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ขอ้มลูท่ีควรทราบ กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครือ่งบิน 

กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่กระเป๋า

เดินทางใบใหญ่ ห้ามน ้าติดตัวขึน้เคร่ืองบินวัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น า้หอม ยาสีฟัน เจล 

สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุ

ภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัย ตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO]หากท่านซ้ือสินค้าปลอดภาษีจาก

สนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึน้เคร่ืองได้ และห้ามมีร่องรอยการ

เปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

ก าหนดการเดินทาง 

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 

วนัแรกของการเดินทาง     กรงุเทพมหานคร-สนามบินสวุรรณภมิู 

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ช้ัน 4 ประตู 8 แถว P เคาน์เตอร์สายการบิน การ์

ต้า แอร์เวย์ เจา้หน้าท่ี และ หัวหน้าทวัร์ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการ

เดินทาง 

วนัสองของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดฮา-กรุงเอเธนส์ 

01.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ เท่ียวบินท่ี QR 837สายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ 

05.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิณ กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า (แวะเปล่ียนเท่ียวบิน) 

07.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ  เท่ียวบินท่ี QR 203 สายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ 

11.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิEleftherios Venizelos International Airport   ณ   กรุงเอเธนส์ ประเทศ

กรีซ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

เจา้หนา้ท่ีศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง 

น าท่านชมความสวยงามของ กรุงเอเธนส์ Athens ดินแดนแห่งต านานระหวา่งเทพเจา้กบัมนุษย ์เป็นท่ี

ก่อเกิดนกัปราชญร์าชบณัฑิตผูย้ิง่ใหญ่ของโลก อีกทั้งยงัเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณท่ีเป็นรากฐานของ
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ศิลปวฒันธรรมของโลก หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ใจ

กลางกรุงเอเธนส์ น าท่านผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิก สไปย์รอส หลุยส์ Spiros Louis Olympic 

Stadium สถานท่ีใชจ้ดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดูร้อนปี 2004 ช่ือสนามตั้งตามช่ือของ สไปยรี์ดอน 

หลุยส์ นกักรีฑาชาวกรีซท่ีไดเ้หรียญทองจากการวิง่มาราธอน จากโอลิมปิก ปี 1896  
ท่ีจดัแข่งขนัในกรุงเอเธนส์เช่นกนั เชิญชมความสง่างามของสนามกีฬาโอลิมปิกท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนทั้ง

สนาม และถ่ายรูปกับ สนามกีฬาโอลิมปิกแห่งน้ี ผ่านชม อโกร่า โรงละครแห่ง ติโอนีซอส เนิน

เขาพิโลปัปปุส โอเดียนแห่งเฮโรเดส อัตติคัส พระบรมมหาราชวัง ประตูชัยเอเดรียน มหาวิหารและ

โบสถ์เซนต์เอเฟล จากนั้นน าท่านสู่ วิหารพาร์เธนอน Parthenon อนัยิ่งใหญ่ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขา อะ

โครโปลิส Acropolis ใจกลางเมือง วหิารพาร์เธนอนเป็นวหิารในแบบดอริก มีความยิง่ใหญ่มาก วิหาร

น้ีสร้างข้ึนอยา่งงดงามโดยค านึงถึงทศันียภาพของผูช้มท่ีมองจากภายนอกเป็นหลกั จริงๆแลว้เดิมวหิารน้ี

ประดบัประดาไปด้วยภาพแกะสลกันูนสูง นูนต ่า ทั้ งหน้าบันและภายใน ภายหลงัท่ีกรีซถูกปกครอง

ภายใตจ้กัรวรรดิออตโตมนัของพวกเตอร์ก ไดมี้ทูตชาวองักฤษใชอิ้ทธิพลน าภาพแกะสลกัทั้งหลายกลบั

องักฤษ และต่อมาขายต่อให้กับ พิพิธภณัฑ์องักฤษ ในกรุงลอนดอน ใครท่ีไปกรุงลอนดอนควรหา

