วันแรกของการเดินทาง(1)

กรุงเทพฯ – โดฮา

23.00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8 โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั
คอยอานวยความสะดวก

วันที่สองของการเดินทาง(2)
02.35
05.45
07.10
13.00

ค่า

โดฮา – เทสซาโลนิกี – ชมเมือง – คาลัมบากา

ออกเดินทางสู่ โดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR 837
เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ เทซาโลนิกี่ โดยเที่ยวบินที่ QR203
เดินทางถึง เทสซาโลนิกี่ (Thessaloniki) นาท่านชมเมืองเทสซาโลนีกี Thessaloniki หรื อ เทสซาโลนีกา เป็ นเมือง
ใหญ่ เป็ นอัน ดับ 2 ของประเทศกรี ซ เป็ นเมื อ ง
หลวงของภูมิภาคเซนทรัลมาซิ โดเนี ย และเทรซ
มี ป ระชากรสามแสนกว่าคน เทสซาโลนี กี เป็ น
เมื องส าคัญ อัน ดับ 2 ของกรี ซ ในด้านเศรษฐกิ จ
อุ ต สาหกรรม การค้า และการเมื อ ง และมี เส้ น
ศูนย์กลางการเดินทางไปสู่ ยุโรปตะวันออกเฉี ยง
ใต้ เป็ นเมืองท่าทางทะเลที่มีความสาคัญต่อกรี ซ
และยุโรปตะวันออกเฉี ยงใต้ ปั จจุบนั เมืองมีการ
จัดเทศกาล งานด้านวัฒ นธรรม หลายครั้ งต่อปี เช่ นงานการค้าระหว่างประเทศเทสซาโลนี และงานเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติเทสซาโลนี ในปี ค.ศ. 2014 ได้รับเลือกเป็ นเมืองหลวงเยาวชนแห่ งยุโรป นาท่านชมเมืองเก่า
โรมัน ฟอรั่มที่มีอายุยอ้ นหลังไปในศตวรรษที่ 2
ซึ่ งเก่ าแก่ กว่า 1,800 ปี ที่ประกอบไปด้วยอาคาร
บ้านเรื อนชาวโรมัน โรงละครโอเดี ยนที่ ยิ่งใหญ่
และยัง คงความสวยงามไว้ไ ด้อ ย่ า งยอดเยี่ ย ม
อาคารส่ วนใหญ่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ในสมัย จัก รพรรดิ
กาเลริ อุ ส แม็ ก ซิ มิ อ านั ส เพื่ อ เชิ ญ ชู ชัย ชนะขอ
งอณาจัก รโรมัน ที่ ส ามารถขยายขอบเขตไปยัง
ดินแดนตะวันออก จากนั้นนาท่านชมหอคอยขาว
(White Tower) สถาปั ตยกรรมสไตล์ออตโตมัน
เติร์ก ซึ่ งเคยปกครองประเทศกรี ซ ถึงสามร้อยกว่าปี มีท้ งั ฮามัม (โรงอาบน้ าแบบเติร์ก) หรื อที่เรี ยกกันว่า เตอร์ กีส
บาธ และตลาดในร่ มแบบชาวเติร์ก จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมืองคาลัมบากา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พกั

พักที่: Grand Meteora Hotel / Divani Hotel / Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่สามของการเดินทาง(3)
เช้า

