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*** พักมิโครนอส – พักซานโตริน่ี *** 
กําหนดการเดินทาง 

23 ส.ค.-01 ก.ย.//13-22 ก.ย.//20-29 ก.ย.//11-20 ต.ค. //21-30 ต.ค. 2562 
( กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการย่ืน

วีซา) 
วันที่1  กรุงเทพฯ – โดฮา 
23.00 น.  คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินกาตาร แอรเวย 

แถว P ประตู 8 โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 
วันที่2  โดฮา – เทสซาโลนิกี ่– ชมเมือง – คาลัมบากา 
02.35 น. ออกเดินทางสู โดฮา ประเทศกาตาร โดยเที่ยวบินที่ QR 837  
05.45 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
07.10 น.  ออกเดินทางสู เทซาโลนิกี ่โดยเที่ยวบินที่ QR203 
13.00 น.  เดินทางถึง เทสซาโลนิกี ่(Thessaloniki)   
 นําทานชมเมืองเทสซาโลนีกี Thessaloniki หรือ เทสซาโลนีกา  เปนเมืองใหญ

เปนอันดับ 2 ของประเทศกรีซ เปนเมืองหลวงของภูมิภาคเซนทรัลมาซิโดเนีย และ
เท ร ซ  มี ป ร ะ ช า ก ร  322,240 เท ส
ซาโลนีกีเปนเมืองสําคัญอันดับ 2 ของกรีซ
ในดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การคา
และการเมือง และมีเสนศูนยกลางการ
เดินทางไปสูยุโรปตะวันออกเฉียงใต เปน
เมืองทาทางทะเลที่มีความสําคัญตอกรีซ
และยุโรปตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันเมือง
มีการจัดเทศกาล งานดานวัฒนธรรม หลายครั้งตอป เชนงานการคาระหวางประเทศ
เทสซาโลนี และงานเทศกาลภาพยนตรนานาชาติเทสซาโลนี ในป ค.ศ. 2014 ไดรับ
เลือกเปนเมืองหลวงเยาวชนแหงยุโรป นําทานชมเมืองเกาโรมัน ฟอรั่มที่มีอายุ
ยอนหลังไปในศตวรรษที่  2 ซึ่งเกาแกกวา 1,800 ป ที่ประกอบไปดวยอาคาร
บานเรือนชาวโรมัน โรงละครโอเดียนที่ยิ่งใหญและยังคงความสวยงามไวไดอยางยอด
เยี่ยม อาคารสวนใหญถูกสรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิ กาเลริอุส แม็กซิมิอานัส เพื่อเชิญ
ชูชัยชนะของอณาจักรโรมันที่สามารถขยายขอบเขตไปยังดินแดนตะวันออก จากน้ัน
นําทานชมหอคอยขาว (White Tower) สถาปตยกรรมสไตลออตโตมัน เติรก ซึ่งเคย
ปกครองประเทศกรีซ ถึงสามรอยกวาป มีทั้งฮามัม (โรงอาบน้ําแบบเติรก) หรือท่ีเรียก
กันวา เตอรกีส บาธ และตลาดในรมแบบชาวเติรก จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมือง
คาลัมบากา 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Amalia Hotel / หรือระดับเทียบเทา 
วันที่3  คาลัมบากา – แมทธีโอรา(มหาวิหารบนยอดเขา) – คาลัมบากา 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานออกเดินทางสูบริเวณที่หมูบานแมทธีโอรา เมืองที่มีกลิ่นไอผสมผสาน

