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    MAMMA MIA! GREECE  
   ทัวร์กรีซ 10 วนั 7 คืน 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง :  วนัที่ 1-10 พฤษภำคม 63 
เอเธนส์-มหาวิหารและโรงละคร-เดลฟีสะดือโลก-กาลมับากา้ เมทีโอร่า นครแห่งอาราม
ลอยฟ้า-เกาะมิโคนอส-กงัหนัทะเล-เกาะซานโตรีน่ี-พระอาทิตยต์กท่ีหมู่บา้นเอีย-นัง่

กระเชา้ไฟฟ้าและนัง่ลา-ทะเลด า-ทะเลแดง-ชิมไวน์ซานโตรีน่ี 
โปรแกรมเท่ียวไม่เหน่ือย บินเขา้ - ออกเกาะ ไม่เสียเวลานัง่เรือ 
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วนัที ่1/ศ 1 พ.ค                           สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ   

23.00 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4  

 ประต ู7 เคาทเ์ตอร ์P สายการบนิเอทฮัิด เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับท าการเช็คอนิ  

  สงัเกตปุ้าย MAMMA MIA! GREECE 

วนัที ่2/ส 2 พ.ค  สนามบนิสวุรรณภมู-ิอาบดูาบ-ีเอเธนส-์อะโครโปลสิ               -/-/เย็น 

02.15 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่EY407 BKKAHU- 02.15-05.45   

05.45 น.  ถงึสนามบนิอาบดูาบเีปลีย่นเครือ่งบนิไปประเทศกรซี  

เทีย่วบนิ EY91 AUH-ATH  09.30-13.30 น.  

13.30 น.  ถงึสนามบนิกรงุเอเธนส ์หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ไทย 4 ช.ม) 

             ชมเมอืงเอเธนส ์(Athens) เมอืงหลวงของ ประเทศกรซี น าทา่นสูอ่ะโครโปลสิ ป้อม

ปราการบนยอดเขา แหลง่รวมอารยธรรมโบราณ อสิระเก็บภาพแหง่ความใจ  

น าท่านชมเมอืงเอเธนส ์ชมจตัรุสัซนิตกัมา (Syntagma Square) ทีตั่ง้ของรัฐสภา

แหง่ชาต ิและอนุสรณ์ทหารนรินาม แวะถา่ยภาพบรเิวณหนา้ท าเนียบประธานาธบิด ีผา่น

ชมสนามกฬีาโอลมิปิค (Pan Athenaic Olympic) ในอดตีชาวกรกีโบราณเคย ใชแ้ขง่

กฬีาเมือ่ 400 ปีกอ่นครสิตกาล ซึง่ไดรั้บการบรูณะขึน้มาใหม ่และใชใ้นการแขง่ขันกฬีา

โอลมิปิคเป็นครัง้แรกในปีค.ศ.1896  

 ค า่       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจนี   

       พักโรงแรม 4 ดาวมาตราฐานทอ้งถิน่ NOVOTEL ATHENS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3 /อา 3 พ.ค เอเธนส ์– เกาะซานโตรนิี ่- น ัง่เคเบลิคาร-์น ัง่ลา -เมอืงฟีรา่  เชา้/กลางวนั/เย็น 

 เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารในโรงแรมทีพั่ก – เช็คเอา้ท ์

     น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางสูเ่กาะซานโตรนีิ  

เทีย่วบนิ GQ342 ATH-JTR 10.00-10.55 

10.55 น.  เดนิทางถงึ เกาะซานโตรนิ ี(SANTORINI) ชมงดงามโรแมนตกิ ดว้ยกลุม่บา้นเรอืน

ทรงกระบอกสขีาวสะอาดตา ยอดโบสถท์รงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสฟ้ีาสดจากทุกทศิ

ประตหูนา้ตา่ง งดงามดั่งภาพในโปสการด์ท่องเทีย่ว น าท่านน ัง่เคเบลิคารล์งไปชม

สว่นลา่งของเกาะซานโตรนีิ เพลดิเพลนิกบัววิทวิทัศนข์ณะน่ังกระเชา้ ทีเ่ป็นทา่เรอืเกา่ 

ซึง่ใชเ้ฉพาะส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่าจากเรอืส าราญทีจ่อดไวน้อกฝ่ังใชข้ึน้ลงเมอืง 

