


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินโดฮา	-	ทาอากาศยานเอเธนส	-	กรุงเอเธนส

พักที่
Athenian
Callirhoe
Hotel	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองเกาคอรินท	-	กรุงเอเธนส

พักที่
Athenian
Callirhoe
Hotel	หรือ
เทียบเทา

4
พักที่
PORTO
MYKONOS
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 หมูบานเอีย
พักที
Rocabella
Hotel	หรือ
เทียบเทา

6 หมูบานเพียกอส	-	ทาอากาศยานเอเธนส

พักที
Athenian
Callirhoe
Hotel	หรือ
เทียบเทา

7 กรุงเอเธนส	-	จตุรัสซินตักมา	-	สุสานทหารนิรนาม	-	สนามกีฬาโอลิมปิค	-
ซุมประตูเฮเดรียน	-	ชมอะโครโปลิส	-	วิหารพารเธนอน	-	ยานพลากา	-
กรุงเอเธนส

8 สนามบินโดฮา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

5	ก.ย.	60	-	12	ก.ย.	60 75,999	บาท 75,999	บาท 73,999	บาท 12,900	บาท

19	ก.ย.	60	-	26	ก.ย.	60 75,999	บาท 75,999	บาท 73,999	บาท 12,900	บาท

4	ต.ค.	60	-	11	ต.ค.	60 77,999	บาท 77,999	บาท 75,999	บาท 12,900	บาท

18	ต.ค.	60	-	25	ต.ค.	60 77,999	บาท 77,999	บาท 75,999	บาท 12,900	บาท



23:00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยาน	สุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชั้น	4	ประตูทางเขา	9
เคานเตอร	Q	สายการบิน	QATAR	AIRWAYS	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
02:05	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยาน	โดฮา	ประเทศกาตาร	โดยเที่ยวบินที่	QR837
05:15	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยาน	โดฮา	ประเทศกาตาร	(เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
07:15	น.	ออกเดินทางตอสู	กรุงเอเธนส	ประเทศกรีซ	โดยสายการบิน	QATAR	AIRWAYS	เที่ยวบินที่

QR209

12:15	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยาน	Eleftherios	Venizelos	International	Airport	ณ	กรุงเอเธนส
ประเทศกรีซ	(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย	5	ชั่วโมง)	หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง	และตรวจ
รับสัมภาระเรียบรอย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสู	แหลมซูเนียน	Cape	Sounion	ตั้งอยูในเขตอาวซาโรนิค	ตลอดริมฝ่ังขางทางทานไดสัมผัสกับ

บรรยากาศริมชายหาดกายฟาดา	ซึ่งเป็นแหลงทองเที่ยวทางทะเลทางตอนใตของแหลมซูเน่ียน	ที่น่ีเป็นที่ตั้งของ
วิหารของเทพโพไซดอน	เป็นเทพเจาแหงทองทะเล	ซึ่งชาวกรีกเชื่อเป็นเทพเจาที่คอยปกปองพิทักษมหาสมุทร
ทั้งหมดบนโลกใบน้ี	
เชิญสัมผัสสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญของกรีกโบราณ	ถายภาพบรรยากาศและความประทับใจไดบนยอดเขาของ

แหลมซูเน่ียน	ชมพระอาทิตยตกที่แหลมซูเนียนกันสวยงามโรแมนติกมากแหงหน่ึงของโลกไดเวลาเดินทางกลับ
สูกรุงเอเธนส

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Athenian	Callirhoe	Hotel	หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย



	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Athenian	Callirhoe	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางไปยังบริเวณ	ชองแคบโครินธ	Corinth	Canal	เชื่อมระหวางทะเลเอเจี้ยน	และทะเล

ไอโอเนียน	คลองที่เกิดจากมนุษยมีขนาดใหญ	สูง	78	ม.	กวาง	24	ม.	และมีความยาวถึง	6,343	ม.	ลึก	12	ม.	โดย
มีถนนและเสนทางรถไฟเชื่อมระหวางคาบสมุทรกับแผนดินใหญ	ขุดขึน้เพื่อความสะดวกในการขนสงสินคา
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	เมืองแนฟพลิออน	Nauplion	Town	เป็นเมืองทาริมทะเลมีปอมปราการอยุบนยอดเขาสูงกลาง

เมือง	เมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงแหงแรกของกรีซมากอนในปี	ค.ศ.1829-1834	หลังจากที่ทําสงครามประกาศ
เอกราชกับประเทศตุรกีเป็นผลสําเร็จกอนที่จะยายเมืองหลวงไปอยูที่เอเธนสดวยเหตุผลที่วาเอเธนสเคยเป็น
เมืองที่รุงเรืองมาแตอดีตกาล
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองเอพิดอรัส	นําทานเขาชม	โรงละครแหงเอพิดอรัส	โรงละครกลางแจงอายุ

กวา	2,300	ปี	ไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกในปี	1988	ตั้งอยูที่เนินเขาเอพิดอรัส
ไดเวลาอันสมควรนําทานเขาสู	กรุงเอเธนส

