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   MAMMA MIA! GREECE 

9D6N  

 

เอเธนส-์มหาวิหารและโรงละคร-เดลฟีสะดือโลก-กาลมับากา้ เมทีโอรา่ นคร

แห่งอารามลอยฟ้า-เกาะมิโคนอส-กงัหนัทะเล-เกาะซานโตรีน่ี-พระอาทิตยต์ก

ที่หมู่บา้นเอีย-นัง่กระเชา้ไฟฟ้าและนัง่ลา-ทะเลด า-ทะเลแดง-ไวนซ์านโตรีน่ี 
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ก าหนดการเดินทาง :  2566 
วนัที่ 1/  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   

23.00 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาทเ์ตอร ์

P สายการบินเอทิฮดั เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ ใหก้ารตอ้นรบัท าการเช็คอิน  

  สงัเกตุป้าย MAMMA MIA! GREECE 

 

วนัที่ 2/  สนามบินสุวรรณภูมิ -อาบูดาบี-เอเธนส-์กาลมับากา้               -/-/เย็น 

02.15 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินท่ี EY407 BKKAHU- 02.15-05.45   

05.45 น.  ถึงสนามบินอาบูดาบีเปล่ียนเครื่องบินไปประเทศกรีซ  

เท่ียวบิน EY91 AUH-ATH  09.15-13.30 น.  

13.30 น.  ถึงสนามบินกรุงเอเธนส ์หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ิน) 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ มณฑลกาลมับากา้ (Kalambaka) ท่ีไดช้ื่อวา่ นครแห่งอารามลอยฟ้าท่ีมี

ชื่อเสียงไปทัว่โลก (ระยะทางประมาณ 235 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ี

ตั้งอยูบ่น ที่ราบเธสซาลี The Plain of Thessaly เป็นท่ีตั้งของ เมทีโอร่า (Meteora) ซึ่งเป็นอารามท่ี

ตั้งอยูบ่น ยอดเขาเมทีโอร่า Meteora Rocks และเป็นเมืองหลวงของ มณฑลกาลมับา  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

 น าท่านเขา้สู่  โรงแรมระดบั 4 ดาว AMALIA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ 3 /                            กาลมับากา้ - เดลฟี    เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม-เช็คเอา้ท์ 

น าท่านออกเดินทางสู่ ส านักสงฆล์อยฟ้า เมืองเมทีโอร่า เมืองท่ีมีกล่ินไอผสมผสานระหวา่งไบแซนไทน์

และโรมนั จนไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988 อีกทั้งอารามแห่งน้ีเป็นสถานท่ีถ่ายท า

ภาพยนตรเ์รื่อง เจมส ์บอนด ์ตอน For Your Eyes Only อีกดว้ย น าท่านชม “Rocks in The air” หรือโขด

หินแห่งนภากาศ ซึ่งถือวา่เป็นเขตมหศัจรรยแ์ห่งหน่ึงของโลกดว้ยภูมิทศัน์ท่ีแปลกตาคลา้ยแท่งหินท่ีเกิด

จากการโผล่ทะลุขึ้ นมาของภูเขาหินทราย อายุกวา่ 30ลา้นปีจน มีผูศ้รทัธาท่ีแสวงหาความปลีกวิเวกได้

ไต่ผาขึ้ นมาเพื่อสรา้งวิหารและส านักสงฆเ์พื่อปฎิบติัธรรม โดย ส านักสงฆแ์ห่งแรก สรา้งโดยบาทหลวง 

Athanasios ตั้งแต่ปี 1,336 บนความสูงถึง 534 เมตรหลงัจากน้ันไดม้ีการก่อสรา้งส านักสงฆ ์ต่างๆ น า

ท่านเขา้ชมภายใน วิหาร Holy Monastery of Great Meteoron (ตอ้งเดินขึ้ นบนัไดประมาณ 150 ขั้น)  