บรรยากาศในตอนเชา้จะคกึคักเมือ่มเีรอืส าราญมาจอดเทยีบทา่ เป็นทีร่วมของลานับรอ้ย

ตัว ชมวถิชีวีติของผูค้นบนเกาะใหท้่านไดส้มัผัสประสบการณ์สนุกสนานน่ังลา (Donky) 

พาหนะทีโ่ดง่ดัง และเกา่แกข่องชาวกรกีลงจากเขา  

เทีย่ง  รับประทานอาหาร ณ ภัตราคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย ชมเมอืงฟีรา่ หมูบ่า้นทีส่ าคัญทีส่ดุทีส่รา้งขึน้ใหมใ่นศตวรรษที ่19 บนขอบหนา้ผาสงูแทน

เมอืงหลวงเกา่เพยีกอสทีไ่ดรั้บความเสยีหายจากแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ.1956 เพลดิเพลนิกบั

สถาปัตยกรรม สสีนัของอาคารบา้นเรอืน ศาสนสถานหลังคาโดม ถนนสายเล็กๆ ทีเ่ต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร บาร ์ไนตค์ลับ อสิระเดนิตามถนนทีเ่ลยีบหนา้ผาทีไ่มเ่ปิด

ใหร้ถวิง่ จะเห็นววิของเกาะภเูขาไฟ Nea Kameni อยูด่า้นหนา้ เห็นผาหนิเป็นชัน้ๆ ของเกาะ

ซานโตรนิีทีเ่กดิจากแผน่ดนิทีแ่ยกตัวออกเมือ่เกดิภเูขาไฟระเบดิและแผน่ดนิไหว  

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

      พักโรงแรม 4 ดาวมาตราฐานทอ้งถิน่  EL GRECO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 /จ 4 พ.ค     เกาะซานโตรนิ ี-หาดคามารี-่ชมิไวน-์เมอืงเอยี เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรมทีพ่กั  

น าทา่นสู ่หมูบ่า้นเพยีกอส เมอืงหลวงเกา่ของเกาะ สรา้งขึน้เมือ่ตน้ค.ศ.1800 
ตัง้อยูบ่นเนนิเขาทีเ่ป็นจดุสงูสดุของเกาะ มองเหน็ววิทวิทัศนโ์ดยรอบของเกาะซาน
โตรนิ ีน าทา่นชม Perrissa หรอืหาดทรายด า ทรายสดี าสนทิจากเถา้ลาวาของภเูขา
ไฟระเบดิในอดตี จากนัน้น าทา่นชมจดุชมววิหาดทรายแดง  ชมผาหนิสแีดงทีเ่กดิ
จากภเูขาไฟระเบดิในอดตี 
จากนัน้ชมไรอ่งุน่ ซึง่เป็นไวเนอรร์ี ่ชมวธิกีารผลติไวน์และประวัตขิองไวน์ซานโต
รนิี ทีจ่ัดวา่เป็นไวนท์ีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่ของกรซี ชมิไวนร์สดแีหง่เกา่ซานโตรนิี่ 

เทีย่ง     รับประทานอาหารในภัตตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าทา่นสู ่ตอนเหนอืของเกาะ เพือ่น าทา่น สมัผัสบรรยากาศสดุโรแมนตกิ ชมพระ
อาทติยต์กทีเ่อยี จดุชมพระอาทติยต์กดนิทีส่วยทีส่ดุของเกาะ อสิระใหช้มภาพ
พระอาทติยส์แีสงสด ริว้สแีดงเจอืสมีว่ง สม้ของทอ้งฟ้าเหนือทอ้งทะเลสฟ้ีาคราม
สดุลกูหลูกูตา ความงามเกนิกวา่ค าบรรยาย  

 ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่  
            พักโรงแรม 4 ดาวมาตราฐานทอ้งถิน่ EL GRECO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5/อ 5 พ.ค    เกาะซานโตรนิ–ีน ัง่เรอืเฟอรร์ ี-่เกาะมโิคนอส-กงัหนัลม-เมอืงเกา่           เชา้/-/เย็น 

 เชา้           รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารในโรงแรมทีพั่ก – เช็คเอา้ท ์

 น าท่านเดนิทางสูท่า่นสูท่า่เรอื เพือ่เดนิทางสูเ่กาะมโิคนอส  

เรอื รอบ 11.45 น.-13.30 น. 

