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ไฮไลทข์องโปรแกรม >>  ** ชมอารามลอยฟ้า Meteora  +  เตม็อิม่พกับนเกาะ ซานโตรินี  2 คืน 

**บินไฟล์ทภายในจาก ซานโตรินี เข้า เอเธนส์ ประหยดัเวลาได้เยอะ 

>> ชม Meteora Rock อารามลอยฟ้าสุดมหศัจรรย ์อีกหน่ึงไฮไลทส์าํคญัของประเทศกรซี (Unesco)  

>> ชมเกาะ Santorini  เกาะท่ีไดช่ื้อว่า ราชินีแห่งทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน (พกั 2 คืน ) 

>> ชมเกาะ Mykonos เกาะแสนสวย สวรรคข์องนกัท่องราตร ี(พกั 1 คืน ) 

>> ชมกรุง Athens เมืองหลวงสุดสวยของกรซี  

>> ชมนคร Acropolis , Parthenon ส่ิงก่อสรา้งสมยักรกี (Unesco) 

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

>> ชมเมือง Thessaloniki เมืองเก่าแก่สาํคญั (Unesco) 

>> นัง่ เคเบ้ิลคาร ์+ นัง่ลา ชมเกาะซานโตรนีิ   

>> ล่องเรอื ในทะเลสาบภูเขาไฟ 

>> ชมพระอาทิตยต์กดินหมู่บา้นเอีย  

>> ชมโรงงานผลิตไวน ์

>> ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม OUTLET 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  

 

พิเศษเมนู 

อาหารทะเล / อาหารทอ้งถ่ิน  

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป 

ทิปไกดท์อ้งถ่ิน 

รวมค่าพนกังานยกกระเป๋า 

แจกนํ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด /วนั 

 

กาํหนดการเดินทาง 

2 – 11 พฤษภาคม 2563 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 

19.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 9  เคาน์เตอร์ U  สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ 

(Turkish Airlines)  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เทีย่วบิน TK 69  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง)  

วนัที่สอง (2)  อสิตนับูล – เทสสโลนิก ิ(กรีซ) (Unesco) - พพิธิภณัฑ์โบราณ – ชมเมือง - คาลมับาก้า 

05.20 น.              เดินทางถึงสนามบินอสิตัลบูล (แวะเปล่ียนเคร่ือง)  

07.20 น.              เดินทางสู่เมืองเทสสโลนิก ิ(Thessaloniki) ประเทศกรีซ โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เทีย่วบิน TK 1881  

08.40 น.  เดินทางถึงเมืสนามบินเทสสโลนิก ิ(Thessaloniki) ประเทศกรีซ นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจ

รับสมัภาระเรียบร้อยแลว้  จากนั้นนาํท่านชมเมืองเทสสโลนิกิ เมืองท่าและเมืองท่ีใหญ่เป็นลาํดบั 2 ท่ีตั้งอยูท่าง

ตอนเหนือของประเทศ เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการคา้ รวมถึงการเป็นศูนยก์ลาง

ทางดา้นการขนส่งของยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้นาํท่านถ่ายรูปกบัหอคอยสีขาว (White Tower) หอคอยขนาด

ใหญ่ท่ีตั้งตระหง่านอยูริ่มทะเล ภายในเป็นสถานท่ีสาํหรับเก็บวตัถุโบราณหลายอยา่ง ซ่ึงเป็นอนุสาวรียท์าง

ประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญั ถือเป็นสัญลกัษณ์ประจาํเมือง ถูกสร้างข้ึนประมาณช่วงศตวรรษท่ี 15 เป็นป้อมปราการ

ประจาํเมือง และใชเ้ป็นโรงฝึกทหาร มีช่วงหน่ึงท่ีใชเ้ป็นเรือนจาํเพื่อคุมขงันกัโทษดว้ย จากนั้นนาํท่านเขา้ชม

พพิธิภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum) ซ่ึงมีหลกัฐานสาํคญัๆ ทางประวติัศาสตร์มากมาย ซ่ึง

บ่งบอกถึงความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรืองของชาวกรีกในอดีต อาทิเช่น รูปแกะสลกั เสาประตู เคร่ืองใช ้

จานชาม เคร่ืองประดบั ฯลฯ ท่ีนกัโบราณคดีคน้พบในบริเวณน้ี จากนั้นนาํท่านเขา้ชม St. Demetrius Church 

สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 5 แต่แลว้ มหาวหิารเกิดอุบติัเหตุถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ.1917 และต่อมาไดรั้บการบูรณะ

ในปี ค.ศ.1948 ภายในมีภาพเขียนโมเสกท่ีงดงามดั้งเดิมตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 5 จากนั้นนาํท่านเขา้ชม 

St.George's Rotunda โบสถเ์ก่าแก่สมยัโบราณถูกสร้างข้ึนประมาณช่วง ค.ศ. 300 โดยกาเลริอุส ซีซาร์ 

(Galerius Ceasar) ซ่ึงมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ช่วงปี ค.ศ. 1590 เคยถูกใชเ้ป็นสุเหร่า นาํท่านถ่ายรูปกบัประตู

หินรูปโคง้ (Arch of Galerious) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 298 เพื่อเฉลิมฉลองชยัชนะของกาเลเรียส ซีซาร์ท่ีมีชยัชนะ

ในการทาํสงครามกบัพวกเปอร์เซีย  จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบักาํแพงเก่าไบแซนไทน์ ท่ีเก่าเเก่เเละยงัคงอนุรักษ์

ไวไ้ดอ้ยา่งดีเยีย่ม จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบัมสัยดิ Hamza Bey ท่ีสร้างมาในศตวรรษท่ี 15 ซ่ึงมีความสวยงาม

เป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงส่ิงโบราณสถานต่างๆในเมืองเทสสโลนิกิ  ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 

(Unesco) จากนั้นนาํท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 
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กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองคาลมับาก้า (Kalambaka) (ระยะทาง 230 กม. ใช้เวลา 3 ชม. 30 นาท)ี นครแห่ง

อารามลอยฟ้าท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก โดยตวัเมืองคาลมับากา้นั้นอยูใ่นเขตจงัหวดั Trikala ของประเทศกรีก 

(Greece) เมืองคาลมับากา้ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 10 และถือวา่เป็นจุดหมาย

ปลายทางของจาริกแสวงบุญมานานแลว้ ภายในเมืองยงัมีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกัไวค้อยบริการ

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนจาํนวนมาก นอกจากน้ีบริเวณถนนสายหลกัของเมืองยงัมีร้านคา้ ร้านอาหาร 

และร้านกาแฟไวใ้หคุ้ณไดเ้ลือกล้ิมลองจาํนวนมาก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั          METEORA HOTEL KASTRAKI หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว   

วนัที่สาม (3)     คาลมับาก้า – อารามลอยฟ้าแห่งเมเทออรา (Unesco) – เดลฟ่ี  (Unesco)   

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

 
  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เขาเมเทออรา (Meteora) แห่งเมืองคาลมับากา้ (Kalambaka) นครแห่งอารามลอย

ฟ้าท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นจุดหมายปลายทางของผูแ้สวงบุญมาตั้งแต่สมยั

ศตวรรษท่ี 10 เม่ือมาถึงเมืองน้ีส่ิงท่ีจะเห็นเป็นอยา่งแรกเลยก็คือ หนา้ผาหินสูงชนัอยา่งเขาเมเทออรา มองข้ึน

ไปน่ีคอแทบหกักนัเลยทีเดียว  ไม่วา่จะอยูต่รงไหนของเมืองก็สามารถมองเห็นไดซ่ึ้งเป็นสถานท่ีน่าประทบัใจ

และมีนกัท่องเท่ียวมาเยีย่มชมมากท่ีสุด โดยตรงยอดเขาจะเป็นยอดแหลมขนาดใหญ่ รูปทรงแปลกๆ ซ่ึงเกิด

จากแผน่ดินไหวและการกดัเซาะของแม่นํ้าปินิออสมาเป็นลา้นปี โดยช่ือเมเทออรามาจากคาํวา่Meteorizo  

แปลวา่แขวนห้อยอยูก่ลางอากาศ เพราะบนเขาน้ีมีอารามของศาสนจกัรนิกายออร์ทอดอกซ์ (Orthodox 

Church) หรือท่ีหลายคนเรียกวา่ อารามลอยฟ้า หรือ วหิารลอยฟ้า นาํท่านชม อารามแห่งเมเทออรา (Meteora 

Rocks) อารามลอยฟ้า หรือ วิหารลอยฟ้า มีความสูงถึง 245 เมตร ซ่ึงถือวา่อยูสู่งท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด ก่อตั้งข้ึน

