
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
เทซาโลนกิี ่- แมทธีโอรา(มหาวิหารบนยอดเขา) – คาลัมบากา - เดลฟ – วิหารอะพอล
โล - อะราโชวา  คอรรินท – เอเธนส – เกาะมโิครนอส - เรือเฟอรรี่ – เกาะซานโตริ

นี ่– ฟรา – อะโครโปลิส 
*** พักมโิครนอส – พักซานโตรนิี่ *** 

กําหนดการเดินทาง 

12-21 ต.ค. // 19-28 ต.ค. // 26 ต.ค.-03 พ.ย. 2561 



 

( กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซา) 
วันที่1  กรุงเทพฯ – โดฮา 
23.00 น.  คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินกาตาร แอรเวย แถว P ประตู 8 

วันที่2  โดฮา – เทซาโลนกิี ่– ชมเมือง 
02.35 น. ออกเดินทางสู โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 837  
05.30 น.  เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
07.30 น.  ออกเดินทางสู เทซาโลนิกี่ โดยเที่ยวบินที่ QR311  
13.00 น.  เดินทางถึง เทซาโลนิกี่ (Thessaloniki) นําทานชมเมืองเทสซาโลนีกี Thessaloniki หรือ เทสซา

โลนีกา  เปนเมืองใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศกรีซ เปนเมืองหลวงของภูมิภาคเซนทรัลมาซิโดเนีย 

และเทรซ มีประชากร 322,240 เทสซาโลนีกีเปนเมืองสําคัญอันดับ 2 ของกรีซในดานเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม การคาและการเมือง 

และมีเสนศูนยกลางการเดินทางไปสู

ยุโรปตะวันออกเฉียงใต  เปนเมือง

ทาทางทะเลที่มีความสําคัญตอกรีซ

และยุโรปตะวันออกเฉียงใต ปจจุบัน

เมื องมีการจัด เทศกาล งานดาน

วัฒนธรรม หลายครั้งตอป เชนงาน

การคาระหวางประเทศเทสซาโลนี 

แ ล ะ ง า น เท ศ ก า ล ภ า พ ย น ต ร

นานาชาติเทสซาโลนี ในป ค.ศ. 2014 ไดรับเลือกเปนเมืองหลวงเยาวชนแหงยุโรป นําทานชมเมืองเกา

โรมัน ฟอรั่มที่มีอายุยอนหลังไปในศตวรรษที่ 2 ซึ่งเกาแกกวา 1,800 ป ที่ประกอบไปดวยอาคาร

บานเรือนชาวโรมัน โรงละครโอเดียนที่ยิ่งใหญและยังคงความสวยงามไวไดอยางยอดเยี่ยม อาคารสวน

ใหญถูกสรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิกาเลริอุส แม็กซิมิอานัส เพื่อเชิญชูชัยชนะของอณาจักรโรมันที่

สามารถขยายขอบเขตไปยังดินแดนตะวันออก จากนั้นนําทานชมหอคอยขาว (White Tower) 

สถาปตยกรรมสไตลออตโตมัน เติรก ซึ่งเคยปกครองประเทศกรีซ ถึงสามรอยกวาป มีทั้งฮามัม (โรง

อาบน้ําแบบเติรก) หรือที่เรียกกันวา เตอรกีส บาธ และตลาดในรมแบบชาวเติรก จากนั้นอิสระทุกทาน

เก็บภาพความสวยงามหรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร/นําทานเขาสูที่พัก 

พักที่:  CAPSIS HOTEL THESSALONIKI / หรือระดับเทียบเทา 

วันที่3  เทซาโลนิกี่ – แมทธีโอรา(มหาวิหารบนยอดเขา) – คาลัมบากา 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 
 นําทานออกเดินทางสูเองแมทธีโอรา เมืองท่ีมีกลิ่นไอผสมผสานระหวางไบแซนไทนและโรมัน 

จนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1988 นําทานชม “Rocks in The air” หรือ