13.30 น.  เดนิทางถงึ ท่าเรอืเกาะมโิคนอส  
บา่ย   รับประทานอาหาร ณ ภัตราคารอาหารทอ้งถิน่ 

 น าท่านน่ังรถชมเกาะมโิคนอส จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพั่กเพือ่เก็บกระเป่า ไดเ้วลาอัน

ควรน าท่านเดนิเทีย่วรอบเกาะถ่ายภาพกับกังหันลมมโิคโนส สญัลักษณ์ความงาม

ของเกาะเป็นกงัหันลมโบราณทีตั่ง้รับลม โดยกังหันถกูใชใ้นการผลติ แป้งขา้วสาล ี

และไดห้ยดุการผลติในชว่งกลางศตวรรษที ่20 ปัจจบุันเป็นอกีหนึง่จุดทอ่งเทีย่วทีถู่ก

ถา่ยภาพมากทีส่ดุในทะเลอเีจยีน อสิระเดนิเลน่ในเมอืง มโิคโนส ทาวน ์หรอือกีชือ่

หนึง่วา่ โชรา (Chora) หรอื โฮรา (Hora) เมอืงหลวงของเกาะมโิคนอส โดยตัวเมอืง

นัน้ตัง้อยูบ่รเิวณหนา้อา่วใกลก้บัทา่เรอื เป็นจุดรับ-สง่ นักทอ่งเทีย่วไปตามจดุตา่งๆ มี

เรอืประมงมากมายจอดเทยีบท่าอยา่งสวยงาม เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็น 

“ลติเติล้ เวนสิ” (Little Venice) แหง่เกาะมโิคโนสทีม่คีวามโดดเดน่และงดงาม อกี

ทัง้ยังไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหนึง่ในสถานทีส่วย และโรแมนตกิทีส่ดุบนเกาะมโิคโนส

อกีดว้ย อสิระชอ้ปป้ิงทีต่ลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แตม่บีรรยากาศและกลิน่อายของ

ความเป็นเมดเิตอรเ์รเนียน ตืน่ตาไปกบัเหลา่รา้นขายของทีะ่ลกึ รา้นเสือ้ผา้ หอศลิป์ 

รา้นอาหาร และคาเฟ่ บารทั์นสมัยมากมาย หรอืพักผอ่นแบบชาวกรกี จบิกาแฟรส

เขม้ กบัเคก้วาฟเฟิลหอมกรุน่  

 ค า่            รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่  

                   พักโรงแรม 4 ดาวมาตราฐานทอ้งถิน่ LETO MYKONOS HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที ่6 /พ 6 พ.ค         เกาะมโิคนอส – สนามบนิเอเธนส ์- กาลมับากา้             เชา้/-/เย็น 

 เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารในโรงแรมทีพ่กั – เช็คเอา้ท ์

              อสิระเก็บภาพบรรยากาศยามเชา้ 

09.00 น.  เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมและเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลับสูเ่อเธนส ์

10.50 น.  ออกเดนิทางสูเ่อเธนสเ์ทีย่วบนิ OA371 MYKONOS-ATHENS 10.50-11.30 

11.30 น.  ถงึสนามบนิเอเธนส ์รับกระเป๋าแลว้เรยีบรอ้ย 

เทีย่ง       รับประทานอาหารในภัตตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่มณฑลกาลมับากา้ (Kalambaka) ทีไ่ดช้ือ่วา่ นครแหง่

อารามลอยฟ้าทีม่ชี ือ่เสยีงไปทัว่โลก (ระยะทางประมาณ 235 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูบ่น ทีร่าบเธสซาล ีThe Plain of 

Thessaly เป็นทีต่ัง้ของ เมทโีอรา่ (Meteora) ซึง่เป็นอารามทีต่ัง้อยูบ่น ยอด

เขาเมทโีอรา่ Meteora Rocks และเป็นเมอืงหลวงของ มณฑลกาลมับา  

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 น าพักโรงแรม 4 ดาวมาตราฐานทอ้งถิน่  METEORA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่7 /พฤ 7 พ.ค         ยอดเขาเมทโีอรา่ – เมอืงเดลฟี เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – เช็คเอา้ท ์

