
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WONDERFUL EUROPE 
แกรนด์ กรีซ 9 วนั 6 คนื 

ก ำหนดกำรเดนิทำง : เดอืนพฤศจิกำยน 2562 - มนีำคม 2563 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

69,900.- 

กรีซ ดนิแดนเหล่ำทวงเทพ เทีย่วชมกรุงเอเธนส์ ดนิแดนแห่งประวตัศิำสตร์ทีม่อีำรยธรรมแบบอำณำจกัรกรีกโบรำณและโรมนั 
ซำนโตรินี เกำะในฝัน รำชินีแห่งเมดเิตอร์เรเนยีน ถือเป็นหัวใจของเกำะทั้งหลำยในกรีซ 

ชมพระอำทติย์ตกทีส่วยทีสุ่ดบนเกำะซำนโตริน่ี ณ เอยี วลิเลจ หมู่บ้ำนสีขำว ทีต่ั้งลดหลัน่ไล่ระดบัตำมหน้ำผำสูงชัน ตดักบัท้องฟ้ำ
และผนืมหำสมุทรสีฟ้ำครำม ทีม่คีวำมสวยงำมตำมแบบฉบับของจนิตนำกำรถึงเกำะในกรีซ 

เทีย่วกรุงเมอืงเดลฟี อดตีเคยได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็นสะดอืของโลก “Navel of the Earth” เข้ำชมวหิำรแห่งเทพเจ้ำอพอลโล ชม
ควำมงดงำมของอำรยธรรมกรีกโบรำณ  

ชมควำมยิง่ใหญ่ของ อะโครโพลสิแห่งเอเธนส์ เมอืงป้อมปรำกำรโบรำณทีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ด ชมวหิำรพำร์เธนอน วหิำรโบรำณทีส่ร้ำง
เพือ่เป็นศำสนสถำนบูชำเทพเีทพอีธีนำ หรือเทพแีห่งปัญญำ ควำมรอบรู้ 



 

 

วนัที่1  กรุงเทพฯ – โดฮำ 
16.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์สำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8 โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 

คอยดูแลอ านวยความสะดวก 
19.35 น. ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยสำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 833 
23.25 น.  เดินทางถึง โดฮำ เพือ่แวะเปลีย่นเที่ยวบิน 
วนัที่2  โดฮำ – เอเธนส์ – ชมเมอืง – แหลมซูเน่ียน – วหิำรโพไซดอน 
01.30 น.  ออกเดินทางสู่ เอเธนส์ โดยสำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 211 
05.55 น. เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง น าท่านชม กรุงเอเธนส์ เมืองหลวงและเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของประเทศกรีซ กรุงเอเธนส์ใชช่ื้อตามเทพเจา้ อาธีนาในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ มีประวติัมายาวนาน
ตั้งแต่ 1,000 ปีก่อน คริสตกาล ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลก เน่ืองจากภายในเมืองนั้นถือว่าเป็น
ศูนยร์วมของเหล่ามรดกทางวฒันธรรมยคุคลาสสิก อนุสาวรียโ์บราณ และงานศิลปะท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด และยงัคง
หลงเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงบางแห่งก็ไดรั้บการท านุบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี น าท่านนั่งรถชมเมือง ผ่านชม 
รัฐสภา ซ่ึงจะมีทหารใส่ชุดแบบพ้ืนเมืองเฝ้าอยู่และจะมีการเปล่ียนเวรยามทุกๆ ชัว่โมง, พระราชวงัหลวงท่ีปัจจุบนั
เป็นท่ีพ านกัของประธานาธิบดี, โรงละครแห่งชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนามหินอ่อนรูปเกือกมา้ท่ีสร้างโดย
จกัรพรรดิเฮรอด อตัติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 เพ่ือใช้เป็นท่ีจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก
สมยัใหม่  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย ท าท่านออกเดินทางสู่ แหลมซูเน่ียน ตั้งอยู่ในเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝ่ังขา้งทางท่านไดส้ัมผสักบับรรยากาศริม

