
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอมูลที่ควรทราบ กระเปาเล็กถือติดตัวข้ึนเครื่องบิน 

กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปนตน กรุณาใสกระเปาเดินทาง

ใบใหญ หามน้ําติดตัวขึ้นเครื่องบิน 

วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลาเปนตน จะถูกทําการตรวจ

อยางละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกัน

ในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ตามมาตรการองคการการบินพลเรือนระหวาง

ประเทศ [ICAO] 

 

หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้น

เครื่องได และหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

กําหนดการเดินทาง 

ราคา 67,900 บาท 20-26 ต.ค. 61 / 22-28 ต.ค. 61 / 04-10 ธ.ค. 61 

ราคา 65,900 บาท 05-11 พ.ย. 61 / 12-18 พ.ย. 61 / 19-25 พ.ย. 61 

 

วันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพมหานคร-สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสาร ชั้น 4 ประตู 8 แถว P เคานเตอรสายการ

บิน การตา แอรเวย เจาหนาที่ และ หัวหนาทัวร คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดาน

เอกสารการเดินทาง 

วันสองของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดฮา-กรุงเอเธนส 
01.35 น.  ออกเดินทางสู กรุงเอเธนส ประเทศกรีซ เที่ยวบินที่ QR 837สายการบิน การตา แอรเวย 

05.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงโดฮา ประเทศการตา (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) 

07.10 น.  ออกเดินทางสู กรุงเอเธนส ประเทศกรีซ  เที่ยวบินที่ QR 203 สายการบิน การตา แอรเวย 

11.20 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติ Eleftherios Venizelos International Airport          ณ   กรุงเอเธนส ประเทศกรีซ 

(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่

ศุลกากรแลว นําทานเดินทางสูภัตตาคาร 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําทานชมความสวยงามของ กรุงเอเธนส Athens ดินแดนแหงตํานานระหวางเทพเจากับมนุษย เปนที่

กอเกิดนักปราชญราชบัณฑิตผูยิ่งใหญของโลก อีกทั้งยังเปนแหลงอารยธรรมโบราณที่เปนรากฐานของ

ศิลปวัฒนธรรมของโลก หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นําทานเดินทางเขาสูใจ

กลางกรุงเอเธนส นําทานผานชม สนามกีฬาโอลิมปก สไปยรอส หลุยส Spiros Louis Olympic Stadium 



 

สถานที่ใชจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปคฤดูรอนป 2004 ชื่อสนามตั้งตามชื่อของ สไปยรีดอน หลุยส นัก

กรีฑาชาวกรีซที่ไดเหรียญทองจากการวิ่งมาราธอน จากโอลิมปก ป 1896  

ที่จัดแขงขันในกรุงเอเธนสเชนกัน เชิญชมความสงางามของสนามกีฬาโอลิมปกที่สรางดวยหินออนทั้ง

สนาม และถายรูปกับ สนามกีฬาโอลิมปกแหงนี้ ผานชม อโกรา โรงละครแหง ติโอนีซอส เนิน

เขาพิโลปปปุส โอเดียนแหงเฮโรเดส อัตติคัส พระบรมมหาราชวัง ประตูชัยเอเดรียน มหา

วิหารและโบสถเซนตเอเฟล จากนั้นนําทานสู วิหารพารเธนอน Parthenon อันยิ่งใหญซึ่งตั้งอยูบน

เนินเขา อะโครโปลิส Acropolis ใจกลางเมือง วิหารพารเธนอนเปนวิหารในแบบดอริก มีความยิ่งใหญ

มาก วิหารนี้สรางขึ้นอยางงดงามโดยคํานึงถึงทัศนียภาพของผูชมที่มองจากภายนอกเปนหลัก จริงๆ

แลวเดิมวิหารนี้ประดับประดาไปดวยภาพแกะสลักนูนสูง นูนต่ํา ทั้งหนาบันและภายใน ภายหลงัที่กรีซ

