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โรแมนติกของเกาะแสนสวย 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Exclusive  

„ ล่องเรือชัน้ Club Class สู่เกาะมิโคโนส และเกาะซานโตรินี 

„ พิเศษ!! ล่องเรือทอ้งถ่ินส่วนตวัเฉพาะคณะ ชมภเูขาไฟกลางทะเล ว่ายน า้กลางน า้พรุอ้น 

„ ล่องเรือส่วนตวัคลองโครินธ ์

„ อาหารด ีพิเศษ!! รบัประทานอาหารทะเลหลากหลายเมน ู

„ แวะชิมไวนท่ี์ “วินซานโต”   

„ รบัประทานอาหารค า่ พรอ้มชมพระอาทิตยต์กดนิ ณ หมู่บา้นเอีย  

„ ท่ีพกัด ีพิเศษ!! พกัคา้งคืนบนเกาะซานโตรินี่ “2 คืน” เกาะท่ีขึน้ชื่อว่าสวยและโรแมนตกิท่ีสดุอันดบั

ตน้ๆ   

   ของโลก  

„ พิเศษ!! รวมทิปไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถ 

กาํหนดการเดินทาง 

มีนาคม 19 – 27 มีนาคม 2563 99,900.- 

เมษายน 13 – 21 เมษายน 2563 102,900.- 

พฤษภาคม 03 – 11 พฤษภาคม 2563 102,900.- 

กรกฎาคม 04 – 12 กรกฎาคม 2563 109,900.- 

ตารางเทีย่วบิน 

วนับิน เมือง CODE เทีย่วบิน เวลา เวลาในการเดินทาง 

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

วนัทีส่อง อิสตนับูล – กรุงเอเธนส ์ IST-ATH TK1845 07.15-08.45+1 01.25 ชม. 

วนัทแีปด ซานโตริน่ี-กรุงเอเธนส ์ JTR-ATH OA353 08.35-09.20 00.45 ชม. 

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

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

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

20.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S 

เคาน์เตอรส์ายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์(TK) ประตูทางเขา้ท่ี 8 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ

บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัในการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเดินทาง 

 

23.00 น. “เหินฟ้าสู่อิสตนับลู" โดยสายการบินแห่งชาติ เท่ียวบินท่ี TK69  

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ-อิสตนับูล-กรุงเอเธนส-์คลองโครนิธ ์  

04.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮาวาลิมาน่ี   กรุงอิสตนับลู ประเทศตุรกี  
07.15 น. “เหนิฟ้าสู่กรุงเอเธนส"์ โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK1845  
08.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเอเธนส ์นําทุกท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง  
 จากน้ันนําท่านนําท่านเดินทางสู่  คลองโครินธ์  (77 กม.) เพื่อล่องเรือ  ชมความ

มหศัจรรยข์องคลองน้ีท่ีใชเ้วลาขุดถึง 11 ปี ระหวา่งปีค.ศ. 1882 -1893 (ยกเวน้

ช่วงเดือนมีนาคม เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เหมาะสมสาํหรบัการล่องเรือ) 
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเอเธนส ์จากนน้ันนําท่านเท่ียวชมกรุงเอเธนส ์

จากน้ันนําท่านชม (Panathinaiko Stadium) สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนาม

หินอ่อนรูปเกือกมา้ที่สรา้งโดยจกัรพรรดิเฮรอด อตัติคุส ใน ค .ศ.143 และ

บรูณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 มีลกัษณะเป็นรูปตวัยู และมีท่ีนัง่มากกว่า 70,000 

ท่ีนัง่ เพื่อใช ้เป็นท่ีจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก ครั้งท่ี 1 ท่ีกรีซเป็นเจา้ภาพ  ผ่าน