ชายหาดกายฟาดา้ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลทางตอนใตข้องแหลมซูเน่ียน ท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งของวิหารของเทพโพ
ไซดอน เป็นเทพเจา้แห่งทอ้งทะเล ซ่ึงชาวกรีกเช่ือวา่เป็นเทพเจา้ ท่ีคอยปกป้องพิทกัษม์หาสมุทรทั้งหมดบนโลกใบน้ี 
สัมผสัสถาปัตยกรรมท่ียิ่ง ใหญ่ของกรีกโบราณถ่ายภาพบรรยากาศ และความประทบัใจบนยอดเขาของแหลมซู
เน่ียน ไดเ้วลาเดินทางกลบัสู่ กรุงเอเธนส์ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัที่: Novotel Athens Hotel / หรือระดบัเทียบเท่ำ 
วนัที่3 เอเธนส์ – เรือเฟอร์ร่ี สู่เกำะซำนโตริน่ี พกัสองคืน – หมู่บ้ำนเอยี – ชมเมอืงเก่ำ 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ แบบกล่อง / น ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่ำเรือ  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ เกำะซำนโตริน่ี โดยเรือเฟอร์ร่ี ชมความงดงามของทอ้งทะเล 
12.15 น.  เดินทางถึง เกำะซำนโตริน่ี (SANTORINI ISLAND) เกาะในฝันของหลายคนท่ีผูค้นทัว่โลก ต่าง ใฝ่ฝันจะไดม้าเยือน

สกัคร้ังหน่ึง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือ
เป็นหวัใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านชม หมู่บ้ำน Pyrgod ซ่ึงตั้ งอยู่ห่างจากฟิร่าไปทางตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้าน

ชาวประมงท่ีมีช่ือเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตวัหมู่บา้นตั้งอยู่บนเชิงหนา้ผา พร้อมวิวทิวทศัน์เบ้ืองล่างอนั
ชม หำดเพอร์ริสซำ (Perrissa Beach) หรือหาดทรายด า (Black Beach) ท่ีชายหาดเป็น ทรายสีด าสนิทจากเถา้ลาวา



 

 

ของภูเขาไฟท่ีเคยระเบิดมาหลายคร้ังในอดีต นอกจากน้ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพของหาดทรายสีด าตดัน ้า
ทะเลสีฟ้าท่ีเรียกว่า (Kamari Beach) ท่ีพบไดท่ี้น่ีแห่งเดียว และร้านคา้ สองขา้งทางตามตรอกในหมู่บา้นดูน่ารักสบาย
ตา เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพ่ือชม หมู่บ้ำนเอีย (Oia Village) ท่ีไดช่ื้อว่าสวยท่ีสุดของเกาะน้ี เป็นศูนยก์ลาง
การคา้ท่ีเก่าแก่ ภายในหมู่บา้นเป็นตรอกซอกซอยเลก็ ๆ ท่ีสามารถเดินชมวิวหรือเลือกซ้ือสินคา้งานฝีมือมากมาย ชม
พระอาทิตยล์บัขอบฟ้าท่ีสวยงามท่ีสุดบนเกาะ ดว้ยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทบัใจ อันเป็นไฮไลทข์องเกาะท่ี
พลาดไม่ได ้

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร / น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั 
 พกัที: El Greco Hotel / หรือระดบัเทียบเท่ำ 
วนัที่4 เกำะซำนโตริน่ี – น่ังกระเช้ำชมเมอืงฟิร่ำ – ล่องเรือชมภูเขำไฟ 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางข้ึนสู่ หน้ำผำโดย CABLE CAR สู่ เมืองฟิรำ (FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะซานโตริน่ี 

ศูนยก์ลางความทนัสมยัของเกาะ ซ่ึงสร้างข้ึนใหม่ในศตวรรษท่ี 19 แทนศูนยก์ลางเก่าท่ีโดนแผ่นดิน ไหว ท าลาย มี
ความสวยงามของบา้นท่ีเป็นสีขาวและฟ้าน ้าทะเล น าท่านชมเมืองฟิรา กบัสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ลานระเบียง 
และสีสนัของอาคารบา้นเรือน ถนนเลก็ๆท่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆตั้งตระหง่านเรียงรายไปตามผาสูง ชม
ความสวยงามของบา้นท่ีเป็นสีขาว และฟ้าน ้ าทะเล ชมย่านการคา้ของเมืองฟิราให้ท่านไดพ้กัผ่อนอย่างแทจ้ริงกบั
บรรยากาศของเกาะสวรรคแ์ห่งน้ี เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึกมากมาย  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านสัมผสัประสบการณ์การล่องเรือพ้ืนเมืองล่องทะเลไปสู่ “NEW KAMENI VOLCANO” เกาะท่ีเกิดจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟโดยท่ีท่านไดมี้โอกาสสมัผสัปากปล่องภูเขาไฟอยา่งใกลชิ้ดจนสามารถรู้สึกถึงความร้อนตามกอ้น
หินต่างๆ ท่ียงัมีควนัระอุอยู่ จากนั้นล่องเรือสู่ “HOT SPRINGS” (หากตอ้งการลงไปสัมผสักบัอุณหภูมิควรเตรียม
ผา้เช็ดตวัและชุดว่ายน ้ าไปดว้ย) ใหเ้วลาท่านคลายความเหน็ดเหน่ือยแบบสปาธรรมชาติท่ีเดียวในโลก ท่ีท าให้ท่าน
สดช่ืนและกระปร้ีกระเปร่า กบัอุณหภูมิของน ้าอุ่น ถึงท่าเรือ สนุกสนานกบัการนัง่ลา DONKEY ข้ึนชมวิวบนหนา้
ผา (รวมค่านัง่ลาเรียบร้อยแลว้) พาหนะท่ีโด่งดงัและเก่าแก่ในการใชเ้ดินทางในเมืองซานโตริน่ี ท่ีมีบนัไดกว่า 500 
ขั้น และเป็นทางเดินท่ีสะดวกปลอดภยัในเวลาเพียง 20 นาที 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที: El Greco Hotel / หรือระดบัเทียบเท่ำ 
วนัที่5 ซำนโตริน่ี – บินไฟล์ภำยในสู่กรุงเอเธนส์ – ช้อปป้ิง  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม / น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่สนำมบิน 
11.30 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงเอเธนส์ โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ เที่ยวบินที่ …. 
12.20 น. เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางเขา้สู่ ตัวเมืองกรุงเอเธนส์ (Athens) อิสระช้อปป้ิง ย่ำนพลำก้ำ สแควร์ (Plaka Square) ย่านเก่าแก่

บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระใหท่้าน เท่ียวซอกแซกในแหล่งรวมนกัท่องเท่ียวทัว่ทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอก
ซอกซอยเต็มไปดว้ยร้านคา้ บาร์ ภตัตาคาร คึกคกั พลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทั้งกลางวนัและยามค ่าคืน อิสระทุกท่านช้



 

 

อปป้ิงของฝาก ของท่ีระลึกมากมาย ไม่วา่จะเป็นประเภทงานหตัถกรรม และงานประติมากรรมท่ีเก่ียวกบัเทพเจา้ของ
กรีก หรือจะเป็นสินคา้พวกจิวเวลร่ี และรวมถึง ของเก่าส าหรับนกัสะสมกห็าไดท่ี้น่ีในราคายอ่มเยา  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที่: Novotel Athens Hotel / หรือระดบัเทียบเท่ำ  
วนัที่6 เอเธนส์ – เดลฟ่ี – เข้ำชมวหิำรอพอลโล 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี  (DELPHI) ซ่ึงมีภูมิประเทศท่ีสวยงามมาก ในอดีตเคยไดรั้บการขนานนามว่าเป็น

ศูนยก์ลางโลกหรือ สะดือโลก Navel of the Earth ปัจจุบนัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ้
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเขา้ชม วิหำรอพอลโล (TEMPLE OF APOLLO) ซ่ึงถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและดนตรี 

ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส วิหารน้ีเป็นหน่ึงในตวัแทนความศรัทธาของชาวกรีกท่ีมีต่อ เทพเจา้ในอดีต วิหารแห่งน้ี
คือท่ีสักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผูใ้หค้  าพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อนัมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผู ้
ทุกนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซ่ึงเปรียบเสมือนศูนยร์วมของชาวกรีกโบราณ ชม สเตเดียมแห่งเดลฟี  (THE 
STADIUM) ท่ีคงสภาพไวส้มบูรณ์ท่ีสุดในกรีก ชม พิพิธภัณฑ์เดลฟี  (DELPHI MUSEUM) ท่ีรวบรวมส่ิงของ
น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รูปป้ัน นกัแข่งมา้ CHARIOTEER ซ่ึงเป็นรูปป้ันของนกัขบัรถมา้ศึกท่ีข้ึนช่ือลือชาในการ
แข่งขนักีฬาโอลิมเปียดแบบโบราณ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที่: Hotel Delphi Palace Hotel / หรือระดบัเทียบเท่ำ 
วนัที่7  เดลฟ่ี – อะรำโชวำ – คอรินท์ – เอเธนส์  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอะรำโชวำ (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 

