[WQR1909A-GREECE 9 DAYS]

ซานโตรินี่ - มหาวิหารเดลฟี่ - คลองคอรินท์
กรุงเอเธนส์ - อะโครโปลิส - ล่องเรื อซานโตรินี่
กาหนดการเดินทาง

04-12 ธ.ค. 61 // 21-29 ม.ค. // 13-21 ก.พ. // 22-30 มี.ค. 62
( กรุณาสารองที่นั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่ 1
18.00 น.
21.00 น.

วันที่ 2
00.50 น.
01.50 น.
06.00 น.

กรุงเทพฯ – โดฮา
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ สายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ แถว P ประตู 8 เจ้ าหน้ าที่บริษทั คอยดูแล
อานวยความสะดวก
นาท่ านออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 837

โดฮา – เอเธนส์ – แหลมซู เนี่ยน – วิหารโพไซดอน
เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลีย่ นเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ เอเธนส์ โดยเที่ยวบินที่ QR 211
เดินทางถึงกรุ งเอเธนส์ ประเทศกรี ซ นาท่ านผ่ านพิธีตรวจคนเข้ า
เมื อง นาท่ านชมเมื องหลวงและเมื องที่ใหญ่ ที่สุดของประเทศกรี ซ
กรุ งเอเธนส์ใช้ชื่อตามเทพเจ้า อาธี นาในปุราณวิทยาของกรี กโบราณ
มี ป ระวัติ มายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปี ก่ อ น คริ ส ตกาล ปั จจุ บัน เป็ น
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เที่ยง
บ่ าย

ค่า

หนึ่ งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก เนื่ องจากภายในเมืองนั้นถือว่าเป็ นศูนย์รวมของเหล่ามรดกทางวัฒนธรรมยุคคลาสสิ ก
อนุสาวรี ยโ์ บราณ และงานศิลปะที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด และยังคงหลงเหลืออยู่เป็ นจานวนมาก ซึ่ งบางแห่ งก็ได้รับการทานุ
บารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดี นาท่านนัง่ รถชมเมือง ผ่านชม รัฐสภา ซึ่ งจะมีทหารใส่ ชุดแบบพื้นเมืองเฝ้าอยูแ่ ละจะมีการเปลี่ยน
เวรยามทุกๆ ชัว่ โมง, พระราชวังหลวงที่ปัจจุบนั เป็ นที่พานักของประธานาธิ บดี , โรงละครแห่ งชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธี ย
เนี ยน สนามหิ นอ่อนรู ปเกื อกม้าที่ สร้างโดยจักรพรรดิเฮรอด อัตติ คุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 เพื่อใช้
เป็ นที่จดั การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กสมัยใหม่
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นทาท่านออกเดินทางสู่ แหลมซู เนี่ ยน ตั้งอยู่ในเขตอ่าวซาโรนิ ค ตลอดริ มฝั่งข้างทางท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศริ ม
ชายหาดกายฟาด้า ซึ่ ง เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวทางทะเลทางตอนใต้ของแหลมซู เนี่ ยน ที่ นี่เป็ นที่ ต้ งั ของวิหารของเทพโพไซ
ดอน เป็ นเทพเจ้าแห่ งท้องทะเล ซึ่ งชาวกรี กเชื่ อว่าเป็ นเทพเจ้า ที่คอยปกป้ องพิทกั ษ์มหาสมุทรทั้งหมดบนโลกใบนี้ สัมผัส
สถาปั ตยกรรมที่ ยิ่ง ใหญ่ของกรี กโบราณถ่ายภาพบรรยากาศ และความประทับใจบนยอดเขาของแหลมซู เนี่ ยน ได้เวลา
เดินทางกลับสู่ กรุ งเอเธนส์
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร
พักที:่

วันที่ 3
เช้ า
08.00 น.
12.15 น.