คาลัมบากา – แมทธีโอร่ า(มหาวิหารบนยอดเขา) – เดลฟี่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ บริ เวณที่หมู่บา้ นแมทธี โอ
ร่ า เมื อ ง ม ร ด ก โ ล ก ( UNESCO WORLD
HERITAGE) ที่ มี ก ลิ่ น ไอผสมผสานระหว่างไบ
แซนไทน์และโรมัน จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1988 นาท่านชม “Rocks In
The Air” หรื อโขดหิ นแห่งนภากาศ ซึ่งถือว่าเป็ น
เขตมหั ศ จรรย์แห่ ง หนึ่ งของโลกด้ว ยภู มิ ทัศ น์ ที่
แปลกตาคล้า ยแท่ ง หิ น ที่ เกิ ด จากการโผล่ ท ะลุ
ขึ้นมาของภูเขาหิ นทราย อายุกว่า 30ล้านปี จน มีผูศ้ รัทธาที่แสวงหาความปลีกวิเวกได้ไต่ผาขึ้นมาเพื่อสร้างวิหาร
และสานักสงฆ์เพื่อปฎิบตั ิธรรม โดยส านักสงฆ์แห่งแรก สร้างโดยบาทหลวง Athanasios ตั้งแต่ปี 1,336 บนความ
สู งถึง 534 เมตรหลังจากนั้นได้มีการก่อสร้างสานักสงฆ์ ต่างๆ ตามกันมาถึง 24 แห่ งแต่ปัจจุบนั เหลือเพียง 13 แห่ ง
และมีเพียง 6 แห่งที่เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมได้ มีวิหาร Holy Monastery of Great Meteoron, Holy Monastery of
Rousanou, Holy Monastery of St. Nicholas Anapausas, The Monastery of the Holy Trinity แ ล ะ Monaster of
Varlaam
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ไกด์ทอ้ งถิ่นจะนาท่านเข้าชมภายใน วิหาร Holy Monastery of Great Meteoron(ต้องเดินขึ้นบันไดประมาณ 150
ขั้น ) เป็ นวิ ห ารที่ ใหญ่ แ ละเก่ าแก่ ที่ สุ ด ในบริ เวณ Meteora ตัววิ ห ารเริ่ ม สร้ างโดยนั ก บุ ญ อธานาซิ อ อส (Saint
Athanasios) ในปี ค.ศ.1350 ตั ว วิ ห ารตั้ง อยู่ บ น
ยอดเขาเสมื อ นแขวนอยู่ ใ นอากาศ (Meteoro=
suspended in the air) ภายในวิ ห ารมี ง านศิ ล ปะ
มากมาย ทั้งภาพปู นเปี ยก(Fresco) และรู ปเคารพ
(Icon) ที่ ท าจากไม้ วิวทิ วทัศน์ จากด้านบนวิห าร
สวยงาม สุ ดแสนประทับ ใจและวิหาร Monaster
of Varlaam(รถทัวร์สามารถจอดส่งได้บริ เวณหน้า
วิหาร) ซึ่ งเป็ นโบสถ์สาคัญ สร้างขึ้นในค.ศ.1517
มีภาพวาดจิตรกรรมฝาพนังโดย Franco Catellano ที่น้ ี ยงั คงอนุรักษ์การขนของโดยกระเช้าที่มีสามารถรอกชักข้าม
เขาทั้ง 2 ฝั่ งอันเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ยงั คง เป็ นปริ ศนาและน่าทึ่งในความสามารถของคนโบราณถ่ายรู ปกับวิหารที่ต้ งั
สง่ า อยูบ นยอดเขาอัน เป็ นภาพที่ จ ะประทับ ใจตราบนานเท่ า นาน *** หมายเหตุ สถานที่ เข้า ชมอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลง หากมีพิธีกรรมทางศาสนา *** จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่เมืองเดลฟี่ (Delphi)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พกั