เป็นวิหารท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุด ตวัวิหารเร่ิมสรา้งโดยนักบุญอธานาซิออส (Saint Athanasios) ในปี 

ค.ศ.1350 

เที่ยง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี (DELPHI) (190 กิโลเมตร) เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง น าท่านชมเมือง

มรดกโลกท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 เดินทางสู่ภูเขาท่ีมีชื่อวา่ ปาร์

นัสซสั ภูเขาอนัเป็นท่ีตั้งของเดลฟี นครศกัด์ิสิทธ์ิท่ีส าคญั และมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรีก

โบราณ โดยเชื่อกนัว่าเป็นจุดศูนยก์ลางของโลก (สะดือโลก) 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 เขา้สู่ท่ีพกัมาตราฐานทอ้งถ่ินโรงแรมระดบั 4 ดาว KASTALIA BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

วนัที่ 4 /                       เดลฟี -เอเธนส ์ เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – เช็คเอา้ท์ 

น าท่าน ชมโบราณสถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิของเทพีอะธีนา เรียกวา่ Tholos มีลกัษณะเป็นหอเสากลม และถือ

เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเดลฟี จากน้ัน ชมวิหารแห่งเทพอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งเป็นสุริยะเทพ
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ตามความเชื่อของกรีกโบราณ ปัจจุบนัวิหารแห่งเทพอพอลโล ผุพงัจนเหลือแต่ซากของเสาดอริค ชม

ความงดงามของวิวทิวทศัน์โดยรอบบริเวณโรงละครกลางแจง้แห่งเดลฟี ท่ีคงสภาพไวส้มบูรณท่ี์สุดใน

กรีกเขา้ชมพิพิธภณัฑเ์ดลฟี รวมสิ่งท่ีน่าสนใจหลายอยา่ง อาทิ CHARIOTEER รูปป้ันนักขบัรถมา้ศึกที่

ขึ้ นชื่อ และรูปป้ันของโรมนัจ านวนมากมาย น าท่านชมน ้าพุคาสตาเลีย (Castalian Spring) ท่ีมาจาก

แหล่งน ้าพุรอ้นมีอายุเก่าแก่กวา่ 3,000 ปี 

เที่ยง    รบัประทานอาหารในภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย    เดินทางกลบัสู่กรุงเอเธนส ์(370 KM) น าท่านสู่อะโครโปลิส ป้อมปราการบนยอดเขา แหล่งรวมอารย

ธรรมโบราณ อิสระเก็บภาพแห่งความใจ ชมเมืองเอเธนส ์(Athens) เมืองหลวงของ ประเทศกรีซ ชม

จตัรุสัซินตกัมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรฐัสภาแห่งชาติ และอนุสรณท์หารนิรนาม แวะถ่ายภาพ

บริเวณหน้าท าเนียบประธานาธิบดี ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (Pan Athenaic Olympic) ในอดีตชาว

กรีกโบราณเคย ใชแ้ข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งไดร้บัการบูรณะขึ้ นมาใหม่ และใชใ้นการ

แข่งขนักีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896 น าท่านชอ้ปป้ิงยา่นเมืองเก่าปลากา้ (Plaka) อิสระช้

อปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึกจากกรีซมากมาย พรอ้มผลิตภณัฑท่ี์ท าจากน ้ามนัมะกอก (ผลผลิตท่ีมีชื่อเสียง

ท่ีสุดของกรีซ) อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวดผม เครื่องเงินและทองท่ีเป็นลวดลายกรีกโบราณ 

และงานหตัถกรรม  

 ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน   

    น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัมาตราฐานทอ้งถ่ินโรงแรม ระดบั 4 ดาว TITANIA HOTEL หรอืเทียบเท่า 
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วนัที่ 5 /  เอเธนส ์– เกาะซานโตริน่ี - นัง่เคเบิลคาร-์นัง่ลา -เมืองฟีร่า  เชา้/กลางวนั/เย็น 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรมท่ีพกั – เช็คเอา้ท ์