ถูกปกครองภายใตจักรวรรดิออตโตมันของพวกเตอรก ไดมีทูตชาวอังกฤษใชอิทธิพลนําภาพแกะสลัก

ทั้งหลายกลับอังกฤษ และตอมาขายตอใหกับ พิพิธภัณฑอังกฤษ ในกรุงลอนดอน ใครที่ไปกรุง

ลอนดอนควรหาโอกาสไปดูกรีกคอลเลคชั่นที่สมบูรณที่สุดในโลก จะไดเห็นความยิ่งใหญของ

รายละเอียดของวิหารพารเธนอนแหงนี้ ปจจุบันมีตนมะกอกอยู ณ ตําแหนงที่เชื่อวาอะธีนาปลูกตนนี้ไว

เปนครั้งแรก และมีจุดที่เชื่อวาโพไซดอนเอาตรีศูลกระแทกพื้นดวย อีกแหงหนึ่งที่นาสนใจและงดงาม

ดึงดูดใจมากคือ วิหารของเทพีอธีนาและเทพโพไซดอน ที่เอามารวมกัน เรียกวา Erechteion มีรูปปนเทพี 

คารยาทิเดส Caryatids แตงกายยาวแบบชุดโทนิคแทนเสาหิน บริเวณขาง ๆ นี้จะมีตนมะกอกหนึ่งตน เขา

เลาวา เปนที่เดิมที่พระนางเอธีนาประทานตนมะกอกแกชาวเมืองนี้ จึงมีการปลูกตอมาจนกระทั่งทุก

วันนี้ บนเนินเขา อะโครโปลิส มุมลางซาย คือ โรงละคร Theatre of Dionysos ที่ชอบเปดการแสดง Live at 

Acropolis ดูคอนเสิรตไป ตาก็ชําเลืองมอง วิหารพารเธนอนไป ขลังอยางบอกใคร มุมลางขวามือ คือ โรง

ละคร Herodes Atticus Theatre ซึ่งลาสุดจัดงานเอเธนส เฟสติเวล ในฤดูรอน และยังใชจัดแสดงละครใหคน

ไดสัมผัสการดูละครแบบหลายพันปกอน หลังจากนั้นก็เดินลงบันไดหินออนที่เย็นสนิท เนื้อใส ผาน

บริเวณที่เรียกวา วิหารเทพีแหงชัยชนะ Temple of Athena Nike 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

พักคางคืน ณ โรงแรม     Titania Hotel 4*     หรือเทียบเทา  www.titania.gr 

วันที่สามของการเดินทาง     กรุงเอเธนส-เมืองเดลฟ-เมืองกาลัมบากา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองอราคอวา Arachova (ระยะทาง 186 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเกาแกที่ตั้งอยูบริเวณ เทือกเขาพารนาซอส Parnassus เปนเมืองตากอากาศและ

แหลงสกีรีสอรทที่นิยมของชาวเอเธนสในฤดูหนาว อีกทั้งยังเปนแหลงผลิตสินคาหัตถกรรมพื้นบาน

ราคาแพงอีกดวย ใหทานไดเดินชมบรรยากาศบานเรือนสไตลนารัก ๆ แลวเก็บภาพเปนที่ระลึกไดตาม

อัธยาศัย จากนั้นนําทานออกเดินทางตอสู เมืองเดลฟ Delphi (ระยะทาง 11 กิโลเมตร ใชเวลานั่ง

ประมาณ 15 นาที) ในอดีตเคย ไดรับการขนานนามวาเปนศูนยกลางโลกหรือสะดือของโลก Navel 



 

of the Earth ปจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก โดยองคการยูเนสโก ซึ่งตามตํานานของ

กรีกโบราณกลาวไววา เซอุสผูสรางเมืองนี้ตองการหาจุดศูนยกลางของโลก ไดสงนกอินทรีย 2 ตัว ทํา

การสํารวจตามความตองการ นกไดบินวนอยูบริเวณ  

เทือกเขาพารนาซอส เมืองเดลฟ จึงถูกสรางขึ้น ปจจุบันเปนแหลงเพาะปลูกมะกอก ซึ่งวากันวามี