โอกาสไปดูกรีกคอลเลคชัน่ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดในโลก จะไดเ้ห็นความยิง่ใหญ่ของรายละเอียดของวหิารพาร์

เธนอนแห่งน้ี ปัจจุบนัมีตน้มะกอกอยู ่ณ ต าแหน่งท่ีเช่ือวา่อะธีน่าปลูกตน้น้ีไวเ้ป็นคร้ังแรก และมีจุดท่ี

เช่ือวา่โพไซดอนเอาตรีศูลกระแทกพ้ืนดว้ย อีกแห่งหน่ึงท่ีน่าสนใจและงดงามดึงดูดใจมากคือ วหิารของ

เทพีอธีนาและเทพโพไซดอน ท่ี เอามารวมกัน เรียกว่า Erechteion มี รูปป้ันเทพี คาร์ยาทิเดส 

Caryatids แต่งกายยาวแบบชุดโทนิคแทนเสาหิน บริเวณขา้ง ๆ น้ีจะมีตน้มะกอกหน่ึงตน้ เขาเล่าว่า 
เป็นท่ีเดิมท่ีพระนางเอธีนาประทานตน้มะกอกแก่ชาวเมืองน้ี จึงมีการปลูกต่อมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี บน

เนินเขา อะโครโปลิส มุมล่างซา้ย คือ โรงละคร Theatre of Dionysos ท่ีชอบเปิดการแสดง Live 

at Acropolis ดูคอนเสิร์ตไป ตาก็ช าเลืองมอง วิหารพาร์เธนอนไป ขลงัอยา่งบอกใคร มุมล่างขวามือ 

คือ โรงละคร Herodes Atticus Theatre ซ่ึงล่าสุดจดังานเอเธนส์ เฟสติเวล ในฤดูร้อน และยงัใชจ้ดั

แสดงละครให้คนไดส้ัมผสัการดูละครแบบหลายพนัปีก่อน หลงัจากนั้นก็เดินลงบนัไดหินอ่อนท่ีเยน็

สนิท เน้ือใส ผา่นบริเวณท่ีเรียกวา่ วหิารเทพแีห่งชัยชนะ Temple of Athena Nike 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง 

พกัคา้งคืน ณ โรงแรม     Titania Hotel 4*     หรือเทียบเท่า  www.titania.gr 
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วนัทีส่ามของการเดินทาง     กรุงเอเธนส์-เมืองเดลฟี-เมืองกาลมับาก้า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงอราคอว่า Arachova (ระยะทาง 186 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชัว่โมง 30 นาที) เมืองเก่าแก่ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณ เทือกเขาพาร์นาซอส Parnassus เป็นเมืองตากอากาศและ

แหล่งสกีรีสอร์ทที่นิยมของชาวเอเธนส์ในฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน

ราคาแพงอีกด้วย ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศบ้านเรือนสไตล์น่ารัก ๆ แล้วเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้ตาม

อัธยาศัย จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเดลฟี Delphi (ระยะทาง 11 กิโลเมตร ใช้เวลานั่ง

ประมาณ 15 นาที) ในอดีตเคย ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นศนูยก์ลางโลกหรือสะดือของโลก 
Navel of the Earth ปัจจบุนัไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก ้
ซ่ึงตามต านานของกรีกโบราณกล่าวไว้ว่า เซอุสผู้สร้างเมืองนี้ต้องการหาจุดศูนย์กลางของโลก ได้ส่งนก

อินทรีย์ 2 ตัว ท าการส ารวจตามความต้องการ นกได้บินวนอยู่บริเวณ  
 

เทือกเขาพาร์นาซอส เมืองเดลฟี จึงถูกสร้างขึ้น ปัจจุบันเปน็แหล่งเพาะปลูกมะกอก ซ่ึงว่ากันว่ามีมากกว่า 

400,000 ต้น ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา เหมือนพรมผืนใหญ่จนได้รับการขนานนามอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น 

The of Olives น าท่านเที่ยวชม เมืองเดลฟี Delphi ซ่ึงเป็นนครศักดิ์สิทธ์ิที่ส าคัญ และมีช่ือเสียง

