
#14643 ทัวรกรีซ เทซาโลนิกี่ เอเธนส 10 วัน 7 คืน ชมมหา
วิหารบนยอดเขาแมทธีโอรา เกาะซานโตรินี่ บิน QR
ทัวรกรีซ เทซาโลนิกี่ เอเธนส คาลัมบากา แมทธีโอรา(มหาวิหารบนยอดเขา) หมูบา
นอิเทีย วิหารอะพอลโล เกาะมิโครนอส เรือเฟอรรี่ เกาะไมโครนอส เกาะซานโตรินี่
หมูบานเอีย นั่งกระเชาสูจุดชมวิว อะโครโปลิส แหลมซูเนี่ยน ริมชายหาดกายฟาดา
ยานซินตักมา



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานเอเธนส - เทซาโลนิกี - หอคอยขาว - กาลั
มปากา   

Amalia Hotel หรือ
เทียบเทา

3 เมทีโอรา - โขดหินแหงนภากาศ - อารามศักดิสิ์ทธิ ์Great Meteoron - เมที
โอรา   

Amalia Hotel หรือ
เทียบเทา

4 อิเทีย - วิหารอพอลโล - สเตเดียมแหงเดลฟี - พิพิธภัณฑเดลฟี   
Hotel Delphi Amalia
Hotel หรือเทียบเทา

5 อะราโชวา - คอรินท - คอคอดคอรินท - อาคารรัฐสภาเอเธนส - เอเธนส - ยา
นพลากา   

Novotel Athens
Hotel หรือระดับเทียบ
เทา

6 เกาะมิโคนอส - มิโคโนส ทาวน - กังหันลมมิโคโนส   
San Antonio
Summerland Hotel
หรือระดับเทียบเทา

7 ซานโตรินี - หมูบานเพียกอส - หาดเพอรริสซา - หาดคามาร่ี - หมูบานเอีย   
El Greco Hotel หรือ
ระดับเทียบเทา

8 ซานโตรินี - ฟิรา - เอเธนส   
NOVOTEL ATHENS
HOTEL หรือระดับ
เทียบเทา

9 อะโครโปลิสแหงเอเธนส - วิหารพารเธนอน - วิหารอีเรคธีอุม - วิหารโพรไพเลีย
- แหลมซูเน่ียน - จัตุรัสซินตักมา - ทาอากาศยานเอเธนส    -

10 ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

2 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65 ฿89,900 ฿89,900 ฿89,900 ฿19,900

13 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 ฿89,900 ฿89,900 ฿89,900 ฿19,900

22 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65 ฿89,900 ฿89,900 ฿89,900 ฿19,900

29 พ.ค. 65 - 7 มิ.ย. 65 ฿89,900 ฿89,900 ฿89,900 ฿19,900

19 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65 ฿91,900 ฿87,900 ฿87,900 ฿22,900

24 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65 ฿105,900 ฿100,900 ฿100,900 ฿35,900

7 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65 ฿105,900 ฿100,900 ฿100,900 ฿35,900

18 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 ฿91,900 ฿87,900 ฿87,900 ฿22,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานเอเธนส - เทซาโลนิกี -
หอคอยขาว - กาลัมปากา

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินกาตาร แอรเวย แถว P ประตู 8 โดยมีเจาหนาท่ี
บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

02.10 น. ออกเดินทางสู โดฮา ประเทศกาตาร โดยเท่ียวบินท่ี QR 837

05.30 น. เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบิน

07.50 น. ออกเดินทางสู เทซาโลนิกี่ โดยเท่ียวบินท่ี QR205

บาย

12.50 น. เดินทางถึง เทสซาโลนิกี่ (Thessaloniki)

นําทานชม เมืองเทสซาโลนีกี Thessaloniki หรือ เทสซาโลนีกา เป็นเมืองใหญเป็นอันดับ 2 ของประเทศกรีซ เป็นเมือง
หลวงของภูมิภาคเซนทรัลมาซิโดเนีย และเทรซ มีประชากร 322,240 เทสซาโลนีกีเป็นเมืองสําคัญอันดับ 2 ของกรีซในดาน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การคาและการเมือง และมีเสนศูนยกลางการเดินทางไปสูยุโรปตะวันออกเฉียงใต

จากนั้นนําทานชมหอคอยขาว (White Tower) สถาปัตยกรรมสไตลออตโตมัน เติรก ซ่ึงเคยปกครองประเทศกรีซ ถึงสาม
รอยกวาปี มีท้ังฮามัม (โรงอาบน้ําแบบเติรก) หรือท่ีเรียกกันวา เตอรกีส บาธ และตลาดในรมแบบชาวเติรก

จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองคาลัมบากา

ค่ํา

่



วันท่ี 3 เมทีโอรา - โขดหินแหงนภากาศ - อารามศักด์ิสิทธิ์ Great
Meteoron - เมทีโอรา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี: Amalia Hotel / หรือระดับเทียบเทา

ทาอากาศยานโดฮา เชา

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย ท่ีน่ีเป็นหน่ึในทาอากาศยานสําคัญ
ท่ีเชื่อมตอเครือขายการบินกับภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานเอเธนส

เทซาโลนิกี

หอคอยขาว

กาลัมปากา

 บาย

ทาอากาศยานนานาชาติเอเธนส หรือท่ีเรียกสั้นๆ วา “สนามบินเอเธนส” เป็นทา
อากาศยานนานาชาติหลักท่ีใหบริการในเขตกรุงเอเธนส (Athens) และถือเป็นสนามบิน
หลักของประเทศสาธารณรัฐเฮลเลนิก (Hellenic Republic) หรือกรีซ (Greece) และ
เป็นสนามบินท่ีมีความหนาแนนท่ีสุดในกรีซ

หรือ เทสซาโลนีกา (Thessalonica) หรือ ซาลอนีกา (Salonica) เป็นเมืองใหญเป็น
อันดับ 2 ของประเทศกรีซ เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคเซนทรัลมาซิโดเนีย และเทรซ มี
ประชากร 322,240 เทสซาโลนีกีเป็นเมืองสําคัญอันดับ 2 ของกรีซในดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม การคาและการเมือง และมีเสนศูนยกลางการเดินทางไปสูยุโรปตะวันออก
เฉียงใต เป็นเมืองทาทางทะเลท่ีมีความสําคัญตอกรีซและยุโรปตะวันออกเฉียงใต

หอคอยรูปรางโดดเดนน้ีเติบโตเคียงขางกับเมือง Thessaloniki เป็นเวลาหลายรอยปี
สถาปัตยกรรมสไตลออตโตมันเติรก หอน้ีสรางขึ้นในยุคจักรวรรดิไบแซนไทน โดยทํา
หนาท่ีเป็นโครงสรางปกปองทาเรือของเมือง ในภายหลังถูกใชเป็นท่ีคุมขัง และปัจจุบัน
เป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงประวัติศาสตรของเมือง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Amalia Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางสูบริเวณท่ีหมูบานแมทธีโอรา เมืองท่ีมีกล่ินไอผสมผสานระหวางไบแซนไทนและโรมัน จนไดรับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988

นําทานชม “Rocks In The Air” หรือโขดหินแหงนภากาศ ซ่ึงถือวาเป็นเขตมหัศจรรยแหงหน่ึงของโลกดวยภูมิทัศน ท่ี
แปลกตาคลายแทงหินท่ีเกิดจากการโผลทะลุขึ้นมาของภูเขาหินทราย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ไกดทองถิ่นจะนําทานเขาชมภายใน วิหาร Holy Monastery of Great Meteoron(ตองเดินขึ้นบันไดประมาณ 150 ขั้น)
เป็นวิหารท่ีใหญและเกาแกท่ีสุด ในบริเวณ Meteora ตัววิหารเริ่มสรางโดยนักบุญอธานาซิออส (Saint Athanasios) ในปี
ค.ศ.1350 (หมายเหตุ สถานท่ีเขาชมอาจมีการเปล่ียนแปลง หากมีพิธีกรรมทางศาสนา)

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางเขาสูเมืองแมทธีโอรา แหง แควนคาลัมบากา ซ่ึงตัวเมืองตั้งอยูบนท่ีราบสูเธสซาลี ท่ีอุดม
สมบูรณของประเทศ นําทานเดินเขาสูเมืองเกาเก็บภาพความสวยงาม

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

Amalia Hotel / หรือระดับเทียบเทา

เมทีโอรา

โขดหินแหงนภากาศ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีมีกล่ินไอผสมผสานระหวางไบแซนไทนและโรมัน จนไดรับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกในปี 1988

ตั้งอยูในประเทศกรีซ ท่ีน่ีถือวาเป็นเขตมหัศจรรยแหงหน่ึงของโลก ดวยภูมิทัศน ท่ีแปลก
ตาคลายแทงหินท่ีเกิดจากการโผลทะลุขึ้นมาของภูเขาหินทรายอายุกวา 30 ลานปี จนมีผู
ศรัทธาท่ีแสวงหาความปลีกวิเวกไดไตผาขึ้นมาเพ่ือสรางวิหารและสํานักสงฆเพ่ือปฎิบัติ
ธรรม หลังจากนั้นไดมีการกอสรางสํานักสงฆตางๆ ตามกันมาถึง 24 แหงแตปัจจุบัน
เหลือเพียง 13 แหง และมีเพียง 6 แหงเทานั้นท่ีเปิดใหนักทองเท่ียวเขาชมได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อารามศักดิ์สิทธิ์ Great Meteoron บาย

ท่ีน่ีกอตั้งโดยนักบุญชื่อ Athanasios เป็นวิหารศักดิส์ิทธิอั์นย่ิงใหญและของเกาท่ีสุดของ
โขดหินนภาอากาศน้ี เคยถูกเรียกในลักษณะวา "วิหารท่ีหายไปในอากาศ" เพราะการกอ
ตัวของหินขนาดมหึมาท่ีดานบนของวิหารแหงน้ี



วันท่ี 4 อิเทีย - วิหารอพอลโล - สเตเดียมแหงเดลฟ - พิพิธภัณฑเดลฟ

 หมายเหตุ สถานท่ีเขาชมอาจมีการเปล่ียนแปลง หากมีพิธีกรรมทางศาสนา

เมทีโอรา
เป็นเมืองท่ีมีกล่ินไอผสมผสานระหวางไบแซนไทนและโรมัน จนไดรับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกในปี 1988