มากกวา 400,000 ตน ปลูกเรียงรายตามไหลเขา เหมือนพรมผืนใหญจนไดรับการขนานนามอีกอยาง

หนึ่งวาเปน The of Olives นําทานเที่ยวชม เมืองเดลฟ Delphi ซึ่งเปนนครศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญ และมีชื่อเสียง

มากที่สุดแหงหนึ่งของกรีกโบราณ ระหวางศตวรรษที่ 4-7 กอนคริสตกาล เมืองเดลฟเปนจุดศูนยกลาง

ของยุคคลาสสิค ซึ่งผูคนนับหมื่นนับพันจากรัฐอื่น ๆ ตางเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณืจาก อพอลโล 

เพราะเปนคําพยากรณที่ทรงอิทธิพลและผูคนเลื่อมใสที่สุดในสมัยกรีก เมืองนี้ในอดีตเปนที่รูจักกันวา

เปนที่ตั้งของ วิหารเทพอพอลโล Temple of Apollo ซึ่งเปนสุริยะเทพตามความเชื่อของชาวกรีกโบราณ 

ปจจุบัน วิหารแหงเทพอพอลโล ซึ่งเปนวิหารของเทพอะธีนา ใครเคยดูหนังเรื่อง Stargate ที่ฉายทางเคเบิ้ล

ทีวี จะเห็นจุดนี้เปนประตูเชื่อมตอไปยังจักรวาลระบบอื่น ๆ วิหารแหงเทพอพอลโลตั้งอยูบนไหลเขาอยู

ต่ํากวาโรงละครกลางแจงลงไปหนึ่งชั้น ในรูปจะเห็นเพียงแคฐานรูปสี่เหลี่ยมและมีเสา 4-5 ตน ทาง

ดานซาย ในอดีตวิหารแหงนี้เปนที่รูจักกันเนื่องจากมีนักบวชหญิงที่เปนเหมือนรางทรงของเทพอพอลโล 

(มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษวา Oracles) ที่จะคอยใหคําพยากรณตั้งแตเรื่องสวนตัวยันเรื่องการบาน

การเมือง ใครจะสงทหารไปรบที่ใหนก็ตองมาปรึกษาคําพยากรณของเทพอพอลโลที่วิหารแหงเมืองเดล

ฟแหงนี้ ถัดจากวิหารหารขึ้นมาจะเห็น โรงละครกลางแจงรูปครึ่งวงกลม Mar Maria Precinct คนที่ชมการ

แสดง ณ สถานที่แหงนี้คงมีความสุขมาก ๆ แน ๆ ไดเห็นวิวทิวทัศนเบื้องลางสวยงามสูงขึ้นไปอีกชั้น

จากโรงละครจะเปนสนามกีฬารูปรางคลาย ๆ กับสนามกีฬาโอลิมปกในกระทูกอนสมัยโบราณไว

แขงขันกีฬาไพเธียน Pythian Games ซึ่งจัดเปนประจําทุก 4 ป เชนเดียวกับกีฬาโอลิมปก แตอยูคนละเมือง

กัน จากนั้นไปชม น้ําพุคาสตาเลีย Kastelli ที่มีนํามาจากแหลงน้ําพุรอน มีอายุเกาแกกวา 3,000 ป 

จากนั้นนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเดลฟ Delphi Museum มีสิ่งที่นาสนใจหลายอยาง อาทิ Charioteer รูป

ปนนักขับรถมาศึกที่ขึ้นชื่อลือชา และรูปปนของโรมัน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ภตัตาคาร 

นําทานออกเดินทางสู เมืองกาลัมบากา Kalambaka (ระยะทาง 228 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 

4 ชั่วโมง) เปนเมืองเล็ก ๆ แตทันสมัยซึ่งตั้งอยูใกลกับ เมืองเมทีโอรา Meteora นครแหงอารามลอยฟาที่

มีชื่อเสียงไปทั่วโลก อยูในเขตจังหวัดทริคาลา Trikala ของประเทศกรีซ เปนเมืองที่มีชื่อเสียงเกาแกมา

ตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 10 และถือวาเปนจุดหมายปลายทางของจาริกแสวงบุญมานานแลว ภายในเมือง

มีศูนยบริการนักทองเที่ยว โรงแรมที่พัก ไวคอยบริการนักทองเที่ยวเดินทางมาเยือน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักคางคืน ณ โรงแรม     Divani Meteora Hotel 4*     หรือเทียบเทา   www.divanis.com 

วันที่สีข่องการเดินทาง     เมืองกาลัมบากา-เมืองเมทีโอรา-ลาเมีย-กรุงเอเธนส  



 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสู เมืองเมทีโอรา Meteora ซึ่งเปนที่ตั้งของ สํานักสงฆลอยฟาอยางนาอัศจรรย พระในศาสนา

คริสตนิกายกรีก ออร-โธดอกซไดสรางสํานักสงฆ ไวหลายแหงบนยอดเขาหินทรายที่สูงชันจากพื้นราบ 

ดูแลวชวนใหเกิดความสงสัยวาขึ้นไปสรางอาคารบนยอดเขาสูงไดอยางไร ยิ่งกวานั้นพระสงฆที่ 

 

 

อยูขางบนหาอาหารและน้ําไดอยางไร แลวทําไมถึงตองไปสรางอยูบนนั้นตองการปลีกวิเวกหรือ

ตองการเขาถึง พระเจาใหใกลที่สุดจริง ๆ แลว พระสงฆเหลานี้หนีการคุกคามของพวกเตอรกที่นับถือ

ศาสนาอิสลาม และกําลังแผขยายอิทธิพลมายังคาบสมุทรกรีซ และพบวาแทงหินทรายสูงชันเหลานี้

เปนสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งสํานักสงฆเพื่อสืบทอดศาสนาตอไปราว 800-900 ปกอน เมื่อเริ่มสราง

มีสํานักสงฆทั้งหมด 20 แหงดวยกัน แตปจจุบันเหลือที่เปดทําการจริงอยูเพียง 6 แหงเทานั้น นําทานขึ้น

ชม สํานักสงฆแหงเมทีโอรา Monasteries of Meteora ในสมัยกอนการขึ้นไปยังสํานังสงฆเหลานี้ทําได

ยากลําบากมาก ตองใชเชือกหรือตาขายเพื่อใชในการปนปาย การสงขาวของเครื่องใชและอาหารจะ

ผานทางเชือกและตะกราเทานั้น เพิ่งจะมีการสรางบันไดขึ้น และสะพานเชื่อมเมื่อไมถึงรอยกวาปมานี้

เอง หมูสํานักสงฆเหลานี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก โดยองคการยูเนสโก ในป พ.ศ. 

2531 เนื่องจากการผสมผสานอยางกลมกลืนระหวางศิลปะแบบไบแซนไทนเขากับสภาพแวดลอมที่

งดงามทางธรรมชาต ิ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

นําทานเดินทางสู เมืองลาเมีย Lamia (ระยะทาง 141 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

เมืองที่ถูกขนานนามวาเปนใจกลางของประเทศกรีซ เมืองที่ในอดีตเปนสมรภูมิรบอันยิ่งใหญและนับ

ครั้งไมถวน นับตั้งแตสมัย 480 ป กอนคริสตศักราช จนถึงยุคกลาง ยังเคยเปนสถานที่ตั้งของของ

กองทัพเปอรเซีย ครั้งเขามาบุกรุกรานในดินแดนอารยธรรมกรีกโบราณ จากนั้นเดินทางกลับเขาสูกรุง

เอเธนส (ระยะทาง 241 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศ

กรีซ ใชชื่อตามเทพเจาแหงความรูและปญญา เปนเมืองโบราณที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต 1,000 ป 

กอนคริสตกาล 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักคางคืน ณ โรงแรม     Titania Hotel 4*     หรือเทียบเทา     www.titania.gr 

วันที่หาของการเดินทาง   กรุงเอเธนส-เกาะซานโตริน-ีชมพระอาทิตยตกดินที่หมูบานเอีย 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสูสนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู เกาะซานโตรินี ่

