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10 วัน กรีซ แกรนด์ ทวั ร์

โปรโมชั่นพิเศษ........สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส ปี 2019
เริ่มต้ น…. 105,000 บาท

(รวมวีซ่าเชงเก้ น และ รวมทิปทุกอย่ างแล้ ว)
เอเธนส์ – อะโครโปลิส – มิโคนอส– ซานโตรินี (พร้ อมบินภายใน) – โครินธ์ – ปาทรัส
เดลฟี – วิหารอพอลโล – กาลัมบาก้ า – เมทิโอร่ า – เทสสโลนิกิ

EHC-TK-10D-GREECE

ราคาทัวร์ 105,000 บาท : 15-24 มิ.ย./ 14-23 ก.ค./ 10-19 ส.ค./
13-22 ก.ย./ 11-20 ต.ค./ 18-27 ต.ค./ 22-31 ต.ค.

10 วัน กรีซแกรนด์ ทวั ร์

(บินเข้ า เอเธนส์ – บินออก เทสสโลนิกิ โดยสายการบิน เตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส)

วันแรก

กรุงเทพมหานคร

18.30 น.

คณะพบเจ้า หน้ า ที่ แ ละมัค คุ เทศก์ ไ ด้ที่ เคาน์ เตอร์ เชคอิ น U (แถว U 14-18) ประตู ท างเข้า ที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ เชคอินสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดิ นทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอที วีส่วนตัวทุ กที่ น่งั และสายการบิ นฯ มี บ ริ การ อาหารคํ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

21.30 น.

EHC-TK-10D-GREECE
วันทีส่ อง

เอเธนส์ – อะโครโปลิส – วิหารพาร์ เธนอน – สนามกีฬาโอลิมปิ ค – พลาก้ า

04.00 น.

เดิ นทางถึ งกรุ งอิ ส ตันบู ลแวะเปลี่ ยนเครื่ อง เที่ ยวบิ น TK1845 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ภายใน
สนามบินอิสตันบูลซึ่ งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
ออกเดิ น ทางจากสนามบิ น อิ ส ตัน บู ล (IST) สู่ สนามบิ น เอเธนส์ (ATH) โดยสายการบิ น เตอร์ กิ ช แอร์ ไ ลน์ ส
สายการบินมีบริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนําท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ นํา
ท่านเข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis) โบราณสถานอันทรงคุ ณค่าทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ซ่ ึ งตั้งอยู่บน
ภูเขาสู ง เชื่ อกันว่าบนเนิ นเขาแห่ งนี้ เป็ นที่สถิตของเทพีเอเธน่า ซึ่ งต่อมาองค์การยูเนสโก (Unesco) ได้ประกาศให้
เป็ นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1987 นําท่านชมวิหารพาร์ เธนอน (Parthenon) วิหารศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้น
เพื่ออุทิศแด่เทพีเอเธน่า เป็ นวิหารที่สร้างด้วยหิ นอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหิ นแบบดอริ คซึ่ งได้รับการยอมรับว่า
เป็ นสถาปั ตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในโลกยุคคลาสสิ คหรื อยุคทองของกรี ซ ช่วงประมาณ 450-300 ปี
ก่อนคริ สตกาล และทัว่ โลกต่างยอมรับกันว่าเป็ นวิหารแบบดอริ คที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกศิลปะของ
กรี ซ ผ่านชมสถานที่สําคัญในสภาพซากปรักหักพังต่างๆซึ่ งแสดงให้เห็ นถึงความยิง่ ใหญ่ของชุ มชนในอดีต ชม
ประตูชยั เฮเดรี ยน หอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ

07.15 น.
08.40 น.

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (Lobster Spagetti)

บ่าย

นําท่านแวะถ่ายรู ปกับสนามกีฬาโอลิมปิ ค (Olympic Stadium) ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขัน
กี ฬ าโอลิ ม ปิ คเป็ นครั้งแรกในปี ค.ศ.1896 นําท่ านผ่านชมจัตุรัส ซิ นตัก๊ ม่ า (Syntagma Square) ที่ต้ งั ของรัฐสภา
แห่ งชาติ และอนุ สรณ์ ท หารนิ รนาม จากนั้นนําท่ านเดิ นทางสู่ ย่านเก่าแก่ บริ เวณเชิ งเขาอะโครโปลิ ส ที่ เรี ยกว่า
พลาก้า (PLAKA) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้ านค้า บาร์
ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผูค้ นทั้งกลางวันและยามคํ่าคืน อิสระเชิ ญให้ท่านช้อปปิ้ งของฝากของที่ระลึ ก
มากมาย สุ ดเขตย่านพลาก้า คื อย่านเมื องใหม่อุดมไปด้วยร้ านค้าแฟชัน่ หรู ระดับ โลก และ ถนนคนเดิ น ที่ เป็ น
ระเบียบสวยงาม