น าท่านออกเดนิทางสู ่ส านกัสงฆล์อยฟ้า เมอืงเมทโีอรา่ เมอืงทีม่กีลิน่ไอผสมผสาน
ระหว่างไบแซนไทนแ์ละโรมัน จนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988 อกี
ทัง้อารามแหง่น้ีเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง เจมส ์บอนด ์ตอน For Your Eyes 
Only อกีดว้ย น าทา่นชม “Rocks in The air” หรอืโขดหนิแหง่นภากาศ ซึง่ถอืวา่เป็นเขต
มหัศจรรยแ์หง่หนึง่ของโลกดว้ยภมูทัิศน์ทีแ่ปลกตาคลา้ยแทง่หนิทีเ่กดิจากการโผลท่ะลุ
ขึน้มาของภเูขาหนิทราย อายกุว่า 30ลา้นปีจน มผีูศ้รัทธาทีแ่สวงหาความปลกีวเิวกไดไ้ต่
ผาขึน้มาเพือ่สรา้งวหิารและส านักสงฆเ์พือ่ปฎบัิตธิรรม โดย ส านักสงฆแ์หง่แรก สรา้งโดย
บาทหลวง Athanasios ตัง้แตปี่ 1,336 บนความสงูถงึ 534 เมตรหลังจากนัน้ไดม้กีาร

กอ่สรา้งส านักสงฆ ์ตา่งๆ น าท่านเขา้ชมภายใน วหิาร Holy Monastery of Great 
Meteoron (ตอ้งเดนิขึน้บันไดประมาณ 200 ขัน้)  เป็นวหิารทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุ ตัว
วหิารเริม่สรา้งโดยนักบญุอธานาซอิอส (Saint Athanasios) ในปี ค.ศ.1350 

เทีย่ง    รับประทานอาหารในภัตตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย  น าคณะออกเดนิทางสู ่เมอืงเดลฟี (DELPHI) (190 กโิลเมตร) เดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง น าท่านชมเมอืงมรดกโลกทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 

1987 เดนิทางสูภ่เูขาทีม่ชี ือ่วา่ ปารน์สัซสั ภเูขาอันเป็นทีตั่ง้ของเดลฟี นครศักดิส์ทิธิท์ี่

ส าคัญ และมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของกรกีโบราณ โดยเชือ่กันว่าเป็นจดุศนูยก์ลาง

ของโลก (สะดอืโลก)  

ค า่   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

 พักโรงแรม 4 ดาวมาตราฐานทอ้งถิน่ KASTALIA BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่8 /ศ 8 พ.ค                    เมอืงเดลฟี - เมอืงเอเธนส ์    เชา้/กลางวนั/- 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม-เช็คเอา้ท ์
 น าท่าน ชมโบราณสถานอันศักดิส์ทิธิข์องเทพอีะธนีา เรยีกว่า Tholos มลีักษณะเป็นหอ

เสากลม และถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเดลฟี จากนัน้ ชมวหิารแหง่เทพอพอลโล 

(Temple of Apollo) ซึง่เป็นสรุยิะเทพตามความเชือ่ของกรกีโบราณ ปัจจบัุนวหิารแหง่

เทพอพอลโล ผุพังจนเหลอืแตซ่ากของเสาดอรคิ ชมความงดงามของววิทวิทัศน์

โดยรอบบรเิวณโรงละครกลางแจง้แหง่เดลฟี ทีค่งสภาพไวส้มบรูณ์ทีส่ดุในกรกีเขา้ชม

พพิธิภณัฑเ์ดลฟี รวมสิง่ทีน่่าสนใจหลายอยา่ง อาท ิCHARIOTEER รปูป้ันนักขับรถมา้

ศกึทีข่ ึน้ชือ่ และรปูป้ันของโรมันจ านวนมากมาย น าท่านชมน า้พคุาสตาเลยี 

(Castalian Spring) ทีม่าจากแหลง่น ้าพรุอ้นมอีายเุกา่แกก่ว่า 3,000 ปี 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย  จากนัน้ท าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงเอเธนส ์(เดนิทางประมาณ 3 ช.ม) 
 น าท่านชอ้ปป้ิงย่านเมอืงเกา่ปลากา้ (Plaka) อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึจากกรซี

มากมาย พรอ้มผลติภัณฑท์ีท่ าจากน ้ามันมะกอก (ผลผลติทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของกรซี) 

อาทเิชน่ สบู ่ครมีทาผวิ ครมีสระ/นวดผม เครือ่งเงนิและทองทีเ่ป็นลวดลายกรกีโบราณ 

และงานหัตถกรรม  

ค า่   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
              พักโรงแรม 4 ดาวมาตราฐานทอ้งถิน่ NOVOTEL ATHENS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่9 /ส 9 พ.ค   เอเธนส ์- แหลมซูเนีย่น – สนามบนิอาบดูาบ ี- สนามบนิเอเธนส ์           เช้ำ/-/- 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม-เช็คเอา้ท ์