ระหวางไบแซนไทนและโรมัน จนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ.
1988 นําทานชม “Rocks In The Air” หรือโขดหินแหงนภากาศ ซึ่งถือวาเปนเขต
มหัศจรรยแหงหน่ึงของโลกดวยภูมิทัศนที่แปลกตาคลายแทงหินท่ีเกิดจากการโผลทะลุ
ขึ้นมาของภูเขาหินทราย อายุกวา 30ลานปจน มีผูศรัทธาที่แสวงหาความปลีกวิเวก
ไดไตผาขึ้นมาเพื่อสรางวิหารและสํานักสงฆเพ่ือปฎิบัติธรรม โดย สํานักสงฆแหงแรก 
สรางโดยบาทหลวง Athanasios ตั้งแตป 1,336 บนความสูงถึง 534 เมตร
หลังจากน้ันไดมีการกอสรางสํานักสงฆ ตางๆ ตามกันมาถึง 24 แหงแตปจจุบันเหลือ
เพียง 13 แหง และมีเพียง 6 แหงที่เปดใหนักทองเที่ยวเขาชมได มีวิหาร Holy 
Monastery of Great Meteoron, Holy Monastery of Rousanou, Holy 
Monastery of St. Nicholas Anapausas, The Monastery of the Holy 
Trinity และ Monaster of Varlaam 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย ไกดทองถิ่นจะนําทานเขาชมภายใน วิหาร Holy Monastery of Great 
Meteoron(ตองเดินขึ้นบันไดประมาณ 150 ขั้น)  เปนวิหารที่ใหญและเกาแกที่สุด 
ในบ ริ เวณ  Meteora ตั ววิ ห าร เริ่ ม สร าง โด ย นักบุ ญ อธาน าซิ ออส  (Saint 
Athanasios) ในป ค.ศ.1350 ตัววิหารตั้งอยูบนยอดเขาเสมือนแขวนอยูในอากาศ
(Meteoro= suspended in the air) ภายในวิหารมีงานศิลปะมากมาย ทั้งภาพ
ปูนเปยก(Fresco) และรูปเคารพ(Icon) ที่ทําจากไม วิวทิวทัศนจากดานบนวิหาร
สวยงาม สุดแสนประทับใจและวิหาร Monaster of Varlaam(รถทัวรสามารถจอด
สงไดบริเวณหนาวิหาร) ซึ่งเปนโบสถสําคัญ สรางขึ้นในค.ศ.1517 มีภาพวาด
จิตรกรรมฝาพนังโดย Franco Catellano ที่น้ียังคงอนุรักษการขนของโดยกระเชาที่
มีสามารถรอกชักขามเขาทั้ง 2 ฝم�งอันเปนสิ่งกอสรางที่ยังคง เปนปริศนาและนาทึ่งใน
ความสามารถของคนโบราณถายรูปกับวิหารที่ตั้งสงาอยูบนยอดเขาอันเปนภาพที่จะ



 

 

ประทับใจตราบนานเทานาน *** หมายเหตุ สถานที่เขาชมอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
หากมีพิธกีรรมทางศาสนา ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางเขาสูเมืองแมทธีโอรา แหง 
แควนคาลัมบากา ซึ่งตัวเมืองตั้งอยูบนที่ราบสูเธสซาลี ที่อุดมสมบูรณของประเทศ นํา
ทานเดินเขาสูเมืองเกาเก็บภาพความสวยงาม 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  Amalia Hotel / หรือระดับเทียบเทา 
วันที่4  คาลัมบากา – อิเทีย – เดลฟم� – เขาชมวิหารอะพอลโล 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู หมูบานอิเทีย (ITEA) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยูทางตอนใตของ

เขตโฟซิส (PHOCIS) ของประเทศกรีซ 
อิเทียเปนเมืองที่จัดไดวาคอนขางใหม คือ
คนพบในป  ค .ศ. 1830 แตกลายเปน
เมืองที่คอนขางมีชื่อเสียงในเวลาตอมา
เน่ืองจากตั้งอยูไมไกลจากเมืองเดลฟ และ
ยังเปนเมืองที่มีทาเรือที่คึกคักอีกประการ
หน่ึงอยูติดริมอาวโครินเธียน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งถือวาเปนวิหารเทพแหงแสง

สวาง การละครและดนตรี ตั้งอยู บนเนินเขาพานาสซุส วิหารนี้เปนหน่ึงในตัวแทน
ความศรัทธาของชาวกรีกที่มีตอ เทพเจาใน
อดีต วิหารแหงน้ีคือที่สักการะบูชาเทพอพอล
โล เทพแห งแสงสวางผู ให คํ าพยากรณ
โชคชะตาชีวิต อันมีผลตอจิตใจของชาวกรีก
ทุกผูทุ กนาม ชมโรงละครแห งเดลฟ  ซึ่ ง
เปรียบเสมือนศูนยรวมของชาวกรีกโบราณ 
ชมสเตเดียมแหงเดลฟ (The Stadium) ที่
คงสภาพไวสมบูรณที่สุดในกรีก ชมพิพิธภัณฑเดลฟ (Delphi Museum) ที่รวบรวม
สิ่งของนาสนใจหลายอยาง อาทิ รูปปم�น นักแขงมา Charioteer ซึ่งเปนรูปปم�นของนัก
ขับรถมาศึกที่ขึ้นชื่อลือชาในการแขงขันกีฬาโอลิมเปยดแบบโบราณ  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เขาสูที่พัก 
พักที่:  Hotel Delphi Amalia Hotel / หรือระดับเทียบเทา 
วันที่5  เดลฟم� – อะราโชวา – คอรรินท – เอเธนส – ชอปปم�ง 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