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Amalia Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานอิเทีย (ITEA) เมืองเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยูทางตอนใตของเขตโฟซิส (PHOCIS) ของประเทศกรีซ อิเทีย
เป็นเมืองท่ีจัดไดวาคอนขางใหม คือคนพบในปี ค .ศ. 1830 แตกลายเป็นเมืองท่ีคอนขางมีชื่อเสียงในเวลาตอมาเน่ืองจากตั้งอยู
ไมไกลจากเมืองเดลฟี และยังเป็นเมืองท่ีมีทาเรือท่ีคึกคักอีกประการหน่ึงอยูติดริมอาวโครินเธียน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซ่ึงถือวาเป็นวิหารเทพแหงแสงสวาง การละครและดนตรี ตั้งอยู บนเนินเขา
พานาสซุส วิหารน้ีเป็นหน่ึงในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกท่ีมีตอ เทพเจาในอดีต วิหารแหงน้ีคือท่ีสักการะบูชาเทพอพอลโล
เทพแหงแสงสวางผูใหคําพยากรณโชคชะตาชีวิต อันมีผลตอจิตใจของชาวกรีกทุกผูทุกนาม ชมโรงละครแหงเดลฟี ซ่ึงเปรียบ
เสมือนศูนยรวมของชาวกรีกโบราณ

ชมสเตเดียมแหงเดลฟี (The Stadium) ท่ีคงสภาพไวสมบูรณท่ีสุดในกรีก

ชมพิพิธภัณฑเดลฟี (Delphi Museum) ท่ีรวบรวมสิ่งของนาสนใจหลายอยาง อาทิ รูปป้ัน นักแขงมา Charioteer ซ่ึงเป็น
รูปป้ันของนักขับรถมาศึกท่ีขึ้นชื่อลือชาในการแขงขันกีฬาโอลิมเปียดแบบโบราณ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hotel Delphi Amalia Hotel / หรือระดับเทียบเทา

อิเทีย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูทางตอนใตของเขตโฟซิส (PHOCIS) ของประเทศกรีซ อิเทียเป็น
เมืองท่ีจัดไดวาคอนขางใหม คือคนพบในปีค.ศ. 1830 แตกลายเป็นเมืองท่ีคอนขางมีชื่อ
เสียงในเวลาตอมาเน่ืองจากตั้งอยูไมไกลจากเมืองเดลฟี และยังเป็นเมืองท่ีมีทาเรือท่ีคึกคัก
อีกประการหน่ึงอยูติดริมอาวโครินเธียน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 5 อะราโชวา - คอรินท - คอคอดคอรินท - อาคารรัฐสภาเอเธนส
- เอเธนส - ยานพลากา

วิหารอพอลโล

สเตเดียมแหงเดลฟ

พิพิธภัณฑเดลฟ

 บาย

ตั้งอยูบนเนินเขาพานาสซุส วิหารน้ีเป็นหน่ึงในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกท่ีมีตอ
เทพเจาอพอลโล เทพแหงแสงสวาง การละคร และดนตรี ท้ังยังเป็นผูใหคําพยากรณโชค
ชะตาชีวิต อันมีผลตอจิตใจของชาวกรีกทุกผูทุกนาม

เป็นสเตเดียมท่ีตั้งอยูบนจุดสูงสุดของโบราณสถานยานเมืองเดลฟี สันนิษฐานถูกสราง
ขึ้นภายในชวงครึ่งหลังของศตวรรษท่ี 4 หรือชวงหลังจากการโจมตีของพวกกาลาเทีย สเต
เดียมแหงเดลฟีแหงน้ีถือเป็นสนามกีฬาโบราณท่ีเก็บรักษาไวดีท่ีสุดในกรีซ

พิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมสิ่งสําคัญตางๆไวมากมาย เชน CHARIOTEER รูปป้ันนักขับ
รถมาศึกท่ีขึ้นชื่อลือชาและรูปป้ันของโรมันจํานวนมาก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hotel Delphi Amalia Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางสู เมืองอะราโชวา (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 940
เมตร บานเรือนสวนใหญสรางอยูบนเนินเขาพารนัสซอส (MOUNT PARNASSOS) เป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงเรื่องสิ่งทอ พรม
และยังเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยกลางกีฬาสกีท่ีมีชื่อเสียง เดินเลนชมเมือง ถายรูป หรือเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองของฝากตามอัธยาศัย

นําทานดินทางตอสูคอรินท(Corinth)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมคอคอดคอรินท (Isthmus of Corinth) เป็นผืนดินแคบ ๆ ซ่ึงเชื่อมระหวางเพโลพอนนีสและสวนท่ีเหลือของ
กรีซแผนดินใหญ ใกลกับเมืองคอรินท มีอาณาเขตติดตอกับอาวคอรินททางตะวันตก และอาวซาโรนิกทางตะวันออกนับตั้งแต
ค.ศ. 1893