พักที่: Amalia Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่สี่ของการเดินทาง(4)
เดลฟี่ – เข้ าชมวิหารอะพอลโล่ – อิเทีย – อะราโชวา
ชมคลองคอร์ รินท์ – เอเธนส์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่ ง
ถือว่าเป็ นวิหารเทพแห่ งแสงสว่าง การละครและ
ดนตรี ตั้งอยู่ บนเนิ น เขาพานาสซุ ส วิหารนี้ เป็ น
หนึ่ งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรี กที่มีต่อ
เทพเจ้าในอดี ต วิหารแห่ งนี้ คือที่ สั กการะบู ชาเท
พอพอลโล เทพแห่ ง แสงสว่า งผูใ้ ห้ค าพยากรณ์
โชคชะตาชีวิต อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรี กทุก ผู ้
ทุกนาม ชมโรงละครแห่ งเดลฟี ซึ่ งเปรี ยบเสมือน
ศู น ย์รวมของชาวกรี ก โบราณ ชมสเตเดี ย มแห่ งเดลฟี (The Stadium) ที่ ค งสภาพไว้ส มบู รณ์ ที่ สุ ด ในกรี ก ชม
พิพิธภัณฑ์เดลฟี (Delphi Museum) ที่ รวบรวมสิ่ งของน่ าสนใจหลายอย่าง อาทิ รู ปปั้ น นักแข่งม้า Charioteer ซึ่ ง
เป็ นรู ปปั้นของนักขับรถม้าศึกที่ข้ นึ ชื่อลือชาในการแข่งขันกีฬาโอลิมเปี ยดแบบโบราณ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดิ น ทางสู่ หมู่ บ้า นอิ เที ย (ITEA) เมื อ งเล็ ก ๆ
ที่ต้ งั อยู่ทางตอนใต้ของเขตโฟซิ ส (PHOCIS)
ของประเทศกรี ซ อิ เที ย เป็ นเมื อ งที่ จั ด ได้ ว่ า
ค่ อ นข้ า งให ม่ คื อ ค้ น พบ ในปี ค.ศ.1830 แต่
กลายเป็ นเมืองที่ค่อนข้างมีชื่อเสี ยงในเวลาต่อมา
เนื่ องจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยังเป็ น
เมืองที่มีท่าเรื อที่คึกคักอีกประการหนึ่ งอยู่ติดริ ม
อ่ า วโคริ นเธี ย น เดิ น ทางสู่ เมื อ งอะราโชวา
(Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนื อของกรี ซ ตั้งอยู่
สู งจาก ระ ดั บ น้ าท ะ เล ป ระ ม าณ 940 เม ต ร
บ้ า นเรื อนส่ วนใหญ่ ส ร้ า งอยู่ บ นเนิ น เขาพาร์
นัส ซอส (MOUNT PARNASSOS) เป็ นเมื องที่ มี
ชื่ อเสี ยงเรื่ องสิ่ งทอ พรม และยังเป็ นเมื องที่ เป็ น
ศู น ย์ก ลางกี ฬ าสกี ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เดิ น เล่ น ชมเมื อ ง
ถ่ายรู ป หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมื องของฝากตาม
อัธยาศัย นาท่านดินทางต่อสู่ คอริ นท์(Corinth) นา

ท่านชมคอคอดคอริ น ท์ (Isthmus of Corinth)

ค่า

เป็ นผืนดินแคบ ๆ ซึ่ งเชื่อมระหว่างเพโลพอนนี สและส่ วนที่เหลือของกรี ซแผ่นดินใหญ่ ใกล้กบั เมืองคอริ นท์ มี
อาณาเขตติดต่อกับอ่าวคอริ นท์ทางตะวันตก และอ่าวซาโรนิ กทางตะวันออกนับตั้งแต่ ค.ศ. 1893 คลองคอริ นท์ได้
ตัดผ่านคอคอดกว้าง 6.3 กิ โลเมตร ซึ่ งท าให้เพโลพอนนี สกลายสภาพเป็ นเกาะปั จจุบัน สะพานถนนสองแห่ ง
สะพานทางรถไฟสองแห่ ง และสะพานที่ ส ามารถแช่ น้ าได้อีก สองแห่ งที่ ป ลายสุ ดทางสองด้านของคลองซึ่ ง
เชื่อมต่อกับคอคอดฝั่งที่เป็ นกรี ซแผ่นดินใหญ่กบั ฝั่งเพโลพอนนี ส ซึ่ งคลองนี้ ช่วยย่นระยะการเดินเรื อได้อย่างมาก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุ งเอเธนส์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พกั