โขดหินแหงนภากาศ ซึ่งถือวาเปน

เขตมหัศจรรยแหงหนึ่งของโลกดวย

ภูมิทัศนที่แปลกตาคลายแทงหินที่

เกิดจากการโผลทะลุขึ้นมาของภูเขา

หินทราย อายุกวา 30ลานปจน มีผู

ศรัทธาที่แสวงหาความปลีกวิเวกได

ไตผาขึ้นมาเพื่อสรางวิหารและสํานัก

สงฆเพื่อปฎิบัติธรรมโดย สํานักสงฆ

แหงแรก สรางโดยบาทหลวง Athanasios ตั้งแตป 1,336 บนความสูงถึง 534 เมตรหลังจากนั้นไดมี

การกอสรางสํานักสงฆ ตางๆ ตามกันมาถึง 24 แหงแตปจจุบันเหลือเพียง 13 แหง และมีเพียง 6 แหงที่

เปดใหนักทองเที่ยวเขาชมได 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม วิหาร 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 ซึ่งเปนโบสถสําคัญ สราง

ขึ้นในค.ศ.1517 มีภาพวาดจิตรกรรม

ฝาพนังโดย Franco Catellano ที่นี้

ยังคงอนุรักษการขนของโดยกระเชา

ที่มีสามารถรอกชักขามเขาทั้ง 2 ฝง

อั น เป น สิ่ งก อ ส รางที่ ยั งค ง  เป น

ปริศนาและนาทึ่งในความสามารถ

ของคนโบราณถายรูปกับวิหารที่ตั้ง

สงาอยูบนยอดเขาอันเปนภาพที่จะประทับใจตราบนานเทานาน *** หมายเหตุ สถานที่เขาชมอาจมี

การเปลี่ยนแปลง หากมีพิธีกรรมทางศาสนา ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางเขาสูเมืองแมทธีโอรา แหง 

แควนคาลัมบากา ซึ่งตัวเมืองตั้งอยูบนที่ราบสูเธสซาลี ที่อุดมสมบูรณของประเทศ นําทานเดินเขาสู

เมืองเกาเก็บภาพความสวยงาม 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร/เขาสูที่พัก 

พักที่:  AMALIA Hotel / หรือระดับเทียบเทา 
 

วันที่4  คาลัมบากา – เดลฟ – วิหารอะพอลโล 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 นําทานเดินทางสู เมืองเดลฟ (Delphi) ซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงามมาก ในอดีตเคยไดรับการขนาน

นามวาเปนศูนยกลางโลกหรือ สะดือโลก Navel of the Earth ปจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดก

โลกโดยองคการยูเนสโก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งถือวาเปนวิหารเทพแหงแสงสวาง การละครและ

ดนตรี ตั้งอยู บนเนินเขาพานาสซุส 

วิหารนี้ เป นหนึ่ งในตัวแทนความ

ศรัทธาของชาวกรีกที่มีตอ เทพเจาใน

อดีต วิหารแหงนี้คือที่สักการะบูชาเท

พอพอลโล เทพแหงแสงสวางผูใหคํา

พยากรณโชคชะตาชีวิต อันมีผลตอ

จิตใจของชาวกรีกทุกผูทุกนาม ชมโรง

ละครแหงเดลฟ ซึ่งเปรียบเสมือนศูนยรวมของชาวกรีกโบราณ ชมสเตเดียมแหงเดลฟ (The Stadium) 

ที่คงสภาพไวสมบูรณที่สุดในกรีก ชมพิพิธภัณฑเดลฟ (Delphi Museum) ที่รวบรวมสิ่งของนาสนใจ

หลายอยาง อาทิ รูปปน นักแขงมา Charioteer ซึ่งเปนรูปปนของนักขับรถมาศึกที่ขึ้นชื่อลือชาในการ

แขงขันกีฬาโอลิมเปยดแบบโบราณ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร/เขาสูที่พัก 

พักที่:  Hotel Delphi Palace Hotel / หรือระดับเทียบเทา 
วันที่5  เดลฟ – อะราโชวา – คอรรินท – เอเธนส 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 ทานออกเดินทางสู เมืองอะราโชวา (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยูสูงจาก

ระดับน้ําทะเลประมาณ 940 เมตร บานเรือน

สวนใหญ สรางอยูบนเนิน เขาพ ารนัสซอส 

(MOUNT PARNASSOS) เปนเมืองที่มีชื่อเสียง

เรื่ อ ง สิ่ งท อ  พ รม  แ ล ะ ยั ง เป น เมื อ งที่ เป น

ศูนยกลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียง เดินเลนชมเมือง 

ถายรูป หรือเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองของฝากตาม

อัธยาศัย เดินทางสู หมูบานอิเทีย (ITEA) เมือง

เล็ก ๆ ที่ตั้งอยูทางตอนใตของเขตโฟซิส (PHOCIS) ของประเทศกรีซ อิเทียเปนเมืองที่จัดไดวาคอนขาง

ใหม คือคนพบในป ค .ศ. 1830 แตกลายเปนเมืองที่คอนขางมีชื่อเสียงในเวลาตอมาเนื่องจากตั้งอยูไม

ไกลจากเมืองเดลฟ และยังเปนเมืองที่มีทาเรือที่คึกคักอีกประการหนึ่งอยูติดริมอาวโครินเธียน นําทาน

ดินทางตอสูคอรินท(Corinth) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

บาย นําทานชมคอคอดคอรินท (Isthmus of Corinth) เปนผืนดินแคบ ๆ ซึ่งเชื่อมระหวางเพโลพอนนีส

และสวนที่เหลือของกรีซแผนดินใหญ ใกลกับเมืองคอรินท มีอาณาเขตติดตอกับอาวคอรินททาง

ตะวันตก และอาวซาโรนิกทางตะวันออก นับตั้งแต 

ค.ศ. 1893 คลองคอรินทไดตัดผานคอคอดกวาง 

6.3 กิโลเมตร ซึ่งทําใหเพโลพอนนีสกลายสภาพเปน

เกาะปจจุบัน สะพานถนนสองแหง สะพานทาง

รถไฟสองแหง และสะพานที่สามารถแชน้ําไดอีก

สองแหงที่ปลายสุดทางสองดานของคลองซึ่ ง

เชื่อมตอกับคอคอดฝงที่เปนกรีซแผนดินใหญกับฝงเพโลพอนนีส ซึ่งคลองนี้ชวยยนระยะการเดินเรือได

อยางมาก ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูกรุงเอเธนส อิสระทุกทานชอปปงตามอัธยาศัย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร/เขาสูที่พัก 

พักที่:  ATHENS ZAFOLIA HOTEL / หรือระดับเทียบเทา 

วันที่6  เอเธนส – เกาะมิโครนอส 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

07.30 น. นําทานออกเดินทางสูเกาะมิโครนอส โดยเรือเฟอรร่ี 

12.40 น.  นําทานเดินทางถึง เกาะไมโครนอส (Mykonos) นําทานออกเดินทางชม “Little Venice” จุดที่

ถูกถายภาพมากที่สุดริมทะเลอีเจี้ยน ซึ่งมีบรรยากาศคลายคลึงกับนครเวนิส อิตาลี มหัศจรรยกับ 

“Wind Mills” หรือกังหันกลางทะเล ที่เรียก

กันวา “Kato Myloi” ในอดีตที่มีมากวา 20 

อันปจจุบันเหลือเพียง 7 อันเทานั้น ชมยาน 

“ Chora” หรือยาน Old Town ที่มีความ

งดงามประกอบดวยบานเรือนสีขาวทุกหลัง ตัด

กับโบสถและทองฟาระเบียงดอกไมที่รายรอบ

ดวยกลุมเรือหลากสีสันอัน เปนภาพพื้นเมืองที่

หาชมไดยาก อิสระใหทานไดชอปปง หรือพักผอนแบบกรีก จิบกาแฟรสเขมคูกับวัฟเฟลหรือไอศกรีม 

Home Made ของแทที่แสนอรอยริมทะเล ชมบานเรือนยามเปดไฟแสงสีสวยงาม หลังพระอาทิตยลับ

โคงอาว 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร/นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 

พักที่:  San Antonio Summerland Hotel / หรือระดับเทียบเทา 
 

วันที่7  มิโครนอส – เรือเฟอรรี่ – เกาะซานโตรินี่ – ชมเมือง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 
10.00 น. เรือออกเดินทางสู เกาะซานโตรินี่ โดยเรือ Ferry Speed Boat  

11.50 น.  เรือเทียบทาที่ เกาะซานโตรินี่ (Santorini Island) เกาะในฝนของหลายคนที่ผูคนทั่วโลก ตาง ใฝฝน

จะไดมาเยือนสักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแหงหมูเกาะไคคลาเดส ไดรับการยกยองใหเปน 

“ราชินีแหงเมดิเตอรเรเนียน” ถอืเปนหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชมหมูบาน Pyrgod ซึ่งตั้งอยูหางจากฟราไปทางตะวันออกเฉียงใตประมาณ 8 กิโลเมตร เปน

หมูบานชาวประมงที่มีชื่อเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมูบานตั้งอยูบนเชิงหนาผา พรอมวิว

ทิวทัศนเบื้องลางอัน / 

ช ม  ห าด เพ อร ริส ซ า 

( Perrissa Beach) 

ห รื อ ห า ด ท ร า ย ดํ า 

( Black Beach) ที่

ชายหาดเปน ทรายสี

ดําสนิทจากเถาลาวา

ข อ ง ภู เข า ไ ฟ ที่ เค ย

ระเบิดมาหลายครั้งใน

อดีต นอกจากนี้ทาน

จะไดเพลิดเพลินกับที

ศ นี ย ภ า พ ข อ ง ห า ด

ทรายสีดําตัดนํ้าทะเลสีฟาที่เรียกวา (Kamari Beach) ที่พบไดที่นี่แหงเดียว และรานคา 2 ขางทางตาม

ตรอกในหมูบานดูนารักสบายตา เดินทางสูทางเหนือของเกาะเพื่อชม หมูบานเอีย (Oia Village) ที่ได

ชื่อวาสวยที่สุดของเกาะนี้ เปนศูนยกลางการคาที่เกาแก ภายในหมูบานเปนตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่

สามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินคางานฝมือมากมาย ชมพระอาทิตยลับขอบฟาที่สวยงามที่สุดบน

เกาะ ดวยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อนัเปนไฮไลทของเกาะที่พลาดไมได 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

พักที:  El Greco Hotel / หรือระดับเทียบเทา 
 

 

 

 

 

 



 

วันที่8 ซานโตรินี่ – นั่งกระเชา – ฟรา – เอเธนส 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานเดินทางขึ้นสูหนาผาโดย CABLE CAR สู เมืองฟรา (FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะ

ซานโตรินี่ ศูนยกลางความทันสมัยของเกาะ ซึ่งสรางขึ้นใหมในศตวรรษที่ 19 แทนศูนยกลางเกาที่โดน

แผนดินไหวทําลาย มีความ

สวยงามของบานที่เปนสีขาว

และฟาน้ําทะเล นําทานชม

เมืองฟรา กับสถาปตยกรรม

การกอสราง ลานระเบียง และ

สีสั น ของอาคารบ าน เรือน 

ถนนเล็กๆที่เต็มไปดวยรานคา 

รานอาหารตางๆตั้งตระหงานเรียงรายไปตามผาสูง ชมความสวยงามของบานที่เปนสีขาว และฟาน้ํา

ทะเล ชมยานการคาของเมืองฟราใหทานไดพักผอนอยางแทจริงกับบรรยากาศของเกาะสวรรคแหงนี้ 

เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกมากมาย 

12:25 ออกเดินทางสูกรุงเอเธนส โดยเรือเฟอรร่ี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบปคนิคในเรือเฟอรร่ี 
17:50 เดินทางถึง กรุงเอเธนส (ATHENS) นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่:  ATHENS ZAFOLIA HOTEL / หรือระดับเทียบเทา 
วันที่9 เอเธนส – ชมเมือง – อะโครโปลิส – ชอปปงยานพลากา – 

สนามบินเอเธนส 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานชมกรุงเอเธนส (Athens) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศกรีซ ใชชื่อตาม

เทพเจาอาธีนาในปุราณวิทยา

ของกรีกโบราณ  มีประวัติมา

ยาวนานตั้ งแต  1,000 ป ก อน

คริสตกาล ปจจุบันเปนหนึ่งใน

เมื อ ง ที่ เก า แ ก ที่ สุ ด ข อ งโล ก 

เนื่องจากภายในเมืองนั้นถือวา

เปนศูนยรวมของเหลามรดกทาง

วั ฒ น ธ ร ร ม ยุ ค ค ล า ส สิ ก

อ นุ ส าวรีย โบ ราณ  แ ล ะ งาน

ศิลปะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและยังคงหลงเหลืออยูเปนจํานวนมาก ซึ่งบางแหงก็ไดรับการทํานุ



