่15 ท่ำน ข้ึนไป  (กรกฎำคม 2561) 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

       102,900.- 
 18,900.- 

100,900.- 
99,900.- 
16,000.-        

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่15 ท่ำน ข้ึนไป (กนัยำน – ตลุำคม 2561) 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

       99,900.- 
 15,900.- 
97,900.- 
96,900.- 
16,000.- 

 
รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 

ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 30 เม.ย. 2561 ) 
 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณำจองทัวรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 40,000 

บำท/ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ี

เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
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ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตนับลู-เอเธนส-์อิสตนับลู-กรุงเทพฯ  

 โดยสายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ (TK) 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ ซานโตริน่ี – เอเธนส ์โดยสายการบิน โอลิมปิคแอรเ์วย ์(OA) 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 6 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ  
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ ประเทศกรีซ ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 40 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 9 วนั คิดเป็น 27 ยูโร (ขึ้ นอยู่กบัความพึง
พอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ

ตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใช้จ่ายทั้ งหมด (ยกเว ้นค่าวีซ่า ท่ียื่นและตั ๋ว

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด

หรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม 

และปีใหม่) ท่ีตอ้งการันตี มัดจ ากับทางสายการบิน
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หรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีคา่มดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ

ขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั  หกัคา่มดัจ า 40,000 บาท + คา่วีซ่า (ถา้มี) 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั  หกัคา่มดัจ า 40,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วนั  หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 

การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : 
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อน

น าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรบัท่านท่ีมีพาสปอรต์เล่มเกา่ ขอความกรุณา แนบมาดว้ย เพ่ือน าไป

อา้งอิงกบัทางสถานทตู) 

2.รปูถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลังรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้ม

ถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm 

หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รปู (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3.ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

4.ส าเนาใบสูติบัตรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

5.ส าเนาทะเบียนสมรส  

6.ส าเนาใบหย่าหรือส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  

7.ส าเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี)  

8.หลักฐานการเงิน โดยตอ้งขอจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น พรอ้มถ่ำยส ำเนำจำกสมุดเงินฝำก

ส่วนตวัยอ้นหลงั 3 เดือน พรอ้มหน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลข

บญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  

9.หลักฐานการท างาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

กรณีเป็นพนักงาน  

 จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท างาน และช่วงเวลาที่อนุมัติใหล้าหยุด พรอ้ม

ประทบัตรำของบรษิทั 

กรณีเป็นขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ  

 จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตรำองคก์ร 

เกษียณอายุราชการ ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ชุด 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

 ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้งเซ็นช่ือ

รบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

 จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลังศึกษาอยู่ และส าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา พรอ้ม

ประทบัตรำสถำบนั 

เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี  

 จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา หรือหากเด็ก

เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับุตร ท่านท่ีบุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ี
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ส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) และตอ้งไปเซ็นเอกสำรต่อหนำ้เจำ้ที่รบั

ยืน่วีซ่ำ 

กรณีเป็นแม่บา้น  

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) ใชห้ลักฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็ได ้ในกรณีท่ี

ไม่ไดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยจากสามี เป็นภาษาองักฤษ (พรอ้มกบัเขียนช่ือ-นามสกุล วนัเดือน

ปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั) 

หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทำง ต  ำ่กว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำง

ทรำบล่วงหนำ้ อยำ่งนอ้ย 20 วนั ก่อนกำรเดินทำง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ  

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเ ส่ือมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไมร่บัประทานอาหารบางม้ือไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด  ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ  ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขำ้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึง
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อาจจะท าใหท่้านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือตดิตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง 

ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น

หมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบรษิัทฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บรษิทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