     น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางสู่เกาะซานโตรินี  

เท่ียวบิน GQ340 ATH-JTR 08.30-09.25 

09.25 น.  เดินทางถึง เกาะซานโตรินี (SANTORINI) ชมงดงามโรแมนติก ดว้ยกลุ่มบา้นเรือนทรงกระบอกสีขาว

สะอาดตา ยอดโบสถท์รงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้าต่าง งดงามดัง่ภาพใน

โปสการด์ท่องเท่ียว น าท่านนัง่เคเบิลคารล์งไปชมส่วนล่างของเกาะซานโตรินี เพลิดเพลินกบัวิวทิวทศัน์

ขณะนัง่กระเชา้ ที่เป็นท่าเรือเกา่ ซึ่งใชเ้ฉพาะส าหรบันักท่องเท่ียวที่มาจากเรือส าราญที่จอดไวน้อกฝ่ังใช้

ขึ้ นลงเมือง บรรยากาศในตอนเชา้จะคึกคกัเมื่อมีเรือส าราญมาจอดเทียบท่า เป็นท่ีรวมของลานับรอ้ยตัว 

ชมวิถีชีวิตของผูค้นบนเกาะใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณส์นุกสนานนัง่ลา (Donky) พาหนะท่ีโด่งดงั 

และเก่าแก่ของชาวกรีกลงจากเขา  

เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัราคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย ชมเมืองฟีร่า หมู่บา้นท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีสรา้งขึ้ นใหม่ในศตวรรษท่ี 19 บนขอบหน้าผาสูงแทนเมืองหลวงเก่าเพยี

กอสท่ีไดร้บัความเสยีหายจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1956 เพลิดเพลินกบัสถาปัตยกรรม สีสนัของอาคาร

บา้นเรือน ศาสนสถานหลงัคาโดม ถนนสายเล็กๆ ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร บาร ์ไนตค์ลบั 

อิสระเดินตามถนนท่ีเลียบหน้าผาท่ีไม่เปิดใหร้ถวิ่ง จะเห็นววิของเกาะภูเขาไฟ Nea Kameni อยูด่า้นหน้า เห็น

ผาหินเป็นชั้นๆ ของเกาะซานโตรินีท่ีเกิดจากแผ่นดินท่ีแยกตวัออกเมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว  

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

    เขา้สู่ท่ีพกัมาตราฐานทอ้งถ่ินโรงแรมระดบั 5 ดาว 4 ดาว EL GRECO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ 6 /      เกาะซานโตรินี -หาดคามารี่-ชิมไวน-์เมืองเอีย เชา้/กลางวนั/เย็น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรมท่ีพกั  

น าท่านสู่ หมู่บา้นเพียกอส เมืองหลวงเก่าของเกาะ สรา้งข้ึนเมื่อตน้ค.ศ.1800 ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีเป็น

จุดสูงสุดของเกาะ มองเห็นวิวทิวทศัน์โดยรอบของเกาะซานโตรินี น าท่านชม Perrissa หรือหาดทรายด า 

ทรายสีด าสนิทจากเถา้ลาวาของภูเขาไฟระเบิดในอดีต จากน้ันน าท่านชมจุดชมวิวหาดทรายแดง  ชมผา

หินสีแดงท่ีเกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีต 

จากน้ันชมไร่องุ่น ซึ่งเป็นไวเนอร์รี่ ชมวิธีการผลิตไวน์และประวติัของไวน์ซานโตรินี ท่ีจดัว่าเป็นไวน์ท่ีดี

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรีซลองชิมดูวา่จริงหรือไม่ 

เที่ยง     รบัประทานอาหารในภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านสู่ ตอนเหนือของเกาะ เพื่อน าท่าน สมัผสับรรยากาศสุดโรแมนติก ชมพระอาทิตยต์กที่เอีย จุด

ชมพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยท่ีสุดของเกาะ อิสระใหช้มภาพพระอาทิตยส์ีแสงสด ริ้ วสีแดงเจือสีม่วง สม้ของ

ทอ้งฟ้าเหนือทอ้งทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหลููกตา ความงามเกินกว่าค าบรรยาย  

 ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
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    เขา้สู่ท่ีพกัมาตราฐานทอ้งถ่ินโรงแรมระดบั 4 ดาว EL GRECO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 

วนัที่ 7/   ซานโตรินี–นัง่เรือเฟอรร์ี่-เกาะมิโคนอส-กงัหนัลม-เมืองเก่า เชา้/กลางวนั/   เย็น 

 เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรมท่ีพกั – เช็คเอา้ท์ 

 น าท่านเดินทางสู่ท่านสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่เกาะมิโคนอส  

เรือ รอบ 11.45 น.-13.30 น. 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหาร  

13.30 น.  เดินทางถึง ท่าเรือเกาะมิโคนอส  

บ่าย น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัเพื่อเก็บกระเป่า ไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินเท่ียวรอบเกาะถ่ายภาพกบักงัหนัลมมิ

โคโนส สญัลกัษณค์วามงามของเกาะเป็นกงัหนัลมโบราณท่ีตั้งรบัลม โดยกงัหนัถูกใชใ้นการผลิต 
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แป้งขา้วสาลี และไดห้ยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ปัจจุบนัเป็นอีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวที่ถูก

ถ่ายภาพมากท่ีสุดในทะเลอีเจียน อิสระเดินเล่นในเมือง มิโคโนส ทาวน ์หรืออีกชื่อหน่ึงวา่ โชรา 

(Chora) หรือ โฮรา (Hora) เมืองหลวงของเกาะมิโคนอส โดยตวัเมืองน้ันตั้งอยูบ่ริเวณหน้าอ่าวใกล้

กบัท่าเรือ เป็นจุดรบั-ส่ง นักท่องเท่ียวไปตามจุดต่างๆ มีเรือประมงมากมายจอดเทียบท่าอยา่ง

สวยงาม เป็นเมืองท่ีไดร้บัการขนานนามวา่เป็น “ลิตเต้ิล เวนิส” (Little Venice) แห่งเกาะมิโคโนส

ท่ีมีความโดดเด่นและงดงาม อีกทั้งยงัไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นหน่ึงในสถานท่ีสวย และโรแมนติก

ท่ีสุดบนเกาะมิโคโนสอีกดว้ย อิสระชอ้ปป้ิงท่ีตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่มีบรรยากาศและกล่ิน

อายของความเป็นเมดิเตอรเ์รเนียน ต่ืนตาไปกบัเหล่ารา้นขายของท่ีะลึก รา้นเสื้ อผา้ หอศิลป์ 

รา้นอาหาร และคาเฟ่ บารท์นัสมยัมากมาย หรือพกัผ่อนแบบชาวกรีก จิบกาแฟรสเขม้ กบัเคก้วาฟ

เฟิลหอมกรุ่น  

 ค า่            รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  

                    จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดับ 4 ดาว PORTO MYKONOS HOTEL  

 

วนัที่ 8 /          เกาะมิโคนอส – สนามบินเอเธนส-์อาบูดาบี   เชา้/กลางวนั/เย็น 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารในโรงแรมท่ีพกั - เช็คเอา้ท ์
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7.00 น.    เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมและเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลบัสู่เอเธนส์ 

     โดยเที่ยวบิน Olympic  

09.45 น.  ออกเดินทางสู่เอเธนส ์OA373 MYKONOS-ATHENS 09.45-10.25 

10.25      เดินทางถึง กรุงเอเธนส ์(ATHENS) ท าการเช็คอินเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

14.50      ออกเดินทางจากเอเธนส ์สู่อาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮดั  

               เท่ียวบินท่ี EY90 ATHAUH 14.50-20.30 

20.30      ถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อเปล่ียนเครื่องกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