พักที่: Novotel Athens Hotel / Titania Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่ห้าของการเดินทาง(5) เอเธนส์ – แหลมซูเนี่ยน – วิหารเทพโปเซดอน – ชมเมือง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น ท าท่ านออกเดิ น ทางสู่ แ หลมซู เนี่ ย น
ตั้งอยู่ในเขตอ่าวซาโรนิ ค ตลอดริ มฝั่งข้างทาง
ท่านได้สัม ผัสกับ บรรยากาศริ ม ชายหาดกาย
ฟาด้า ซึ่ ง เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวทางทะเลทางตอน
ใต้ของแหลมซูเนี่ ยน ที่นี่เป็ นที่ ต้ งั ของวิหารของ
เทพโพไซดอน เป็ นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ซึ่ งชาว
กรี ก เชื่ อ ว่ า เป็ นเทพเจ้า ที่ ค อย ปกป้ อ งพิ ทัก ษ์
ม ห าส มุ ท ร ทั้ งห ม ด บ น โล ก ใบ นี้ สั ม ผั ส
สถาปั ตยกรรมที่ ยิ่ ง ใหญ่ ของกรี กโบราณ
ถ่ายภาพบรรยากาศ และความประทับใจบนยอดเขาของแหลมซูเนี่ยน ได้เวลาเดินทางกลับสู่ กรุ งเอเธนส์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นนั่ ง รถชมเมื อ ง ผ่ านชม รั ฐ สภา ซึ่ งจะมี
ทหารใส่ ชุ ด แบบพื้ น เมื อ งเฝ้ า อยู่ แ ละจะมี ก าร
เปลี่ ยนเวรยามทุ กๆ ชั่วโมง, พระราชวังหลวงที่
ปั จ จุ บ ัน เป็ นที่ พ านั ก ของประธานาธิ บ ดี , โรง
ละครแห่งชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนาม
หิ นอ่อนรู ปเกือกม้าที่สร้างโดยจักรพรรดิเฮรอด
อัตติ คุ ส ใน ค.ศ.143 และบู รณะใหม่ ใน ปี ค.ศ.
1896 เพื่ อ ใช้เป็ นที่ จัด การแข่ งขัน กี ฬ าโอลิ มปิ ก
สมัยใหม่ นาท่านช้อปปิ้ งย่านซิ นตักม่า (Syntagma) หรื อจัตุรัสรัฐสภา ท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของ
ตัวอาคารและวิวจากบริ เวณนี้ รวมถึงการเปลี่ยนเวรของทหาร ที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว มีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อ
สิ น ค้า แบรนด์ เนมต่ า งๆ ในบริ เวณนี้ อาทิ เช่ น Louis Vuitton, Gucci, NIKI, Adidas, PRADA, และอื่ น ๆอี ก
มากมาย อิสระทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พกั

พักที่: Novotel Athens Hotel / Titania Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
*** กรุ ณาแยกกระเป๋ าเล็กเพื่อนาเสื้ อผ้าไปใช้ในเกาะสองคืน ***

วันที่หกของการเดินทาง(6)
เช้า
07.30
11.00
เที่ยง

เอเธนส์ – เกาะมิโครนอส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่เกาะมิโครนอส โดยเรื อเฟอร์รี่ Ferry Speed Boat
เดินทางถึง เกาะไมโครนอส (Mykonos) นาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านออกเดิ นทางชมเกาะมิโครนอส นาท่านชมเวนิ สน้อย “Little Venice” จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริ ม