ในปี ค.ศ. 1356 โดยการนาํหิน อิฐและไมแ้ต่ละช้ินข้ึนไปบนยอดเขาดว้ยการลาํเลียงใส่ในตะกร้าและบนัได
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เชือก ทางยเูนสโกจึงจดัให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม แต่เดิมอารามบนเขาน้ีมีถึง 24 แห่ง โดย

แต่ละอารามจะมีความพเิศษแตกต่างกนัไป แต่ปัจจุบนัจะเหลือเพียง 6 แห่งเท่านั้นท่ียงัมีคนอาศยัอยูแ่ละเปิดให้

นกัท่องเท่ียวเขา้ชม ซ่ึงเหล่าอารามเมเทออรา ได้รับการขึน้ะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) 

นาํท่านเข้าชมอารามทีใ่หญ่ที่สุด คือ อารามเมกาโล เมเทออรอน (Megalo Meteoron) ท่ีใชเ้วลาสร้างนาน

ถึง 3 ศตวรรษและเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ือง เจมส์ บอนด ์ตอน For Your Eyes Only อีกดว้ย 

จากนั้นชมโบสถไ์บแซนไทน์ (Byzantine Church) โบสถอ์สัสัมชญัท่ีสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 7 ซ่ึงมีความ

โดดเด่นในเร่ืองของจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงาม จากนั้นใหท้่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจของหมู่อารามลอย

ฟ้าจนไดเ้วลาพอสมควร 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

 นาํท่านเดินทางสู่เมือง เดลฟ่ี (Delphi) (ระยะทาง 230 กม. ใช้เวลา 3 ชม. 30 นาท)ี  เป็นทั้งสถานท่ีทาง

โบราณคดีและเมืองในกรีซปัจจุบนัทางตะวนัออกเฉียงใตข้องภูเขาพาร์นาสซสัในหุบเขาโฟซิส เดลฟีเป็น

สถานท่ีสาํหรับไพเธียหรือโหรเดลฟี (Delphic oracle) ท่ีสาํคญัท่ีสุดในโลกกรีกโบราณ เพราะเป็นสถานท่ี

สาํคญัท่ีใชใ้นการสักการะเทพอพอลโลหลงัจากท่ีไดท้าํการสังหารไพธอนผูพ้าํนกัอาศยัอยู ่ณ ท่ีนั้นเพื่อพิทกัษ์

สะดือของโลก ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 

คํ่า         รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั          AMALIA HOTEL DELPHI หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

วนัที่ส่ี (4) เดลฟ่ี  (Unesco)  - วหิารอพอลโล – วหิารอะธีนา – กรุงเอเธนส์ – อะโครโปลสิ (Unesco)  

   วหิารพาร์เธนอน - ช้อปป้ิงตลาดพลาก้า 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

 
นาํท่านเขา้ชม วหิารอพอลโล (Temple of Apollo) ซ่ึงถือวา่เป็นวิหารเทพแห่งแสงสวา่ง การละคร และการ

ดนตรี ตั้งอยูบ่นเนินเขา พานาสซุส วหิารน้ีเป็นหน่ึงในตวัแทนความศรัทธาของชาวกรีกท่ีมีต่อเทพเจา้ในอดีต 

วหิารแห่งน้ีคือท่ีสักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสวา่ง ใหค้าํพยากรณ์โชคชะตาชีวติอนัมีผลต่อจิตใจ

ของชาวกรีก นาํชมโรงละครกลางแจ้งแห่งเดลฟี ท่ีตั้งเหนือวหิารอพอลโล ท่านสามารถชมววิของเมืองจากโรง

และครกลางแจง้แห่งน้ี จากนั้นชมนํา้พุคาสตาเลยี (Castalia Spring) ซ่ึงน่ามาจากแหล่งนํ้าพุร้อนท่ีมีอายเุก่าแก่

กวา่ 3,000 ปี เลยทีเดียว จากนั้นนาํท่านชมวหิารอะธีนา (Temple of Athena) นาํท่านชมวหิารทรงกลม ท่ี

เรียกวา่ Tholos  ซ่ึงถือสัญลกัษณ์ของเมืองเดลฟ่ี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
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จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ (Athens) (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาท)ี  เป็นเมืองหลวง

ของประเทศกรีซ และยงัเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในประเทศกรีซ ใชช่ื้อตามพระเจา้อธีนาในปุราณวทิยา เป็นหน่ีงใน

เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ตามตาํนานกรีกเล่าวา่ ท่ีมาของช่ือเมืองเอเธนส์ (Athens) นั้น มาจากการท่ีชาวกรีกจะ

ตั้งช่ือเมืองแต่ไม่รู้จะใชช่ื้ออะไร โพไซดอน เทพแห่งมหาสมุทร ผูมี้ศกัด์ิเป็นลุงของอธีนา ใชต้รีศูลอาวธุของ

ตนสร้างมา้ข้ึนมา(บา้งก็วา่สร้างนํ้าพุข้ึน) ชาวเมืองต่างพากนัช่ืนชมมา้เป็นอนัมาก แต่เทพีอธีนาไดเ้นรมิตตน้

มะกอกข้ึนมา ซ่ึงสามารถใชผ้ลเป็นประโยชน์ได ้นอกจากน้ี มะกอก ยงัเป็นสัญลกัษณ์ของสันติภาพ ในขณะท่ี

มา้เป็นสัญลกัษณ์ของสงคราม ชาวเมืองจึงตกลงใชช่ื้อเมืองวา่ เอเธนส์ ตามช่ือของพระนาง และมะกอกก็

กลายเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจสาํคญัอนัดบัหน่ึงของกรีซมาจนปัจจุบนั 

 
จากนั้นนาํท่านชม อะโครโปลสิ (ACROPOLIS) ซ่ึง ตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ีสูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานท่ีสาํคญั 

ในประวติัศาสตร์ของประเทศกรีซ นครกรีกโบราณนิยม สร้างอะโครโปลิสบนพื้นท่ีสูง โดยเป็นท่ีตั้งของ

พระราชวงั และท่ีอยูข่องขา้ราชบริพาร ตลอดจนวหิารบูชาเทพเจา้ นครโบราณแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขาใจกลาง

นครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการ สร้างเมืองเป็นท่ี ตั้งของ วหิารพาร์เธนอน (Parthenon)  คือ 

วหิารโบราณในกรุงเอเธนส์ ซ่ึงเป็นท่ีบูชาเทพอาเธนา สร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตศ์กัราช ช่ือของ

วหิารอาจมาจากช่ือของงานประติมากรรมท่ีเคยตั้งอยูภ่ายใน คือ Athena Parthenos ซ่ึงหมายความวา่เทพีอนั

บริสุทธ์ิ วหิารพาร์เธนอนสร้างตามการริเร่ิมของเพริเคิล ผูน้าํกรุงเอเธนส์ในสมยันั้น การก่อสร้างเร่ิมเม่ือ 447  

ปี ก่อนคริสตกาล มีขนาดความกวา้ง 30.9 เมตร ยาว 69.5 เมตร เสาภายนอกแต่ละตน้มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง  

1.9 เมตร แต่เสาตรงหวัมุมของวหิารจะมีขนาดใหญ่กวา่เล็กนอ้ย หลงัคาปูดว้ยหินอ่อน พาร์เธนอน เป็นวิหาร

เก่าแก่นบัพนัปี และเป็นโบสถข์องคริสเตียน แต่ต่อมาในปีค.ศ. 1456 เม่ือ เอเธนส์ ตกเป็นของจกัรวรรดิ 

ออตโตมนั พาร์เธนอนจึงกลายเป็นสุเหร่า แต่ในช่วงแห่งความวุน่วาย พาร์เธนอนก็ไดเ้ปล่ียนการครอบครอง

ของต่างฝ่ายอยูห่ลายคร้ัง จนกระทัง่ในปีค.ศ. 2004 ไดมี้การบูรณะวิหารพาร์เธนอนคร้ังใหญ่ เน่ืองจากกรีซได้

ถูกเลือกใหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก ซ่ึงจะตอ้งมีการเปิดพิธีท่ีวหิารแห่งน้ี ออกจากวหิารอนัเกริก

ไกร ก็ขอต่อกนัอีกหน่ึงวหิารท่ีน่าสนใจ ถึงแมม้นัจะเหลือเพียงซากปรักหกัพงั แต่มนัก็ยงัคงดูมีความศกัด์ิสิทธ์ิ

อยา่งน่าประหลาด จากนั้นนาํท่านสู่ย่านพลาก้า ท่ีอยูก่ลางกรุงเอเธนส์ คาํวา่ Plaka มาจาก Pliaka แปลวา่ เก่า 

