เอเธนส์ – ซานโตรินี - เดลฟี – แวะเวียนนา (ออสเตรีย)
ยูนิต้ ี 2000 ทัวร์ ขอนําท่านสัมผัสแหล่งอารยธรรมโบราณอายุกว่า 2,000 ปี จุดกําเนิดของศาสตร์และศิลป์ ต่างๆ
ในโลก อาทิ การกีฬา, การก่อสร้างอาคาร, วิหาร และยังมีธรรมชาติทง่ี ดงามของเมืองริมชายฝัง่ ทะเล “กรีซ” หรือ “กรีก”
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป จุดกําเนิดของกีฬาโอลิมปิ ก สัมผัสเมืองโบราณต่างๆ ชื่นชมธรรมชาติกบั บรรยากาศ
ของหมูเ่ กาะกรีซ รีสอร์ทตากอากาศของเศรษฐีจากทัว่ ทุกมุมโลก
สายการบิน
โรงแรม
อาหาร
รถโค้ช
มัคคุเทศก์

ออสเตรียน แอร์ไลน์ กลุม่ สตาร์อลั ไลแอนซ์
มาตรฐานยุโรปทุกเมือง รับประกัน
เช้าแบบอเมริกนั กลางวัน - คํา่ พื้นเมืองและแบบเอเชียเล็กน้อย
มาตรฐานยุโรป 40 - 48 ทีน่ งั ่
รับประกันชํานาญเส้นทาง

วันแรก
20.30 น.

กรุงเทพฯ – เวียนนา
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์
เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั คอยให้การต้อนรับ
ออกเดินทางสู่เวียนนา โดยเทีย่ วบินที่ OS 026 (ใช้เวลาในการบิน 10.50 ชม.)

23.55 น.
วันที่สอง
05.25 น.
10.15 น.
13.30 น.

คํา่

เวียนนา – เอเธนส์
ถึงสนามบินเวียนนา พักผ่อนอิรยิ าบถ เพือ่ รอเปลีย่ นเครื่อง
ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดยเทีย่ วบินที่ OS 801 (ใช้เวลาในการบิน 2.15 ชม.)
ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ (ATHENS) เมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดของประเทศกรีซ ใช้ช่อื ตามเทพเจ้าอะธีนาในปุราณวิทยาของ
กรี ก โบราณ หนึ่ ง ในเมื อ งที่ เ ก่ า แก่ ท่ี สุ ด ของโลก มี ป ระวัติ
มายาวนานตัง้ แต่ 1,000 ปี ก่อน เป็ นแหล่งกําเนิดของนักปราชญ์
และเป็ น แหล่ง ของอารยธรรมโบราณที่เ ป็ น รากฐานของศิ ล ปะ
อารยะธรรมของโลก นําท่านเดินทางสู่เคปโซยูเนี ยน (CAPE SOUNION) ชมวิหารของเทพเจ้าโพไซดอน
(TEMPLE OF POSEIDON)
ซึ่งเป็ นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ตัง้ อยู่ริมทะเลเอเจี้ยน ให้ท่านได้ชม
สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ และความงามของทิวทัศน์ทอ้ งทะเล
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม NOVOTEL ATHENS หรือระดับเดียวกัน

96 Narathiwas Soi 8, Narathiwasrachanakarin Road, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (662)6764848 Fax.(662)6764644 e-mail.:sales@unity2000tour.com
96 นราธิวาส ซอย 8 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ สาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทร.(662)6764848 แฟ็ กซ์ (662)6764644
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วันที่สาม
เช้า
10.10 น.
10.55 น.