ค่า

ทะเลอีเจี ยน ซึ่ งมีบรรยากาศคล้ายคลึงกับนครเว
นิ ส มหั ศ จรรย์กับ กัง หัน ลม “Wind Mills” หรื อ
กังหันกลางทะเล ที่เรี ยกกันว่า “Kato Myloi” ใน
อดี ตที่ มี ม ากว่า 20 อัน ปั จจุ บ ัน เหลื อ เพี ย ง 7 อัน
เท่ า นั้ น จากนั้ นชมย่ า น “Chora” หรื อ ย่ าน Old
Town ที่ มี ความงดงามประกอบด้วยบ้านเรื อนสี
ขาวทุ ก หลัง ตัด กับ โบสถ์แ ละท้อ งฟ้ า ระเบี ย ง
ดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรื อหลากสี สันอัน เป็ น
ภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก อิสระให้ท่านได้ชอ้ ป
ปิ้ ง หรื อพักผ่อนแบบกรี ก จิบกาแฟรสเข้มคู่กบั วัฟเฟิ ลหรื อไอศกรี ม Home Made ของแท้ที่แสนอร่ อยริ มทะเล ชม
บ้านเรื อนยามเปิ ดไฟแสงสี สวยงาม หลังพระอาทิตย์ลบั โค้งอ่าว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร / นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่: San Antonio Summerland Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7)
มิโครนอส – เรื อเฟอร์ รี่ – เกาะซานโตรินี่ – เอีย – ชมเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 เรื อออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ โดยเรื อ Ferry Speed Boat
11.50 เรื อเทียบท่ าที่ เกาะซานโตรินี่ (Santorini Island) เกาะในฝันของหลายคนที่ผคู ้ นทัว่ โลก ต่าง ใฝ่ ฝันจะได้มาเยือน
สักครั้งหนึ่ ง มีความงดงามดุจราชินีแห่ งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็ น “ราชินีแห่ งเมดิเตอร์ เรเนี ยน”
ถือเป็ นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรี ซ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมหมู่บา้ น Pyrgod ซึ่ งตั้งอยู่ห่างจากฟิ ร่ าไปทาง
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ป ระมาณ 8 กิ โ ลเมตร เป็ น
หมู่ บ ้ า นชาวประมงที่ มี ชื่ อ เสี ยง มี ป ระชากร
ประมาณ 500 คน ตัวหมู่บา้ นตั้งอยู่บนเชิงหน้าผา

พร้อมวิวทิวทัศน์เบื้องล่างอัน ท่านจะเห็นวิวความสวยงามของหาดเพอร์ริสซา (Perrissa
Beach) หรื อหาดทรายดา (Black Beach) ที่ชายหาดเป็ น ทรายสี ดาสนิ ทจากเถ้าลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมา
ห ล าย ค รั้ งใน อ ดี ต น อ ก จ าก นี้ ท่ าน จ ะ ไ ด้
เพลิดเพลินกับทีศนี ยภาพของหาดทรายสี ดาตัดน้ า
ทะเลสี ฟ้ าที่ เรี ยกว่า (Kamari Beach) ที่พ บได้ที่ นี่
แห่ ง เดี ย ว และร้ า นค้า 2 ข้า งทางตามตรอกใน
หมู่บา้ นดูน่ารักสบายตา เดินทางสู่ ทางเหนื อของ
เกาะเพื่อชม หมู่บา้ นเอีย (Oia Village) ที่ได้ชื่อว่า
สวยที่สุดของเกาะนี้ เป็ นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่
ภายในหมู่ บ ้ า นเป็ นตรอกซอกซอยเล็ ก ๆ ที่
สามารถเดินชมวิวหรื อเลือกซื้ อสิ นค้างานฝี มือมากมาย ชมพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้าที่สวยงามที่สุดบนเกาะ ด้วย

บรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อันเป็ นไฮไลท์ของเกาะที่พลาดไม่ได้
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่: El Greco Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่แปดของการเดินทาง(8) ซานโตรินี่ – นั่งกระเช้ าสู่ จุดชมวิว – ฟิ ร่ า – เอเธนส์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางขึ้ น สู่ ห น้ า ผาโดย CABLE CAR สู่ เมื อ งฟิ รา (FIRA TOWN) เมื อ งหลวงของเกาะซานโตริ นี่
ศูนย์กลางความทันสมัยของเกาะ ซึ่ งสร้างขึ้นใหม่
ใน ศตวรรษที่ 19 แทนศู น ย์ ก ลางเก่ า ที่ โดน
แผ่น ดิ น ไหวท าลาย มี ค วามสวยงามของบ้านที่
เป็ นสี ขาวและฟ้าน้ าทะเล นาท่านชมเมืองฟิ ร่ า กับ
สถาปั ต ยกรรม การก่ อ สร้ า ง ลานระเบี ย ง และ
สี สันของอาคารบ้านเรื อน ถนนเล็กๆที่เต็มไปด้วย
ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ ตั้งตระหง่านเรี ยงรายไป
ตามผาสู ง ชมความสวยงามของบ้านที่เป็ นสี ขาว
และฟ้ าน้ า ทะเลชมย่า นการค้าของเมื อ งฟิ ราให้
ท่านได้พกั ผ่อนอย่างแท้จริ งกับบรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่งนี้ เลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิ กนิกในเรื อเฟอร์รี่(กล่อง)
12:25 ออกเดินทางสู่ กรุ งเอเธนส์ โดยเรื อเฟอร์ รี่ Ferry Speed Boat ชมวิวที่สวยงามของทะเลอีเจียนระหว่างเส้นทาง
ท่านจะประทับใจไปกับบรรยากาศ แบบเมดิเตอร์เรเนียนและวิวของเกาะแก่งต่างๆ
17:50 เดิ น ทางถึ ง กรุ งเอเธนส์ (ATHENS) น าท่านเดิ น ทางเข้าสู่ ตัวเมื อง ชมแสงสี ย ามค่ าคืน ที่ ส วยงาม ผ่านชมกรุ ง
เอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรี ซ ใช้ชื่อตามเทพเจ้าอาธี นาในปุราณวิทยาของ
กรี กโบราณ มี ประวัติมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปี ก่ อนคริ สตกาล ปั จจุบนั เป็ นหนึ่ งในเมื องที่ เก่ าแก่ ที่สุดของโลก
เนื่ องจากภายในเมืองนั้นถือว่าเป็ นศูนย์รวมของเหล่ามรดกทางวัฒนธรรมยุคคลาสสิ กอนุ สาวรี ยโ์ บราณ และงาน

ค่า

ศิลปะที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดและยังคงหลงเหลืออยู่เป็ นจานวนมาก ซึ่ งบางแห่ งก็ได้รับการทานุบารุ งรักษาไว้เป็ น
อย่างดี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน

พักที่: Novotel Athens Hotel / Titania Hotel / หรื อระดับใกล้เคียง
วันที่เก้าของการเดินทาง(9) เอเธนส์ – ชมเมือง – อะโครโปลิส – ช้ อปปิ้ งเอาท์ เล็ท
สนามบินเอเธนส์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่ านเข้าชม อะโครโปลิ ส (Acropolis) ซึ่ งตั้ง อยู่บ นยอดเขาที่ สูง เด่ น ในกรุ งเอเธนส์ สถานที่ สาคัญ ใน
ประวัติศาสตร์ ของประเทศกรี ซ ก่ อนที่ จะถึ งทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สร้ างขึ้นเพื่ อบู ช า
เทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็ นภาษากรี กแปลว่าชนะ) นครกรี กโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิส บนพื้นที่สูง โดย
เป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังและที่อยู่ของข้าราชบริ พาร ตลอด จนวิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณแห่ งนี้ ต้ งั อยู่บนเนิ น
เขาใจกลางนครหลวง สู ง 61 เมตร โดยถูกสร้าง
มาก่ อ นการสร้ า งเมื อ งเป็ นที่ ต้ ัง ของ วิ ห ารพา