 

บํารุงรักษาไวเปนอยางดี นําทานนั่งรถชมเมือง ผานชม รัฐสภา ซึ่งจะมีทหารใสชุดแบบ

พื้นเมืองเฝาอยูและจะมีการเปลี่ยนเวรยามทุกๆ ชั่วโมง, พระราชวังหลวงที่ปจจุบันเปนที่พํานัก

ของประธานาธิบด,ี โรงละครแหงชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนามหินออนรูปเกือกมาที่สรางโดย

จักรพรรดิเฮรอด อัตติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหมใน ป ค.ศ.1896 เพื่อใชเปนที่จัดการแขงขันกีฬา

โอลิมปกสมัยใหม นําทานเขาชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งตั้งอยูบนยอดเขาที่สูงเดนในกรุง

เอเธนส สถานที่สําคัญในประวัติศาสตรของประเทศกรีซ กอนที่จะถึงทางเขา Acropolis จะมี Temple 

of Athena Nike สรางขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เปนภาษากรีกแปลวาชนะ) นครกรีก

โบราณนิยมสรางอะโครโปลิสบนพื้นที่สูง โดยเปนที่ตั้งของพระราชวังและที่อยูของขาราชบริพาร 

ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจา นครโบราณแหงนี้ตั้งอยูบนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูก

สรางมากอนการสรางเมืองเปนที่ตั้งของ วิหารพาเธนอน (The Parthenon) เปน วิหารที่สรางขึ้นเพื่อ

บูชาเทพเจาเอธีนา สรางเมื่อป 447 - 432 กอนคริสตกาล วิหารแหงนี้สรางดวยหินออนทั้งหมด ความ

โดดเดนของวิหารแหงนี้อยูที่เสาแบบดอริก ดานหนา 8 ตน และดานขาง 18 ตน รองรับมุมจั่วตาง ๆได

อยางกลมกลืน สถาปตยกรรมที่งดงามและสมบูรณที่สุดในยุค 2,500 กวาปกอน นอกจากนั้น วิหารยัง

ถูกดัดแปลงเปนโบสถคริสตศาสนานิกายกรีกออรโธดอกซ ในคริสตศตวรรษที่ 6 และยังถูกดัดแปลง

เปนสุเหราเมื่อครั้งกรีกตกเปนเมืองขึ้นของอิสลาม ชื่นชมงานประติมากรรมที่หนาจั่ววิหารเปนเรื่องราว

ของเทพีเอธีนา และเทพเจาโพไซดอนสรางกรุงเอเธนส ชมวิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเปน 

อนุสาวรียแหงอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน 

ถูกลงโทษ ใหกลายเปนเสาหิน

ค้ํายันวิหาร นอกจากนี้ยังคงมี

สิ่ งกอสรางที่ เปนสาธารณ ะ 

อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, 

แทนบูชาเทพเจาซุสที่ เพอกา

มุม, อะกอรา หรือยานชุมชน

เชนเดียวกับตลาด, สนามกีฬา

กลางแจง ที่จะทําใหทานไดกับ

ความ ยิ่ ง ให ญ ของช าวกรีก

โบ ร า ณ  วิ ห า ร โพ ร ไ พ เลี ย 

(Propylaea) วิหารแหงนี้สราง

ขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอน และเทพีอะธีนา โดยสรางขึ้นในตําแหนงที่เทพทั้งคูมีการตอสูแยงชิงสิทธิ์ใน

การดูแลเมืองนี้ ดานทิศใตมีชุดของเสาค้ําทั้งหกตนที่ออกแบบเปนรูปปนหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณ

ใชศีรษะยืนค้ํายันอาคาร ปจจุบันเสาทั้งหกตนถูกแทนที่ดวยรูปจําลองเนื่องจากของจริงถูกนําไปเก็บ

รักษาไวในพิพิธภัณฑเพื่อปองกันการเสียหายจากอากาศและสภาพแวดลอมภายนอก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