น าท่านออกเดนิทางสูแ่หลมซเูนี่ยน  ตัง้อยูใ่นเขตอา่วซาโรนคิ ตลอดรมิฝ่ังขา้งทางทา่น

ไดส้มัผัสกบับรรยากาศรมิชายหาดกายฟาดา้ ซึง่ เป็นแหลง่ท่องเทีย่วทางทะเลทางตอน

ใตข้องแหลมซเูนี่ยน ทีน่ี่เป็นทีตั่ง้ของวหิารของเทพโพไซดอน เป็นเทพเจา้แหง่ทอ้ง

ทะเล ซึง่ชาวกรกีเชือ่วา่เป็นเทพเจา้ ทีค่อย ปกป้องพทัิกษ์มหาสมุทรทัง้หมดบนโลกชม 

วหิารโพไซดอน (Temple of Poseidon) เสาดอรกิ (Doric) แหง่กรกีโบราณ อสิระเก็บ

ภาพบนยอดเขาของแหลมซเูนี่ยน จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเอเธนส ์

14.50      บนิออกจากเอเธนส ์สูอ่าบดูาบโีดยสายการบนิเอทฮัิด  

     เทีย่วบนิ EY90 ATH-AUH 14.50-20.30 

20.30      ถงึสนามบนิอาบดูาบ ีเพือ่เปลีย่นเครือ่งกลับสู ่กรงุเทพฯ 

23.30      บนิออกจากอาบดูาบสีูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิเอทฮัิด  

     เทีย่วบนิ EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+ 

 

วนัที ่10 /อา 10 พ.ค               สนามบนิสวุรรณภมุ ิ           -/-/- 
09.10 น.   ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

  
**หมายเหต*ุ* 

-รปูภาพใชป้ระกอบในการบรรยายโปรแกรมเทา่นัน้  

-โปรแกรมสามารถปรับเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์จรงิและเทีย่วบนิภายในและรอบเรอืเฟอรร์ีท่ีจ่องได ้

-โรงแรมและเรอืทีร่ะบเุป็นเพยีงการน าเสนอ โรงแรมและเรอืจะระบไุดช้ดัเจนเมือ่กรุ๊ปคอนเฟรมิแ์ลว้เทา่นัน้ 
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ก าหนดเดนิทาง 63  ระดบัทีพ่กั พกัคู ่(บาท/ทา่น) พกัเดีย่วเพิม่ (บาท) 

1-10 พฤษภาคม  4 ดาว 97,900 14,000 

 
อตัรานีร้วม 
☺ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ กรงุเทพฯ –เอเธนส-์ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอทฮัิด ชัน้ประหยัด  

☺ คา่เครือ่งบนิภายในประเทศจากเอเธนส-์ซานโตรนิี่ และ มโิคนอส-เอเธนส ์
☺ คา่เรอืเฟอรร์ี ่เกาะซานโตรนีี่-เกาะมโิคนอส 
☺ คา่ทีพั่ก 7 คนื โรงแรมฯ 4 ดาว  
☺ คา่เขา้ชมสถานที ่ตามรายการทีร่ะบุ  

☺ คา่รถรับ-สง่ ในการน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ 
☺ บรกิารไกดจ์ากประเทศกรซีภาษาอังกฤษ  
☺ คา่ประกนัอบุัตเิหตแุบบหมู่คณะและคา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศกรซี  
☺ คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

☺ คา่น ้าดืม่ระหวา่งมือ้อาหารทกุมือ้ / น ้าดืม่ระหวา่งวัน 1 ขวดเล็ก/ทา่น 
     คา่ทปิไกดข์ัน้ต ่า 3€, คนรถ ขัน้ต า่ 2€ (5€x8วัน=40ยโูร/ท่าน ตลอดทรปิ) 
     คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทยตามความพอใจ (ขึน้ต า่90บาทx10วัน) 

 

อตัรานีไ้มร่วม  

  คา่ใชจ้่ายสว่นตัว 

  คา่ใชจ้่ายนอกเหนือระบใุนโปรแกรม  

     คา่ทปิขีล่า และคา่ทปิตา่งๆ 

 VAT 3 %, 7 % 

 