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

เอเธนส์ – ซานโตรินี
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ซานโตรินี โดยเทีย่ วบินที่ ......................
ถึงสนามบินซานโตรินี (SANTORINI) ราชินีแห่งหมู่เกาะ
ไซคลาติส เกาะรูปพระจันทร์เสี้ยวทีเ่ กิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
ในปี 1450 ก่อนคริสตกาล ถือเป็ นหัวใจของเกาะทัง้ หลาย
ตามแบบฉบับ ของความงามตามจิ น ตนาการถึ ง เกาะในกรี ซ
บ้านสีขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมทีร่ ายล ้อมด้วยสีฟ้าจากทุกทิศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่ า นชมรอบเกาะ ซึ่ง แต่ ง แต้ม ด้ว ยสิ่ง ก่ อ สร้า งทรงเหลี่ย มสีข าวสะอาดตา ตัด ขอบประตู , หน้า ต่ า ง
ด้วยสีฟ้าเข้ม งดงามจับตาดัง่ ที่ปรากฏบนโปสเตอร์ และหนังสือท่องเที่ยวต่างๆ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ
ของท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา และร้านค้า 2 ข้างทางตามตรอกในหมูบ่ า้ นดูน่ารักสบายตา
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั ……………………………… (2 คืน) หรือระดับเดียวกัน
ซานโตรินี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินชมความสวยงามของเมืองฟิ ร่า (FIRA TOWN) ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของ
เกาะซานโตรินี เป็ นศูนย์กลางอันทันสมัยของเกาะ สร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19
แทนศู น ย์ก ลางเก่ า ที่โ ดนแผ่ น ดิน ไหวทํา ลายความสวยงามของบ้า นที่เ ป็ น สีข าว
ให้ท่านได้บนั ทึกภาพเป็ นที่ระลึก กับสถานที่ท่ีสวยงามหลายแหล่ง ที่มีอยู่ ทวั ่ เกาะ
อิสระให้ท่านได้เดินถ่ายภาพอย่างจุใจ หรือเลือกช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก
ได้ตามอัธยาศัย จากนัน้ นําท่านตื่นเต้นกับประสบการณ์นงั ่ ลาจากหน้าผา (DONKEY)
*** กรณีข้นึ /ลงหน้าผานัน้ บางท่านอาจเลือกใช้เคเบิลทัง้ ขาขึ้น - ขาลงก็ได้ตามความสะดวก ***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมชายหาด KAMARI ชายหาดหินสีดาํ อันเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ และหมูบ่ า้ น PYRQOS
เป็ นหมูบ่ า้ นชาวประมงทีม่ ชี ่อื เสียง ตัง้ อยู่บนเชิงหน้าผา นําท่านผ่านชมหาดทรายแดง
(RED BEACH) หนึ่งในชายหาดทีม
่ ชี ่อื เสียงของซานโตรินี มีความโดดเด่นทีส่ แี ดง
ของหาดทรายซึ่งเกิดจากสีของหินภูเขาไฟที่อยู่บริเวณใกลเ้ คียง แลว้ นําท่านชมวิวที่
แหล่งโบราณคดี ARKROTIRI จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพือ่ ชม
หมู่บา้ นเอีย (OIA VILLAGE) ทีไ่ ด้ช่อื ว่าสวยทีส่ ุดของเกาะนี้ เป็ นศูนย์กลางการค้า
ทีเ่ ก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหราทีแ่ สดงถึงความมังคั
่ ง่ ของชาวเรือทีอ่ าศัยอยู่ทน่ี ่ี บ้านเรือน
ลดหลัน่ ไล่ระดับตามหน้าผาสู งชัน โบสถ์สขี าวสะอาดตา ภายในหมู่บา้ นเป็ นตรอก
ซอกซอยเล็กๆ ทีส่ ามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินค้างานฝี มอื มากมาย อิสระให้ท่าน
ได้ด่มื ดํา่ บรรยากาศความสวยงามความโรแมนติกของบ้านเมืองเอีย พลาดไม่ได้กบั
การชมพระอาทิต ย์ต กดิน ที่เ มือ งเอีย ซึ่ง เป็ น จุ ด ที่ช มพระอาทิต ย์ต กที่ส วยที่สุ ด อีก แห่ ง หนึ่ ง ของโลก
ชมพระอาทิตย์ตกดินทีส่ วยทีส่ ุดบนเกาะด้วย*(อาจมีการเปลีย่ นแปลงขึ้นอยู่กบั เวลาขึ้น-ลงของพระอาทิตย์)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
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วันที่หา้
เช้า
11.30 น.
12.15 น.
13.00 น.
บ่าย