10.10 น.  เดินทางสู เกาะซานโตรินี่ Santorini โดย Aegean Air เที่ยวบินที่  A3 7352  

10.55 น. เดินทางถึง เกาะซานโตรินี่ Santorini Island เกาะที่ไดรับการยกยองใหเปน ราชินีแหงเมดิเตอรเร

เนี่ยน  เพราะโลกชื่นชมในทิวทัศนที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแหงนี้ ตั้งอยูทางใตสุดของ หมู



 

เกาะไคคลาดิส Cyclades Island ในแถบ ทะเลเอเจียน Aegean Sea เกาะแหงนี้มีขนาดเล็กโดยมีความยาว

เพียง 18 กิโลเมตร มีชื่อเสียงโดงดังเปนอันดับ 1 ในหมูเกาะไคคลาดิส มีชาวกรีกอาศัยอยูบนเกาะไมถึง

สองหมืน่คน แตเกาะเต็มไปดวยความโรแมนติกดวยกลุมบานเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา มียอด

โบสถทรงโดมรายลอมรอบดวยสีฟาสดจากทุกทิศประตูหนาตาง งดงามดั่งภาพวาดในโปสการดตาง ๆ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

นําทานชม เมืองฟรา Fira Town ชมความงามของสถาปตยกรรมการกอสราง ลานระเบียง และสีสันของ

อาคารบานเรือน ถนนเล็ก ๆ ที่เต็มไปดวยรานคา รานอาหารตาง ๆ ตั้งตระหงานเรียงรายไป 

 

ตามผาสูง ชมความสวยงามของบานที่ทาดวยสีขาว และฟาน้ําทะเล ชมยานการคาของเมืองฟรา ให

ทานไดพักผอนอยางแทจริงกับบรรยากาศของเกาะสวรรคแหงนี้ เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก

มากมาย นําทานมุงหนาสูทางตอนเหนือของเกาะ เพื่อนําทานสู หมูบานเอีย Oia Village ความงดงาม

ของหมูบานโดดเดนสะดุดตาถึงขนาดที่ศิลปนหลายคนนํามาเปนแบบวาดรูปกันเลยทีเดียว อิสระทาน

เดินชมสิ่งที่เปนเอกลักษณของหมูบานเอียนั่นก็คือ สถาปตยกรรมสไตลไคคลาดิสอันโดดเดน ที่มี

รูปทรงเหมือนบานชาวกรีกสมัยเกาในนิยาย ซึ่งเปนเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวทั่วโลกตางเดินทางไป

สัมผัสกับความงดงามนี้ โดยเฉพาะการไดออกไปเดินสํารวจตามตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ชมความนารัก

นาชังของตัวอาคารบานเรือน รานคา และโบสถ ซึ่งทั้งหมดจะสรางดวยอิฐทาสีขาวโพลน ตัดกับทองฟา

สีคราม ดอกไมนานาพันธุสีสันสวยงามชางดสูดใสเหลือเกิน แถมยังตั้งลดหลั่นกันตามหนาผาสูงชัน ยิ่ง

เพิ่มความนามองใหกับหมูบานเอียยิ่งขึ้นไปอีก หลังจากเดินชมตามตรอกซอกซอยกันจนอิ่มหนํา

สําราญ โปรแกรมที่ไมควรพลาดเด็ดขาดนั้นก็คือ สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของการ

ชมพระอาทิตยตกดินที่หมูบานเอีย เปนจุดชมพระอาทิตยตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระใหชม

ภาพพระอาทิตยสีแสด สาดแสงออนอมสมบริเวณปลายทองฟาสีฟาครามมองไกลสุดสายตา ชางเปน

ภาพงดงามเหนือคําบรรยายที่ธรรมชาติไดบรรจงสรางไว 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