เธนอน (The Parthenon) เป็ น วิหารที่สร้างขึ้น
เพื่ อบู ช าเทพเจ้าเอธี นา สร้ างเมื่ อปี 447 - 432
ก่ อนคริ ส ต์กาล วิห ารแห่ งนี้ สร้างด้วยหิ น อ่อน
ทั้งหมด ความโดดเด่ นของวิ หารแห่ งนี้ อยู่ที่ เสา
แบบดอริ ก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น
รองรั บ มุ ม จั่ว ต่ า ง ๆได้ อ ย่ า งกลมกลื น สถาปั ต ยกรรมที่ ง ดงามและสมบู ร ณ์ ที่ สุ ด ในยุ ค 2,500 กว่ า ปี ก่ อ น
นอกจากนั้น วิหารยังถูกดัดแปลงเป็ นโบสถ์คริ สต์ศาสนานิกายกรี กออร์โธดอกซ์ ในคริ สต์ศตวรรษที่ 6 และยังถูก
ดัดแปลงเป็ นสุ เหร่ าเมื่อครั้งกรี กตกเป็ นเมืองขึ้นของอิสลาม(ชาวเติร์ก) ชื่ นชมงานประติมากรรมที่ หน้าจัว่ วิหาร
เป็ นเรื่ องราวของเทพีเอธี นา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุ งเอเธนส์ ชมวิหารอีเรคธี อุม (Erechtheion) เพื่อเป็ น
อนุ ส าวรี ย ์แห่ ง อี เรคธี อุ ม ในเทพนิ ย ายกรี ก เมื่ อ
สงครามเพลอปปอนเนเซี ย มี รู ป แกะสลัก หญิ ง
สาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็ นเสาหิ นค้ ายัน
วิ ห าร นอกจากนี้ ยั ง คงมี สิ่ งก่ อ ส ร้ า งที่ เป็ น
สาธารณะ อาทิ โรงละคร หรื อ โอเดี ย น, แท่ น
บู ช าเทพเจ้าซุ ส ที่ เพอกามุ ม , อะกอรา หรื อ ย่าน
ชุมชนเช่นเดียวกับตลาด, สนามกีฬากลางแจ้ง ที่
จะทาให้ท่านได้กบั ความยิ่งใหญ่ของชาวกรี กโบราณ วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่ งนี้ สร้างขึ้นเพื่อบูชา
เทพโพไซดอน และเทพีอะธี น่า โดยสร้างขึ้นในตาแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู ้แย่งชิงสิ ทธิ์ ในการดูแลเมืองนี้ ด้าน
ทิศใต้มีชุดของเสาค้ าทั้งหกต้นที่ออกแบบเป็ นรู ปปั้นหญิงสาวสวมชุดกรี กโบราณใช้ศีรษะยืนค้ ายันอาคาร ปัจจุบนั

เสาทั้งหกต้นถูกแทนที่ดว้ ยรู ปจาลองเนื่ องจากของจริ งถูกนาไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้ องกันการเสี ยหาย
จากอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิส ระทุกท่ านในย่ านพลักก้ า ย่ านช้ อปปิ้ งเก่ าแก่ บริ เวณเชิ งเขาอโครโปลิส อิส ระให้ท่าน เที่ยวซอกแซกใน
แหล่ ง รวมนัก ท่ องเที่ ย วทั่วทุ ก มุ ม โลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็ม ไปด้วยร้ า นค้า บาร์ ภัต ตาคาร คึก คัก
พลุกพล่านไปด้วยผูค้ นทั้งกลางวันและยามค่ าคืน เชิ ญท่ านช้อปปิ้ งของฝาก ของที่ ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
ประเภทงานหัตถกรรม และงานประติม ากรรมที่ เกี่ยวกับเทพเจ้าของกรี ก หรื อจะเป็ นสิ นค้าพวกจิวเวลรี่ และ
รวมถึง ของเก่าสาหรับนักสะสมก็หาได้ที่นี่ในราคาย่อมเยา
…….. ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.20 ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR212

วันที่สิบของการเดินทาง(10)