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูกรุงเอเธนส

นําทานน่ังรถชมเมือง ผานชม รัฐสภา ซ่ึงจะมีทหารใสชุดแบบพ้ืนเมืองเฝาอยูและจะมีการเปล่ียนเวรยามทุกๆ ชั่วโมง,
พระราชวังหลวงท่ีปัจจุบันเป็นท่ีพํานักของประธานาธิบดี, โรงละครแหงชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนามหินออนรูปเกือก
มา

้ ่



อิสระทุกทานในยานพลักกา ยานชอปป้ิงเกาแกบริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระใหทาน เท่ียวซอกแซกในแหลงรวมนักทอง
เท่ียวท่ัวทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดวยรานคา บาร ภัตตาคาร คึกคักพลุกพลานไปดวยผูคนท้ังกลางวันและ
ยามค่ําคืน เชิญทานชอปป้ิงของฝาก ของท่ีระลึกมากมาย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Novotel Athens Hotel / หรือระดับเทียบเทา *** กรุณาแยกกระเปาเล็กเพ่ือนําเสื้อผาไปใชในเกาะสองคืน ***

อะราโชวา

คอรินท

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ เป็นเมืองสกีเชิงเขาพารนาซอส มีแหลงสกีรีสอรทท่ีนิยม
ของชาวเอเธนส อีกท้ังยังเป็นแหลงผลิตสินคาหัตถกรรมพ้ืนบาน

เมืองน้ีมีชื่อเสียงในเรื่องความเจริญรุงเรือง, ความโออาหรูหรา, และการใชชีวิตแบบผิดศีล
ธรรม เมืองน้ีมีทาเรือหรืออาวจอดเรือสองแหงตั้งอยูคนละฝ่ัง ทําใหถูกขนานนามวา เจา
สองอาว อยูในทําเลท่ีดีเย่ียม เมืองน้ีจึงกลายเป็นชุมทางนานาชาติ ควบคุมเสนทางการคา
ทางบก เหนือ ใต และเสนทางคาขาย ตะวันออก ตะวันตก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คอคอดคอรินท

อาคารรัฐสภาเอเธนส

เอเธนส

 บาย

เป็นผืนดินแคบ ๆ ซ่ึงเชื่อมระหวางเพโลพอนนีสและสวนท่ีเหลือของกรีซแผนดินใหญ
ใกลกับเมืองคอรินท มีอาณาเขตติดตอกับอาวคอรินททางตะวันตก และอาวซาโรนิกทาง
ตะวันออก นับตั้งแต ค.ศ. 1893 คลองคอรินทไดตัดผานคอคอดกวาง 6.3 กิโลเมตร ซ่ึง
ทําใหเพโลพอนนีสกลายสภาพเป็นเกาะปัจจุบัน คอคอดน้ีชวยยนระยะการเดินเรือไดอยาง
มาก

เป็นท่ีตั้งของรัฐสภากรีกท่ีอยูมีตั้งแตปี 1833 เพ่ือเป็นท่ีพํานักชั่วคราวของกษัตริยออตโต
แหงกรีซระหวางรอพระราชวังหลัก และในปี 1875 ท่ีน่ีก็ไดถูกใชเป็นอาคารรัฐสภาบริหาร
บานเมืองจนมาถึงปี 1935 ปัจจุบันท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงชาติของ
กรีซ

เป็นเมืองหลวงประเทศกรีซ โดยคําวาเอเธนสนั้นมาจากชื่อของเทพีอาเธนา (Athena)
เทพีแหงปัญญา เน่ืองจากเกิดมาจากสวนหัวของ ซุส ประมุขแหงเหลาทวยเทพ นอกจากน้ี
ยังไดรับสมญานามเป็น เทพีแหงสงคราม เทพีแหงงานหัตถกรรมอีกดวย



วันท่ี 6 เกาะมิโคนอส - มิโคโนส ทาวน - กังหันลมมิโคโนส

 หมายเหตุ *** กรุณาแยกกระเปาเล็กเพ่ือนําเสื้อผาไปใชในเกาะสองคืน ***

ยานพลากา
ท่ีน่ีเป็นยานการคาเกาแกของชาวเปอรเซียครั้งยึดครองเอเธนส เป็นแหลงการคาท่ีเกาแก
ท่ีสุดในกรุงเอเธนส คนสวนใหญจะสัญจรดวยเทา เป็นท่ีนิยมของประชาชนและคนมา
เยือนเมื่อไดมากรีซ ในอดีตยานพลากาเป็นแหลงสถานบันเทิงในยามคําคืน จนถึงปี
1970 รัฐบาลไดมีการสั่งหามงดเสียงดังในเคหะสถาน ทําใหพลากาเกิดการเปล่ียนแปลง
แปลงเป็นยานพาณิชย มีรานอาหารรานกาแฟ และรานคาตางๆมากมาย มีรานของท่ีระลึก
มากมาย ในวันอาทิตยจะเป็นวันท่ีผูคนพลุกพลานมากท่ีสุด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Novotel Athens Hotel หรือระดับเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