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

Novotel Athens Hotel / หรื อระดับเทียบเท่ า

เอเธนส์ – เรื อเฟอร์ รี่ สู่ เกาะซานโตรินี่ พักสองคืน – หมู่บ้านเอีย – ชมเมืองเก่า
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ โดยเรื อเฟอร์ รี่ ชมความงดงามของท้ องทะเล
เดินทางถึง เกาะซานโตรินี่ (SANTORINI ISLAND) เกาะในฝันของหลายคนที่ผคู ้ นทัว่ โลก ต่าง ใฝ่ ฝันจะได้มาเยือนสัก
ครั้งหนึ่ ง มีความงดงามดุจราชิ นีแห่ งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็ น “ราชิ นีแห่ งเมดิ เตอร์ เรเนี ยน” ถือเป็ น
หัวใจของเกาะทั้งหลายในกรี ซ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมหมู่ บา้ น Pyrgod ซึ่ งตั้งอยู่ห่างจากฟิ ร่ าไปทางตะวันออกเฉี ยงใต้ประมาณ 8 กิ โลเมตร เป็ นหมู่บ้านชาวประมงที่ มี
ชื่ อเสี ยง มี ประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมู่บา้ นตั้งอยู่บนเชิ ง
หน้า ผา พร้ อ มวิ ว ทิ วทัศ น์ เบื้ อ งล่ า งอัน / ชม หาดเพอร์ ริ ส ซา
(Perrissa Beach) หรื อ หาดทรายด า (Black Beach) ที่ ช ายหาด
เป็ น ทรายสี ด าสนิ ท จากเถ้า ลาวาของภู เขาไฟที่ เคยระเบิ ด มา
หลายครั้งในอดีต นอกจากนี้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ
ของหาดทรายสี ดาตัดน้ าทะเลสี ฟ้าที่ เรี ยกว่า (Kamari Beach) ที่
พบได้ที่ นี่ แ ห่ ง เดี ย ว และร้ า นค้า สองข้า งทางตามตรอกใน
หมู่บา้ นดูน่ารักสบายตา เดิ นทางสู่ ทางเหนื อของเกาะเพื่อชม หมู่บา้ นเอีย (Oia Village) ที่ ได้ชื่อว่าสวยที่ สุดของเกาะนี้
เป็ นศูนย์กลางการค้าที่ เก่าแก่ ภายในหมู่บา้ นเป็ นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่ สามารถเดิ นชมวิวหรื อเลือกซื้ อสิ นค้างานฝี มือ
มากมาย ชมพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ าที่สวยงามที่สุดบนเกาะ ด้วยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อันเป็ นไฮไลท์ของ
เกาะที่พลาดไม่ได้
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร
พักที:่

El Greco Hotel / หรื อระดับเทียบเท่ า
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วันที่ 4
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

เกาะซานโตรินี่ – นั่งกระเช้ าชมเมืองฟิ ร่ า – ล่องเรื อชมภูเขาไฟ
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางขึ้ นสู่ หน้าผาโดย CABLE CAR สู่ เมื องฟิ รา (FIRA TOWN) เมื องหลวงของเกาะซานโตริ นี่ ศู นย์กลาง
ความทันสมัยของเกาะ ซึ่ งสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19
แทนศู น ย์ก ลางเก่ าที่ โดนแผ่น ดิ น ไหว ท าลาย มี ค วาม
สวยงามของบ้านที่ เป็ นสี ขาวและฟ้ าน้ าทะเล นาท่านชม
เมื อ งฟิ รา กับ สถาปั ต ยกรรมการก่ อ สร้ าง ลานระเบี ย ง
และสี สันของอาคารบ้านเรื อน ถนนเล็กๆที่ เต็มไปด้วย
ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆตั้งตระหง่านเรี ยงรายไปตามผา
สู ง ชมความสวยงามของบ้านที่เป็ นสี ขาว และฟ้าน้ าทะเล
ชมย่านการค้าของเมืองฟิ ราให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างแท้จริ งกับบรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่ งนี้ เลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึกมากมาย
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านสั มผัสประสบการณ์ การล่ องเรื อพื้นเมื องล่ องทะเลไปสู่ “NEW KAMENI VOLCANO”เกาะที่ เกิ ดจาก
การระเบิ ด ของภู เขาไฟโดยที่ ท่านได้มีโอกาสสัมผัส ปาก
ปล่องภูเขาไฟอย่างใกล้ชิดจนสามารถรู ้สึกถึงความร้อนตาม
ก้อนหิ นต่ างๆ ที่ ย งั มี ค วันระอุ อยู่จากนั้น ล่ อ งเรื อ สู่ “HOT
SPRINGS” (หากต้ อ งการลงไปสั ม ผัส กั บ อุ ณ หภู มิ ค วร
เตรี ยมผ้าเช็ ดตัวและชุ ด ว่ายน้ าไปด้วย) ให้เวลาท่ านคลาย
ความเหน็ดเหนื่อยแบบสปาธรรมชาติที่เดียวในโลก ที่ทาให้
ท่านสดชื่ นและกระปรี้ กระเปร่ า กับอุณหภูมิของน้ าอุ่น ถึง
ท่ า เรื อ สนุ ก สนานกับ การนั่งลา DONKEY ขึ้ น ชมวิ วบน
หน้าผา (รวมค่ านั่งลาเรี ยบร้ อยแล้ว) พาหนะที่ โด่ งดังและ
เก่าแก่ในการใช้เดินทางในเมืองซานโตริ นี่ ที่มีบนั ไดกว่า 500 ขั้น และเป็ นทางเดินที่สะดวกปลอดภัยในเวลาเพียง 20 นาที
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร
พักที:

วันที่ 5
เช้ า
11.30
12.20
เที่ยง
บ่ าย

El Greco Hotel / หรื อระดับเทียบเท่ า

ซานโตรินี่ – บินไฟล์ภายในสู่ กรุงเอเธนส์ – ช้ อปปิ้ ง
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมือง เอเธนส์ โดยสายการบินภายในประเทศ เทีย่ วบินที่ ….
เดินทางถึงกรุ งเอเธนส์ เอเธนส์
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ ตวั เมื องกรุ งเอเธนส์ (Athens)อิ ส ระช้อปปิ้ ง ย่านพลาก้า สแควร์ (PLAKA SQUARE )ย่านเก่ าแก่
บริ เวณเชิ งเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน เที่ ยวซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเที่ ยวทัว่ ทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอก
ซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคัก พลุกพล่านไปด้วยผูค้ นทั้งกลางวันและยามค่าคืน อิสระทุกท่านช้อปปิ้ งของ
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ค่า

ฝาก ของที่ ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่ เกี่ ยวกับเทพเจ้าของกรี ก หรื อจะ
เป็ นสิ นค้าพวกจิวเวลรี่ และรวมถึง ของเก่าสาหรับนักสะสมก็หาได้ที่นี่ในราคาย่อมเยา
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร
พักที:่

วันที่ 6
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

เอเธนส์ – เดลฟี่ – เข้ าชมวิหารอพอลโล
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งเดลฟี (DELPHI) ซึ่ งมี ภู มิ
ประเทศที่สวยงามมาก ในอดีตเคยได้ รับการขนานนาม
ว่ า เป็ นศู น ย์ ก ลางโลกหรื อ สะดื อ โลก Navel of the
Earth ปัจจุบนั ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก้
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าชมวิหารอพอลโล (TEMPLE OF APOLLO) ซึ่ งถือว่าเป็ นวิหารเทพแห่ งแสงสว่าง การละครและดนตรี ตั้งอยู่
บนเนิ นเขาพานาสซุ ส วิหารนี้ เป็ นหนึ่ งในตัวแทนความศรั ท ธาของชาวกรี กที่ มีต่ อ เทพเจ้าในอดี ต วิห ารแห่ งนี้ คื อ ที่
สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่ งแสงสว่างผูใ้ ห้คาพยากรณ์โชคชะตาชี วิต อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรี กทุกผูท้ ุกนาม
ชมโรงละครแห่ งเดลฟี ซึ่ งเปรี ยบเสมื อนศูนย์รวมของชาวกรี กโบราณ ชมสเตเดี ยมแห่ งเดลฟี (THE STADIUM) ที่ คง
สภาพไว้สมบูรณ์ที่สุดในกรี ก ชมพิพิธภัณฑ์เดลฟี (DELPHI MUSEUM) ที่ รวบรวมสิ่ งของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รู ป
ปั้น นักแข่งม้า CHARIOTEER ซึ่ งเป็ นรู ปปั้นของนักขับรถม้าศึกที่ข้ ึนชื่อลือชาในการแข่งขันกีฬาโอลิมเปี ยดแบบโบราณ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร
พักที:่