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
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นําท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hotel Titania / Hotel President **** หรื อเทียบเท่ า
แนะนําให้ ลูกค้ าเตรียมกระเป๋าใบเล็กสํ าหรับพักค้ าง 2 คืน บนเกาะมิโคนอส และ ซานโตรินี กระเป๋าใหญ่ ฝากไว้ ทโี่ รงแรม

วันทีส่ าม

มิโคนอส

เช้า
06.00 น.
07.00 น.
09.45 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมแบบ Breakfast box
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อพีราอุส (Piraeus) เพื่อขึ้นเรื อ Ferry สู่ เกาะมิโคนอส
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อเมืองพีราอุส สู่ ท่าเรื อมิโคนอส
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อ มิโคนอส
นําท่านชม มิโคนอส ทาวน์ (Mykonos Town) หรื ออีกชื่ อหนึ่ งว่า โฮรา (CHORA) ที่มีความงดงามประกอบด้วย
บ้านเรื อนสี ขาวทุ กหลังตัดกับโบสถ์ และท้องฟ้ าระเบี ยงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรื อหลากสี สัน อันเป็ นภาพ
พื้นเมืองที่หาชมได้ยาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเที่ยวชมบรรยากาศของเกาะมิโคนอส ที่เรี ยกได้วา่ เกาะสวรรค์แห่งนักท่องราตรี เกาะมิโคนอส (Mykonos)
หนึ่ งในหมู่เกาะไซคลาติส ที่สวยงาม นําท่านชม “SMALL VENICE” (MIKRI VENETIA) จุดที่ถูกถ่ายภาพมาก
ที่ สุ ดริ ม ทะเลเอเจี้ยนที่ มี บ รรยากาสคล้ายคลึ งกับ เมื องเวนิ ส ประเทศอิ ตาลี มหัศ จรรย์ก ับ WINDMILLS หรื อ
กัง หัน กลางทะเลที่ เรี ย กว่า KATO MYLOI ที่ ต้ ัง เรี ย งรายอยู่ริ ม ชายฝั่ ง เป็ นซิ ม โบลิ ก ของภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้า น
เนื่องจากเกาะนี้มีคลื่นลมแรงเกือบตลอดปี **เกาะมิโคนอส นั้นครบเครื่ องด้วยแสงสี เสี ยง สถานบันเทิงยามคํ่าคืน
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ผับ, บาร์ ที่มีอยูท่ วั่ ทั้งเกาะ**** อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและชื่นชมความงามบนเกาะมิโคนอส
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hotel Aphrodite / Hotel Porto Mykonos **** หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

ซานโตรินี

เช้า
09.00 น.
09.50 น.
11.55 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อมิโคนอส เพื่อขึ้นเรื อเฟอร์รี่สู่เกาะซานโตริ นี
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อเกาะมิโคนอส
เดินทางถึงท่าเรื อฟิ รา เกาะซานโตริ นี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดิ นทางสู่ หมู่บา้ นเอีย (Oia Village) ซึ่ งตั้งอยู่ทางตอนเหนื อบนเกาะซานโตริ นี่ เกาะในฝั นที่ผูค้ นทัว่ โลก
ต่างใฝ่ ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง เกาะนี้ถือว่าเป็ นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรี ซ เป็ นเกาะที่ได้รับการยกย่องให้
เป็ น ราชิ นีแห่ งหมู่เกาะ ไซคลาติส เพราะทัว่ โลกต่างชื่นชมในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่ งนี้
ที่เกิ ดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 1450 ปี ก่อนคริ สตกาล หมู่บา้ นเอีย (Oia Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นหมู่บา้ นที่สวย
ที่สุดของเกาะนี้ มีความสวยงามตามแบบฉบับของจินตนาการถึงเกาะในกรี ซ บ้านสี ขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมที่
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รายล้อ มด้ว ยสี ฟ้ า สดจากทุ ก ทิ ศ ไม่ ว่า จะเป็ นทะเล ท้อ งฟ้ า หรื อ แม้แ ต่ ก รอบประตู ห น้ าต่ า งสี สั น สดใส เป็ น
ศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ มีคฤหาสน์หรู หราเป็ นพยานถึงความมัง่ คัง่ ของชาวเรื อที่อาศัยอยูท่ ี่นี่ลดหลัน่ ไล่ระดับตาม
หน้าผาสู งชัน โบสถ์ทาสี ขาวสะอาดตา อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั Santorini Palace / El Greco Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า