07.30 น. ออกเดินทางสูเกาะมิโครนอส โดยเรือเฟอรรี่ Ferry Speed Boat

11.00 น. เดินทางถึง เกาะไมโครนอส (Mykonos)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางชม “Little Venice” จุดท่ีถูกถายภาพมากท่ีสุดริมทะเลอีเจ้ียน ซ่ึงมีบรรยากาศคลายคลึงกับนครเวนิส
อิตาลี มหัศจรรยกับ “Wind Mills” หรือกังหันกลางทะเล ท่ีเรียกกันวา “Kato Myloi” อิสระใหทานไดชอปป้ิง หรือพักผอน
แบบกรีก จิบกาแฟรสเขมคูกับวัฟเฟิลหรือไอศกรีม Home Made ของแทท่ีแสนอรอยริมทะเล ชมบานเรือนยามเปิดไฟแสงสี
สวยงาม หลังพระอาทิตยลับโคงอาว

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี San Antonio Summerland Hotel / หรือระดับเทียบเทา

เกาะมิโคนอส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หน่ึงในเกาะยอดนิยมของประเทศกรีซ เป็นหน่ึงในหมูเกาะไซคลาดิส (Cyclades
Island) เป็นสถานท่ีพักตากอากาศท่ีเหลาชนชั้นสูงจากท่ัวโลกพักผอนตากอากาศมาก
ท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก เป็นเกาะท่ีมีความงามมาก เต็มไปดวยรานคาและแหลงเริงรมยอัน
หรูหรามากมาย ชมบานริมทะเลแบบอีเจียนด้ังเดิมท่ีไมมีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอ
เหมือน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 7 ซานโตรินี - หมูบานเพียกอส - หาดเพอรริสซา - หาดคามาร่ี -
หมูบานเอีย

มิโคโนส ทาวน

กังหันลมมิโคโนส

หรืออีกชื่อหน่ึงวาโชรา (Chora) หรือโฮรา (Hora) เมืองหลวงของเกาะมิโคนอส โดยตัว
เมืองนั้นตั้งอยูบริเวณหนาอาวใกลกับทาเรือ เป็นจุดรับ-สง นักทองเท่ียวไปตามจุดตางๆมี
เรือประมงมากมายจอดเทียบทาอยางสวยงาม เป็นเมืองท่ีไดรับการขนานนามวาเป็น “ลิต
เติ้ล เวนิส” (Little Venice) แหงเกาะมิโคโนสท่ีมีความโดดเดนและงดงาม อีกท้ังยังไดรับ
การยอมรับวาเป็นหน่ึงในสถานท่ีสวย และโรแมนติกท่ีสุดบนเกาะ มิโคโนสอีกดวย

สัญลักษณความงามของเกาะเป็นกังหันลมโบราณท่ีตั้งรับลมทะเล คาดวาถูกสรางขึ้นใน
ชวงศตวรรษท่ี 16 ดวยสถาปัตยกรรมท่ีมีลักษณะคลายๆกัน คือ มีอาคารรูปรางกลมสีขาว
และหลังคาแหลม โดยกังหันถูกใชในการผลิต แปงขาวสาลี และไดทําการหยุดการผลิตใน
ชวงกลางศต วรรษท่ี 20 ปัจจุบันเป็นอีกหน่ึงจุดทองเท่ียวท่ีถูกถายภาพมากท่ีสุดในทะเล
อีเจียน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 San Antonio Summerland Hotel หรือระดับเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

10.00 น. เรือออกเดินทางสู เกาะซานโตริน่ี โดยเรือ Ferry Speed Boat

11.50 น. เรือเทียบทาท่ี เกาะซานโตริน่ี (Santorini Island) เกาะในฝันของหลายคนท่ีผูคนท่ัวโลก ตาง ใฝฝันจะไดมา
เยือนสักครั้งหน่ึง มีความงดงามดุจราชินีแหงหมูเกาะไคคลาเดส ไดรับการยกยองใหเป็น “ราชินีแหงเมดิเตอรเรเนียน” ถือเป็น
หัวใจของเกาะท้ังหลายในกรีซ

บาย

บริหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมหมูบาน Pyrgod ซ่ึงตั้งอยูหางจากฟิราไปทางตะวันออกเฉียงใตประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมูบานชาวประมงท่ี
มีชื่อเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมูบานตั้งอยูบนเชิงหนาผา พรอมวิวทิวทัศนเบื้องลางอัน

ทานจะเห็นวิวความสวยงามของหาดเพอรริสซา (Perrissa Beach) หรือหาดทรายดํา (Black Beach) ท่ีชายหาดเป็น ทราย
สีดําสนิทจากเถาลาวาของภูเขาไฟท่ีเคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต นอกจากน้ี

ทานจะไดเพลิดเพลินกับทีศนียภาพของหาดทรายสีดําตัดน้ําทะเลสีฟาท่ีเรียกวา (Kamari Beach) ท่ีพบไดท่ีน่ีแหงเดียว และ
รานคา 2 ขางทางตามตรอกในหมูบานดูนารักสบายตา

เดินทางสูทางเหนือของเกาะเพ่ือชม หมูบานเอีย (Oia Village) ท่ีไดชื่อวาสวยท่ีสุดของเกาะน้ี เป็นศูนยกลางการคาท่ีเกา
แก ภายในหมูบานเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ท่ีสามารถเดินชมวิวหรือเลือกซ้ือสินคางานฝีมือมากมาย ชมพระอาทิตยลับขอบฟาท่ี
สวยงามท่ีสุดบนเกาะ ดวยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อันเป็นไฮไลทของเกาะท่ีพลาดไมได