วันที่ 7
เช้ า

เที่ยง

Novotel Athens Hotel / หรื อระดับเทียบเท่ า

Hotel Delphi Palace Hotel / หรื อระดับเทียบเท่ า

เดลฟี่ – คอรินท์ – เอเธนส์ – ชมเมือง
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ เมื องอะราโชวา (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนื อของกรี ซ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 940
เมตร บ้านเรื อนส่ วนใหญ่สร้างอยู่บนเนิ นเขาพาร์ นัสซอส
(MOUNT PARNASSOS) เป็ นเมืองที่ มีชื่อเสี ยงเรื่ องสิ่ งทอ
พรม และยังเป็ นเมื องที่ เป็ นศู นย์กลางกี ฬ าสกี ที่มีชื่อเสี ยง
เดิ นเล่นชมเมื อง ถ่ายรู ป หรื อเลื อกซื้ อสิ นค้าพื้ นเมื องของ
ฝากตามอัธยาศัย เดินทางสู่ หมู่บา้ นอิเที ย (ITEA) เมืองเล็ก
ๆ ที่ ต้ ั งอยู่ ท างตอนใต้ ข องเขตโฟซิ ส (PHOCIS) ของ
ประเทศกรี ซ อิ เที ย เป็ นเมื อ งที่ จัด ได้ว่าค่ อ นข้างใหม่ คื อ
ค้น พบในปี ค .ศ. 1830 แต่ ก ลายเป็ นเมื อ งที่ ค่ อ นข้ า งมี
ชื่อเสี ยงในเวลาต่อมาเนื่องจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยังเป็ นเมืองที่มีท่าเรื อที่คึกคักอีกประการหนึ่ งอยูต่ ิดริ มอ่าว
โคริ นเธี ยน
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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ค่า

นาท่ านดินทางต่ อสู่ เมืองคอริ นท์ (Corinth) นาท่ านชมคอคอดคอริ นท์ (Isthmus of Corinth) เป็ นผืนดินแคบ ๆ ซึ่ งเชื่ อม
ระหว่างเพโลพอนนี สและส่ วนที่ เหลือของกรี ซแผ่นดิ นใหญ่ ใกล้กบั เมืองคอริ นท์ มีอาณาเขตติ ดต่อกับอ่าวคอริ นท์ทาง
ตะวันตก และอ่าวซาโรนิ กทางตะวันออก นับตั้งแต่ ค.ศ. 1893 คลองคอริ นท์ได้ตดั ผ่านคอคอดกว้าง 6.3 กิโลเมตร ซึ่ งทา
ให้เพโลพอนนี สกลายสภาพเป็ นเกาะปั จจุบนั สะพานถนนสองแห่ ง สะพานทางรถไฟสองแห่ ง และสะพานที่สามารถแช่
น้ าได้อีกสองแห่ งที่ปลายสุ ดทางสองด้านของคลองซึ่ งเชื่ อมต่อกับคอคอดฝั่งที่เป็ นกรี ซแผ่นดินใหญ่กบั ฝั่งเพโลพอนนี ส
ซึ่ งคลองนี้ช่วยย่นระยะการเดินเรื อได้อย่างมาก ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเอเธนส์
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร
พักที:่ Novotel Athens Hotel / หรื อระดับเทียบเท่ า