พักคางคืน ณ โรงแรม     El Greco Hotel 4*     หรือเทียบเทา     www.elgreco.com.gr 

วันที่หกของการเดินทาง   เกาะซานโตรินี-กรุงเอเธนส-กรุงเทพมหานคร 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระใหทานไดพกัผอนเดินเลนยามเชารับอากาศอันบริสุทธิ์ จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบิน 

11.30 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน Aegean Air เที่ยวบินท่ี A3 7353 สู กรุงเอเธนส  

12.15 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงเอเธนส จากนั้นนําทานเดินทางสู ยานเมืองเกาพลักกา Plaka ยานเกาแกซึ่ง

ตั้งอยูเชิงเขาอโครโปลิส อดีตเคยเปนท่ีพบปะของเหลาบุบผาชน และนักคิดของกรีซในอดีต ปจจุบันได

เปนที่ตั้งของเหลาพิพิธภัณฑทางประวัตศาสตร และอารตแกลลอรี่มากมาย ถนนซอกซอยของยานนี้มี

ขนาดเล็ก ปูดวยหินกอนคลายเล็กใหญสลับกันไปคลายยุคในอดีตกาล บรรยากาศโดยรอบของยานพ



 

ลักกาจะทําใหทานมีความรูสึกยอนระลึกภายในอดีตของกรุงเอเธนส ที่มีบานเรือนขนาดเล็กปลูกติดกัน 

มีระเบียงเหล็กดัดลวดลายสวยงามตามไสตลนีโอคลาสสิค พรอมดอกไมคละสีกันดูสวยงาม ทานจะได

เห็นสิ่งกอสรางเล็ก ๆ โดยรอบ มีโบสถยุคไบเซนไทม มหาวิทยาลัยเกาจะยังคงมีบางสวนของประตู 

และกําแพงโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู ทานจะสนุกไปกับการชอปปงสินคาของที่ระลึกที่นารักมากมาย

จากกรีซ พรอมผลิตภัณฑที่ทํามาจากน้ํามันมะกอก ซึ่งเปนผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศกรีซ 

เชน ครีมทาผิว ครีมสระผม ครีมนวดผม สบู เครื่องเงินและทองที่เปนลวดลายกรีกโบราณ และงาน

หัตถกรรมตาง ๆ อาทิ เครื่องปนดินเผา รูปปนแกะสลัก ภาพวาด และสินคาอื่นอีกเปนจํานวนมาก 

อิสระใหทานไดเดินเลนชอปปง หรือจะเลือกนั่งรับประทานอาหาร จิบกาแฟ ไดตามอัธยาศัย 

(ไมรวมอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพือ่ไมเปนการรบกวนเวลาชอปปง) 

 

 

19.00 น.  เดินทางสูสนามบินสูสนามบินนานาชาติ Eleftherios Venizelos International Airport  

วันที่แปดของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ   

00.30 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพมหานคร เที่ยวบินท่ี QR 208 สายการบิน การตา แอรเวย 

06.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงโดฮา ประเทศการตา (แวะเปล่ียนเที่ยวบิน) 

08.15 น.  ออกเดินทางตอสู กรุงเทพมหานคร เที่ยวบินที่ QR 836 สายการบนิ การตา แอรเวย 

18.50 น.  เดินทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

*** End of Service *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง 

ราคา 67,900 บาท 20-26 ต.ค. 60 / 22-28 ต.ค. 60 / 04-10 ธ.ค. 61 

ราคา 65,900 บาท 05-11 พ.ย. 61 / 12-18 พ.ย. 61 / 19-25 พ.ย. 61 

 

เนื่องจากเปนราคาพิเศษ ไมมีราคาสําหรับเด็ก 

พักหองเดี่ยว เพิ่มอีกทานละ 10,000 บาท 



 

** ราคานี้อาจมีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่สาย

การบิน ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 25 พ.ค. 2561) ** 

การชําระเงิน  

งวดที่ 1  สํารองท่ีนั่งชําระ 20,000 บาท/ทาน ภายใน 3 วัน หลังจากที่มีการทําจอง 

งวดที่ 2  ชําระสวนที่เหลือ 30 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง 
 