เป็นคาํท่ีทหารแอลเบเนียท่ีรับใชก้องทพัเติร์กใชเ้รียกบริเวณน้ีเม่ือเขา้มาตั้งรกรากเม่ือราวศตวรรษท่ี 16 ถนน

บริเวณน้ีจะปูดว้ยหินอ่อน ใชเ้ป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่นตึกต่างๆ ในยา่นพลากา้ลว้นเป็นตึกเก่าแก่ ร้านคา้ก็

ตกแต่งน่ารัก อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ถา้เดินกนัจนเม่ือยแลว้ก็มีร้านอาหารและร้านกาแฟน่ารักๆ ใหแ้วะนัง่

พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั               NOVOTEL ATHENS HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 4 ดาว 

     *** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเลก็ (Overnight bag) สําหรับพกัค้างคืน 3 คืน (เกาะมิโคโนส 1 คืน /เกาะซานโตรีนี 2 คืน )*** 

 
 

วนัที่ห้า (5)  เอเธนส์ - น่ังเรือเฟอร์ร่ี - มิโคนอส ( เวนิสน้อย) - มิโคนอสทาวน์ - ชมเมือง 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

06.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือพีราอุส (Piraeus) เพื่อข้ึนเรือ Ferry สู่เกาะมิโคนอส ( Mykonos)  

07.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองพีราอุส สู่ท่าเรือมิโคนอส 

09.40 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ มิโคนอส  จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม เพื่อใหท้่านไดจ้ดัเก็บสัมภาระ และ

พกัผอ่นอิริยาบถตามอธัยาศยั  

***หมายเหตุ รอบเรืออาจมีการเปล่ียนแปลง ทางบริษทัฯ ของสวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม*** 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

 
นาํท่านเท่ียวชมบรรยากาศของเกาะมิโคนอส ท่ีเรียกไดว้า่เกาะสวรรค์แห่งนักท่องราตรี เกาะมิโคนอส เป็น

หน่ึงในหมู่เกาะไซคลาติส ท่ีสวยงาม นาํท่านชม “SMALL VENICE” (MIKRI VENETIA) จุดท่ีถูกถ่ายภาพ

มากท่ีสุดริมทะเลเอเจ้ียนท่ีมีบรรยากาศคลา้ยคลึงกบัเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี นาํท่านถ่ายรูปกบักงัหนักลาง

ทะเล (Mykonos Windmills) หรือท่ีเรียกวา่ KATO MYLOI  ท่ีตั้งเรียงรายอยูริ่มชายฝ่ังเป็นซิมโบลิกของภูมิ

ปัญญาชาวบา้นเน่ืองจากเกาะน้ีมีคล่ืนลมแรงเกือบตลอดปี  เป็นกงัหนัลมโบราณท่ีตั้งรับลมทะเล คาดวา่ถูก

สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 16 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยๆกนั คือ มีอาคารรูปร่างกลมสีขาว และ
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หลงัคาแหลม โดยกงัหนัถูกใชใ้นการผลิต แป้งขา้วสาลี และไดท้าํการหยดุการผลิตในช่วงกลางศตวรรษท่ี 20 

ปัจจุบนัเป็นอีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดในทะเลอีเจียน  จากนั้นนาํท่านชม มิโคนอส ทาวน์ 

(Mykonos Town) หรืออีกช่ือหน่ึงวา่ โฮรา (CHORA) ท่ีมีความงดงามประกอบดว้ยบา้นเรือนสีขาวทุกหลงัตดั

กบัโบสถ ์และทอ้งฟ้าระเบียงดอกไมท่ี้รายรอบดว้ยกลุ่มเรือหลากสีสัน อนัเป็นภาพพื้นเมืองท่ีหาชมไดย้าก 

ท่ีมีความโดดเด่น และงดงาม อีกทั้งยงัไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหน่ึงในสถานท่ีสวย และโรแมนติกท่ีสุดบนเกาะ 

มิโคโนสอีกดว้ย จนไดเ้วลาอนัสมควร  

 
คํ่า                      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

*** อสิระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย เกาะมิโคนอสน้ันครบเคร่ืองด้วยแสงสีเสียง สถานบันเทิงยามคํ่าคืน 