 นําทานออกเดินทางสู เมืองอะราโชวา (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของ
กรีซ ตั้งอยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 
940 เมตร บานเรือนสวนใหญสรางอยู
บ น เนิ น เข าพ า ร นั ส ซ อ ส  (MOUNT 
PARNASSOS) เปนเมืองที่มีชื่อเสียง
เรื่องสิ่งทอ พรม และยังเปนเมืองที่เปน
ศูนยกลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียง เดินเลนชม
เมือง ถายรูป หรือเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมือง
ของฝากตามอัธยาศัย นําทานดินทางตอสูคอรินท(Corinth)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมคอคอดคอรินท (Isthmus of Corinth) เปนผืนดินแคบ ๆ ซึ่งเชื่อม

ระหวางเพโลพอนนีสและสวนที่เหลือของกรีซแผนดินใหญ ใกลกับเมืองคอรินท มี
อาณ าเขตติดตอกับอ าวคอรินท ทาง
ตะวันตก และอาวซาโรนิกทางตะวันออก
นับตั้งแต ค.ศ. 1893 คลองคอรินทไดตัด
ผานคอคอดกวาง 6.3 กิโลเมตร ซึ่งทําให
เพโลพอนนีสกลายสภาพเปนเกาะปจจุบัน 
สะพานถนนสองแหง สะพานทางรถไฟ
สองแหง และสะพานที่สามารถแชน้ําได
อีกสองแหงที่ปลายสุดทางสองดานของคลองซึ่งเชื่อมตอกับคอคอดฝم�งที่เปนกรีซ
แผนดินใหญกับฝم�งเพโลพอนนีส ซึ่งคลองน้ีชวยยนระยะการเดินเรือไดอยางมาก ได
เวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูกรุงเอเธนส นําทานชอปปم�งยานซินตักมา 
(Syntagma) หรือจัตุรัสรัฐสภา ทานสามารถเก็บภาพความสวยงามของตัวอาคาร
และวิวจากบริเวณน้ี รวมถึงการเปลี่ยนเวรของทหาร ที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว มี
เวลาใหทานเลือกซื้อสินคา แบรนดเนมตางๆ ในบริเวณน้ี อาทิเชน Louis Vuitton, 
Gucci, NIKI, Adidas, PRADA, และอ่ืนๆอีกมากมาย หรือทานอาจเดินทะลุผาน
ไปยังบริเวณยานพลักกา ยานชอปปم�งเกาแกบริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระใหทาน 
เท่ียวซอกแซกในแหลงรวมนักทองเท่ียวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็ม
ไปดวยรานคา บาร ภัตตาคาร คึกคักพลุกพลานไปดวยผูคนทั้งกลางวันและยามค่ําคืน 
เชิญทานชอปปم�งของฝาก ของที่ระลึกมากมาย ไมวาจะเปนประเภทงานหัตถกรรม 
และงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับเทพเจาของกรีก หรือจะเปนสินคาพวกจิวเวลรี่ และ
รวมถึง ของเกาสําหรับนักสะสมก็หาไดที่น่ีในราคายอมเยา  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  



 

 

พักที่:  NOVOTEL ATHENS HOTEL / หรือระดับเทียบเทา 
*** กรุณาแยกกระเป�าเล็กเพ่ือนําเสื้อผาไปใชในเกาะสองคืน *** 

วันที่6  เอเธนส – เกาะมิโครนอส 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
07.30 น. ออกเดินทางสูเกาะมิโครนอส โดยเรือเฟอรรี ่Ferry Speed Boat 
11.00 น.  เดินทางถึง เกาะไมโครนอส (Mykonos) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางชม “Little Venice” จุดที่ถูกถายภาพมากที่สุดริมทะเลอีเจี้ยน 