ชม ประตชูยัเฮเดรยีน  (hadrian's arch) หอสมุดแห่งชาติ  (National 

Laibrary) ศนูยร์วมของปราชญส์มยัโบราณ วิหารโอลิมเปียนเซอุส  (Temple of 

the Olympian Zeus) ซากโบราณสถานต่างๆ ท่ีมีอายุร่วม 1,500 – 2,500 ปี 

ถือว่าครั้งหน่ึงท่ีน่ีคือสถานสกัการะบชูา ท่ีมีความสาํคญัมากกว่าวิหารกรีกอื่นใด

ทั้งหมดในสมยัน้ัน อริสโตเติลไดก้ล่าว ยกย่องความยิ่งใหญ่เท่าเทียมกบัพีระมิด

แห่งอิยิปต ์ปัจจุบนัมีเสาแบบโครินเธียนเหลืออยู่เพียง 15 ตน้ จากเดิมทั้งหมด

ท่ีมีอยู่ 104 ตน้ ชมจตัรุสัซินตกัมา (Syntagma Square) ท่ีตั้งของรฐัสภา

แห่งชาติ และอนุสรณท์หารนิรนาม แวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทาํเนียบ

ประธานาธิบดี ซ่ึงเดิมเป็นพระราชวงัหลวง เพื่อใหท่้านไดช้มภาพทหารกรีซแต่ง

กายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม 

จากน้ันนําท่านชม  อะโครโปลิส  (Acropolis) ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาท่ีสงูเด่นใน

กรุงเอเธนส ์สถานท่ีสาํคญัในประวติัศาสตรข์องประเทศกรีซ ก่อนท่ีจะถึงทางเขา้ 

Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สรา้งขึ้ นเพื่อบชูาเทพีอธีนาในปาง Nike 

(Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ ) นครกรีกโบราณนิยมสรา้งอะ โครโปลิสบน

พื้ นท่ีสงู โดยเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัและท่ีอยู่ของขา้ราชบริพาร ตลอดจนวิหาร

บชูาเทพเจา้ นครโบราณแห่งน้ีตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สงู 61 เมตร 

โดยถูกสรา้งมาก่อนการสรา้งเมืองเป็นท่ีตั้งของ  วิหารพาเธนอน  (The 

Parthenon) เป็น วิหารท่ีสรา้งขึ้ นเพื่อบู ชาเทพเจา้เอธีนา สรา้งเมื่อปี 447 - 

432 ก่อนคริสตก์าล วิหารแห่งน้ีสรา้งดว้ยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของ

วิหารแห่งน้ีอยู่ท่ีเสาแบบดอริก ดา้นหน้า 8 ตน้ และดา้นขา้ง 18 ตน้ รองรบัมุม

จัว่ต่าง ๆไดอ้ย่างกลมกลืน สถาปัตยกรรมท่ีงดงามและสมบรูณ์  ท่ีสุดในยุค 

2,500 กว่าปีก่อน นอกจากน้ัน วิหารยงัถูกดดัแปลงเป็นโบสถค์ริสตศ์าสนา

นิกาย กรกีออรโ์ธดอกซ ์(Greek Orthodox Church) ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 6 และ

ยงัถูกดดัแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีกตกเป็นเมืองขึ้ นของอิสลาม ชื่นชมงาน

ประติมากรรมท่ีหน้าจัว่วิหารเป็นเร่ืองราวของเทพีเอธีนา และเท พเจา้โพไซดอน

สรา้งกรุงเอเธนส์   ชม วิหารอีเรคธีอุม  (Erechtheion) เพื่อเป็น อนุสาวรียแ์ห่ง

อีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลกัหญิง

สาว 6 คน ถูกลงโทษ ใหก้ลายเป็นเสาหินคํ้ายนัวิหาร นอกจากน้ียงัคงมี

ส่ิงก่อสรา้งท่ีเป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน , แท่นบชูาเทพเจา้ซุสท่ี

เพอกามุม, อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกบัตลาด , สนามกีฬากลางแจง้ ท่ี

จะทาํใหท่้านไดก้บัความยิ่งใหญ่ของชาวกรีกโบราณ  วิหารโพรไพ

เลีย (Propylaea) วิหารแห่งน้ีสรา้งขึ้ นเพื่อบชูาเทพโพไซดอน และเทพีอะธีน่า 
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โดยสรา้งขึ้ นในตาํแหน่งท่ีเทพทั้งคู่มีการต่อสูแ้ย่งชิงสิทธ์ิในการดูแลเมืองน้ี ดา้น