โปรแกรมทองเที่ยว WOW Greece-Santorini 7 Days อัตราคาบริการนี้รวม 

ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักทองเที่ยว โดยสายการบิน การตา แอรเวย (กระเปาเดินทางน้าํหนัก ไมเกิน 30 กิโลกรัม) 

ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เอเธนส-เกาะซานโตรินี-่เอเธนส โดยสายการบินภายในประเทศ 

คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้าํมัน, ประกันภัยทางอากาศ 

คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป) 

คาภาษีในประเทศกรีซ 

คาที่พักตลอดการเดินทาง (พกัหองละ 2 ทาน), คาอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุไวในรายการ) 

คาพาหนะ หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเทีย่ว, คาเขาชมสถานที่ (ตามที่ระบุไวในรายการ) 

เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

โปรแกรมทองเที่ยว WOW Greece-Santorini 7 Days อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

คาทิปไกดทองถิ่น วันละ 3EUR ตอคน ตอวัน รวม 5 วัน คิดเปนเงนิ 15EUR 

คาทิปพนักงานขับรถ วันละ 3EUR ตอคน ตอวัน รวม 5 วัน คิดเปนเงิน 15EUR 

คาทปิหัวหนาทัวรไทย วันละ 3EUR ตอคน ตอวัน รวม 6 วัน คิดเปนเงิน 18EUR 

คาใชจายสวนตัว และคาใชจายอืน่ ๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ 

คาเครื่องดืม่ภายในหองพกั, มินิบาร, และเครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอล ที่ส่ังเพิ่มเตมิระหวางมื้ออาหาร 

ไมรวมคาวีซาทองเที่ยว ประเทศกรีซ ประมาณทานละ 2,500 บาท 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 31 วัน ไมเก็บคาใชจาย (หากไมไดมีการยื่นวีซาลวงหนา) (สงกรานต-ปใหม 45 วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 16-30 วนั หักคามดัจาํ 20,000 บาท + คาวีซา (ถาม)ี  (สงกรานต-ปใหม 26-44 วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-15 วนั หักคามดัจาํ 30,000 บาท + คาใชจายอื่นๆ (ถาม)ี (สงกรานต-ปใหม 20-25 วัน) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง ต่าํกวา 10 วัน หักคาใชจาย 100% ของราคาทวัร 

ผูเดินทางที่ไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักคาใชจาย 100%   

ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 



 

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก 

เปน 2 หอง จะสะดวกกับทานมากกวา 

โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการ

ในชวงฤดูรอนเทานั้น 

ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน 

หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วเครื่องบินแลว ไมสามารถคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได 

กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนกัไมเกิน 30 กิโลกรัม 

กระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry น้ําหนกัไมเกิน 7 กิโลกรัม 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทาง

ทราบลวงหนาอยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง 

ในกรณทีี่มีผูเดนิทาง 15-19 ทาน จะตองเพิ่มเงินทานละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดนิทางได 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจลาจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงและรักษา

ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหมากที่สุด 

 

การทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่

ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบกอนการเดินทาง

มาแลว หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง 

 

ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทาน

ถูกปฏิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา 

 

ตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ

คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิก

การเดินทาง ถาทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น  

(ในกรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอน เพื่อขอคํายืนยันวา

ทัวรนั้น ๆ ยืนยันการเดินทางไดแนนอน หากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยื่นยันจากพนักงานแลวทัวรนั้น

ยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใด ๆ ที่เกี่ยวของกบัตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได 



 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน ประเทศกรีซ 
(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 14 วัน ทําการ) 

สถานทูต ไมอนุญาต ใหดงึเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังนั้นทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททวัรฯ 

เพื่อขอยื่นวซีาลวงหนากอนกรุป และ ให แนบตัว๋เครื่องบินในชวงทีท่านจะเดนิทาง มาดวย 

 

การเตรียมเอกสาร กรุณาอานใหเขาใจ และ เตรียมใหครบ และ กรุณาอยาดื้อและยึดติดกบัการยื่นในอดตี 