ผบับาร์ ทีม่ีอยู่ทัว่ทั้งเกาะ**** 

ทีพ่กั              LETO  HOTEL MYKONOS  หรือระดับเทียบเท่า  4  ดาว  

โรงแรมนอนบนเกาะ Mykonos และ Santorini  ห้องพกัส่วนใหญ่จะเป็นแบบเตยีงใหญ่เตียงเดี่ยว  ไม่มีเตียงคู่ 

วนัที่หก (6)  มิโคนอส – น่ังเรือเฟอร์ร่ี - ซานโตรินี - ชมพระอาทิตย์ตกหมู่บ้านเอยี  

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   

09.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือมิโคนอส เพื่อข้ึนเรือ HIGHSPEED BOAT สู่เกาะซานโตรินี 

09.35 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเกาะมิโคนอส 

***หมายเหตุ รอบเรืออาจมีการเปล่ียนแปลง ทางบริษทัฯ ของสวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม*** 

12.25 น. เดินทางถึงท่าเรือฟิรา เกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะในฝันของหลายคนท่ีผูค้นทัว่โลกต่างใฝ่ฝันจะ

ไดม้าเยอืน สักคร้ังหน่ึง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น “ราชินีแห่งเมดิ

เตอร์เรเนียน” ถือเป็นหวัใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ มีความสวยงามตามแบบฉบบัของจินตนาการถึงเกาะใน 

กรีซ บา้นสีขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมท่ีรายลอ้มดว้ยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่วา่จะเป็นทะเล ทอ้งฟ้า หรือ แมแ้ต่

กรอบประตูหนา้ต่างสีสันสดใน เป็นสถานท่ีซ่ึงคู่รักทุกคู่ตอ้งการไปเยอืนสักคร้ังหน่ึง จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั

เก็บสัมภาระใหเ้รียบร้อย อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม หมู่บ้านเอีย (OIA VILLAGE) ท่ีได้ช่ือว่าสวยท่ีสุดของเกาะน้ีเป็น 

ศูนยก์ลางการคา้ท่ีเก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหราเป็นพยานถึง ความมัง่คัง่ของชาวเรือท่ีอาศยัอยูท่ี่น่ีลดหลัน่ไล่ระดบั

ตาม หนา้ผาสูงชนั โบสถ์ทาสีขาวสะอาดตา ภายในหมู่บา้นเป็น ตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ท่ีสามารถเดินชมวิวหรือ

เลือกซ้ือ สินคา้งานฝีมือมากมาย เอียถือเป็นเมืองฝาแฝดกบัเมืองฟิร่า (FIRA) อนัเป็นเมืองหลวงของเกาะ ท่ี

นักท่องเท่ียวต่าง ชมว่าเมืองเอียถึงแมจ้ะเป็นเมืองท่ีเล็กกว่า แต่ก็มีเสน่ห์ มากกว่าเมืองฟิร่า  จากนั้นนาํท่าน 

สัมผสับรรยากาศสุดโรแมนติกของการชมพระอาทิตยต์กท่ี เอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยท่ีสุดของ

เกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตยเ์หนือทอ้งทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความสวยงามเกินกวา่คาํบรรยาย จน

ไดเ้วลาอนัสมควร ( ความสวยงามข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
คํ่า                      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั DAEDALUS FIRA HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว  (เต็มอิม่พกั 2 คืนสบายๆ โรงแรมบนเกาะซานโตรินี

แพงกว่าบนฝ่ังเยอะ เราอยากให้ท่านได้เต็มอิม่กบัทีน่ี่เพราะถือว่าเป็นทีสุ่ดของกรีซ)  

วนัที่เจด็ (7)  ซานโตรินี  - น่ังเคเบิล้คาร์ชมววิซานโตรินี – น่ังลา – ช้อปป้ิงตลาดพืน้เมือง 

  ล่องเรือในทะเลสาบ - ชมและชิมไวน์ท้องถิน่ - เรดบีช                         

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนั้นนาํท่านชม เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตริน่ี ซ่ึงออกเสียงไดอี้กอยา่งวา่ ธีรา (Thira) จากนั้น

นาํท่าน น่ังเคเบิล้คาร์ สู่ยอดเขา ใหท้่านชมววิของเกาะซานโตรินี แบบมุมสูงใหท้่านไดเ้ก็บภาพความ

ประทบัใจ จากนั้นนาํท่านกลบัลงสู่ดา้นล่างและใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์สนุกสนานโดยเลือกน่ังลา 