ซึ่งมีบรรยากาศคลายคลึง
กั บ น ค ร เว นิ ส  อิ ต าลี  
ม หั ศ จ รรย กั บ  “Wind 
Mills” หรือกังหันกลาง
ท ะ เล  ที่ เ รี ย ก กั น ว า 
“Kato Myloi” ในอดีตที่
มีมากวา 20 อันปจจุบัน
เหลือเพียง 7 อันเทาน้ัน 
ชมยาน “Chora” หรือ
ย า น  Old Town ที่ มี
ความงดงามประกอบดวยบานเรือนสีขาวทุกหลัง ตัดกับโบสถและทองฟ�าระเบียง
ดอกไมทีร่ายรอบดวยกลุมเรือหลากสีสนัอัน เปนภาพพ้ืนเมืองที่หาชมไดยาก อิสระให
ทานไดชอปปم�ง หรือพักผอนแบบกรีก จิบกาแฟรสเขมคูกับวัฟเฟลหรือไอศกรีม 
Home Made ของแทที่แสนอรอยริมทะเล ชมบานเรือนยามเปดไฟแสงสีสวยงาม 
หลังพระอาทิตยลับโคงอาว  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่:  San Antonio Summerland Hotel / หรือระดับเทียบเทา 
วันที่7  มิโครนอส – เรือเฟอรรี่ – เกาะซานโตริน่ี – เอีย – ชมเมือง 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
10.00 น. เรือออกเดินทางสู เกาะซานโตริน่ี โดยเรือ Ferry Speed Boat  
11.50 น.  เรือเทียบทาที่ เกาะซานโตริน่ี (Santorini Island) เกาะในฝนของหลายคนที่ผูคน

ทั่วโลก ตาง ใฝ�ฝนจะไดมาเยือนสักครั้งหน่ึง มีความงดงามดุจราชินีแหงหมูเกาะไค
คลาเดส ไดรับการยกยองใหเปน “ราชินีแหงเมดิเตอรเรเนียน” ถือเปนหัวใจของเกาะ
ทั้งหลายในกรีซ  

เที่ยง บริหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทานชมหมูบาน Pyrgod ซึ่งตั้งอยูหางจากฟราไปทางตะวันออกเฉียงใตประมาณ 
8 กิโลเมตร เปนหมูบานชาวประมงที่มีชื่อเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัว
หมูบานตั้งอยูบนเชิงหนาผา พรอมวิว
ทิวทัศนเบื้องลางอัน ทานจะเห็นวิว
ความสวยงามของหาดเพอรริสซา 
(Perrissa Beach) หรือหาดทราย
ดํา (Black Beach) ที่ชายหาดเปน 
ทรายสีดําสนิทจากเถาลาวาของภูเขา
ไฟที่เคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต 
นอกจากน้ีทานจะไดเพลิดเพลินกับทีศนียภาพของหาดทรายสีดําตัดน้ําทะเลสีฟ�าที่
เรียกวา (Kamari Beach) ที่พบไดที่น่ีแหงเดียว และรานคา 2 ขางทางตามตรอกใน
หมูบานดูนารักสบายตา เดินทางสูทางเหนือของเกาะเพื่อชม หมูบานเอีย (Oia 
Village) ที่ไดชื่อวาสวยที่สุดของเกาะน้ี เปนศูนยกลางการคาท่ีเกาแก ภายในหมูบาน
เปนตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินคางานฝมือมากมาย 
ชมพระอาทิตยลับขอบฟ�าที่สวยงามที่สุดบนเกาะ ดวยบรรยากาศโรแมนติกแสน
ประทับใจ อันเปนไฮไลทของเกาะที่พลาดไมได  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที:  El Greco Hotel / หรือระดับเทียบเทา 
วันที่8 ซานโตริน่ี – นั่งกระเชาสูจุดชมวิว – ฟรา – เอเธนส 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเดินทางขึ้นสูหนาผาโดย CABLE CAR สู เมืองฟรา (FIRA TOWN) 

เมืองหลวงของเกาะซานโตริ น่ี  ศูนยกลาง
ความทันสมัยของเกาะ ซึ่งสรางขึ้นใหมใน
ศตวรรษที่  19 แทนศูนยกลางเก าที่ โดน
แผนดินไหวทําลาย มีความสวยงามของบานที่
เปนสีขาวและฟ�าน้ําทะเล นําทานชมเมืองฟรา 
กับ สถาปตยกรรม การกอสราง ลานระเบียง 
และสีสันของอาคารบานเรือน ถนนเล็กๆที่
เต็มไปดวยรานคา รานอาหารตางๆ ตั้งตระหงานเรียงรายไปตามผาสูง ชมความ
สวยงามของบานที่เปนสีขาว และฟ�าน้ําทะเล ชมยานการคาของเมืองฟราใหทานได
พักผอนอยางแทจริงกับบรรยากาศของเกาะสวรรคแหงน้ี เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองและ
ของท่ีระลึกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบปกนิกในเรือเฟอรรี่(กลอง) 