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Athenian	Callirhoe	Hotel	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองน้ีมีชื่อเสียงในเรื่องความเจริญรุงเรือง,	ความโออาหรูหรา,	และการใช
ชีวิตแบบผิดศีลธรรม	เมืองน้ีมีทาเรือหรืออาวจอดเรือสองแหงตั้งอยูคนละฝ่ัง
ทําใหถูกขนานนามวา	เจาสองอาว	อยูในทําเลที่ดีเยี่ยม	เมืองน้ีจึงกลายเป็นชุม
ทางนานาชาติ	ควบคุมเสนทางการคาทางบก	เหนือ	ใต	และเสนทางคาขาย
ตะวันออก	ตะวันตก



	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Athenian	Callirhoe	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู	เกาะมิโคนอส	Mykonos	โดยเรือ	SEAJET	หน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของกรีซ	เป็น

หน่ึงในหมูเกาะไซคลาดิส	Cyclades	Island	ในเขตทะเลอีเจียน	Aegean	Sea	เป็นสถานที่ที่เหลาชนชั้นสูงทั่วโลก
ตางนิยมลองเรือยอรมาพักผอนตากอากาศ	ตลอดจนนางแบบ	ดาราฮอลลีวูด	แมกระทั่งหญิงที่อยากเป็นชาย
หรือชายที่อยากเป็นหญิงตลอดจนชาวสีมวงทั้งหลายนิยมมาพักผอนหยอนใจนอนอาบแดด	ณ	เกาะมิโคนอส
แหงน้ี
เป็นเกาะที่มีความงามเหนือจินตนาการโดยแท	เต็มไปดวยรานขายของพื้นเมือง	และแหลงเริงรมยอันหรูหรา

ของอาวรูปกึ่งวงกลมบานรูปทรงกอนน้ําตาล	กังหันลมทาดวยสีขาวดูสะอาดตาบานริมทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมที่
ไมมีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน	นับวาเป็นเอกลักษณของเกาะมิโคนอสอยางแทจริง
09:35	น.	เดินทางถึง	ทาเรือเกาะมิโคนอส	Mykonos	Island	จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูโรงแรม	ไดเวลา

พอสมควรนําทานเดินทางสูภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานถายภาพกับ	กังหันลมแหงมิโคนอส	Mykonos	Windmills	ซึ่งเป็นสัญลักษณแหงความงาม

ของเกาะเป็นกังหันลมโบราณที่ตั้งรับลมทะเล	ถูกสรางขึน้ในชวงประมาณศตวรรษที่	16	โดยสถาปัตยกรรมที่มี
ลักษณะที่คลายกัน	คือมีอาคารรูปรางกลมสีขาว	และหลังคาแหลม	โดยกังหันถูกใชในการผลิตแปงขาวสาลี	และ
ไดทําการหยุดการผลิตในชวงกลางศตวรรษที่	20	ปัจจุบันเป็นอีกหน่ึงจุดทองเที่ยวที่ถูกถายภาพมากที่สุดใน
ทะเลอีเจียน
จากน้ันนําทานเดินสู	มิโคนอส	ทาวน	Mykonos	Town	หรือ	โชรา	Chora	หรือ	โฮรา	Hora	เมืองหลวงของ

เกาะมิโคนอส	โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูบริเวณหนาอาวใกลกับทาเรือ	เป็นจุดรับ-สง	นักทองเที่ยวไปตามจุดตาง	ๆ	มี
เรือประมงมากมายจอดเทียบทาเรียงรายอยางสวยงาม	เป็นเมืองที่ไดรับการขนานนามวาเป็น	ลิตเติ้ล	เวนิส
Little	Venice	แหงเกาะมิโคนอส	ซึ่งมีความโดดเดนและงดงามอีกทั้งยังไดรับการยอมรับวาเป็นหน่ึงในสถานที่ที่
มีความสวยงามและโรแมนติคที่สุดแหงหน่ึงของโลก
นําทานชมความงดงามของเหลาอาคารบานเรือนที่ถูกแตงแตมดวยสีขาวตัดกับประตูหนาตางสีฟาเขมประดับ

ระเบียงดวยกระถางดอกไมสีสันสดใสชวยเพิ่มสีสันใหเมืองสีขาวแหงน้ีมีชีวิตชีวามากขึน้อีกดวย
อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชอปป้ิงที่ตลอดสองขางทางลวนแลวแตมีบรรยากาศ	และกลิ่นอายที่มีความเป็น

เมดิเตอรเรเนียน	ตื่นตาไปกับรานขายของที่ระลึกรานเสื้อผา	หอศิลป	รานอาหาร	และคาเฟ เล็กๆ	ที่นารัก	บาร
อันทันสมัยมากมาย	หรือพักผอนแบบชาวกรีก	จิบกาแฟรสเขมๆ	กับเคกวาฟเฟ้ิลที่สงกลิ่นหอมกรุน	หรือจะเลือก
ชมทะเลไดตามอัธยาศัย	อิสระใหทานไดพักผอนอิริยาบถไดตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	PORTO	MYKONOS	HOTEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	PORTO	MYKONOS	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ใหทานไดอิสระพักผอนดื่มดํ่ ากับบรรยากาศของความงดงามตามธรรมชาติของเกาะมิโคนอส	ราชินีแหงทะเล