ซานโตรินี – เอเธนส์ (บินภายใน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ ห มู่ บ ้านอิ เมอร์ โ รวิ ค ลี (Imerovigli Village) อี ก หนึ่ งหมู่ บ ้า นบนเกาะซานโตริ นี ที่ ส ามารถ
มองเห็ นภู เขาไฟได้ใกล้กว่าหมู่บ ้านอื่ นๆ นําท่ านแวะถ่ ายรู ป กับ โบสถ์อนาสตาซิ ส (Church of Anatasis) และ
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพหมู่บา้ นสี ขาวที่ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขาลดหลัน่ ระดับบนเกาะซานโตริ นี แห่ งนี้ ได้เวลานําท่าน
เที่ยวชมหมู่บา้ นน่ ารักๆอีกหนึ่ งหมู่บา้ นคือ หมู่บา้ นฟิ โรสเตฟานี (Firostefani Village) อีกหนึ่ งหมู่บา้ นเล็กๆทาง
ตอนเหนื อของเกาะซานโตริ นี และที่สร้างลดลัน่ ไล่ระดับตามเนิ นเขา อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความ
สวยงามตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

16.00 น.
18.35 น.
19.20 น.

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟิ ร่ า (Fira) เมืองหลวงของซานโตริ น่ี ซึ่ งออกเสี ยงได้อีกอย่างว่า ธี รา (Thira) นําท่านสู่ ตลาด
สิ นค้าพื้นเมือง ที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก ที่ลว้ นนํามาวางจําหน่ายให้กบั นักท่องเที่ยวเป็ นถนนทอดยาว
ริ มผา สามารถมองเห็ นเรื อสําราญที่จอดอยูก่ ลางทะเลเบื้องล่าง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเกาะ
ซานโตริ นี่ หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่มีวางจําหน่าย แบ่งเป็ นซอกซอยมากมาย
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเกาะซานโตริ นี
ออกเดินทางจากสนามบินซานโตริ นี สู่ สนามบินเอเธนส์ (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hotel Titania / President Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่หก

โครินธ์ – ปาทรัส – เดลฟี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดิ นทางเรี ยบ คลองโคริ นธ์ (Corinth Canal) (ระยะทาง 83 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เป็ น
คลองขุดเพื่อเชื่อมต่อระหว่างระหว่างอ่าวโคริ นท์ (Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนิค (Saronic Gulf) ในทะเลเอเจี้ยน
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(Aegean Sea) แนวคิ ดการขุดคลองนี้ มี ต้ งั แต่ช่ วง 700 ปี ก่ อนตริ ส ตกาล แต่ได้เริ่ มขุดจริ งในปี พ.ศ. 2373 (ค.ศ.
1830) จนขุดคลองสําเร็ จในปี พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893) คลองแห่ งนี้ได้ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างอ่าวโค
ริ นท์ (Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนิ ค (Saronic Gulf) ที่ปกติตอ้ งไปอ้อมแหลมเพโลพอนนี ส (Peloponese) ได้ถึง
700 กิโลเมตร คลองแห่งนี้มีความสู ง 78 เมตร กว้าง 24 เมตร และมีความยาวถึง 6.3 กิโลเมตร (6,346 เมตร) ลึก 12
เมตร นําท่านชมเมื องโบราณโคริ นธ์ (Ancient Corinth) หนึ่ งในอดี ตเมืองท่าที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศกรี ซ มี
ความมัง่ คัง่ และความหรู หราเป็ นอย่างมาก ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 10 ก่อนคริ สต์กาล ถูกปกครองโดยอาณาจักร
โรมันโบราณของจูเลี ยส ซี ซ่าร์ นําท่านชม วิหารอะพอลโล (Apollo Temple) ซากเสาโรมันโบราณนับแต่อดี ตที่
ยังคงความยิง่ ใหญ่มาจนถึงปั จจุบนั
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองปาทรัส (Patras) (ระยะทาง 131 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่ โมง) เมืองที่ใหญ่เป็ น
อันดับสามของกรี ซ รองจากเอเธนส์ และพิราอุส เป็ นเมืองศูนย์กลางของเส้นทางการเดินเรื อในทะเลโยเนี ยนและ
ยังเป็ นเมื องหลวงของคาบสมุ ท รเพโลปอนเนสอี กด้วย นําท่ านผ่านชมและถ่ายรู ป กับ มหาวิหารเซนต์แอนดรู
(St.Andrews Church) อีกหนึ่ งคริ สตจักรที่ต้ งั สู งตระหง่านอยูเ่ หนื อเขตเมืองเก่า ถู กสร้ างขึ้นในช่ วงศตวรรษที่ 20
ภายในได้รับการประดับประดาไปด้วยไม้แกะสลัก และโคมระย้าที่น่าประทับใจ ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมือง
เดลฟี (Delphi) อดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็ น สะดือของโลก “ Navel of the Earth”