(Donky) พาหนะท่ีโด่งดงั และเก่าแก่ของชาวกรีกลงจากเขา หรือเลือกนัง่รถเคเบิ้ลคาร์ตามอธัยาศยั นาํท่านสู่

ตลาดสินคา้พื้นเมือง Theotokopoulou Square ท่ีมีสินคา้หลากหลายทั้งของท่ีระลึก ท่ีลว้นนาํมาวางจาํหน่าย
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ใหก้บันกัท่องเท่ียวเป็นถนนทอดยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือสาํราญท่ีจอดอยูก่ลางทะเลเบ้ืองล่าง อิสระให้

ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเกาะซานโตริน่ี หรือเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีมีวางจาํหน่าย แบ่งเป็นซอก

ซอยมากมาย  

 
นาํท่าน ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ Santorini Volcano ท่ีสวยงามแปลกตา ซ่ึงเกิดจากการระเบิดตวั

ของภูเขาไฟระเบิดและการยุบตวัของเกาะ โดยเรือจะนาํท่านานสู่บริเวณบ่อนํ้าพุร้อน เพื่อใหท้่านไดส้ัมผสั

ความงามของนํ้าทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลกตา ใหท้่านลงไปวา่ยนํ้าในบ่อนํ้าพุร้อน ประมาณ 30 นาที 

จากนั้นอิสระใหท้่านเดินเท่ียวบริเวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปเกาะซานโตรินี จากจุดชมววิดีท่ีสุด นาํท่าน ชม

หมู่บ้าน Pyrgos ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีคนทอ้งถ่ินเดิมของชาวซานโตริน่ีอยูอ่าศยักนั 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่าน แวะชิมไวน์ท่ี Santo Winery ท่ีน่ีมีไวน์ ให้ท่านไดเ้ลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่แพง แถม

รสชาตินุ่มล้ินท่ีไม่ควรพลาดล้ิมลอง และซ้ือกลบัเป็นของฝาก นาํท่านสมัผสัมหศัจรรยค์วามงดงามของหาด

ทรายของเกาะซานโตริน่ี ท่ีไม่เพียงมีแต่หาดทรายสีขาวงดงาม และยงัมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีดาํของ 

หาดเรด บีช (Red Beach) หาดแห่งน้ีตั้งอยูใ่น บริเวณอโครติริ (Akrotiri)เขตโบราณคดีอนัเก่าแก่ ตาํนานแห่ง

ทฤษฎีแอตแลนตีส อาณาจกัรท่ีไม่มีตวัตนของเพลโต   

คํ่า                      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั              DAEDALUS FIRA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว                        

วนัที่แปด (8)   ซานโตรินี - กรุงเอเธนส์ – จตุัรัสซินตกัมา - ช้อป้ิง 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

07.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเกาะซานโตรินี 

09.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานโตรินี โดยสายการบิน....   (**บินภายใน สะดวกสบายประหยดัเวลาไดเ้ยอะ**) 

                           (สายการบินอนุญาติใหโ้หลดกระเป๋าได ้1 ใบ / ท่าน  นํ้าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม) 

10.50 น. เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์ นาํท่านตรวจรับสัมภาระ  
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  นาํท่านชมเมืองเอเธนส์ เมืองหลวงของประเทศกรีซ และยงัเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในประเทศกรีซ ใชช่ื้อตามพระ

เจา้อะธีนาในปุราณวทิยา เป็นหน่ีงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั้นนาํท่านชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม 

แวะถ่ายภาพบริเวณหนา้ทาํเนียบประธานาธิบดี ซ่ึงเดิมเป็นพระราชวงัหลวง เพื่อใหท่้านไดช้มภาพทหารกรีซ

แต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัสนามกฬีาโอลมิปิค (Olympic Stadium) 

ซ่ึงไดรั้บการบูรณะข้ึนมาใหม่และใชใ้นการแข่งขนักีฬาโอลิมปิคเป็นคร้ังแรกในปีค.ศ.1896  ชมประตูชยัเฮเด

รียน  หอสมุดแห่งชาติ  ศูนยร์วมของปราชญส์มยัโบราณ นาํท่านถ่ายภาพกบัประตูชยัเฮเดรียน (Hadrian’s 

Arch) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนยร์วมของปราชญส์มยัโบราณ  