21.35      ออกเดินทางจากอาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮดั  

     เท่ียวบินท่ี EY402 AUHBKK 21.35-07.10+ 

 
 
วนัที่ 9 /      สุวรรณภุมิ           -/-/- 

07.10 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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    ********************************************* 

 

**หมายเหตุ** 

-รูปภาพใชป้ระกอบในการบรรยายโปรแกรมเท่าน้ัน / โปรแกรมสามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามสถานการณจ์ริง 

 

ก าหนดเดินทาง 
ระดบัที่

พกั 

พกัคู่ (บาท/

ท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

(บาท) 

28 เม.ย – 7 พ.ค 2566 4 ดาว 98,900 20,000 

19 – 28 พ.ค 2566 4 ดาว 98,900 20,000 

 

อตัราน้ีรวม 

☺ ค่าตัว๋เครื่องบิน กรุงเทพฯ –เอเธนส-์ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด ชั้นประหยดั  

☺ ค่าเคร่ืองบินภายในประเทศจากเอเธนส-์ซานโตริน่ี และ มิโคนอส-เอเธนส ์

☺ ค่าเรือเฟอรร์ี่ไปมิโคนอส 

☺ ค่าท่ีพกั 6 คืน โรงแรมฯ 4 ดาว  

☺ ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามรายการท่ีระบุ  

☺ ค่ารถรบั-ส่ง ในการน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ  

☺ บริการไกดจ์ากประเทศกรีซภาษาองักฤษ  

☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะและค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกรีซ  

☺ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

☺ ค่าน ้าด่ืมระหวา่งม้ืออาหารทุกมื้ อ / น ้าด่ืมระหวา่งวนั 1 ขวดเล็ก/ท่าน 

 

อตัราน้ีไม่รวม  

  ค่าใชจ้่ายส่วนตวั 
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  ค่าใชจ้่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม  

  ค่าทิปขีล่า และค่าทิต่างๆ 

     ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยตามความพอใจ (ข้ึนต า่90บาทx9วนั) 

 VAT 3 %, 7 % 

     ค่าทิปไกดข์ั้นต า่ 3€, คนรถ ขั้นต า่ 2€ (5€x7วนั=35ยูโร/ท่าน ตลอดทริป) 

     ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยตามความพอใจ (ข้ึนต า่100บาทx9วนั) 

 

หมายเหต ุ

1.กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจากการยกเลิกเท่ียวบิน หรือการล่าช ้าของสายการบิน ท าใหไ้ม่สามารถ กิน-

เท่ียว และพกัโรงแรมไดค้รบตามโปรแกรมทวัรท่ี์ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

ทั้งสิ้ น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสยัเกิดข้ึนโดยตรงจากทางสายการบิน และบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบชดเชยใดๆ 

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่

อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ เช่น อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การตลาจล

, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจรติดขัด และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานท่ีต่างๆท่ี

เกิดขึ้ น เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนือความดูและการควบคุมของบริษัทฯทั้งน้ี จะยึดถือผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภยัของคณะเป็นส าคญั 

3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 

ในการถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5.ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม  

6. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดขึ้ นจากสายการบินทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ีเพื่อใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์หน้างานท่ี

เกิดขึ้ นจริง 

7. กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

8. ท่านท่ีจะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ ในกรณีท่ีเท่ียวบินมีการล่าชา้ท าใหเ้กิดผลกระทบกับเท่ียวบิน

ภายในประเทศทางบริษัทฯไม่มีส่วนในการรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นใดๆทั้งสิ้ น 

9. โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ติดโควิดทางบริษัทฯไม่มีส่วนรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 
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 ***หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, 

การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณใ์นตา่งประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความ

ปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัรผ์ูน้  าทวัร ์มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ี

การตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคัญ เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ  าแลว้ 

บริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แลว้ 

 

 