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมที่พกั
นําท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั Amalia Hotel **** หรื อเทียบเท่ า
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วันทีเ่ จ็ด

เดลฟี – วิหารอพอลโล – กาลัมบาก้ า

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่ งถือว่าเป็ นวิหารเทพแห่ งแสงสว่าง การละครและดนตรี ตั้งอยู่
บนเนิ นเขาพานาสซุ ส วิหารนี้เป็ นหนึ่ งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรี กที่มีต่อเทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งนี้คือที่
สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผูใ้ ห้คาํ พยากรณ์โชคชะตาชี วติ อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรี กทุกผูท้ ุก
นาม นําชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึ่ งเปรี ยบเสมือนศูนย์รวมของชาวกรี กโบราณ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมือง กาลัมบาก้า (Kalambaka) (ระยะทาง 229 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) นครแห่ง
อารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก อยูใ่ นเขตจังหวัด Trikala ของประเทศกรี ซ เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงเก่าแก่มาตั้งแต่
สมัยศตวรรษที่ 10 และถือว่าเป็ นจุดหมายปลายทางของผูจ้ าริ กแสวงบุญ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมที่พกั
นําท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hotel Mateora Kastaki Kalambaka/ Hotel Divani**** หรื อเทียบเท่ า

วันทีแ่ ปด

เมทิโอร่ า - เทสสโลนิกิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดิ นทางขึ้นชมอาราม เมทิโอร่ า อารามซึ่ งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ใน ปี
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1988 แต่เดิ มที่เมทิโอร่ าเคยเป็ นอารามที่ต้ งั อยูบ่ นยอดเขาถึ ง 24 แห่ ง แต่ปัจจุบนั จะเหลือเพียง 6 แห่ งเท่านั้นที่ยงั มี
คนอาศัยและเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชม นําท่านเข้าชมอารามเมทิโอร่ า (Meteora Monastery) บนยอดเขาซึ่ งเป็ น
ที่ต้ งั ของอารามหลายแห่ งที่มีความพิเศษมากที่สุดในโลก โดยยอดเขาเหล่านี้ มีรูปร่ างแปลกตาอันเกิดจากการกัด
เซาะของแม่น้ าํ ปิ นิ ออส (PINEIOS) มาเป็ นเวลานับล้านปี เมทิโอร่ าสถานที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ ที่สร้างอยูบ่ นก้อนหิ นใหญ่
สู งสง่า เป็ นที่พาํ นักของนักบวชคริ สต์นิกายออร์ โธด็อกซ์ (Orthodox) ซึ่ งในสมัยอดี ตกาลได้สร้างอารามไว้บน
ยอดเขาเพราะมีความเชื่ อที่วา่ จะได้ใกล้ชิดกับสวรรค์ และเป็ นการง่ายต่อการป้ องกันศาสนาอื่นมารุ กรานอีกด้วย
ด้วยความโดดเด่ นของการสร้ างสรรค์ของศิลปะแบบไบแซนไทน์ อิสระให้ท่านได้บนั ทึ กความมหัศจรรย์ ณ ที่
แห่งนี้
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเทสสโลนิกิ (Thessaloniki) (ระยะทาง 227 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่ โมง) เมือง
ท่าและเมืองที่ใหญ่เป็ นลําดับ 2 ที่ต้งั อยูท่ างตอนเหนือของประเทศ เป็ นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
การค้า รวมถึงการเป็ นศูนย์กลางทางด้านการขนส่ งของยุโรปตะวันออกเฉี ยงใต้ นําท่านเที่ยวชมเมืองเทสสโลนิกิ
นําท่านถ่ายรู ปกับหอคอยสี ขาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ที่ต้งั ตระหง่านอยูร่ ิ มทะเล ภายในเป็ นสถานที่
สําหรับเก็บวัตถุโบราณหลายอย่าง ซึ่งเป็ นอนุสาวรี ยท์ างประวัติศาสตร์ ที่สาํ คัญ ถือเป็ นสัญลักษณ์ประจําเมือง ถูก
สร้างขึ้นประมาณช่วงศตวรรษที่ 15 เป็ นป้ อมปราการประจําเมือง และใช้เป็ นโรงฝึ กทหาร มีช่วงหนึ่งที่ใช้เป็ น
เรื อนจําเพื่อคุมขังนักโทษด้วย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั Imperial Hotel / Holiday Inn hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีเ่ ก้ า