1. หนังสือเดินทาง อายใุชงานได เกนิ 6 เดือน ขึ้นไป และ มีหนาวางอยางนอย 2 แผน 

2. รูปถาย สี หนาตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พื้นฉากหลังรูปตองเปนพืน้สีขาว (อยาถายเอง เพราะพื้นเปนสี

เทา ใชไมได) 

3. สําเนาบัตรประชาชน 

4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกที่มีรายละเอียดบานเลขทีม่าดวย) 

5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณเีปนผูหญิง ... หากมีการเปลี่ยนคํานาํหนาเปน ... นาง ... ตองแนบมา) 

6. สําเนาทะเบียนหยา (กรณเีปนผูหญิง ... ถาหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ... นาง ... ตองแนบมา) 

7. สําเนาใบมรณะบัตร 

8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่าํกวา 20 ป บริบูรณ ตองแนบสูติบัตรมา) 

9. กรณีเดก็อายตุ่ํากวา 20 ปบริบูรณ (หากเด็กไมไดเดินทางพรอม พอและแม) ตองยื่นเอกสารเพิม่เติมดังนี ้

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขต หรือ

อําเภอเทานั้น และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้น 

และใหระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้น 

และใหระบุวา บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมาดา (ระบุชื่อมารดา) 

10. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONDERN (ไมตองระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ (อายุไมเกิน    

3 เดือน) 

- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเปนเจาของรานคา 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง 

เงินเดือน 

- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน 

- กรณีเกษียณอายุราชการ :  ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 



 

- กรณีเปนักเรียนนักศึกษา : ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นวากําลังศึกษาอยู ระบุชั้น ปที่ศึกษา 

11. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมใหถูกตอง ใชทั้ง Bank Guarantee และ สําเนาบัญชี เลมเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของ บัญชีออมทรัพย Saving Account ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ

เจาของบัญชี ใหครบถวน มี อายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่จะยื่นวีซา 

- สําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซา มียอดเงินไมต่ํากวา 100,000 บาท ตอ

การรับรอง 1 ทาน และ ยอดแสดงในบัญชีตองไมกาวขามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วัน กอนยื่นวีซา) 

       ********** ขอ 1 และ ขอ 2 ตองเปน สมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทานั้น ********** 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขามเดอืน (ยอดไมตอเนื่อง) เชน 1 ขามไปเปน

ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี) ทานตองไปขอ Bank Statement จากทางธนาคารแทนการถายสําเนาสมุด

บัญชี 

- บัญชีฝากประจํา Fixed สามารถแนบประกอบได แตทานตองแนบบญัชีออมทรัพย Saving มาดวย หากตองการ

ใชบัญชีฝากประจํา ตองเตรียม ดังนี ้

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของบัญชีฝากประจํา Fixed Account ออกโดย ธนาคาร ระบุชื่อ

เจาของบัญชี ใหครบถวน มี อายุไมเกิน 20 วัน นับจากวันที่จะยื่นวีซา พรอมทั้งถายเอกสารสมุดบัญชีเงิน

ฝากเลมเดียวกันกับที่ทางธนาคารออกหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน 

- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํา มียอดไมต่ํากวา 100,000 บาท ตอการรับรอง 1 ทาน 

หมายเหต ุ: หากตองการรับรองการเงินใหคนภายในครอบครัว ตองเตรียมเอกสารดังนี้ 

- หนังสือรับรองการเงิน Bank Guarantee ตอง ระบุชื่อเจาของบัญชี รับรองคาใชจายใหใคร ตองระบุชื่อผูถูกรับรอง

ในจดหมายดวย) 

- กรุณา แนบสูติบัตร, ทะเบียนบาน, ทะเบียนสมรส, หรือ หลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธวา

เปนคนในครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง 

- จดหมายรบัรองจากนายจาง ระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พมิพเปนภาษาองักฤษเทานั้น 

- หนังสือรับรองเงินฝาก ดัง 11.1 และ 11.2 

สถานทูต ไมรับ พิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไมตองแนบมา 
 