ทิศใตม้ีชุดของเสาคํ้าทั้งหกตน้ท่ีออกแบบเป็นรูปป้ันหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณ

ใชศี้รษะยืนคํ้ายนัอาคาร ปัจจุบนัเสาทั้งหกตน้ถูกแทนท่ีดว้ยรูปจาํลองเน่ืองจาก

ของจริงถูกนําไปเก็บรกัษาไวใ้นพิพิธภณัฑเ์พื่อป้องกนัการเสี ยหายจากอากาศ

และสภาพแวดลอ้ม ภายนอก พพิธิภณัฑโ์บราณคดีแห่งชาติ  (National  

Archeological Museum)  พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีมีประติมากรรมกรีกโบราณ

เคร่ืองประดบั  เคร่ืองป้ันดินเผา  และคอมพิวเตอรปี์ 2000 ท่ีพบในซากเรือ

อบัปางนอกเกาะ Antikithera ใหท่้านไดเ้รียนรูม้ากเกี่ยวกบัประวติัศาสตรก์รีก

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ยา่นเมืองเก่าปลาก้ า(Plaka) อิสระใหท่้านไดช้อ้ป ป้ิง 

ย่านเมืองเก่าที่มีสีสนัของเมืองเอเธนส ์มีรา้นคา้มากมายทั้งสินคา้แบรนดเ์นม 

รา้นคา้ริมทางเดิน   ซ่ึงเคยเป็นย่านท่ีพบปะของเหล่าบุบผาชน และนักคิดของ

กรีซในอดีต ปัจจุบนัไดเ้ป็นท่ีตั้งของเหล่าพิพิธภณัฑท์างประวติัศาสตร ์และอารต์

แกลลอร่ีมากมาย ถนนซอกซอยของย่านน้ีมีขนาดเล็ก ปดูว้ยหินกอ้นคลา้ยใน

อดีต บรรยากาศโดยรอบของย่านปลากา้จะทาํใหท่้านยอ้นระลึกไปถึงเอเธนสใ์น

อดีต ที่มีบา้นเรือนหลงัเล็กๆปลูกติดกั น มีระเบียงเหล็กดดัสวยงามสไตลนี์โอ

คลาสิค พรอ้มดอกไมค้ละสี 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (อาหารทอ้งถ่ิน) 
 HOTEL NOVOTEL ATHENS หรอืเทยีบเทา่ ATHENS 

วนัทีส่าม เดลฟ่ี-คาลมับากา  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต์ 
08.00 น. จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  เมืองเดลฟี  (Delphi) ซ่ึงมีภมูิประเทศท่ีสวยงามมาก 

ในอดีตเคยไดร้บัการขนานนามว่าเป็นศนูยก์ลางโลกหรือ สะดือโลก Navel of 

the Earth ปัจจุบนัไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก้  

ระหว่างทางนําท่านแวะชม เมืองอะราโฮวา (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือ

ของกรีซ ตั้งอยู่สงูจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 940 เมตร บา้นเรือนส่วนใหญ่

สรา้งอยู่บนเนินเขาพารนั์สซอส (Mount Parnassos) เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงเร่ือง

ส่ิงทอ พรม และยงัเป็นเมืองท่ีเป็นศนูยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีชื่อเสียง  เดินเล่นชม

เมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซ้ือสินคา้พื้ นเมืองของฝากตามอธัยาศยั 

 

เทเทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร   (อาหารทอ้งถ่ิน) 

    บ่าย นําท่านชม วิหารอพอลโล  (Temple of Apollo) ซ่ึงถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสง

สว่าง การละครและดนตรี ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส  วิหารน้ีเป็นหน่ึงใน

ตวัแทนความศรทัธาของชาวกรีกท่ีมีต่อ เทพเจา้ในอดีต วิหารแห่งน้ีคือท่ี

สกัการะบชูาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผูใ้หค้าํพยากรณโ์ชคชะตาชีวิต อนัมี

ผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผูทุ้กนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซ่ึง เปรียบเสมือน

ศนูยร์วมของชาวกรีกโบราณ  ชม  พพิิธภณัฑเ์ดลฟี  (Delphi Museum) ท่ี

รวบรวมส่ิงของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รูปป้ัน นักแข่งมา้ Charioteer ซ่ึงเป็น

รูปป้ันของนักขบัรถมา้ศึกท่ีขึ้ นชื่อลือชาในการแข่งขนักีฬาโอ ลิมปิคแบบโบราณ  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองคาลมับากา  (Kalambaka)เมืองท่ีตั้งอยู่บนท่ี
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ราบเธสซาลี (The Plain of Thessaly) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงไปทัว่โลกในฐานะ

ท่ีเป็นท่ีตั้งของ เมเธโอรา (Meteora) ซ่ึงเป็นอารามท่ีตั้งอยู่บน ยอดเขาเมเธโอ

รา (Meteora) และเป็นเมืองหลวงของมณฑล คาลมับากา  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  (อาหารทอ้งถ่ิน) 
 AMALIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ KALAMPAKA 

วนัทีส่ี่ เมเธโอรา – กรุงเอเธนส์  

gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต์ 
08.30 น. นําท่านชม  อารามแห่งเม เธโอรา (Meteora Monastery) บนยอดเขาเหล่าน้ี

เป็นท่ีตั้งของอารามหลายแห่งท่ีมีความพิเศษมากท่ีสุดในโลก โดยยอดเขา

เหล่าน้ีมีรูปร่างแปลกตาอนัเกิดจากการกดัเซาะของแม่น้ําปินิออส (Pineios) มา

เป็นเวลานับลา้นปี  นําท่าน ชม  อารามเมกาโล เม เธโ อรอน  (Megalo 

Meteoron) ซ่ึงเป็นอารามท่ีใหญ่ท่ีสุดในอารามทั้งหมด ใชเ้วลาสรา้งถึงกว่า 3 

ศตวรรษจึงแลว้เสร็จ โดยก่อตั้งขึ้ นราวปี ค.ศ. 1356 แต่เดิมท่ีเม ทิออราเคยเป็น

อารามท่ีตั้งอยู่บนยอดเขาถึง 24 แห่ง แต่ปัจจุบนัจะเหลือเพียง 6 แห่งเท่าน้ันท่ี

ยงัมีคนอาศยัและเปิดใหนั้กท่องเท่ียวเขา้ชม  

  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  (อาหารทอ้งถ่ิน) 
บ่าย นําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเอเธนส ์ ระหว่างทางผ่าน  เมืองเธอร์  โมพลิี  

(Thermopylae) เมืองท่ีเป็นท่ีรูจ้กัในฐานะสมรภมูิสงครามท่ีเกิดขึ้ นเมื่อ 480 ปี

ก่อนคริสตกาล โดยกองกาํลงัผสมกรีกประมาณ 7,000 นายไดย้ึดเป็นท่ีตา้น

กองกาํลงัขนาดมหาศาลของกองทพัเปอรเ์ซียเป็นเวลาสามวนัก่อนท่ีจะถูกทรยศ

โดยชาวบา้นชื่ออีฟิอลัติสผูเ้ปิดช่องทางขา้มเขาใหท้หารเปอรเ์ซียเขา้มา โดยมี

ทหารกรีกชื่อ  “ลิโอนิดาส ” กษัตริยข์องสปารต์า้ไดส้ัง่ใหก้องกาํลงัถายทพัใน

ขณะน้ีกองทหารสปารต์า้อยู่ต่ อตา้นจนคนสุดทา้ย  จากน้ันเดินทางต่อสู่กรุง

เอเธนส ์

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหาร  (อาหารทอ้งถ่ิน) 
 HOTEL NOVOTEL ATHENS หรอืเทยีบเทา่ ATHENS 

วนัทีห่า้ กรุงเอเธนส ์– เกาะมิโคโนส  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบกล่อง  
05.45 น. จากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือพีเรอสั    
07.00 น. นําทุกท่านลงเรือด่วน  Club Class (2.45 ช.ม.) สู่ เกาะมิโคโนส  
09.45 น. เดินทางถึงท่าเรือเกาะมิโคโนส   