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักที El Greco Hotel / หรือระดับเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 8 ซานโตรินี - ฟรา - เอเธนส

ซานโตรินี
เกาะซานโตรินี อยูทางตอนใตของกรีซ เป็นเกาะท่ีมีชื่อเสียงมากเกาะหน่ึงของกรีซ ซาน
โตรินี เกิดมาจากการระเบิดของภูเขาไฟใตน้ําครั้งใหญ ทําใหเกิดเกาะขึ้นมา 3 เกาะ โดย
ซานโตรินีเป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุด รูปทรงของเกาะมีลักษณะคล่ายพระจันทรเสี้ยวตั้งอยูทาง
ตะวันออกของหมูเกาะ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานเพียกอส

หาดเพอรริสซา

หาดคามารี่

หมูบานเอีย

 บาย

เมืองหลวงเกาของเกาะ มีลักษณะเป็นปอมปราการ อยูบนเนินเขาท่ีเป็นจุดสูงสุดของ
เกาะ มองเห็นวิวทิวทัศนโดยรอบของเกาะซานโตรินี

เป็นชายหาดท่ีมีลักษณะเป็นทรายสีดําสนิทจากเถาลาวาของภูเขาไฟท่ีเคยระเบิดมาหลาย
ครั้งในอดีต นอกจากน้ีทานจะไดเพลิดเพลินกับทีศนียภาพของหาดทรายสีดําตัดน้ําทะเลสี
ฟาท่ีเรียกวา (Kamari Beach) ท่ีพบไดท่ีน่ีแหงเดียว

ตั้งอยูทางเหนือของเกาะซานโตริน่ี เป็นอีกหมูบานท่ีไดชื่อวาสวยท่ีสุดของเกาะน้ี เป็น
ศูนยกลางการคาท่ีเกาแก ภายในหมูบานเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ท่ีสามารถเดินชมวิว
หรือเลือกซ้ือสินคางานฝีมือมากมาย ท่ีน่ียังเป็นจุดชมพระอาทิตยลับขอบฟาท่ีสวยงามท่ีสุด
บนเกาะอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 El Greco Hotel หรือระดับเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางขึ้นสูหนาผาโดย CABLE CAR สู เมืองฟิรา (FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะซานโตริน่ี ศูนยกลาง
ความทันสมัยของเกาะ ซ่ึงสรางขึ้นใหมในศตวรรษท่ี 19 แทนศูนยกลางเกาท่ีโดนแผนดินไหวทําลาย มีความสวยงามของบานท่ี
เป็นสีขาวและฟาน้ําทะเล

นําทานชมเมืองฟิรา กับ สถาปัตยกรรม การกอสราง ลานระเบียง และสีสันของอาคารบานเรือน ถนนเล็กๆท่ีเต็มไปดวยราน
คา รานอาหารตางๆ ตั้งตระหงานเรียงรายไปตามผาสูง ชมความสวยงามของบานท่ีเป็นสีขาว และฟาน้ําทะเล ชมยานการคาของ
เมืองฟิราใหทานไดพักผอนอยางแทจริงกับบรรยากาศของเกาะสวรรคแหงน้ี เลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกมากมาย

บาย

บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิกในเรือเฟอรรี่(กลอง)

12:25 ออกเดินทางสูกรุงเอเธนส โดยเรือเฟอรรี่ Ferry Speed Boat ชมวิวท่ีสวยงามของทะเลอีเจียนระหวางเสนทางทาน
จะประทับใจไปกับบรรยากาศ แบบเมดิเตอรเรเนียนและวิวของเกาะแกงตางๆ

17:50 เดินทางถึง กรุงเอเธนส (ATHENS) นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง ชมแสงสียามค่ําคืนท่ีสวยงาม ผานชมกรุง
เอเธนส (Athens) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศกรีซ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน

พักท่ี NOVOTEL ATHENS HOTEL / หรือระดับเทียบเทา

ซานโตรินี

ฟรา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เกาะซานโตรินี อยูทางตอนใตของกรีซ เป็นเกาะท่ีมีชื่อเสียงมากเกาะหน่ึงของกรีซ ซาน
โตรินี เกิดมาจากการระเบิดของภูเขาไฟใตน้ําครั้งใหญ ทําใหเกิดเกาะขึ้นมา 3 เกาะ โดย
ซานโตรินีเป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุด รูปทรงของเกาะมีลักษณะคล่ายพระจันทรเสี้ยวตั้งอยูทาง
ตะวันออกของหมูเกาะ

เป็นเมืองหลวงของซานโตรินีซ่ึงเป็นเกาะทองเท่ียวท่ีสําคัญของกรีซในทะเลอีเจียน ตั้งอยู
ในขอบตะวันตกของเกาะตรงขามภูเขาไฟและสองเกาะภูเขาไฟ Palaia Kammeni และ
Nea Kammeni ท่ีอยูในทะเล เป็นเมืองท่ีผสมผสานระหวางความงามตามธรรมชาติกับ
ชีวิตทางสังคมชาวทะเลท่ีมีสีสัน การเดินทางมาท่ีน่ีนักทองเท่ียวสามารถเขาถึงไดดวยรถ
โดยสารหรือเลือกกระเชาจากเบื้องลางมาได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือนําเท่ียว อาหารกลางวันแบบปิกนิก (กลอง)