 
จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปกบั วหิารโอลมิเปียนซุส  (Temple of the Olypian Zeus) ตวัอาคารก่อสร้างข้ึนเม่ือ 700 

ปีท่ีแลว้ แต่ปัจจุบนั ดว้ยกาลเวลาท่ีผา่นเลย ทาํใหเ้หลือเพียงซากปรักหกัพงัไวใ้หไ้ดศึ้กษา แต่ใครจะรู้บา้ง

วา่ สถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นสถานท่ีสักการะบูชาเทพเจา้ท่ียิง่ใหญ่ มีความสาํคญัเทียบเท่าปิรามิดในอียปิตเ์ลย

ทีเดียว ปัจจุบนัคงเหลือแต่เสารูปแบบโครินเธียนเพียงแค่ 15 ตน้ จากของเดิม 104 ตน้ 

 
 จากนั้นนาํท่านช้อปป้ิง ณ ERMOU STREET ถนนชอ้ปป้ิงช่ือดงัของกรุงเอเธนส์ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านคา้ 

ร้านอาหาร มากมาย ตั้งอยูย่า่นใจกลางเมืองเลยทีเดียว อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั               NOVOTEL ATHENS HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว   

วนัที่เก้า (9)  เอเธนส์ -  ช้อปป้ิง Oulet – สนามบิน - อสิตลับูล 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet Athens ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์ดงักวา่ร้อยแบรนด์

ท่ีราคาถูกกวา่ถึง 70 % อาทิ   VERSACE,  HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN, S.FERRAGAMO, 

TOMMY HILFIGER, ADIIDAS,NIKE และอ่ืนๆอีกมากมาย (เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง อสิระท่าน

รับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย คืนเงินท่านละ 20 ยูโร) 

 
จากนั้นไดเ้วลานดัหมายนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินเอเธนส์ 

15.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอสิตัลบูล โดยสายการบินเตอร์กชิแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 1850 

17.05 น.              เดินทางถึงสนามบินอสิตันบูล (เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง) 

20.15 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK 64  

วนัที่สิบ(10)  สนามบนิสุวรรณภูม ิ- กรุงเทพฯ 

09.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณทีใ่ช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 

  

หมายเหตุ : 

รายการทวัร์และราคาทวัร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวสัิย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 

การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีนํา้มัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม

ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงหรือ

เกดิเหตุสุดวสัิยไม่สามารถทาํได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้

จ่ายเงินให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

GRAND GREECE 10 DAYS (TK)  เสน้ทางเจาะลึก กรีช  10 วนั 7 คืน   12 | P a g e  
 



 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องคู่ 

เด็กตํ่ากว่า 

12 ปี 

กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เดก็มากกว่า  7ปี 

กบั 2 ผู้ใหญ่ 

มีเตียงเสริม 

เดก็ตํ่ากว่า 7ปี 

กบั 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ 

2 – 11 พฤษภาคม 2563 119,900 119,900 114,900 109,900 20,000 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากตํ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนาํวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ท่านใดทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทวัร์ก่อน มเิช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีอ่อกตัว๋ไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคานํา้มันที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ*ี* ** 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 

5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

6. ค่าวซ่ีาท่องเทีย่วยุโรปแบบ Etats Schengen 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกนั

อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

8. ทปิคนขับรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ท่าน / วนั 

9. พนักกงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพ่กั 

10. นํา้ด่ืมแจกท่านละ 1 ขวด / วนั 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 

2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
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การจองและการชําระ  

a. กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการโอนมาท่ีบริษทั 

b. จากวนัจองและชาํระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วนั 

c. กรุณาจดัเตรียมเอกสารและหนงัสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนั   

หมายเหตุ 

***  กรณวีซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัทาํการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามกาํหนด 

เง่ือนไขการชําระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  

ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงเท่าน้ัน 

***  หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  

และผลของวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัทั้งหมด 

 

กรณกีรณยีกเลกิ  

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวซ่ีาล่วงหน้า)   (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถ้ามี)   (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอ่ืน (ถ้ามี)  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์   (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 

ผู้เดินทางทีไ่ม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  

***หากมีการยกเลกิการจองทวัร์ หลงัได้ทาํการย่ืนวซ่ีาเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลกิ 

วซ่ีาในทุกกรณ ีไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการย่ืนวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 
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