 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพ ัก LETO HOTEL MYKONOS หรอืเทยีบเทา่  อิสระใหท้า่น

พกัผ่อนตามอธัยาศยัจนกระทัง่สมควรแก่เวลารบัประทานอาหาร 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  (อาหารทอ้งถ่ิน) 
 นําท่านชมความงามของเกาะมิโคโนส เท่ียวชมหมู่บา้นอโนมิรา่ (Ano Mera 

Village) ชมความงดงามหมู่บา้นสีขาวบนเนินเขาสีทอง ตดักบัสีของตน้ไม ้ เป็น

สถานท่ีเงียบสงบท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวทอ้งถ่ินมายาวนานและยงัใหญ่เป็น

 



 
5 

อนัดบัสองของเกาะมิโคโนส  จากน้ันนําท่านชม Panagia Tourliani มี

สถาปัตยกรรมของอารามท่ีน่าประทบัใจ ภายนอกเป็นโดมสี ขาวส่วนลานดา้น

นอกโบสถม์ีน้ํา พุหินอ่อนท่ีสวยงาม  จากน้ัน สมควรแก่เวลานําท่านเ ดินทางไป

รบัประทานอาหารกลางวนั ระหว่างทางใหท่้านไดช้มวิวกงัหนัลมสญัลกัษณข์อง

เกาะ เวนิสน้อย และริมอ่าวท่าเรือเก่า ก่อนใหท่้านไดม้ีเวลาเดิน เก่า นําท่าน

ผ่านชมหาดคาลาฟาตี หาดพาราไดซ ์หาดอโนเมร่า และอะกิออส สเตฟานอส 

ท่ีมีความใสสะอาดของน้ําทะเลเหมาะกบัการเล่นน้ําสาํหรบัครอบครวั  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (อาหารทอ้งถ่ิน) 
 LETO HOTEL MYKONOS หรอืเทยีบเทา่ MYKONOS 

วนัทีห่ก เกาะมิโคโนส – เกาะซานโตรินี  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

10.00 น. ลงเรือด่วน  Club Class  (1:50 ช.ม.) สู่ เกาะซานโตรนีิ  

11.50 น. เดินทางถึงเกาะซานโตรินี   

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร   (อาหารทอ้งถ่ิน) 

 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั SANTORINI PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ อิสระให้

ทา่นพกัผ่อนตามอธัยาศยัจนกระทัง่สมควรแก่เวลานาํทา่นชม  

 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมซานโตรินี เกาะท่ีใคร ๆ ต่างใฝ่ฟันไปเยือน ชมหาดทรายแดง หาด
ทรายขาวและหาดทรายด าท่ีเลื่องชื่อ แวะชิมไวน์ “วินซานโต” ท่ีกวาดรางวลัชนะเลิศ
ระดบันานาชาติมาแล้วหลายสถาบนั  จากน้ันเดินทางสู่ เมืองเอีย หน่ึงในหมู่บา้น

สวยท่ีสุดของกรีซ 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  พรอ้มชมอาทิตยอ์สัด งประสบการณก์าร

เดินทางท่ีจะอยู่ในความทรงจาํของท่านตราบนานเท่านาน   

(อาหารทอ้งถ่ิน) 

 SANTORINI PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  SANTORINI 

วนัทีเ่จด็ เกาะซานโตรนีิ-เกาะเนียคาเมนี  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต ์

 นําท่านลง เรอืเพื่อล่องเรือไปชม เกาะเนียคาเมนี  ภเูขาไฟกลางทะเลท่ียงัครุ

กรุ่นอยู่ ท่านสามารถเดินขึ้ นไปชมปล่องภเูขาไฟท่ียงัมีควนัไฟพ่นออกมา 

(กรุณาใส่รองเทา้หุม้สน้และเหมาะกบัการเดินเขา ) จากน้ันท่านมีโอกาสลง

แหวกว่ายในน้ําพุรอ้นกลางทะเลท่ีบริเวณ เกาะพาไลอะคาเมนี ประสบการณท่ี์

ไม่มีท่ีเทียบ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ํา) ในเรือมีหอ้งอาบน้ําขนาดเล็ก  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (อาหารทอ้งถ่ิน) 