มากที่สุดแห่งหนึ่งของกรีกโบราณ ระหว่างศตวรรษที่ 4-7 ก่อนคริสตกาล เมืองเดลฟีเป็นจุดศูนย์กลาง

ของยุคคลาสสิค ซ่ึงผู้คนนับหมื่นนับพันจากรัฐอื่น ๆ ต่างเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณืจาก อพอลโล 

เพราะเป็นค าพยากรณ์ที่ทรงอิทธิพลและผู้คนเลื่อมใสที่สุดในสมัยกรีก เมืองนี้ในอดีตเป็นที่รู้จักกันว่า

เป็นที่ตั้งของ วิหารเทพอพอลโล Temple of Apollo ซ่ึงเป็นสุริยะเทพตามความเช่ือของชาวกรีก

โบราณ ปัจจุบัน วิหารแห่งเทพอพอลโล ซ่ึงเป็นวิหารของเทพอะธีนา ใครเคยดูหนังเรื่อง Stargate ที่

ฉายทางเคเบิ้ลทีวี จะเห็นจุดนี้เป็นประตูเช่ือมต่อไปยังจักรวาลระบบอื่น ๆ วิหารแห่งเทพอพอลโลตั้งอยู่

บนไหล่เขาอยู่ต่ ากว่าโรงละครกลางแจ้งลงไปหนึ่งชั้น ในรูปจะเห็นเพียงแค่ฐานรูปส่ีเหลี่ยมและมีเสา 4-

5 ต้น ทางด้านซ้าย ในอดีตวิหารแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันเนื่องจากมีนักบวชหญิงที่เป็นเหมือนร่างทรงของเท

พอพอลโล (มีช่ือเรียกในภาษาอังกฤษว่า Oracles) ที่จะคอยให้ค าพยากรณ์ตั้งแต่เรื่องส่วนตัวยันเรื่อง

การบ้านการเมือง ใครจะส่งทหารไปรบที่ใหนก็ต้องมาปรึกษาค าพยากรณ์ของเทพอพอลโลที่วิหารแห่ง

เมืองเดลฟีแห่งนี้ ถัดจากวิหารหารขึ้นมาจะเห็น โรงละครกลางแจง้รปูครึง่วงกลม Mar Maria 

Precinct คนที่ชมการแสดง ณ สถานที่แห่งนี้คงมีความสุขมาก ๆ แน่ ๆ ได้เห็นวิวทิวทัศน์เบื้องล่าง

สวยงามสูงขึ้นไปอีกช้ันจากโรงละครจะเป็นสนามกีฬารูปร่างคล้าย ๆ กับสนามกีฬาโอลิมปิกในกระทู้

ก่อนสมัยโบราณไว้แข่งขันกีฬาไพเธียน Pythian Games ซ่ึงจัดเป็นประจ าทุก 4 ปี เช่นเดียวกับกีฬา
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โอลิมปิก แต่อยู่คนละเมืองกัน จากนั้นไปชม น ้าพคุาสตาเลีย Kastelli ที่มีน ามาจากแหล่งน้ าพุร้อน 

มีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์เดลฟี Delphi Museum มีส่ิงที่

น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ Charioteer รูปปั้นนักขับรถม้าศึกที่ขึ้นชื่อลือชา และรูปปั้นของโรมัน 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ภตัตาคาร 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกาลมับากา้ Kalambaka (ระยะทาง 228 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ช่ัวโมง) เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่ทันสมัยซ่ึงตั้งอยู่ใกล้กับ เมืองเมทีโอรา่ Meteora นครแห่ง

อารามลอยฟ้าที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก อยู่ในเขตจังหวัดทริคาลา Trikala ของประเทศกรีซ เป็นเมืองที่มี

ช่ือเสียงเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของจาริกแสวงบุญมานาน

แล้ว ภายในเมืองมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักค้างคืน ณ โรงแรม     Divani Meteora Hotel 4*     หรือเทียบเท่า   www.divanis.com 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง     เมืองกาลมับากา้-เมืองเมทีโอร่า-ลาเมีย-กรงุเอเธนส ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ เมืองเมทีโอร่า Meteora ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ ส านักสงฆ์ลอยฟ้าอย่างน่าอัศจรรย์ พระใน

