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กำหนดการ
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11-20 ก.ค. 61
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กันยายน 2561

14-23 ก.ย. 61

ตุลาคม 2561
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ธันวาคม 2561
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กรุงเทพมหานคร

18.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก
ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.

ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง)
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า
ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่สอง
04.00 น.

เอเธนส์ - อะโครโปลิส - วิหารพาร์เธนอน - สนามกีฬาโอลิมปิค - พลาก้า
เดินทางถึง กรุงอิสตันบูลแวะ เปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1845
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย

07.15 น.

ออกเดินทางจาก สนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินเอเธนส์ (ATH) โดย สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส
สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

08.40 น.

เดินทางถึง สนามบินเอเธนส์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ
นำท่านเข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis) โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูง
เชื่อกันว่าบนเนินเขาแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพีเอเธน่า ซึ่งต่อมาองค์การยูเนสโก (Unesco)
ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1987
นำท่านชม วิหารพาร์เธนอน (Parthenon) วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพีเอเธน่า
เป็นวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริคซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่
สร้างขึ้นในโลกยุคคลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ ช่วงประมาณ 450-300 ปีก่อนคริสตกาล
และทั่วโลกต่างยอมรับกันว่าเป็นวิหารแบบดอริคที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกศิลปะของกรีซ
ผ่านชม สถานที่สำคัญในสภาพซากปรักหักพังต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชุมชนในอดีต ชม ประตูชัยเฮเดรียน
หอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (Lobster Spagetti)

บ่าย

นำท่าน แวะถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลิมปิค (Olympic Stadium)
ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896 นำท่านผ่านชมจัตุรัสซินตั๊กม่า
(Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขา อะโครโปลิส ที่เรียกว่า พลาก้า (PLAKA)
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แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร
คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ำคืน
อิสระเชิญให้ท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกมากมาย สุดเขตย่านพลาก้า
คือย่านเมืองใหม่อุดมไปด้วยร้านค้าแฟชั่นหรูระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เป็นระเบียบสวยงาม
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

ที่พัก

Hotel Titania / Hotel President **** หรือเทียบเท่า
แนะนำให้ลูกค้าเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับพักค้าง 2 คืน บนเกาะมิโคนอส และ ซานโตรินี กระเป๋าใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม

วันที่สาม

มิโคนอส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมแบบ Breakfast box

06.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือพีราอุส (Piraeus) เพื่อขึ้นเรือ Ferry สู่ เกาะมิโคนอส

07.00 น.

เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองพีราอุส สู่ ท่าเรือมิโคนอส

09.45 น.

เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ มิโคนอส
นำท่านชม มิโคนอส ทาวน์ (Mykonos Town) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า โฮรา (CHORA)
ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลังตัดกับโบสถ์ และท้องฟ้าระเบียงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรือหลากสีสัน
อันเป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่านเที่ยวชม บรรยากาศของเกาะมิโคนอส ที่เรียกได้ว่า เกาะสวรรค์แห่งนักท่องราตรี เกาะมิโคนอส (Mykonos)
หนึ่งในหมู่เกาะไซคลาติส ที่สวยงาม
นำท่านชม “SMALL VENICE” (MIKRI VENETIA)
จุดที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดริมทะเลเอเจี้ยนที่มีบรรยากาสคล้ายคลึงกับเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี มหัศจรรย์กับ WINDMILLS
หรือกังหันกลางทะเลที่เรียกว่า KATO MYLOI
ที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมชายฝั่งเป็นซิมโบลิกของภูมิปัญญาชาวบ้านเนื่องจากเกาะนี้มีคลื่นลมแรงเกือบตลอดปี
**เกาะมิโคนอส นั้นครบเครื่องด้วยแสงสีเสียง สถานบันเทิงยามค่ำคืนผับ, บาร์ ที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะ****
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและชื่นชมความงามบนเกาะมิโคนอส

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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Hotel Aphrodite / Hotel Porto Mykonos **** หรือเทียบเท่า
ซานโตรินี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

09.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือมิโคนอส เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะซานโตรินี

09.50 น.

เรือออกเดินทางจาก ท่าเรือเกาะมิโคนอส

11.55 น.