 

 

12:25 ออกเดินทางสูกรุงเอเธนส  โดยเรือเฟอรรี่  Ferry Speed Boat ชมวิวที่
สวยงามของทะเลอีเจียนระหวางเสนทางทานจะประทับใจไปกับบรรยากาศ 
แบบเมดิเตอรเรเนียนและวิวของเกาะแกงตางๆ 

17:50 เดินทางถึง กรุงเอเธนส (ATHENS) นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง ชมแสงสียาม
คํ่าคืนที่สวยงาม ผานชมกรุงเอเธนส (Athens) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุด
ของประเทศกรีซ ใชชื่อตามเทพเจาอาธีนาในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ มีประวัติ
มายาวนานตั้งแต 1,000 ปกอนคริสตกาล ปจจุบันเปนหน่ึงในเมืองที่เกาแกที่สุดของ
โลก เน่ืองจากภายในเมืองน้ันถือวาเปนศูนยรวมของเหลามรดกทางวัฒนธรรมยุค
คลาสสิกอนุสาวรียโบราณ และงานศิลปะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและยังคงหลงเหลืออยู
เปนจํานวนมาก ซึ่งบางแหงก็ไดรับการทํานุบํารุงรักษาไวเปนอยางดี 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
พักที่:  NOVOTEL ATHENS HOTEL / หรือระดับเทียบเทา  
วันที่9 เอเธนส – ชมเมือง – อะโครโปลิส – สนามบินเอเธนส 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานเขาชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งตั้งอยูบนยอดเขาที่สูงเดนในกรุง

เอ เธนส  สถานที่ สํ าคัญ ใน
ประวัติศาสตรของประเทศ
กรีซ  ก อนที่ จะถึ งท างเข า 
Acropolis จ ะ มี  Temple 
of Athena Nike สรางขึ้ น
เพื่ อบู ชาเทพีอธีนาในปาง 
Nike (Nike เปนภาษากรีก
แปลวาชนะ) นครกรีกโบราณ
นิยมสรางอะโครโปลิสบน
พื้ นที่ สู ง โดยเปนที่ ตั้ งของ
พระราชวังและที่อยูของขา
ราชบริพาร ตลอด จนวิหาร
บูชาเทพเจา นครโบราณแหง
น้ีตั้ งอยูบนเนินเขาใจกลาง
นครหลวง สูง 61 เมตร โดย
ถูกสรางมากอนการสราง
เมืองเปนที่ตั้งของ วิหารพา
เธนอน (The Parthenon) เปน วิหารที่สรางขึ้นเพื่อบูชาเทพเจาเอธีนา สรางเมื่อป 



 

 