คํา่
วันที่หก
เช้า

ซานโตรินี – เอเธนส์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนัน้ เดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดยสายการบิน OPERATE BY OLYMPIC AIR เทีย่ วบินที่ A3 7353
ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ (ATHENS)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองอะโครโพลิส (ACROPOLIS) เมืองโบราณอายุกว่า 2,500 ปี ตัง้ อยู่บนเขาสูง นําท่าน
เที่ยวชมวิหารต่างๆ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า ได้แก่ วิหารโพรไพเลีย
(THE PROPYLAEA) วิหารที่มก
ี ารก่อสร้างแตกต่างจากวิหารอื่น เป็ นการ
ก่อสร้างแบบไม่สมดุลของวิหารด้านซ้ายและขวาที่แตกต่างกัน วิหารไนกี้ (THE
TEMPLE OF NIKE) วิหารทีส
่ ร้างขึ้นเพือ่ เฉลิมฉลองชัยชนะทีม่ ตี ่อชาวเปอร์เซีย
ในอดีต วิหารพาร์เธนอน (THE PARTHENON) วิหารศักดิ์สทิ ธิ์ทส่ี ร้างขึ้นเพือ่ อุทศิ แด่เทพีอะธีนา สร้าง
จากหินอ่อนทัง้ หลัง รายลอ้ มด้วยเสาหินแบบดอริค ซึง่ ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก
ทีส่ ร้างขึ้นในโลกยุคคลาสสิกหรือยุคทองของกรีซ และวิหารอิเลคธีออน (THE ERECHTHEION) สร้างขึ้น
เพื่อบูชาเทพโพไซดอนและเทพีอะธีน่า แลว้ นําท่านแวะชมวิหารโอลิมเปี้ ยนซุส (TEMPLE OF THE
OLYPIAN ZEUS) สร้างขึ้นในช่วงระหว่าง 456-472 ปี ก่อนคริสตกาล เป็ นโบราณสถานทีไ่ ด้รบ
ั การยอมรับ
ว่าเป็ นสถานทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์ทม่ี ชี ่อื เสียงมากทีส่ ุดของประเทศกรีซ ปัจจุบนั วิหารมีเสาแบบโครินเธียนเหลืออยู่เพียง
15 ต้น จากของเดิมทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ 104 ต้น จากนัน้ นําชมสนามกีฬา
โอลิมปิ ค (OLYMPIC STADIUM) สนามกีฬาในอดีตทีช่ าวกรีก
โบราณเคยใช้ในการแข่งขันกีฬา เมือ่ 400 ปี ก่อนคริสตกาล และ
ได้รบั การบูรณะขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ คสากลเป็ น
ครัง้ แรกเมือ่ ปี 1896 (พ.ศ. 2439) แลว้ นําท่านสู่ย่านการค้าพลาก้า
(PLAKA)
ย่ า นเก่ า แก่ บ ริเ วณเชิง เขาอโครโปลิส ย่ า นพลาก้า
เป็ น แหล่ง รวมนัก ท่ อ งเที่ย วทัว่ ทุก มุม โลก ถนนหนทางตรอกซอกซอย
เต็ ม ไปด้ว ยร้า นค้า บาร์ ภัต ตาคาร ท่ า นสามารถเลื อ กซื้ อ ของฝาก
ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก ม า ก ม า ย ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ป ร ะ เ ภ ท ง า น หั ต ถ ก ร ร ม
งานประติ ม ากรรมที่เ กี่ ย วกับ เทพเจ้า ของกรี ก รวมถึง ของเก่ า สํา หรับ
นักสะสมในราคาย่อมเยา อิสระให้ท่านเดินและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม.....................(2 คืน) หรือระดับเดียวกัน
เอเธนส์ – เดลฟี – เอเธนส์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เดลฟี (DELPHI) ดินแดนแห่งขุนเขาและตํานาน เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง
ด้วยบรรยากาศของชายฝัง่ ทะเลสลับกับไร่มะกอกจนไม่อาจข่มตาหลับได้ ซึ่งตามตํานานของกรีกโบราณ
กล่าวไว้ว่าเซอุสผูส้ ร้างเมืองนี้ตอ้ งการหาจุดศูนย์กลางของโลก ได้ส่งนกอินทรีย ์ 2 ตัว ทําการสํารวจตาม
ความต้องการ นกได้บนิ วนอยู่บริเวณภูเขาปาร์นาซุส เดลฟี จึงถูกสร้างขึ้นและถือว่าเป็ นสะดือโลกด้วย