ศาสนาคริสต์นิกายกรีก ออร์-โธดอกซ์ได้สร้างส านักสงฆ์ ไว้หลายแห่งบนยอดเขาหินทรายที่สูงชันจาก

พื้นราบ ดูแล้วชวนให้เกิดความสงสัยว่าขึ้นไปสร้างอาคารบนยอดเขาสูงได้อย่างไร ยิ่งกว่านั้นพระสงฆ์ที่ 
 

 

อยู่ข้างบนหาอาหารและน้ าได้อย่างไร แล้วท าไมถึงต้องไปสร้างอยู่บนนั้นต้องการปลีกวิเวกหรือ

ต้องการเข้าถึง พระเจ้าให้ใกล้ที่สุดจริง ๆ แล้ว พระสงฆ์เหล่านี้หนีการคุกคามของพวกเตอร์กที่นับถือ

ศาสนาอิสลาม และก าลังแผ่ขยายอิทธิพลมายังคาบสมุทรกรีซ และพบว่าแท่งหินทรายสูงชันเหล่านี้เป็น

สถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งส านักสงฆ์เพื่อสืบทอดศาสนาต่อไปราว 800-900 ปีก่อน เมื่อเริ่มสร้างมี

ส านักสงฆ์ทั้งหมด 20 แห่งด้วยกัน แต่ปัจจุบันเหลือที่เปิดท าการจริงอยู่เพียง 6 แห่งเท่านั้น น าท่านขึ้น

ชม ส านกัสงฆแ์ห่งเมทีโอรา Monasteries of Meteora ในสมัยก่อนการขึ้นไปยังส านังสงฆ์

เหล่านี้ท าได้ยากล าบากมาก ต้องใช้เชือกหรือตาข่ายเพื่อใช้ในการปีนป่าย การส่งข้าวของเครื่องใช้และ

อาหารจะผ่านทางเชือกและตะกร้าเท่านั้น เพิ่งจะมีการสร้างบันไดขึ้น และสะพานเช่ือมเมื่อไม่ถึงร้อย

กว่าปีมานี้เอง หมู่ส านกัสงฆเ์หล่าน้ีไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนส

โก ้ในปี พ.ศ. 2531 เนื่องจากการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะแบบไบแซนไทน์เข้ากับ

สภาพแวดล้อมที่งดงามทางธรรมชาติ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาเมีย Lamia (ระยะทาง 141 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

เมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นใจกลางของประเทศกรีซ เมืองที่ในอดีตเป็นสมรภูมิรบอันยิ่งใหญ่และนับ

ครั้งไม่ถ้วน นับตั้งแต่สมัย 480 ปี ก่อนคริสตศักราช จนถึงยุคกลาง ยังเคยเป็นสถานที่ตั้งของของกองทัพ

เปอร์เซีย ครั้งเข้ามาบุกรุกรานในดินแดนอารยธรรมกรีกโบราณ จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเอเธนส์ 

(ระยะทาง 241 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศกรีซ ใช้ช่ือ

ตามเทพเจ้าแห่งความรู้และปัญญา เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปี ก่อนคริสตกาล 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักค้างคืน ณ โรงแรม     Titania Hotel 4*     หรือเทียบเท่า     www.titania.gr 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง   กรงุเอเธนส-์เกาะซานโตรินี-ชมพระอาทิตยต์กดินท่ีหมู่บา้นเอีย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ 

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

10.55 น. เดินทางถึง เกาะซานโตริน่ี Santorini Island เกาะท่ีไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น ราชินีแห่ง

เมดิเตอรเ์รเน่ียน  เพราะโลกช่ืนชมในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี้ ตั้งอยู่ทาง

ใต้สุดของ หมู่เกาะไคคลาดิส Cyclades Island ในแถบ ทะเลเอเจียน Aegean Sea เกาะแห่ง

นี้มีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 กิโลเมตร มีช่ือเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะไคคลาดิส มีชาว