เอเธนส บาย

เป็นเมืองหลวงประเทศกรีซ โดยคําวาเอเธนสนั้นมาจากชื่อของเทพีอาเธนา (Athena)
เทพีแหงปัญญา เน่ืองจากเกิดมาจากสวนหัวของ ซุส ประมุขแหงเหลาทวยเทพ นอกจากน้ี
ยังไดรับสมญานามเป็น เทพีแหงสงคราม เทพีแหงงานหัตถกรรมอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 NOVOTEL ATHENS HOTEL หรือระดับเทียบเทา



วันท่ี 9 อะโครโปลิสแหงเอเธนส - วิหารพารเธนอน - วิหารอีเรคธีอุม -
วิหารโพรไพเลีย - แหลมซูเน่ียน - จตุรัสซินตักมา - ทา
อากาศยานเอเธนส

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงตั้งอยูบนยอดเขาท่ีสูงเดนในกรุงเอเธนส สถานท่ีสําคัญในประวัติศาสตรของ
ประเทศกรีซ สรางขึ้นเพ่ือบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลวาชนะ) ความโดดเดนของวิหารแหงน้ีอยูท่ีเสา
แบบดอริก ดานหนา 8 ตน และดานขาง 18 ตน รองรับมุมจ่ัวตาง ๆไดอยางกลมกลืน สถาปัตยกรรมท่ีงดงามและสมบูรณท่ีสุด
ในยุค 2,500 กวาปีกอน นอกจากนั้น วิหารยังเคยถูกดัดแปลงเป็นโบสถคริสตศาสนานิกายกรีกออรโธดอกซ

ชมวิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพ่ือเป็น อนุสาวรียแหงอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูป
แกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ใหกลายเป็นเสาหินค้ํายันวิหาร นอกจากน้ียังคงมีสิ่งกอสรางท่ีเป็นสาธารณะ วิหารโพรไพ
เลีย (Propylaea) วิหารแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือบูชาเทพโพไซดอน และเทพีอะธีนา โดยสรางขึ้นในตําแหนงท่ีเทพท้ังคูมีการตอสูแยง
ชิงสิทธิใ์นการดูแลเมืองน้ี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นทําทานออกเดินทางสูแหลมซูเน่ียน ตั้งอยูในเขตอาวซาโรนิค ตลอดริมฝ่ังขางทางทานไดสัมผัสกับบรรยากาศริม
ชายหาดกายฟาดา ซ่ึง เป็นแหลงทองเท่ียวทางทะเลทางตอนใตของแหลมซูเน่ียน ท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งของวิหารของเทพโพไซดอน สัมผัส
สถาปัตยกรรมท่ีย่ิง ใหญของกรีกโบราณถายภาพบรรยากาศ และความประทับใจบนยอดเขาของแหลมซูเน่ียน

นําทานชอปป้ิงยานซินตักมา (Syntagma) หรือจัตุรัสรัฐสภา ทานสามารถเก็บภาพความสวยงามของตัวอาคารและวิวจาก
บริเวณน้ี รวมถึงการเปล่ียนเวรของทหาร ท่ีเป็นเอกลักษณเฉพาะตัว มีเวลาใหทานเลือกซ้ือสินคา แบรนดเนมตางๆ ในบริเวณ
น้ี

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน

ค่ํา

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน

20.45 น. / 01.35 น. ออกเดินทางสู โดฮา โดยเท่ียวบินท่ี QR208 / QR212

อะโครโปลิสแหงเอเธนส

วิหารพารเธนอน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นปอมปราการโบราณท่ีตั้งอยางโดดเดนอยูบนกอนหินโผลขึ้นเหนือเมืองเอเธนสและมี
ซากอาคารโบราณหลายแหงท่ีมีความสําคัญทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตรท่ีย่ิงใหญ

เป็นวิหารท่ีถูกสรางขึ้นเพ่ืออุทิศแดเทพีอาธีนาซ่ึง ซ่ึงเป็น เทพีประจําเมืองเอเธนสแตไหน
แตไรมา คําวา “พารเธนอน” แปลวาหองแหงเทพีพหรมจารี (Hall of the virgin
goddess) วิหารโบราณแหงน้ีมีความเกาแกมากกวา 2,600 ปี ตั้งอยูอะโครโปลิส (แปลวา
จุดสูงสุดของเมือง) ใจกลางกรุงเอเธนส ประเทศกรีซ ซ่ึงแมวาวิหารพารเธอนอนจะเหลือ
เพียงแตซากปรักหักพัง แตเราก็ยังสามารถท่ีจะจินตนาการถึงความย่ิงใหญในอดีตไดเป็น
อยางดี



วันท่ี 10 ทาอากาศยานโดฮา - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิหารอีเรคธีอุม

วิหารโพรไพเลีย

เป็นวิหารกรีกโบราณท่ีตั้งอยูทางดานเหนือของอะโครโพลิสแหงเอเธนสในกรีซ มีหลัก
ฐานวาถูกสรางขึ้นมาในชวง 421 ถึง 406 กอนคริสตกาล เพ่ืออุทิศใหกับท้ังเทพอธีนา
และเทพโพโซดอน แตก็มีบางทฤษฎีวาท่ีน่ีถูกสรางเพ่ือเป็นเกียรติแกกษัตริย
Erechtheus จากตํานานท่ีกลาวถึงใน Iliad ของโฮเมอรในฐานะกษัตริยผูย่ิงใหญและผู
ปกครองของกรุงเอเธนสในชวงยุคโบราณ

เป็นประตูท่ีย่ิงใหญในสถาปัตยกรรมกรีกโบราณ ซ่ึงทําหนาท่ีเป็นหน่ึงในทางเขาออกหลัก
ของกรุงเอเธนส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

แหลมซูเนี่ยน

จัตุรัสซินตักมา

 บาย

เป็นแหลมท่ีปลายสุดทางใตของพ้ืนท่ีคาบสมุทร Attic ตั้งอยูหางไปประมาณ 70
กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใตของกรุงเอเธนส ท่ีน่ีมีชื่อเสียงในฐานะวิหารโพไซดอนซ่ึง
เป็นหน่ึงในอนุสรณสถานท่ีสําคัญของยุคทองของเอเธนส โดยซากของวิหารน้ีตั้งอยูบน
แหลมลอมรอบท้ังสามดานของทะเล

ท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาแหงชาติ และอนุสรณทหารนิรนาม นักทองเท่ียวสามารถถายภาพ
บริเวณหนาทําเนียบประธานาธิบดี ซ่ึงเดิมเป็นพระราชวังหลวงได

ทาอากาศยานเอเธนส คํ่า

ทาอากาศยานนานาชาติเอเธนส หรือท่ีเรียกสั้นๆ วา “สนามบินเอเธนส” เป็นทา
อากาศยานนานาชาติหลักท่ีใหบริการในเขตกรุงเอเธนส (Athens) และถือเป็นสนามบิน
หลักของประเทศสาธารณรัฐเฮลเลนิก (Hellenic Republic) หรือกรีซ (Greece) และ
เป็นสนามบินท่ีมีความหนาแนนท่ีสุดในกรีซ

 กิจกรรม เชา

00.55 น. / 05.45 น. เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบิน

03.10 น. / 08.15 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QR836 / QR832



 หมายเหตุ เน่ืองจากขากลับมีหลายไฟลทบิน กรุณาตรวจสอบไฟลทบินของทานกอนวันเดินทาง

เฉพาะวันท่ี 09-18 พ.ค. 2563 ใชไฟลทบินขากลับ QR212(01.35น.-05.45น.(เปล่ียนเครื่อง) QR832
(08.15น.-19.00น.)

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

บาย

13.55 น. / 19.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เน่ืองจากขากลับมีหลายไฟลทบิน กรุณาตรวจสอบไฟลทบินของทานกอนวันเดินทาง

เฉพาะวันท่ี 09-18 พ.ค. 2563 ใชไฟลทบินขากลับ QR212(01.35น.-05.45น.(เปล่ียนเครื่อง) QR832 (08.15 น.-19.00
น.)

ทาอากาศยานโดฮา เชา

มีอีกชื่อวาทาอากาศยานฮาหมัด เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร ตั้งอยูท่ีกรุง
โดฮา และยังเป็นทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย ท่ีน่ีเป็นหน่ึในทาอากาศยานสําคัญ
ท่ีเชื่อมตอเครือขายการบินกับภูมิภาคตางๆ ของโลก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน

และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

- เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และ
ออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

- เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริ
ษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด.
 

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport มายัง

บริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เทซาโลนิกี่ // เอเธนส-กรุงเทพฯ 

2. คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน
12ช.ม./วัน 

3. โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ีทําให
ตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

4. คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 

5. คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

6. คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท

7. คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (เฉพาะท่ีซานโตริน่ี และ มิโคนอส)

8. คาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิ่นในยุโรป 

9. คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซากรีซ (เชงเกน) (ใชเวลาในการดําเนินการ 15 วันไมรวมวันหยุดเสารอาทิตย)  
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

3. คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

4. คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขา
มาในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)

5. คาทิปหัวหนาทัวร โดยเฉล่ีย 100 บาท / ทาน / วัน (หากทานประทับใจในการเดินทาง)
 

วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา 
้ ้ ้ ่



รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3
เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต

* ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด) 

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับ
หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ

สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด

สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด

สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจาก
การขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมี
ความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือ
ผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทาน
หลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

หมายเหตุ

ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ  25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทาง
มาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความ
ประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น

คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%



หมายเหตุ
เน่ืองจากขากลับมีหลายไฟลทบิน กรุณาตรวจสอบไฟลทบินของทานกอนวันเดินทาง

เฉพาะวันท่ี 09-18 พ.ค. 2563 ใชไฟลทบินขากลับ QR212(01.35น.-05.45น.(เปล่ียนเครื่อง)   / QR832 (08.15น.-19.00น.)

ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ

การยกเลิก
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได     

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 35,900 บาท   

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-13 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %
 