บ่าย อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมเมืองฟิรา เมืองหลวงของเกาะซานโตรินี หรือเลือกซ้ือ

ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่มื้ อพิเศษ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดง  

 EL GRECO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ SANTORINI 

วนัทีแ่ปด เกาะซานโตรนีิ-กรุงเอเธนส–์กทม.  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต ์
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 จากน้ันนําท่านเดินทางไปสนามบิน  

08.35 น. “เหินฟ้าสู่กรุงเอเธนส์” โดยสายการบินโอลิมปิค เท่ียวบินท่ี OA 353  

09.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเอเธนส ์  

 จากนั้นนาํทา่นเดินทางสู่แหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพื่อนําท่านชมวิหาร

แห่งเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) หรือเทพเนปจนู เทพแห่งมหาสมุทร

หรือทอ้งทะเล หน่ึงในวิหารท่ีเล่ืองชื่อท่ีสุดของกรีซ วิหารแห่งน้ีตั้งอยู่ตรงปลาย

หน้าผา สรา้งขึ้ นเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตชาวกรีกท่ีจะตอ้งเดินเรือสู่

ทะเลใหญ่และจะตอ้งมาบวงสรวงขอพรใหเ้ดินทางปลอดภยั 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (อาหารทอ้งถ่ิน) 
บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet Athens ศนูยร์วม

สินคา้แบรนดด์งักว่ารอ้ยแบรนดท่ี์ราคาถูกกว่าถึง 70 % อาทิ HUGO BOSS, 

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

อื่นๆ อีกมากมาย 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (บารบ์ีคิว) 

20.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานกรุงเอเธนส ์ประเทศกรซี  
22.25 น. “เหินฟ้าสู่อิสตนับลู" โดยสายการบินแห่งชาติ เท่ียวบินท่ี TK1844  
23.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮาวาลิมาน่ี   กรุงอิสตนับลู ประเทศตุรก ี  

วนัทีเ่กา้ กรุงเทพฯ  

01.25 น. “เหนิฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินเตอรก์ิชแอรไ์ลน์เท่ียวบินท่ี TK068  

15.00 น. 

 

ถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 
หมายเหต ุ: โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ และสภาพแวดลอ้ม 

โดยจะคาํนึงถึงประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
 

ค่าทวัรต์อ่ทา่น : อตัราค่าบรกิารน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่20 ทา่น ขึ้ นไป  (มีนาคม 2563) 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 เด็กอายุตํา่กว่า 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

       99,900.- 
 9,900.- 

97,900.- 
95,900.- 

19,000.- 

ค่าทวัรต์อ่ทา่น : อตัราค่าบรกิารน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่20 ทา่น ขึ้ นไป  (เมษายน - พฤษภาคม 2563) 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 เด็กอายุตํา่กว่า 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

       102,900.- 
 14,900.- 

100,900.- 
98,900.- 

19,000.- 

ค่าทวัรต์อ่ทา่น : อตัราค่าบรกิารน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่20 ทา่น ขึ้ นไป  (กรกฎาคม 2563) 
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 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ ท่านละ 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 เด็กอายุตํา่กว่า 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

       109,900.- 
 18,900.- 

107,900.- 
105,900.- 

19,000.-        
 

ราคาอาจมีการปรบัขึ้ น-ลง ตามราคานํ้ามนัทีป่รบัขึ้ นลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบิน 
ประกาศปรบั และทีมี่เอกสารยนืยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 ) 

 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้  40,000 

บาท/ทา่น (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ี

เหลือตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตนับลู-เอเธนส-์อิสตนับลู-กรุงเทพฯ  

 โดยสายการบินเตอรก์ิช แอรไ์ลน์ (TK) 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ ซานโตริน่ี – เอเธนส ์โดยสายการบิน โอลิมปิคแอรเ์วย ์(OA) 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 6 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ  