เดินทางถึงท่าเรือฟิรา เกาะซานโตรินี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเอีย (Oia Village) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือบนเกาะซานโตรินี่
เกาะในฝันที่ผู้คนทั่วโลกต่างใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง เกาะนี้ถือว่าเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ
เป็นเกาะที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ราชินีแห่งหมู่เกาะ ไซคลาติส
เพราะทั่วโลกต่างชื่นชมในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี้ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 1450
ปีก่อนคริสตกาล
หมู่บ้านเอีย (Oia Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดของเกาะนี้
มีความสวยงามตามแบบฉบับของจินตนาการถึงเกาะในกรีซ
บ้านสีขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมที่รายล้อมด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ท้องฟ้า
หรือแม้แต่กรอบประตูหน้าต่างสีสันสดใส เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่
มีคฤหาสน์หรูหราเป็นพยานถึงความมั่งคั่งของชาวเรือที่อาศัยอยู่ที่นี่ลดหลั่นไล่ระดับตามหน้าผาสูงชัน
โบสถ์ทาสีขาวสะอาดตา อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก

Santorini Palace / El Greco Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
เช้า

ซานโตรินี - เอเธนส์ (บินภายใน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิเมอร์โรวิคลี (Imerovigli Village) อีกหนึ่งหมู่บ้านบนเกาะซานโตรินี
ที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟได้ใกล้กว่าหมู่บ้านอื่นๆ
นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์อนาสตาซิส (Church of Anatasis)
และอิสระให้ท่านได้เก็บภาพหมู่บ้านสีขาวที่ตั้งอยู่บนเนินเขาลดหลั่นระดับบนเกาะซานโตรินี แห่งนี้
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ได้เวลานำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักๆอีกหนึ่งหมู่บ้านคือ หมู่บ้านฟิโรสเตฟานี (Firostefani Village)
อีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะซานโตรินี และที่สร้างลดลั่นไล่ระดับตามเนินเขา
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตรินี่ ซึ่งออกเสียงได้อีกอย่างว่า ธีรา (Thira)
นำท่านสู่ ตลาดสินค้าพื้นเมือง ที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก
ที่ล้วนนำมาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเป็นถนนทอดยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือสำราญที่จอดอยู่กลางทะเลเบื้องล่าง
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเกาะซานโตรินี่ หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีวางจำหน่าย
แบ่งเป็นซอกซอยมากมาย

16.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเกาะซานโตรินี

18.35 น.

ออกเดินทางจาก สนามบินซานโตรินี สู่ สนามบินเอเธนส์ (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)

19.20 น.

เดินทางถึง สนามบินเอเธนส์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก

Hotel Titania / President Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันที่หก
เช้า

โครินธ์ - ปาทรัส - เดลฟี
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางเรียบ คลองโครินธ์ (Corinth Canal) (ระยะทาง 83 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
เป็นคลองขุดเพื่อเชื่อมต่อระหว่างระหว่างอ่าวโครินท์ (Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนิค (Saronic Gulf) ในทะเลเอเจี้ยน
(Aegean Sea) แนวคิดการขุดคลองนี้มีตั้งแต่ช่วง 700 ปีก่อนตริสตกาล แต่ได้เริ่มขุดจริงในปี พ.ศ. 2373 (ค.ศ. 1830)
จนขุดคลองสำเร็จในปี พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893) คลองแห่งนี้ได้ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างอ่าวโครินท์ (Corinth
Gulf) และอ่าวซาโรนิค (Saronic Gulf) ที่ปกติต้องไปอ้อมแหลมเพโลพอนนีส (Peloponese) ได้ถึง 700 กิโลเมตร
คลองแห่งนี้มีความสูง 78 เมตร กว้าง 24 เมตร และมีความยาวถึง 6.3 กิโลเมตร (6,346 เมตร) ลึก 12 เมตร
นำท่านชมเมืองโบราณโครินธ์ (Ancient Corinth) หนึ่งในอดีตเมืองท่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ
มีความมั่งคั่งและความหรูหราเป็นอย่างมาก ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสต์กาล
ถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันโบราณของจูเลียส ซีซ่าร์
นำท่านชม วิหารอะพอลโล (Apollo Temple) ซากเสาโรมันโบราณนับแต่อดีตที่ยังคงความยิ่งใหญ่มาจนถึงปัจจุบัน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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นำท่านเดินทางสู่ เมืองปาทรัส (Patras) (ระยะทาง 131 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของกรีซ รองจากเอเธนส์และพิราอุส
เป็นเมืองศูนย์กลางของเส้นทางการเดินเรือในทะเลโยเนียนและยังเป็นเมืองหลวงของคาบสมุทรเพโลปอนเนสอีกด้วย
นำท่านผ่านชมและถ่ายรูปกับ ปราสาทแฟรงค์กิช (Frankish Castle) และมหาวิหารเซนต์แอนดรู (St.Andrews Church)
อีกหนึ่งคริสตจักรที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่เหนือเขตเมืองเก่า ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20
ภายในได้รับการประดับประดาไปด้วยไม้แกะสลัก และโคมระย้าที่น่าประทับใจ
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี (Delphi) อดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็น สะดือของโลก “ Navel of the Earth”