กรีกอาศัยอยู่บนเกาะไม่ถึงสองหมื่นคน แต่เกาะเต็มไปด้วยความโรแมนติกด้วยกลุ่มบ้านเรือน

ทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา มียอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้าต่าง 

งดงามดั่งภาพวาดในโปสการ์ดต่าง ๆ  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านชม เมืองฟิร่า Fira Town ชมความงามของสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ลานระเบียง และ

สีสันของอาคารบ้านเรือน ถนนเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ ตั้งตระหง่านเรียงรายไป 

 

ตามผาสูง ชมความสวยงามของบ้านที่ทาด้วยสีขาว และฟ้าน้ าทะเล ชมย่านการค้าของเมืองฟิร่า ให้ท่าน

ได้พักผ่อนอย่างแท้จริงกับบรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่งนี้ เลือกซ้ือสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

มากมาย น าท่านมุ่งหน้าสู่ทางตอนเหนือของเกาะ เพื่อน าท่านสู่ หมู่บ้านเอีย Oia Village ความ

งดงามของหมู่บ้านโดดเด่นสะดุดตาถึงขนาดที่ศิลปินหลายคนน ามาเป็นแบบวาดรูปกันเลยทีเดียว อิสระ

ท่านเดินชมส่ิงที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเอียนั่นก็คือ สถาปัตยกรรมสไตล์ไคคลาดิสอันโดดเด่น ที่มี

รูปทรงเหมือนบ้านชาวกรีกสมัยเก่าในนิยาย ซ่ึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างเดินทางไป

สัมผัสกับความงดงามนี้ โดยเฉพาะการได้ออกไปเดินส ารวจตามตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ชมความน่ารักน่า
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ชังของตัวอาคารบ้านเรือน ร้านค้า และโบสถ์ ซ่ึงทั้งหมดจะสร้างด้วยอิฐทาสีขาวโพลน ตัดกับท้องฟ้าสี

คราม ดอกไม้นานาพันธ์ุสีสันสวยงามช่างดูสดใสเหลือเกิน แถมยังตั้งลดหลั่นกันตามหน้าผาสูงชัน ยิ่ง

เพิ่มความน่ามองให้กับหมู่บ้านเอียยิ่งขึ้นไปอีก หลังจากเดินชมตามตรอกซอกซอยกันจนอิ่มหน าส าราญ 
โปรแกรมท่ีไม่ควรพลาดเด็ดขาดนัน้ก็คือ สมัผัสบรรยากาศสดุแสนโรแมนติกของการ

ชมพระอาทิตยต์กดินท่ีหมู่บา้นเอีย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ชม

ภาพพระอาทิตย์สีแสด สาดแสงอ่อนอมส้มบริเวณปลายท้องฟ้าสีฟ้าครามมองไกลสุดสายตา ช่างเป็น

ภาพงดงามเหนือค าบรรยายที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

พักค้างคืน ณ โรงแรม     El Greco Hotel 4*     หรือเทียบเท่า     www.elgreco.com.gr 

วนัท่ีหกของการเดินทาง   เกาะซานโตรินี-กรงุเอเธนส-์กรงุเทพมหานคร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนเดินเล่นยามเช้ารับอากาศอันบริสุทธิ์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

11.30 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน Aegean Air เที่ยวบินที่ A3 7353 สู่ กรงุเอเธนส ์ 

12.15 น. เดินทางถึงสนามบิน กรงุเอเธนส์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าพลักกา้ Plaka ย่าน

เก่าแก่ซ่ึงตั้งอยู่เชิงเขาอโครโปลิส อดีตเคยเป็นที่พบปะของเหล่าบุบผาชน และนักคิดของกรีซในอดีต 

ปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัตศาสตร์ และอาร์ตแกลลอรี่มากมาย ถนนซอกซอย

ของย่านนี้มีขนาดเล็ก ปูด้วยหินก้อนคล้ายเล็กใหญ่สลับกันไปคล้ายยุคในอดีตกาล บรรยากาศโดยรอบ