เทสสโลนิกิ – พิพธิ ภัณฑ์ โบราณคดี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum) ซึ่ งมีหลักฐานสําคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ มากมาย
ซึ่ งบ่งบอกถึ งความเป็ นมาและความเจริ ญรุ่ งเรื องของชาวกรี กในอดี ต อาทิ เช่ น รู ปแกะสลัก เสาประตู เครื่ องใช้
จานชาม เครื่ องประดับ ฯลฯ ที่นกั โบราณคดีคน้ พบในบริ เวณนี้ จากนั้นนําท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์ เดเมทริ อุส (St.
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Demetrius Church) สร้ างขึ้นในศตวรรษที่ 5 แต่แล้ว มหาวิหารเกิ ดอุบตั ิเหตุถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ.1917 และต่อมา
ได้รับ การบู รณะในปี ค.ศ.1948 ภายในมีภาพเขี ยนโมเสกที่ งดงามดั้งเดิ มตั้งแต่ส มัยศตวรรษที่ 5 นําท่านเข้าชม
โบสถ์เซนต์จอร์ จ (St.George's Rotonda) โบสถ์เก่ าแก่สมัยโบราณถู กสร้ างขึ้นประมาณช่วง ค.ศ. 300 โดยกาเล
เรี ยส ซี ซาร์ (Galerius Ceasar) ซึ่ งมีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม ช่วงปี คศ. 1590 เคยถูกใช้เป็ นสุ เหร่ า
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านถ่ายรู ปกับประตูหินรู ปโค้ง (Arch of Galerious) สร้างขึ้นในปี คศ. 298 เพื่อเฉลิ มฉลองชัยชนะของกาเล
เรี ยส ซี ซาร์ ที่มีชยั ชนะในการทําสงครามกับพวกเปอร์ เซี ย จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับกําแพงเก่าไบแซนไทน์ ที่เก่า
เเก่เเละยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยีย่ ม จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับมัสยิด Hamza Bey ที่สร้างมาในศตวรรษที่ 15 ซึ่งมี
ความสวยงามเป็ นอย่า งยิ่ง ได้เวลานําท่ านสู่ One Salonica Outlet Mall อิ ส ระให้ ท่ า นได้เลื อกซื้ อของฝากตาม
อัธยาศัย

18.30 น.
21.25 น.
22.40 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเทสสโลนิกิ (SKG) เพื่อทําการเชคอินและเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางจากสนามบินเทสสโลนิกิสู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1894 (ใช้เวลาบิน 1.20 ชม.)
บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่ อง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน

วันทีส่ ิ บ

กรุ งเทพมหานคร

01.25 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชัว่ โมง)
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14.50 น.

สายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ อาหารคํ่า และ อาหารเช้า
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

10 วัน กรีซแกรนด์ ทวั ร์

ราคาทัวร์ 105,000 บาท : 15-24 มิ.ย./ 14-23 ก.ค./ 10-19 ส.ค./
13-22 ก.ย./ 11-20 ต.ค./ 18-27 ต.ค./ 22-31 ต.ค.
อัตราค่าบริ การ (บาท)
มิ.ย. – ต.ค. 2019
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
105,000
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
15,000
เด็กอายุ 2-12 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
100,000
เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
29,000
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
85,000 – 100,000
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นง่ั confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-IST-ATH//SKG-IST-BKK หักค่าตัว๋ (ผูใ้ หญ่)
20,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562) **
ข้ อแนะนําและแจ้ งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
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โปรแกรมท่ องเทีย่ วกรีซ (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน20 กก.)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าภาษีในประเทศกรี ซ
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศกรี ซ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผูช้ าํ นาญเส้นทาง คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่ งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง หรื อไปจ่ายที่โรงแรมได้หากต้องการ Porter Service
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชําระเงิน

งวดที่ 1 : สํ ารองทีน่ ั่งจ่ าย 50,000 บาท/ท่ าน ภายใน 2 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชํ าระส่ วนทีเ่ หลือ 45 วัน ล่ วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

กรณีกรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
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หมายเหตุ :

 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทาง ในกรณีที่ มีผ้ ูเดิน ทาง ตํ่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบ ตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นได้ทาํ การตกลงหรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ท่ีท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
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 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ งอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )
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 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่ วนที่
เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ทเี่ ช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ่งอยูใ่ นความความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบ
ใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศกรีซ
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10 วันทําการ)

กรุณาเตรี ยมเอกสารดังต่ อไปนี้ (การเตรี ยมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน ช่วยลดความยุง่ ยากในการยืน่ วีซ่าได้)
1. หนังสื อเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จํานวน 2 รู ป พื้นฉากหลังรู ปต้ องเป็ นพื้นสี ขาวเท่ านั้น รูปจะต้ องเป็ นภาพทีค่ มชั ด
ห้ ามสวมแว่ นสายตาห้ ามถ่ ายรู ปและตกแต่ งภาพจากคอมพิวเตอร์ (รู ปถ่ ายต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน)
3. สํ าเนาทะเบียนสมรส / สํ าเนาทะเบียนหย่ า / สํ าเนาใบมรณะบัตร (ท่ านต้ องทําการแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และประทับตรา
รับรองจากศูนย์ การแปล พร้ อมทั้งประทับตรารับรองจากกรมการกงสุ ล หากให้ ทางทัวร์ ดําเนินการค่ าแปลเอกสารและ
ประทับตราทุกแห่ ง แผ่นละ 300 บาท)
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สู ติบตั ร (สําหรับเด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
7. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้ (ออกจดหมายเป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น)
7.1 เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
7.2 เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้น
และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
7.3 เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้น
และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต)

8.1 กรณีผู้เดินทางเป็ นเจ้ าของกิจการ : ใช้ หัวจดหมายบริษทั รับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ
8.2 กรณีผ้ ูเดินทางเป็ นเจ้ าของร้ านค้ า : ออกจดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ

8.3 กรณี พนักงานบริ ษทั ฯ: ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
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8.4 กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
8.5 กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
8.6 กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากําลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
9. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ ถูกต้ อง)
• สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชี ตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
• กรณี เงินฝากประจํา (ซึ่ งไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านต้องขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากทางธนาคารโดยให้ธนาคาร
ระบุวา่ ท่านมีเงินคงอยูใ่ นบัญชีฝากประจํา (ออกจดหมายรับรองเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสื อรับรอง
ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้คิวยืน่ วีซ่า และ ให้แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจําย้อนหลังมาด้วย

(สถานฑูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ ต้องแนบมา)

10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จด
ทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนั ได้) ต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่
สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้ / สามี-ภรรยาที่ไม่จด
ทะเบียนสมรสไม่สามารถรับรองให้กนั และกันได้ / ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
- กรุ ณาแนบสําเนาสมุดบัญชี เงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่าจํานวน 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ตอ้ งการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุ ณาดูขอ้ 9)

*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยนื่ วีซ่า
กรุ๊ ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยืน่ วีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
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แบบฟอร์ มสํารองทีน่ ั่ง

10 วัน กรีซแกรนด์ ทวั ร์
ราคาทัวร์ ปี 2019
ราคาทัวร์ 105,000 บาท

ลําดับ
ที่

(รวมวีซ่าเชงเก้ น และ รวมทิปทุกอย่ างแล้ ว)

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

15-24 มิ.ย.19
14-23 ก.ค.19
11-20 ต.ค.19
เบอร์
โทรศัพท์

10-19 ส.ค.19
18-27 ต.ค.19
ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทําวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

เลขที่
สะสมไมล์

13-22 ก.ย.19
22-31 ต.ค. 19
อาหาร

(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ

)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยืน่
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