940 เมตร บา้นเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขาพาร์นสัซอส (MOUNT PARNASSOS) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ือง
ส่ิงทอ พรม และยงัเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียง เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง
ของฝากตามอธัยาศยั เดินทางสู่ หมู่บ้ำนอิเทีย (ITEA) เมืองเลก็ ๆ ท่ีตั้งอยู่ทางตอนใตข้องเขตโฟซิส (PHOCIS) ของ
ประเทศกรีซ อิเทียเป็นเมืองท่ีจดัไดว้า่ค่อนขา้งใหม่ คือคน้พบในปี ค .ศ. 1830 แต่กลายเป็นเมืองท่ีค่อนขา้งมีช่ือเสียง
ในเวลาต่อมาเน่ืองจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยงัเป็นเมืองท่ีมีท่าเรือท่ีคึกคกัอีกประการหน่ึงอยู่ติดริมอ่าวโค
รินเธียน 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านดินทางต่อสู่ เมืองคอรินท์ (Corinth) น าท่านชม คอคอดคอรินท์ (Isthmus of Corinth) เป็นผืนดินแคบ ๆ ซ่ึง

เช่ือมระหว่างเพโลพอนนีสและส่วนท่ีเหลือของกรีซแผ่นดินใหญ่ ใกลก้บัเมืองคอรินท ์มีอาณาเขตติดต่อกบัอ่าวคอ
รินท์ทางตะวนัตก และอ่าวซาโรนิกทางตะวนัออก นบัตั้งแต่ ค.ศ. 1893 คลองคอรินท์ไดต้ดัผ่านคอคอดกวา้ง 6.3 
กิโลเมตร ซ่ึงท าใหเ้พโลพอนนีสกลายสภาพเป็นเกาะปัจจุบนั สะพานถนนสองแห่ง สะพานทางรถไฟสองแห่ง และ
สะพานท่ีสามารถแช่น ้ าได้อีกสองแห่งท่ีปลายสุดทางสองด้านของคลองซ่ึงเช่ือมต่อกับคอคอดฝ่ังท่ีเป็นกรีซ



 

 

แผน่ดินใหญ่กบัฝ่ังเพโลพอนนีส ซ่ึงคลองน้ีช่วยยน่ระยะการเดินเรือไดอ้ยา่งมาก ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบั
สู่กรุงเอเธนส์  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที่: Novotel Athens Hotel / หรือระดบัเทียบเท่ำ 
วนัที่8 เอเธนส์ – อะโครโปลสิ – สนำมบิน 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเขา้ชม อะโครโปลสิ (Acropolis) ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาท่ีสูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานท่ีส าคญัในประวติัศาสตร์

ของประเทศกรีซ ก่อนท่ีจะถึงทางเขา้ Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สร้างข้ึนเพ่ือบูชาเทพีอธีนาในปาง 
Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ) นครกรีกโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิส บนพ้ืนท่ีสูง โดยเป็นท่ีตั้งของ
พระราชวงัและท่ีอยู่ของขา้ราชบริพาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจา้ นครโบราณแห่งน้ีตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนคร
หลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็นท่ีตั้ งของ วิหำรพำเธนอน (THE PARTHENON) เป็น 
วิหารท่ีสร้างข้ึนเพ่ือบูชาเทพเจา้เอธีนา สร้างเม่ือปี 432-447 ก่อนคริสต์กาล วิหารแห่งน้ีสร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหมด 
ความโดดเด่นของวิหารแห่งน้ีอยู่ท่ีเสาแบบดอริก ดา้นหนา้ 8 ตน้ และดา้นขา้ง 18 ตน้ รองรับมุมจัว่ต่าง ๆไดอ้ย่าง
กลมกลืน สถาปัตยกรรมท่ีงดงามและสมบูรณ์ท่ีสุดในยุค 2,500 กว่าปีก่อน นอกจากนั้น วิหารยงัถูกดดัแปลงเป็น
โบสถ์คริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์โธดอกซ์ (GREEK ORTHODOX CHURCH) ในคริสต์ศตวรรษท่ี 6 และยงัถูก
ดดัแปลงเป็นสุเหร่าเม่ือคร้ังกรีกตกเป็นเมืองข้ึนของอิสลาม ช่ืนชมงานประติมากรรมท่ีหนา้จัว่วิหารเป็นเร่ืองราวของ
เทพีเอธีนา และเทพเจา้โพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์ จากนั้นไปชม วหิำรอเีรคธีอุม (Erechtheion) เพ่ือเป็น อนุสาวรีย์
แห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเม่ือสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลกัหญิงสาว 6 คน ถกูลงโทษ ใหก้ลายเป็น
เสาหินค ้ายนัวิหาร นอกจากน้ียงัคงมีส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจา้ซุสท่ี
เพอกามุม, อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกบัตลาด, สนามกีฬากลางแจง้ ท่ีจะท าใหท่้านไดก้บัความยิ่งใหญ่ของ
ชาวกรีกโบราณ วิหำรโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งน้ีสร้างข้ึนเพ่ือบูชาเทพโพไซดอน และเทพีอะธีน่า โดย
สร้างข้ึนในต าแหน่งท่ีเทพทั้ งคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธ์ิในการดูแลเมืองน้ี ด้านทิศใต้มีชุดของเสาค ้ าทั้ งหกต้นท่ี
ออกแบบเป็นรูปป้ันหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใชศี้รษะยืนค ้ายนัอาคาร ปัจจุบนัเสาทั้งหกตน้ถูกแทนท่ีดว้ยรูป
จ าลองเน่ืองจากของจริงถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑเ์พ่ือป้องกนัการเสียหายจากอากาศและสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ในยา่นพลกักา้ ท่ีเตม็ไปดว้ยของท่ีระลึก และแบรนดเ์นม  
 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนำมบิน  
18.05 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยสำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR204 
23.25 น.  เดินทางถึง โดฮำ เพือ่แวะเปลีย่นเที่ยวบิน 
วนัที่9 โดฮำ – กรุงเทพฯ 
02.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินกำต้ำร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836 
13.15 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 