ของย่านพลักก้าจะท าให้ท่านมีความรู้สึกย้อนระลึกภายในอดีตของกรุงเอเธนส์ ที่มีบ้านเรือนขนาดเล็ก

ปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดลวดลายสวยงามตามไสตล์นีโอคลาสสิค พร้อมดอกไม้คละสีกันดูสวยงาม 

ท่านจะได้เห็นส่ิงก่อสร้างเล็ก ๆ โดยรอบ มีโบสถ์ยุคไบเซนไทม์ มหาวิทยาลัยเก่าจะยังคงมีบางส่วนของ

ประตู และก าแพงโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ท่านจะสนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกที่น่ารัก

มากมายจากกรีซ พร้อมผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากน้ ามันมะกอก ซ่ึงเป็นผลผลิตที่มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศ

กรีซ เช่น ครีมทาผิว ครีมสระผม ครีมนวดผม สบู่ เครื่องเงินและทองที่เป็นลวดลายกรีกโบราณ และงาน

หัตถกรรมต่าง ๆ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้นแกะสลัก ภาพวาด และสินค้าอื่นอีกเป็นจ านวนมาก อิสระ

ให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ง หรือจะเลือกนั่งรับประทานอาหาร จิบกาแฟ ได้ตามอัธยาศัย 

(ไม่รวมอาหารกลางวนัและอาหารเย็น เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง) 

19.00 น.  เดินทางสู่สนามบินสู่สนามบินนานาชาติ Eleftherios Venizelos International Airport  

วนัท่ีแปดของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู   

00.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร เที่ยวบินที่ QR 208 สายการบิน การต์า้ แอรเ์วย ์

06.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ณ กรงุโดฮา ประเทศการ์ต้า (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) 
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08.15 น.  ออกเดินทางต่อสู่ กรงุเทพมหานคร เที่ยวบินที่ QR 836 สายการบิน การต์า้ แอรเ์วย ์

18.50 น.  เดินทางกลับถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*** End of Service *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

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 

 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ไมม่ีราคาส าหรบัเด็ก 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,000 บาท 

** ราคาน้ีอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิท่ี

สายการบิน ประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัท่ี 25 พ.ค. 2561) ** 
 

การช าระเงิน  

งวดท่ี 1  ส ารองท่ีนัง่ช าระ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนั หลงัจากท่ีมีการท าจอง 

งวดท่ี 2  ช าระสว่นท่ีเหลือ 30 วนั ลว่งหนา้ก่อนออกเดินทาง 

โปรแกรมท่องเท่ียว WOW Greece-Santorini 7 Days อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ (กระเป๋าเดินทางน้ าหนัก ไม่เกิน 30 กิโลกรัม) 

ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เอเธนส์-เกาะซานโตรินี่-เอเธนส์ โดยสายการบินภายในประเทศ 

ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ประกันภัยทางอากาศ 

ค่าประกันภัยการเดนิทางอบุัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 

ค่าภาษีในประเทศกรีซ 
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ค่าที่พักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งละ 2 ท่าน), ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) 

ค่าพาหนะ หรือ รถรบั-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) 

เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

โปรแกรมท่องเท่ียว WOW Greece-Santorini 7 Days อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

ค่าทิปไกดท์้องถิ่น วันละ 3EUR ตอ่คน ต่อวัน รวม 5 วัน คิดเป็นเงิน 15EUR 

ค่าทิปพนักงานขบัรถ วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 5 วัน คิดเป็นเงิน 15EUR 

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเปน็เงิน 18EUR 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

ค่าเครื่องดื่มภายในห้องพัก, มินิบาร์, และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่สั่งเพิ่มเติมระหว่างมื้ออาหาร 

ไม่รวมค่าวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศกรซี ประมาณท่านละ 2,500 บาท 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปใีหม่ 45 วัน) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)  (สงกรานต์-ปใีหม่ 26-44 วัน) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปใีหม่ 20-25 วัน) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง ต่ ากว่า 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ 

ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมอืงได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%   

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 

ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพัก 

เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับท่านมากกว่า 

โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั 

กระเป๋าถือขึน้เครื่อง Hand Carry น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

หมายเหต ุ

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้

เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน จะตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได ้
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ

นัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงและรักษาผลประโยชน์

ของผู้เดินทางไว้ให้มากที่สุด 

 

การท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่

ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง

มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 

 

ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา 
ตัว๋เครือ่งบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ เป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิก

การเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้เท่านั้น) 

ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อน เพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์

นั้น ๆ ยืนยันการเดินทางได้แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยื่นยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก 

บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศได้ 
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เอกสารประกอบการขอวีซา่เชงเกน้ ประเทศกรซี 

(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 14 วนั ท าการ) 

สถานทูต ไม่อนญุาต ใหด้ึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบรษิัททัวร์ฯ 

เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และ ให้ แนบตัว๋เครือ่งบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทาง มาดว้ย 

 

การเตรียมเอกสาร กรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจ และ เตรยีมใหค้รบ และ กรณุาอยา่ด้ือและยึดติดกบัการยื่นในอดีต 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือน ขึ้นไป และ มหีน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 

2. รปูถ่าย สี หนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว 2 รปู พ้ืนฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพ้ืน

เป็นสีเท่า ใชไ้ม่ได)้ 
3. ส าเนาบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขทีม่าด้วย) 

5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นผูห้ญิง ... หากมีการเปลี่ยนค าน าหน้าเป็น ... นาง ... ต้องแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีเป็นผูห้ญิง ... ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ... นาง ... ต้องแนบมา) 

7. ส าเนาใบมรณะบัตร 

8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ ต้องแนบสูตบิัตรมา) 

9. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบรบิรูณ ์(หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขต หรือ

อ าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมาดา (ระบุช่ือมารดา) 

10. หลักฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONDERN (ไม่ต้องระบุสถานทูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน    

3 เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 

- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 

- กรณีเกษียณอายุราชการ :  ถ่ายส าเนาบัตรขาราชการบ านาญ 
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- กรณีเป็นักเรียนนักศึกษา : ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุช้ัน ปีที่ศึกษา 

11. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank Guarantee และ ส าเนาบัญชี เล่ม

เดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของ บัญชีออมทรัพย์ Saving 

Account ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่จะยื่นวี

ซ่า 

- ส าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท ต่อการ

รับรอง 1 ท่าน และ ยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วัน ก่อนยื่นวีซ่า) 

       ********** ข้อ 1 และ ข้อ 2 ตอ้งเปน็ สมุดบญัชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น ********** 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น 1 ข้ามไปเป็น

ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank Statement จากทางธนาคารแทน

การถ่ายส าเนาสมุดบัญชี 

- บัญชีฝากประจ า Fixed สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ Saving มาด้วย 

หากต้องการใช้บัญชีฝากประจ า ต้องเตรียม ดังนี้ 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน  Bank Guarantee ของบัญชีฝากประจ า Fixed 

Account ออกโดย ธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่จะยื่น

วีซ่า พร้อมทั้งถ่ายเอกสารสมุดบัญชีเงินฝากเล่มเดียวกันกับที่ทางธนาคารออกหนังสือรับรองสถานะทางการ

เงิน 

- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ า มียอดไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่าน 

หมายเหต ุ: หากตอ้งการรบัรองการเงินใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงัน้ี 

- หนังสือรับรองการเงิน Bank Guarantee ต้อง ระบุช่ือเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร 

ต้องระบุช่ือผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย) 

- กรุณา แนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, หรือ หลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกัน 
กรณีนายจา้งรบัรองค่าใชจ่้ายใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรบัรองจากนายจ้าง ระบวุ่าเป็นผู้รบัรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เปน็ภาษาอังกฤษเท่านั้น 

- หนังสือรับรองเงนิฝาก ดัง 11.1 และ 11.2 

สถานทตู ไม่รบั พิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมา 

 