 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ ประเทศกรซี สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรค์นไทยคอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 40 ยูโร 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาล

ในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท้ีมี่อายุตั้งแต7่5ปีขึ้ นไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตลอดการเดินทาง ท่านละ 27 ยูโร (หรือขึ้ นอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ี สัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะ

ตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
***กรณีท่ีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี*** 
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เอกสารในการใชย่ื้นวีซ่า : 
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์ ) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กวา่ 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณานําไปต่ออายุก่อน

นําส่ง และแผ่นติดวซี่าคงเหลืออย่างนอ้ย 2-3 หนา้ (สาํหรบัท่านท่ีมีพาสปอรต์เล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาดว้ย เพื่อนําไป

อา้งอิงกบัทางสถานทตู) 

2.รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั  หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมีเงา หา้ม

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

หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทตูไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง ) 

3.สาํเนาทะเบียนบา้นและสาํเนาบตัรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

4.สาํเนาใบสูติบตัรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุตํา่กวา่ 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

5.สาํเนาทะเบียนสมรส  

6.สาํเนาใบหย่าหรือสาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ )  

7.สาํเนาใบเปล่ียนช่ือและเปล่ียนนามสกุล  (ถา้มี)  

8.หลกัฐานการเงิน โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเท่านั้น พรอ้มถ่ายสาํเนาจากสมุดเงินฝาก

ส่วนตวัยอ้นหลงั 3 เดือน พรอ้มหนา้บญัชีหนา้แรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสาํเนาหนา้แรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลข

บญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  

9.หลกัฐานการทาํงาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน ) 

กรณีเป็นพนักงาน  

 จดหมายรบัรองการทาํงานจากบริษัท ระบุตาํแหน่ง , เงินเดือน , วนัเริ่มทาํงาน และช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้าหยุด พรอ้ม

ประทบัตราของบริษัท 

กรณีเป็นขา้ราชการ/รฐัวสิาหกิจ  

 จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและสาํเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 

เกษียณอายุราชการ สาํเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอาย ุ1 ชุด 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

 สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้งเซ็นช่ือ

รบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไม่เกิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

 จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ และสาํเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองสาํเนา พรอ้ม

ประทบัตราสถาบนั  

เด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี  

 จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา  หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา หรือหากเด็ก

เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุตร ท่านท่ีบุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปทาํท่ี

สาํนักงานเขตท่ีทาํเบียนบา้นอยู่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) และตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ท่ีรบั

ย่ืนวีซ่า 

กรณีเป็นแม่บา้น  

 สาํเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ) ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็ได ้ในกรณีท่ี

ไม่ไดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ (พรอ้มกบัเขียนช่ือ-นามสกุล วนัเดือน

ปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั) 

หมายเหต ุ: 
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 บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีมี่ผูเ้ดินทาง ต ํา่กว่า 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้  

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่ าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

เหตุการณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเ ส่ือมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่าง ไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจ่าย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน ) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครือ่งบินเอง 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครือ่งบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป- กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ  

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด  ซ่ึงทางบริษัทฯ  ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้  

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้  ผูเ้ดินทางตอ้งรอ  Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยืนยนัว่าทวัรน้ั์นๆ  ยืนยนัการเดินทาง  

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก  บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขทีบ่รษิัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรม เป็นแบบหอ้งพกัคู่  ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ  3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม  ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั  ซ่ึง

อาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภ มิตํา่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

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

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัขึ้ นเครือ่งบิน 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด  ตะไบเล็บ  

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัขึ้ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว  อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม  ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหลา้ เป็นตน้  จะถูกทาํการตรวจอย่าง



 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ละเอียดอีกครั้ง  โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน  10 ชิ้ น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน  จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ  วนัเดินทาง  เท่ียวบิน จึงสามารถนําขึ้ นเคร่ืองได้  

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกิดการสญูหาย สายการ

บินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง 

ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสญูหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ในระหว่างการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น

หมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ท่ีบริษัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