วันที่ 8
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

เอเธนส์ – อะโครโปลิส – ย่ านพลาก้า สแควร์ – สนามบิน
บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเข้ าชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่ นในกรุ งเอเธนส์ สถานที่สาคัญในประวัตศิ าสตร์ ของ
ประเทศกรีซ ก่อนที่จะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธี นาในปาง Nike (Nike
เป็ นภาษากรี กแปลว่าชนะ) นครกรี กโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิส บนพื้นที่สูง โดยเป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังและที่อยูข่ อง
ข้าราชบริ พาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณแห่งนี้ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาใจกลางนครหลวง สู ง 61 เมตร โดยถูกสร้าง
มาก่อนการสร้างเมืองเป็ นที่ต้ งั
ของ วิหารพาเธนอน
(THE PARTHENON) เป็ น วิหาร
ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชา
เทพเจ้าเอธี นา สร้างเมื่อปี 447 432 ก่อนคริ สต์กาล
วิหารแห่งนี้สร้างด้วยหิ นอ่อน
ทั้งหมด ความโดดเด่น
ของวิหารแห่งนี้อยูท่ ี่เสาแบบด
อริ ก ด้านหน้า 8 ต้น
และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจัว่
ต่าง ๆได้อย่าง
กลมกลืน สถาปัตยกรรมที่งดงาม
และสมบูรณ์ที่สุดใน
ยุค 2,500 กว่าปี ก่อน นอกจากนั้น
วิ ห ารยัง ถู ก ดัด แปลง
เป็ นโบสถ์คริ ส ต์ศาสนานิ กายกรี กออร์ โธดอกซ์ (GREEK ORTHODOX CHURCH) ในคริ สต์ศตวรรษที่ 6 และยังถู ก
ดัดแปลงเป็ นสุ เหร่ าเมื่อครั้งกรี กตกเป็ นเมืองขึ้นของอิสลาม ชื่นชมงานประติมากรรมที่หน้าจัว่ วิหารเป็ นเรื่ องราวของเทพี
เอธี นา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุ งเอเธนส์
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นไปชมวิหารอีเรคธี อุม (Erechtheion) เพื่อเป็ น อนุสาวรี ยแ์ ห่งอีเรคธี อุม ในเทพนิยายกรี กเมื่อสงครามเพลอปปอนเน
เซี ยมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็ นเสาหิ นค้ ายันวิหาร นอกจากนี้ยงั คงมีสิ่งก่อสร้างที่เป็ นสาธารณะ
อาทิ โรงละคร หรื อ โอเดี ยน, แท่ นบู ชาเทพเจ้าซุ สที่ เพอกามุม, อะกอรา หรื อย่านชุ มชนเช่ นเดี ยวกับตลาด, สนามกี ฬา
กลางแจ้ง ที่จะทาให้ท่านได้กบั ความยิ่งใหญ่ของชาวกรี กโบราณ วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่ งนี้ สร้างขึ้นเพื่อ
บูชาเทพโพไซดอน และเทพีอะธี น่า โดยสร้างขึ้นในตาแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู ้แย่งชิ งสิ ทธิ์ ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศ
ใต้มีชุดของเสาค้ าทั้งหกต้นที่ออกแบบเป็ นรู ปปั้ นหญิงสาวสวมชุดกรี กโบราณใช้ศีรษะยืนค้ ายันอาคาร ปั จจุบนั เสาทั้งหก
ต้นถูกแทนที่ ดว้ ยรู ปจาลองเนื่ องจากของจริ งถูกนาไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้ องกันการเสี ยหายจากอากาศและ
สภาพแวดล้อมภายนอก อิสระทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร
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วันที่ 9
01.15 น.
05.50 น.
08.00 น.
19.00 น.

โดฮา – กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 208
เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลีย่ นเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 832
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เฉพาะกรุ๊ปเดินทางระหว่างวันที่ 21 – 29 ม.ค.2562
วันที8่

เอเธนส์ – อะโครโปลิส – สนามบิน

เช้ า

17.55 น.
23.25 น.

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเข้ าชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่ งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่ นในกรุ งเอเธนส์ สถานที่สาคัญในประวัติศาสตร์ ของ
ประเทศกรี ซ ก่อนที่จะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธี นาในปาง Nike (Nike
เป็ นภาษากรี กแปลว่าชนะ) นครกรี กโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิส บนพื้นที่สูง โดยเป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังและที่อยูข่ อง
ข้าราชบริ พาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณแห่ งนี้ ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาใจกลางนครหลวง สู ง 61 เมตร โดยถูกสร้าง
มาก่อนการสร้างเมืองเป็ นที่ ต้ งั ของ วิหารพาเธนอน (THE PARTHENON) เป็ น วิหารที่ สร้างขึ้ นเพื่อบูชาเทพเจ้าเอธี นา
สร้างเมื่อปี 447 - 432 ก่อนคริ สต์กาล วิหารแห่ งนี้ สร้างด้วยหิ นอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่ งนี้ อยู่ที่เสาแบบด
อริ ก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจัว่ ต่าง ๆได้อย่างกลมกลืน สถาปั ตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด
ในยุค 2,500 กว่าปี ก่ อน นอกจากนั้น วิ หารยังถูกดัด แปลงเป็ นโบสถ์ค ริ ส ต์ศ าสนานิ กายกรี กออร์ โธดอกซ์ (GREEK
ORTHODOX CHURCH) ในคริ สต์ศตวรรษที่ 6 และยังถูกดัดแปลงเป็ นสุ เหร่ าเมื่ อครั้งกรี กตกเป็ นเมืองขึ้ นของอิสลาม
ชื่นชมงานประติมากรรมที่หน้าจัว่ วิหารเป็ นเรื่ องราวของเทพีเอธี นา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุ งเอเธนส์
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นไปชมวิหารอีเรคธี อุม (Erechtheion) เพื่อเป็ น อนุสาวรี ยแ์ ห่งอีเรคธี อุม ในเทพนิยายกรี กเมื่อสงครามเพลอปปอนเน
เซี ยมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็ นเสาหิ นค้ ายันวิหาร นอกจากนี้ยงั คงมีสิ่งก่อสร้างที่เป็ นสาธารณะ
อาทิ โรงละคร หรื อ โอเดี ยน, แท่ นบู ชาเทพเจ้าซุ สที่ เพอกามุม, อะกอรา หรื อย่านชุ มชนเช่ นเดี ยวกับตลาด, สนามกี ฬา
กลางแจ้ง ที่จะทาให้ท่านได้กบั ความยิ่งใหญ่ของชาวกรี กโบราณ วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่ งนี้ สร้างขึ้นเพื่อ
บูชาเทพโพไซดอน และเทพีอะธี น่า โดยสร้างขึ้นในตาแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู ้แย่งชิ งสิ ทธิ์ ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศ
ใต้มีชุดของเสาค้ าทั้งหกต้นที่ออกแบบเป็ นรู ปปั้ นหญิงสาวสวมชุดกรี กโบราณใช้ศีรษะยืนค้ ายันอาคาร ปั จจุบนั เสาทั้งหก
ต้นถูกแทนที่ ดว้ ยรู ปจาลองเนื่ องจากของจริ งถูกนาไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้ องกันการเสี ยหายจากอากาศและ
สภาพแวดล้อมภายนอก อิสระทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย / นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR204
เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลีย่ นเที่ยวบิน