บาย นําทานชอปปง ยานพลากา สแควร (PLAKA SQUARE) ยานเกาแกบริเวณเชิงเขาอโครโปลิส 

อิสระใหทาน เที่ยวซอกแซกในแหลงรวมนักทองเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไป

ดวยรานคา บาร ภัตตาคาร คึกคักพลุกพลานไปดวยผูคนทั้งกลางวันและยามค่ําคืน เชิญทานชอปปง

ของฝาก ของที่ระลึกมากมาย ไมวาจะเปนประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับเทพ

เจาของกรีก หรือจะเปนสินคาพวกจิวเวลรี่ และรวมถึง ของเกาสําหรับนักสะสมก็หาไดที่นี่ในราคา

ยอมเยา  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําทานเดินทางสูสนามบิน 

วันที่10 เอเธนส – โดฮา – กรุงเทพฯ 

01.15 น.  ออกเดินทางสู โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR208  

05.50 น.  เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเท่ียวบิน  

08.00 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 832 
19.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจาก

สายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะ
เปนสําคัญ  

อัตราคาบรกิาร 

ออกเดนิทางชวง 

 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกบัผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกบัผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง
                      จายเพิ่ม 

 

12-21 ต.ค. 2561 79,900 79,900 75,900 18,900 

19-28 ต.ค. 2561 80,900 80,900 76,900 18,900 

26 ต.ค.-03 พ.ย. 2561 79,900 79,900 75,900 18,900 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 



 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เอเธนส-กรุงเทพฯ  

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถทีช่ํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา

และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตวั หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาล 

 เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อนัเปนผลท่ีทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเทีย่วใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัตเิหตใุนการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

 คาทิปพนักงานขับรถ  

 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซากรีซ (เชงเกน) (ใชเวลาในการดําเนินการ 15 วันไมรวมวันหยุดเสารอาทิตย)  

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

 คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเนื่องจากปองกันการสูญหายจาก 

 มิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาทิปหัวหนาทัวร โดยเฉลี่ย 100 บาท / ทาน / วัน (หากทานประทับใจในการเดินทาง)  
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และ

หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหัก

คาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวสิัยบางประการ

เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะ

ขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ

o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทาง

ยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  



 

o หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตอง

เดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความ

สะดวก  

o เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มี

ความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมี

ผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผู

พิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยืน่ไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกดิขึน้
ดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการ

พิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไม

ผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และ

สวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง

เทานั้น 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 

คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงให

ทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยดึคาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะ

สํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ 

เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารอง

ยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ

สายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผานตวัแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด    

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

เอกสารที่ใชในการยืน่ขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทตูเพื่อสแกนลายนิ้วมอืทุก
ทาน) 



 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  

 รูปถายส ี(ตองถายไวไมเกนิ 6 เดือน ฉากหลังเปนสขีาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะ

เดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทาํงาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยหรือใบทะเบยีนการคาที่มชีื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 

เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนกังานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทาํงานเปนภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง

กรุณาระบุคาํวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชือ่แตละสถานทูต 

*ขาราชการและนกัเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงนิทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบญัชีออมทัพยเทานัน้ สวนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย
และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเตมิได ทั้งนี้เพือ่ใหหลกัฐานการเงินของทานสมบูรณทสดุ)  

* หนงัสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแต

ละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทกุหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดยีวกับสาํเนาที่ทานจะใชยื่นวซีา (ใชเวลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา

การ) 

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชจีากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชดุ 

 กรณีเดก็อายตุ่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางทัง้สอง

คน ตองมจีดหมายยินยอมใหเดนิทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบตัรประชาชน หรือ สําเนาสตูิบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 

  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดนิทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ

ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวซีาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตง

กายสุภาพ ทั้งนี้ทางบรษิัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร

เพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกนั  

 กรณีทีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของ

ทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิตใินนามของบริษัทฯ ทางสถานทตูจะรับพิจารณาเฉพาะทาน

ที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดนิทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวซีาอัน

เนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่วีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวซีาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืน

เงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคาํนึงถงึประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 

 
 

 