ปัจจุบนั เป็ นแหล่งเพาะปลูกมะกอก ซึง่ ว่ากันว่ามีมากกว่า 400,000 ต้น ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา เหมือนพรม
ผืนใหญ่ จนได้รบั การขนานนามอีกอย่างหนึ่งว่าเป็ น THE SEA OF OLIVES
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
14.35 น
15.55 น.
คํา่
วันที่แปด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชมเมืองเดลฟี เมืองโบราณที่ตงั้ อยู่ในจุดที่มคี วาม
สวยงามมาก โดยมีภเู ขาปาร์นาซุสเป็ นแนวฉากหลัง ชมวิหารแห่ง
เทพอพอลโล (APOLLO TEMPLE), โรงละครเธียเตอร์,
สนามกีฬา ฯลฯ จากนัน้ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เดลฟี (DELFI
MUSEUM) ซึ่ง เก็ บ รวบรวมรู ป ปัน
้ อันงดงามของเทพเจ้าต่างๆ
อาทิ เทพเจ้าซุล (ZEUS), เทพเจ้าไนกี (NIKE) เป็ นต้น จากนัน้ เดินทางกลับเอเธนส์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
เอเธนส์ – เวียนนา
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่ทําเนี ยบประธานาธิบดีท่เี ดิมเป็ นพระราชวังหลวง ถ่ายรู ป
หน้าทําเนียบกับทหารรักษาการณ์ท่แี ต่งกายในชุดสีสวยสดใสแปลก
ไปอีกแบบหนึ่ง แลว้ นําท่านสู่จตั ุรสั ชิ นตัก๊ ม่ า (SYNTAGMA
SQUARE)
จุดศู นย์กลางของเมืองอันมีรฐั สภาแห่งชาติตงั้ เด่น
เป็ นสง่าและเป็ นอนุสรณ์ทหารนิรนามในสถานทีเ่ ดียวกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / นําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่เวียนนา โดยเทีย่ วบิน OS 802
ถึงสนามบินกรุงเวียนนา (VIENNA) นครหลวงประเทศออสเตรีย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม ..............................หรือระดับเดียวกัน
เวียนนา – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมพระราชวังเชิ นบรุ น น์
(SCHOENBRUNN
PALACE) พระราชวังฤดู รอ้ นของราชวงศ์ฮบ
ั บวร์ก สร้างขึ้น
ในปี 1665 (พ.ศ. 2208) และปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 1700
(พ.ศ. 2243) ในสมัยของจักรพรรดินีมาเรียเทเรซ่า ด้านหลัง
ของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็ นที่ล่าสัตว์ ปัจจุบนั ได้ตกแต่ง
เป็ นสวนและนํา้ พุอย่างสวยงาม อันเป็ นที่มาของชื่อพระราชวัง
เชินบรุนน์ ซึง่ แปลว่านํ้ าพุสวย ในอดีตพระราชินีฝรัง่ เศสมารีองั ตัวเนตได้ใช้ชีวติ สมัยเด็กในพระราชวังแห่งนี้
อีกทัง้ โมสาร์ทได้เคยมาแสดงดนตรีท่นี ่ี จักรพรรดินโปเลียนได้เคยประทับอยู่ในช่วงปี 1850 (พ.ศ. 2393)
กับพระราชโอรส ชมภายในพระราชวังทีม่ หี อ้ งต่างๆ ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม อาทิเช่น ห้องจัดเลี้ยง ห้องทรง
งาน ห้องบอลรูม ห้องบรรทม ใช้จดั งานเต้นรํา หรือแสดงดนตรีปจั จุบนั ยังใช้เป็ นครัง้ คราว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมกรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองแห่งการดนตรีวอลท์ของโลกเวียนนา คือโลกแห่งการดนตรี
คลาสสิคที่มวลมนุ ษย์ยกย่องสรรเสริญ นําท่านชมสถานที่สาํ คัญ เช่ น ถนนวงแหวนที่ผ่านอาคารรัฐสภา,
สวนสาธารณะสแตทปาร์ก ที่ มีรู ป ปั้น โจฮัน สเตร้า ท์ ราชาเพลงวอลท์ ผ่ า นพระราชวัง ฤดู ห นาวของ
พระนางมาเรียเทเรซ่า
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23.20 น.