 

 

หมำยเหตุ  

❖ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าชา้ของสายการบิน 
และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ได้
มอบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้น ทั้งน้ีการตดัสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม 
และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั  

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง
บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน 
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเข้าพกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ออกเดินทำงช่วง  
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 
เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่ำนเดยีว  
จ่ำยเพิม่ 

พ.ย. 2562 
01-09 พ.ย.// 02-10 พ.ย.// 22-30 พ.ย.// 

30 พ.ย.-08 ธ.ค. 2562 

69,900 69,900 69,900 19,900 

24 ธ.ค.-01 ม.ค. 2563 75,900 75,900 75,900 22,900 

28 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 79,900 79,900 74,900 22,900 

ม.ค.-มี.ค. 2563 
11-19 ม.ค.//17-25 ม.ค.//01-09 ก.พ.//
08-16 ก.พ.//21-29 ก.พ.//06-14 ม.ีค.//

21-29 ม.ีค. 2563 

69,900 69,900 69,900 19,900 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เอเธนส์-กรุงเทพฯ // ไฟลภ์ายใน ซานโตรินี - เอเธนส์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 

12ช.ม./วนั  



 

 

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผล
ท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน 
 น ้าหนกักระเป๋าไฟลอิ์นเตอร์ ท่านล่ะ 30 กิโลกรัม ไฟลภ์ายในท่านล่ะ 17 กิโลกรัม ควรแยกกระเป๋าเลก็ไปใชใ้นเกาะ   สองคืน 

เพ่ือไม่ใหน้ ้าหนกัเกิน 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำกรีซ (เชงเก้น) (ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำร 3,200.-) (ใช้เวลำในกำรด ำเนินกำร 15 วันไม่รวมวันหยุดเสำร์

อำทิตย์)  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ โดยเฉล่ีย 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการเดินทาง) 
เงือ่นไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงนิ  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายงั
บริษทัฯ และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน 
และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด
หกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ
ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 

• ทำงบริษัทจะท ำกำรยื่นวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ำรองที่น่ังครบ 20 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต 
เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนั
การเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  



 

 

• หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  

• เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรยืน่วซ่ีำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อ
การพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวี
ซ่าใหก้บัทางท่าน 

• กรณีวซ่ีำที่ท่ำนยืน่ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดนิทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วซ่ีำและค่ำด ำเนินกำรทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ำมดัจ ำตั๋วเคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วนัยื่นวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่นการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ี

เหลือจะคืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คืน

แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้

ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

• หำกท่ำนผ่ำนกำรพจิำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดนิทำงทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
• ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรอง

ตัว๋เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี ้เพรำะ
เป็นค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะน้ันท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรอง
ยำนพำหนะ 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำย
กำรบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืน
เงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยืน่ขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตวัที่สถำนทูตเพือ่สแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดนิทำงทีเ่หลอือำยุใช้งำนไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดอืน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน ฉำกหลงัเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ี
จะเดินทาง *พนกังำนและผู้ถอืหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเงนิท่ำนละ 1 ฉบบั ( สถำนทูตรับบญัชีออมทพัย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำรแสดงทำงกำรเงนิ
อืน่ๆ สำมำรถยืน่แนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พือ่ให้หลกัฐำนกำรเงนิของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม 

Statement  และ ส ำเนำสมุดเงนิฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้ำ ย้อนหลงั 6 เดอืน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลข

บญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมาย
ยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเทจ็จริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมอืในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนดัหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ีเอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ที่จะเดนิทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมทีร่ะบุเท่ำนั้น การปฏิเสธวซ่ีา
อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหัก
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี
จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