447 - 432 กอนคริสตกาล วิหารแหงน้ีสรางดวยหินออนทั้งหมด ความโดดเดนของ
วิหารแหงน้ีอยูที่เสาแบบดอริก ดานหนา 8 ตน และดานขาง 18 ตน รองรับมุมจั่วตาง 
ๆไดอยางกลมกลืน สถาปตยกรรมท่ีงดงามและสมบูรณที่สุดในยุค 2,500 กวาปกอน 
นอกจากน้ัน วิหารยังถูกดัดแปลงเปนโบสถคริสตศาสนานิกายกรีกออรโธดอกซ ใน
คริสตศตวรรษที่ 6 และยังถูกดัดแปลงเปนสุเหราเมื่อครั้งกรีกตกเปนเมืองขึ้นของ
อิสลาม(ชาวเติรก) ชื่นชม
งานประติมากรรมที่หนาจั่ว
วิหารเปนเรื่องราวของเทพี
เอธีนา และเทพเจาโพไซ
ดอนสรางกรุงเอเธนส ชม
วิ ห า ร อี เ ร ค ธี อุ ม 
(Erechtheion) เพื่ อ เป น 
อนุสาวรียแหงอีเรคธีอุม ใน
เทพนิยายกรีกเมื่อสงคราม
เพ ล อป ป อน เน เซี ย มี รู ป
แกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ใหกลายเปนเสาหินคํ้ายันวิหาร นอกจากนี้ยังคงมี
สิ่งกอสรางที่เปนสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แทนบูชาเทพเจาซุสที่เพอ
กามุม, อะกอรา หรือยานชุมชนเชนเดียวกับตลาด, สนามกีฬากลางแจง ที่จะทําให
ทานไดกับความยิ่งใหญของชาวกรีกโบราณ วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหาร
แหงน้ีสรางขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอน และเทพีอะธีนา โดยสรางขึ้นในตําแหนงที่เทพ
ทั้งคูมีการตอสูแยงชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองน้ี ดานทิศใตมีชุดของเสาคํ้าทั้งหกตนที่
ออกแบบเปนรูปปم�นหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใชศีรษะยืนคํ้ายันอาคาร ปจจุบันเสา
ทั้งหกตนถูกแทนที่ดวยรูปจําลองเน่ืองจากของจริงถูกนําไปเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑ
เพ่ือป�องกันการเสียหายจากอากาศและสภาพแวดลอมภายนอก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานนั่งรถชมเมือง ผานชม รัฐสภา ซึ่งจะมีทหารใสชุดแบบพ้ืนเมืองเฝ�าอยู

และจะมีการเปลี่ยนเวรยามทุกๆ ช่ัวโมง, พระราชวังหลวงที่ปจจุบันเปนที่พํานัก
ของประธานาธิบดี, โรงละครแหงชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนามหินออนรูป
เกือกมาที่สรางโดยจักรพรรดิเฮรอด อัตติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหมใน ป ค.ศ.
1896 เพื่อใชเปนที่จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกสมัยใหม อิสระทุกทานชอปปم�งตาม
อัธยาศัย ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน  

20.20 น.  ออกเดินทางสู โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR212 
 



 

 

วันที่10 เอเธนส – โดฮา – กรุงเทพฯ 
00.55 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
02.25 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR980 
12.55 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ 

ลม ,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณใน
ตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง 
บริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ี
การตัดสินใจ จะคํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางชวง  ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว 
/ หองจายเพ่ิม 

23 ส.ค.-01 ก.ย. 62 92,900 92,900 87,900 24,900 
13-22 ก.ย. 62 85,900 85,900 80,900 22,900 
ก.ย.-ต.ค. 62 83,900 83,900 78,900 20,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เทซาโลนิกี่ // เอเธนส-กรุงเทพฯ  
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป

ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาล 

 เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมท่ีพัก (เฉพาะท่ีซานโตริน่ี และ มิโคนอส) 
 คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิ่นในยุโรป  



 

 

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซากรีซ (เชงเกน) (ใชเวลาในการดําเนินการ 15 วันไมรวมวันหยุดเสาร
อาทิตย)   

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชพีท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรม ที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา
หองพักสําหรับทุกทาน) 
 คาทิปหัวหนาทัวร โดยเฉลี่ย 100 บาท / ทาน / วัน (หากทานประทับใจในการเดินทาง)  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา

หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณี น้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 
 



 

 

หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน 

และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปน
กรุปในการยื่นวีซา อาทิ ต๋ัวเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทาน
ไดอยางถูกตอง  

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ใน
การยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัด
หมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา 
มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณา
จัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่น
วีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตอง
เสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆ
ทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตอง
ทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืน
ใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแต
คามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตาม
กฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตาม
วันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ 
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การยดึคาใชจายทั้งหมด 100% 



 

 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่
ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปน
คาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป 
FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด 
หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่
พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงิน
ได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  

(ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยาง

นอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว 

จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคา
ที่มีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู
ถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุ
คําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวน
บัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบ
เพ่ิมเติมได ทั้งน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM 
IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนา
สมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรง
กับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลา



 

 

ดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรบัรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทาง
ธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคน
หน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง 
ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน

กลุม เชงเกน เปนการถาวร  และถึ งแมวาท านจะถูกปฏิ เสธวีซ าสถานทูตไมคืน
คาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไป
อํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทาง
บริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึก
ไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสาร
พรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การ
ปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่น
ขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
และจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผู
เดินทางเปนหลัก 

 
 
 
 