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

ที่พัก

Amalia Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด
เช้า

เดลฟี - วิหารอพอลโล - กาลัมบาก้า - อารามลอยฟ้าเมทิโอร่า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเข้าชม วิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและดนตรี ตั้งอยู่
บนเนินเขาพานาสซุส วิหารนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อเทพเจ้าในอดีต
วิหารแห่งนี้คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผู้ให้คำพยากรณ์โชคชะตาชีวิต
อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผู้ทุกนาม
นำชม โรงละครแห่งเดลฟี ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมของชาวกรีกโบราณ
นำท่านเดินทางสู่เมือง กาลัมบาก้า (Kalambaka) (ระยะทาง 229 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
นครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก อยู่ในเขตจังหวัด Trikala ของประเทศกรีซ
เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของผู้จาริกแสวงบุญ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่ เมทิโอร่า อารามซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ใน ปี 1988
แต่เดิมที่เมทิโอร่าเคยเป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาถึง 24 แห่ง แต่ปัจจุบันจะเหลือเพียง 6
แห่งเท่านั้นที่ยังมีคนอาศัยและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
นำท่านเข้าชม อารามเมทิโอร่า (Meteora Monastery)
บนยอดเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของอารามหลายแห่งที่มีความพิเศษมากที่สุดในโลก
โดยยอดเขาเหล่านี้มีรูปร่างแปลกตาอันเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำปินิออส (PINEIOS) มาเป็นเวลานับล้านปี
เมทิโอร่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างอยู่บนก้อนหินใหญ่สูงสง่า เป็นที่พํานักของนักบวชคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ (Orthodox)
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ซึ่งในสมัยอดีตกาลได้สร้างอารามไว้บนยอดเขาเพราะมีความเชื่อที่ว่า จะได้ใกล้ชิดกับสวรรค์
และเป็นการง่ายต่อการป้องกันศาสนาอื่นมารุกรานอีกด้วย ด้วยความโดดเด่นของการสร้างสรรค์ของศิลปะแบบไบแซนไทน์
อิสระให้ท่านได้บันทึกความมหัศจรรย์ ณ ที่แห่งนี้
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

ที่พัก

Hotel Amalia Kalabaka/ Hotel Divani**** หรือเทียบเท่า

วันที่แปด
เช้า

ลิโทโคโร - เทสสโลนิกิ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิโทโคโร (Litochoro) (ระยะทาง 151 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
เมืองเล็กๆซึ่งมีประชากรไม่ถึง 10,000 คน อันเป็นสถานที่ตั้งของยอดเขาโอลิมปัส ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศกรีซ
มีความสูงทั้งสิ้น 2,917 เมตร เมืองนี้นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของชาวกรีซ
เนื่องจากยอดเขาโอลิมปัสนั้นถือเป็นบ้านเกิดของเทพซุส (Zeus) และเหล่าทวยเทพองค์โบราณของกรีซ
นอกจากนี้ยังเป็นเมืองพักผ่อนสำหรับนักปีนเขาตัวยง ซึ่งนิยมมาเล่นกีฬาปีนเขากันที่เมืองนี้
นำท่านเที่ยวชมเมือง ที่ได้ขึ้นชื่อว่าตั้งอยู่บนยอดเขา โอลิมปัส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทสสโลนิกิ (Thessaloniki) (ระยะทาง 89 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
เมืองท่าและเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับ 2 ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการค้า
รวมถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านการขนส่งของยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ นำท่านเที่ยวชมเมืองเทสสโลนิกิ
นำท่านถ่ายรูปกับ หอคอยสีขาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล
ภายในเป็นสถานที่สำหรับเก็บวัตถุโบราณหลายอย่าง ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ
ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง ถูกสร้างขึ้นประมาณช่วงศตวรรษที่ 15 เป็นป้อมปราการประจำเมือง และใช้เป็นโรงฝึกทหาร
มีช่วงหนึ่งที่ใช้เป็นเรือนจำเพื่อคุมขังนักโทษด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก

Imperial Hotel / Holiday Inn hotel **** หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า
เช้า