หมายเหต ุ 
1. ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่านราคาจะปรับขึน้ตามผูเ้ดนิทางจรงิ หรอืยกเลกิกรุ๊ป 
2.บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดบ้รษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะ
จัดหาสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกผู่เ้ดนิทางแทน 
3.บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ 
เน่ืองจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความ
ประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่าย 
4.การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะช าระคา่ทัวร์
เป็นลักษณะเหมาจา่ย 
5.ในกรณีทีส่ายการบนิลา่ชา้ท าใหเ้กดิผลกระทบตอ่ท่านทีม่บีนิภายในประเทศไทย บรษัิทฯไมม่ี
สว่นในการรับผดิชอบใดๆ 
6. ต๋ัวกรุ๊ปฃเงือ่นไขเดนิทางไปและกลับพรอ้มกรุ๊ปไมส่ามารถเปลืย่นแปลงวันใดๆไดย้กเลกิไมม่กีาร
ท าเงนิคนืใดๆ 
7.หากท่านท าการมัดจ าและจา่ยเงนิเต็มจ านวนแลว้ เป็นอันเขา้ใจว่ารับทราบเงือ่นไขทุกอยา่งใน
โปรแกรมนี้ 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจอง พรอ้มช าระงวดแรก 20,000 บาท / ทา่น เพือ่เป็นการยนืยันการจอง และสง่มอบ

เอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวซีา่ตามทีก่ าหนด  

2. สว่นทีเ่หลอืช าระ 60 วัน  กอ่นการเดนิทาง เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออกต๋ัวเครือ่งบนิและ

เอกสารตา่งๆ เพือ่ยนืยันการเดนิทาง ในการประกอบการพจิารณาวซีา่ของทางสถานทูต 

3. การยกเลกิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 65 วันกอ่นเดนิทาง มฉิะนัน้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนื

เงนิมัดจ างวดแรก 

4. กรณียกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 55 วัน หรอืหลังจากวันทีท่ าการออกต๋ัวแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืเงนิเต็มจ านวนของคา่ทัวร ์หรอืหักคนืตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

เอกสารเพือ่การยืน่วซีา่เยอรมนัเพือ่การทอ่งเทีย่ว มดีงันี ้
1. หนังสอืเดนิทางฉบับจรงิทีย่ังมอีายกุารใช ้โปรดตรวจสอบว่าหนังสอืเดนิทางของทา่น 
- มหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
- เป็นหนังสอืเดนิทางทีอ่อกมานานไมเ่กนิ 10 ปี 
- ยังมอีายใุชไ้ดอ้ย่างนอ้ย 6 เดอืนนับจากวันเดนิทางออกนอกประเทศ
สมาชกิเชงเกน 
2. หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ (ถา้มวีซีา่ในเลม่)  
3. หลักฐานการเปลีย่นชือ่หรอืนามสกลุ (ถา้ม)ี 
4. หลักฐานการท างาน 
-ส าหรับพนักงาน/ลกูจา้ง: หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิท หนังสอื
รับรองการท างานระบรุะยะเวลาทีล่างาน ต าแหน่งงานปัจจบุันและเงนิเดอืน 
-ส าหรับผูป้ระกอบอาชพีอสิระ: หลักฐานการเป็นเจา้ของกจิการ (หนังสอื
รับรองการจดทะเบยีนบรษัิท) 
5. ส าหรับผูเ้ยาว ์(อายุต า่กว่า 18 ปี) ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับผูม้อี านาจปกครองตามกฎหมาย 
-สตูบัิตร และ หลักฐานอ านาจปกครองบตุร (เชน่ ทะเบยีนสมรส ทะเบยีนการหยา่ ทะเบยีนบา้น) 
-ในกรณีทีผู่ม้อี านาจปกครองไม่ปรากฏตัวในวันยืน่ค ารอ้ง ตอ้งยืน่หนังสอืยนิยอมจากผูม้อี านาจ
ปกครอง  
6. หลักฐานการเงนิ 
-สมดุบัญชเีงนิฝากของทา่นทีแ่สดงการเคลือ่นไหวทางดา้นการเงนิยอ้นหลัง 3 เดอืนสดุทา้ย หรอื
หลักฐานการเงนิอืน่ๆทีเ่พยีงพอในการรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายตลอดการเดนิทาง 
 
 

 
 
 
 