โดฮา – กรุงเทพฯ

00.55 เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
02.25 ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR980
12.55 เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**************************** // ****************************
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอัน
เนื่ องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
บริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ ปี 2565 รวมค่าทิปพนักงานขับรถ+ไกด์ท้องถิ่นแล้ว
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักห้องละ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

01 – 10 เม.ย.65
08 – 17 เม.ย.65
09 – 18 เม.ย.65
29 เม.ย. – 08 พ.ค.65
13 – 22 พ.ค.65
27 พ.ค. – 05 มิ.ย.65
17 – 26 มิ.ย.65
22 – 31 ก.ค.65
05 – 14 ส.ค.65
16 – 25 ก.ย.65
30 ก.ย. – 09 ต.ค.65
07 – 16 ต.ค.65
14 – 23 ต.ค.65
21 – 30 ต.ค.65

111,900
115,900
115,900
113,900
113,900
113,900
113,900
127,900
127,900
113,900
113,900
113,900
113,900
113,900

111,900
115,900
115,900
113,900
113,900
113,900
113,900
127,900
127,900
113,900
113,900
113,900
113,900
113,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักเดี่ยว
พั ก กั บ ผู ้ใ หญ่ 2 ท่ า น (เสริ ม
เตียง)
106,900
25,900
110,900
25,900
110,900
25,900
108,900
25,900
108,900
25,900
108,900
25,900
108,900
25,900
122,900
35,900
122,900
35,900
108,900
25,900
108,900
25,900
108,900
25,900
108,900
25,900
108,900
25,900

*** ท่ านทีต่ ้ องการที่นงั่ ตั๋วชั้นธุรกิจกรุณาติดต่ อสอบถามราคาจากเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ***
*** รวมค่า RT-PCR TEST ก่อนกลับเมืองไทย ***
อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เทซาโลนิกี่ // เอเธนส์-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับเมืองลงก่อนหลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้
คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่
ในแถบที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล
เทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึ งถึงความเหมาะสมเป็ น
หลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง

6.
7.
8.
9.

ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (เฉพาะที่ซานโตริ นี่ และ มิโคนอส)
ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่นในยุโรป
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ากรีซ (เชงเก้น) (ใช้เวลาในการดาเนินการ 15 วันไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสู ญหายจาก
มิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการเดินทาง)

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง
Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้
อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทาง
บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
4. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทาง
บริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทาการยืน่ วีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เนื่องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่
คอนเฟิ ร์ ม มาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่า
ให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่งทาง
ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอย
ดูแล และอานวยความสะดวก

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผู ้
กาหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่
สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวก
ในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณี วี ซ่ าที่ท่านยื่น ไม่ ผ่านการพิจ ารณา และคณะสามารถออกเดิ นทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายจริ งที่ เกิด ขึ้น
ดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าและค่าดาเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่
ผ่านการพิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหัก
บางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ย
แต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่ านจะต้องโดนค่ามัดจา
ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อ
ต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่าน
ควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจาที่ตอ้ ง
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA
(ต้ องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
2. รู ปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น) 1.5 X 2.0 นิ้ว จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่
จะเดินทาง
3. หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

* ค้าขาย หลัก ฐานทางการค้า เช่ น ใบรับ รองจากกระทรวงพาณิ ชย์ห รื อใบทะเบี ยนการค้าที่ มี ชื่ อผูเ้ ดิ น ทาง อายุ
ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถ้ ือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ
ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
* ข้าราชการและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออม
ทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่ แนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่
สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ
ใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน
กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคน
ละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้
เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดย
ที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสูติบตั ร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็
ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรี ยกสัมภาษณ์ ทางบริ ษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยัง
ประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการ
ยื่นขอวีซ่ าท่องเที่ ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจริ งและจะคื นให้ท่าน
หลังจากทัวร์ ออกเดิ น ทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดิ นทางอาจเปลี่ ย นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะ
คานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