เทสสโลนิกิ - พิพิธภัณฑ์โบราณคดี
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum) ซึ่งมีหลักฐานสำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์มากมาย
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ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรืองของชาวกรีกในอดีต อาทิเช่น รูปแกะสลัก เสาประตู เครื่องใช้ จานชาม
เครื่องประดับ ฯลฯ ที่นักโบราณคดีค้นพบในบริเวณนี้
จากนั้นนำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์ เดเมทริอุส (St. Demetrius Church) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 แต่แล้ว
มหาวิหารเกิดอุบัติเหตุถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ.1917 และต่อมาได้รับการบูรณะในปี ค.ศ.1948
ภายในมีภาพเขียนโมเสกที่งดงามดั้งเดิมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 5
นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์จอร์จ (St.George's Rotonda) โบสถ์เก่าแก่สมัยโบราณถูกสร้างขึ้นประมาณช่วง ค.ศ. 300
โดยกาเลเรียส ซีซาร์ (Galerius Ceasar) ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช่วงปี คศ. 1590 เคยถูกใช้เป็นสุเหร่า
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่านถ่ายรูปกับ ประตูหินรูปโค้ง (Arch of Galerious) สร้างขึ้นในปี คศ. 298 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของกาเลเรียส
ซีซาร์ที่มีชัยชนะในการทำสงครามกับพวกเปอร์เซีย
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ กำแพงเก่าไบแซนไทน์ ที่เก่าเเก่เเละยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับมัสยิด
Hamza Bey ที่สร้างมาในศตวรรษที่ 15 ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
ได้เวลานำท่านสู่ One Salonica Outlet Mall อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

18.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเทสสโลนิกิ (SKG) เพื่อทำการเชคอินและเตรียมตัวเดินทางกลับ

21.25 น.

ออกเดินทางจาก สนามบินเทสสโลนิกิ สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1894 (ใช้เวลาบิน 1.20 ชม.) บริการอาหาร
เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน

22.40 น.

เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน

วันที่สิบ

กรุงเทพมหานคร

01.25 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ
อาหารค่ำ และ อาหารเช้า

14.50 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

อัตราค่าบริการราคา
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ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2
ท่าน ราคาท่านละ

11 - 20 กรกฎาคม 2561
12 - 21 สิงหาคม 2561
14 - 23 กันยายน 2561
13 - 22 ตุลาคม 2561
27 ธันวาคม 2561 - 05 มกราคม 2562

วันที่พิมพ์
Printed on

109,900
109,900
109,900
109,900
109,900

เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (เสริมเตียง)
ราคาท่านละ
105,900
105,900
105,900
105,900
105,900

เงื่อนไขการโปรแกรมทัวร์

www.tripleenjoy.com

ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1
ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน
29,900
29,900
29,900
29,900
29,900

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
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ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ
• สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2
ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
• กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
• กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
อัตราค่าบริการนี้รวม
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน20 กก.)
• ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
• ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
• ค่ารักาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
• ค่าภาษีในประเทศกรีซ
• ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
• ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
• ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศกรีซ (ท่านที่ไม่เคยสแกนลายนิ้วมือในกลุ่มเชงเก้น จะต้องมาแสดงตนเพื่อสแกนลายนิ้วมือ)
• เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น
(คิด ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561) **
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง หรือไปจ่ายที่โรงแรมได้หากต้องการ Porter Service
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
การชำระเงิน
• งวดที่ 1: สำรองที่นั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
• งวดที่ 2: ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณียกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง

45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
30-44 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
10-29 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วัน)
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• ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์
หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณีไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจา
กรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน
ก่อนการเดินทาง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน
การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ
ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
• เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
• ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
• ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง
และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง
รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง
ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ
Refund ได้เท่านั้น)
• ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ
ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก
บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
• เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
• ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM )
ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
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ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
• โรงแรมหลายแห่งในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
• ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
• กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น
กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
• วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml.
แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO
)
• หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
• สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class
Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก
น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
• สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5
สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
• ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
• กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
• ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย
สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน
USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
• กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน)
โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย
USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
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• กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้
ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศกรีซ (ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ
10 วันทำการ)
ประกาศจากศูนย์รับยื่นวีซ่า
• สถานทูตในกลุ่มเชงเก้นทั้งหมดจะเริ่มทำวีซ่าด้วยระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป เพื่อ
ให้เป็นไปตามข้อตกลงใหม่ของประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้น สถานทูตในกลุ่มเชงเก้นประจำประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนขั้นตอนการสมัครวีซ่าทุกประเภท
เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไปโดยใช้ระบบ วีซ่าไบโอเมตริกซ์
• นับ จากวันที่แจ้งไว้ข้างต้น ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นจะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง
เนื่องจากจะมีการบันทึกข้อมูลทางกายภาพของผู้สมัคร (สแกนลายนิ้วมือและถ่ายภาพดิจิตอล)
ข้อมูลของผู้สมัครจะได้รับบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลวีซ่า (Visa Information System VIS) เป็นระยะเวลา 5 ปี
และประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ (อย่างไรก็ตามในกรณีที่
สถานฑูตไม่สามารถดึงข้อมูลจากลุ่มเชงเก้นที่ท่านได้เคยสแกนลายนิ้วมือไว้ (ไม่รวมถึงการสแกนลายนิ้วมือเพื่อทำวีซ่าอังกฤษ)
สถานฑูตอาจขอให้ท่านมาสแกนลายนิ้วมือใหม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของแต่ละสถานฑูต) หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการรักษาข้อมูลวีซ่า
VIS ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://ec.europa.eu/vis
กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ (การเตรียมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน ช่วยลดความยุ่งยากในการยื่นวีซ่าได้)
1.หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2.รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด
ห้ามสวมแว่นสายตาห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (ต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และประทับตรารับรองจากศูนย์การแปลเท่านั้น)
4.สำเนาบัตรประชาชน
5.สำเนาทะเบียนบ้าน
6.สูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
7.กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า
ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
7.2เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า
มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
7.3 เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
8.หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษจดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
(ไม่ต้องระบุสถานฑูต)
8.1กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ(ท่านต้องให้ศูนย์การแปลเอกสารทำการแปลและ
ประทับตรารับรองโดยศูนย์การแปลเท่านั้น)
8.2กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
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(ท่านต้องให้ศูนย์การแปลเอกสารทำการแปลและ ประทับตรารับรองโดยศูนย์การแปลเท่านั้น)
**ดังนั้น แนะนำให้ท่านทำจดหมายรับรองการทำงาน โดยใช้หัวจดหมายบริษัท จะดีกว่าใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือหนังสือจดทะเบียนการค้า
เพราะท่านต้องไปทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยศูนย์รับรองการแปล ทำให้ไม่สะดวกอย่างมาก**
8.3กรณีพนักงานบริษัทฯ: ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
8.4กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
8.5กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
8.6กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา
9.หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง)
จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) และสำเนา book bank ย้อนหลัง 6 เดือนซึ่ง
ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้นสถานฑูตต้องการบัญชีออมทรัพย์ในการพิจารณาวีซ่า แต่หากท่านมีบัญชีฝากประจำสามารถแนบมาด้วยได้
แต่ต้องมีบัญชีออมทรัพย์เป็นบัญชีหลักในการแสดงสถานะทางการเงิน (ไม่แนบมาไม่ได้)
-จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร โดยระบุ To whom it may concern (ไม่ต้องระบุสถานฑูต)
ต้องเป็นฉบับจริงและระบุจำนวนเงินที่เหลืออยู่เท่านั้น ออกจดหมายมาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า พร้อมทั้ง สำเนา book bank ย้อนหลัง
6 เดือน (กรุณาปรับสมุดให้เป็นเดือนที่จะยื่นวีซ่า) สำหรับเงินในบัญชีควรมียอดเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ
ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้าม!!!!!! ทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียว เป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!)
-กรณีเงินฝากประจำ (ซึ่งไม่สามารถปรับยอดได้)
ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคารโดยให้ธนาคารระบุว่าท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจำ
(ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรอง ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า และ
ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลังมาด้วย
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)
10.ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
-จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
-หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน
(เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่
สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / สามีภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสไม่สามารถรับรองให้กันและกันได้ / ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
-กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกำหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่าจำนวน 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
-จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
-หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุณาดูข้อ 9)
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป
ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น โดยถ้าเดินทางเป็นครอบครัว หากมีบุคคลในครอบครัวคนใดคนหนึ่งจำเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว

www.tripleenjoy.com

ใบรายการทัวร์และเงื่อนไข
Tour Itineraty & Conditions

เลขที่ 300/50 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
Travel License : 11/05307
โทร : 02 379 2955 แฟกซ์ : 02 379 1163
อีเมล์ : info@tripleenjoy.com

รหัสทัวร์
Tour Code

TE315

ชื่อทัวร์
Tour Name

ทัวร์แกรนด์กรีซ 10 วัน 7 คืน (TK)

คนในครอบครัวครัวที่เหลือจำเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยเช่นกัน ***
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