วันที่ 9

โดฮา – กรุงเทพฯ

01.45 น.
12.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 834
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เที่ยง
บ่ าย
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ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่าน

อัตราค่ าบริการ
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

04 – 12 ธ.ค.61
21 – 29 ม.ค.62
13 – 21 ก.พ.62
22 – 30 มี.ค.62

73,900
73,900
73,900
73,900

73,900
73,900
73,900
73,900

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
( มีเตียงเสริม )
69,900
69,900
69,900
69,900

พักท่านเดียว / ห้ อง
จ่ ายเพิม่
19,900
19,900
19,900
19,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ การล่าช้ าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถาน
การณ์ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง บริษทั ฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ นู าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ
ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่ าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เอเธนส์ -กรุงเทพฯ // ไฟล์ ภายใน ซานโตรินี - เอเธนส์
ค่ ารถปรับอากาศนาเทีย่ วตามระบุไว้ ในรายการ พร้ อมคนขับรถทีช่ านาญเส้ นทาง กฎหมายในยุโรปไม่ อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมทีพ่ กั ตามระบุหรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ ในยุโรปจะไม่ มเี ครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ า่ และ
ราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่ าตัว หากวันเข้ าพักตรงกับงานเทศกาล
เทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่ างๆ อันเป็ นผลทีท่ าให้ ต้องมีการปรับเปลีย่ นย้ ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่ าอาหารทีร่ ะบุในรายการ ให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ ละประเทศ
ค่ าบริการนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้มู ปี ระสบการณ์ นาเทีย่ วให้ ความรู้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่ าประกันอุบัตเิ หตุในการเดินทางวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ากรีซ (เชงเก้ น) (ใช้ เวลาในการดาเนินการ 15 วันไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ )
ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป และไกด์ ท้องถิน่
นา้ หนักกระเป๋าไฟล์ อนิ เตอร์ ท่ านล่ ะ 30 กิโลกรัม ไฟล์ ภายในท่ านล่ะ 20 กิโลกรัม ควรแยกกระเป๋าเล็กไปใช้ ในเกาะสองคืน เพื่อไม่ ให้ นา้ หนักเกิน

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่าน เนื่องจากป้ องกันการสูญหายจาก มิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาใน
โรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
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กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง Passport มายังบริ ษทั ฯ
และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผู ้
ร่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า
หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษ ัท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่ อเกิ ด เหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่ อ าจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการเช่น
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศ
ไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
• ทางบริ ษัทจะทาการยื่ นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทู ต เนื่ องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ
ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• หากในช่ วงทีท
่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายืน่ วี
ซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย
่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์
จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
ของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
• กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา
ตัว๋ เครื่ องบิ นถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่ เหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของ
การเดิ นทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่ เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมี
เอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
• หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริ ษั ท เริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่ส นามบิ นสุ วรรณภู มิ กรณี ท่ านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อ ต่ างประเทศ และจะสารองตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดทีใ่ ช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ าย
ทีน่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารทีใ่ ช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตัวทีส่ ถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ตา่ กว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจาก
เดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM
IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทาง
การเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
พร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และ
หมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมาย
ยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวี
ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่าน
จัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น การปฏิเสธ
วีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
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