จากนัน้ นําท่านสู่ถนนคาร์ทเนอร์ (KARTNER STRASSE) ย่านช้อปปิ้ งหลักของเวียนนา ซึง่ ท่านสามารถใช้
เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด รวมทัง้ สินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬกิ า
ROLEX, PATEK PHILLIPE กระเป๋ า LOUIS VUITTON,
PRADA และอีกมากมาย หรือชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่ น
ในศิลปะแบบโกธิค ใจกลางเมืองหรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิม
เวีย นนาคอฟฟี่ พร้อ มเค้ก ที่มีช่ือ เสีย ง อิส ระให้ท่ า นได้ช อ้ ปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย / ได้เวลาสมควรนําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ OS 025

วันที่เก้า
15.20 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผูโ้ ดยสารขาเขา้ ชัน้ 2)
+++++++++++++++++++++++++ แกรนด์กรีซ 9 วัน..05/03/63

วันเดินทาง 4-12, 18-26 ก.ย. // 2-10, 16-24, 23-31 ต.ค.
อัตราค่าบริการ
รายการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ ราคาท่านละ

ก.ย.

ต.ค.

หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ยท่านละ 3,000 - 5,000 บาท /
๋ วเลื่อนไม่ได้ทกุ กรณี
ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป - กลับเป็ นหมูค่ ณะ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ - ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ารถ - รับส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 23 กก.
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อุบตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว
และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วย
จากการเดิ น ทางจากอุ บ ัติ เ หตุ ห รื อ สาเหตุ อ่ื น ถ้า เข้า รัก ษาตัว ในโรงพยาบาลจะคุ ้ม ครองได้ม ากกว่ า ทัว ร์ท ัว่ ไป
ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
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อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ, ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 23 กก.
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 7 วัน
**กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60-90 วัน)
การยกเลิ ก (ช่วงเทศกาลปี ใหม่, สงกรานต์บวกเพิ่มอีก 30 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฎเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ
ไม่ใช่จากความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนอย่างน้อย 15 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน
การประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ท่เี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,
การนัดหยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยอันเกิดจากการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ
ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน
ในกรณีทท่ี ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระมาแล ้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าเมือง หรือเหตุผลจากตัวท่านเอง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาตให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้
มาตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000 - 3,500 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
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- การที่วีซ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถานทูตได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครอง
ตามข้อตกลงของทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ไ ม่ ข ายแก่ ลู ก ค้า ที่เ คยเดิ น ทางแล้ว มี ค วามประพฤติ ไ ม่ น่ า รัก หรือ มี พ ฤติ ก รรมเป็ นที่ร งั เกี ย จ
ของคนส่วนใหญ่ เช่ น ไม่ รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสีย งรําคาญรบกวนผู อ้ ่ืน เอาแต่ใจตนเอง
หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษัทฯ ต้อ งขออนุ ญาตกราบเรีย นว่ า เรามิไ ด้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกัน ข้า มการไม่ ข ายก็คือ ผลประโยชน์
ของบริษทั ฯ หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่เี ราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข
คุม้ ค่ากับเงินและเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว คงเที่ยวไม่สนุ ก/ลูกค้าส่วนใหญ่ขอให้มีขอ้ นี้ )
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านที่มคี รรภ์เกิน 5 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรอง
แพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือ ไม่ขายแก่ ท่านที่มีเด็กทารกอายุ ตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้ง บริษทั ฯ ก่ อนจองทัว ร์
เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แล ้วโรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงราย เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแลว้ ทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
เท่านัน้ แต่ขอเรียนแนะนําว่าท่านควรเช็คกระเป๋ ามาสุวรรณภูมแิ ลว้ เช็คไปยุโรปอีกครัง้ จะดีกว่า เพราะจากสถิตลิ ูกค้าที่กระเป๋ า
หลงไม่ไปกับเจ้าของจะเป็ นลูกค้าทีเ่ ช็คมาจากต่างจังหวัดมากทีส่ ุด
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงาน
ภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่ากรีซ (จํานวน 1 ชุด)
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาแฟ็ กซ์หน้าวีซ่าแจ้ง
ให้ทางบริษทั ทราบเพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา
2 หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
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2. รู ป ถ่ า ยสี หน้า ตรง ห้า มสวมแว่ น สายตาและคอนแทคเลนส์, ห้า มยิ้ม เห็น ฟัน ,
ห้ามสวมต่ างหู และตกแต่ งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านัน้ ขนาด 3.5 X
4.5
เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้เห็นใบหู
และคิ้วทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทงั้ 2 ข้าง จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may
concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ: ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย
ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน
นับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
ระบุชน้ั เรียน วันที่เดินทางและวันที่ออกหนังสือ ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
4. หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารเท่านั้น
รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
**ต้องไปขอหนังสือยินยอมจากทีว่ า่ การเขตหรืออําเภอเท่านัน้ และระบุช่อื บุคคลทีเ่ ด็กจะเดินทางไปด้วยและ
ความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร
และเอกสารการหย่าร้างต้องมีข ้อความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
**กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์มอื ถือของทุกท่านให้ทราบ เพือ่ สะดวกในการกรอกเอกสารยืน่ วีซา่ และการติดต่อ
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้อง
จะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณี ท่ีผู เ้ ดิน ทางต้อ งใช้ห นัง สือ เดิน ทาง (พาสปอร์ต ) ระหว่ า งการยื่น วีซ่ า กรุ ณ าแจ้ง บริษ ทั ให้ท ราบก่ อ นล่ว งหน้า
ก่อนการยื่นวีซ่า และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั
ท่านจะต้องทําการยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