เอเดรียติก	ไดตามอัธยาศัย
11:30	น.	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
13:35	น.	เดินทางออกจาก	เกาะมิโคนอส	Mykonos	โดยเรือ	SEAJET	สู	เกาะซานโตรินี
16:20	น.	เดินทางถึง	เกาะซานโตริน่ี	Santorini	Island	เกาะที่ไดรับการยกยองใหเป็น	ราชินีแหงเมดิเต

อรเรเน่ียนเพราะโลกชื่นชมในทิวทัศนที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแหงน้ี	ตั้งอยูทางใตสุดของ	หมูเกาะ
ไคคลาดิส	Cyclades	Island	ในแถบทะเลเอเจียน	Aegean	Sea	เกาะแหงน้ีมีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง	18
กิโลเมตร	มีชื่อเสียงโดงดังเป็นอันดับ	1	ในหมูเกาะไคคลาดิส	มีชาวกรีกอาศัยอยูบนเกาะไมถึงสองหมื่นคน	แต
เกาะเต็มไปดวยความโรแมนติกดวยกลุมบานเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา	มียอดโบสถทรงโดมรายลอม
รอบดวยสีฟาสดจากทุกทิศประตูหนาตาง	งดงามดั่งภาพวาดในโปสการดตางๆ
นําทานมุงหนาสูทางตอนเหนือของเกาะ	เพื่อนําทานสู	หมูบานเอีย	Oia	Village	ความงดงามของหมูบานโดด

เดนสะดุดตาถึงขนาดที่ศิลปินหลายคนนํามาเป็นแบบวาดรูปกันเลยทีเดียว	
อิสระทานเดินชมสิ่งที่เป็นเอกลักษณของหมูบานเอียน่ันก็คือ	สถาปัตยกรรมสไตลไคคลาดิสอันโดดเดนที่มีรูป

ทรงเหมือนบานชาวกรีกสมัยเกาในนิยาย	ซึ่งเป็นเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวทั่วโลกตางเดินทางไปสัมผัสกับความ
งดงามน้ี	โดยเฉพาะการไดออกไปเดินสํารวจตามตรอกซอกซอยเล็กๆ
ชมความนารักนาชังของตัวอาคารบานเรือน	รานคา	และโบสถ	ซึ่งทั้งหมดจะสรางดวยอิฐทาสีขาวโพลน	ตัด

กับทองฟาสีคราม	ดอกไมนานาพันธุสีสันสวยงามชางดูสดใสเหลือเกินแถมยังตั้งลดหลั่นกันตามหนาผาสูงชัน
ยิ่งเพิ่มความนามองใหกับหมูบานเอียยิ่งขึน้ไปอีก	หลังจากเดินชมตามตรอกซอกซอยกันจนอิ่มหนําสําราญแลว
โปรแกรมที่ไมควรพลาดเด็ดขาดน้ันก็คือ	นําทานสัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของการชมพระอาทิตย

ตกดินทีห่มูบานเอีย	เป็นจุดชมพระอาทิตยตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ	อิสระใหชมภาพพระอาทิตยสีแสด	สาด
แสงออนอมสมบริเวณปลายทองฟาสีฟาครามมองไกลสุดสายตาชางเป็นภาพงดงามเหนือคําบรรยายที่
ธรรมชาติไดบรรจงสรางไว

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Rocabella	Hotel	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



	พักที	Rocabella	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	ขึ้นเคเบิ้ลคาร	ชมความงดงามของเกาะจากมุมสูง	สูทาเรือเกานําทาน	ลองเรือในทะเลสาบ

ภูเขาไฟ	Santorini	Volcano	ที่สวยงามแปลกตาอันเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิด	และการยุบตัว
ของเกาะ	เรือจะนําทานสู	บริเวณบอน้ําพุรอนเพื่อใหทานไดสัมผัสความงดงามของน้ําทะเลสีฟาสดเหลือบสี
ทองแดงแปลกตาดวยแรกํามะถัน
อิสระใหทานไดเดินเลนน้ําพุรอน	หรือเที่ยวบริเวณทะเลสาบเพื่อถายรูปกับบานบนเชิงเขาที่สรางไดอยาง

สวยงามบนเกาะซานโตริน่ีจากจุดชมวิวที่สุดเชนกันไดเวลาพอสมควรนําทานลองเรือกลับสูทาเรือ	(3ชั่วโมง)	ให
ทานสนุกสนานกับการเลือก	นัง่ลา	Donky	พาหนะที่โดงดัง	และเกาแกของชาวกรีกน่ังขึน้จากเขา	หรือจะเลือก
นัง่เคเบิ้ลคาร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสัมผัสความมหัศจรรยในความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตริน่ี	ที่ไมเพียงมีแตหาดทรายสีขาว

ที่งดงาม	และยังมีหาดทรายสีแดงจนเกือบจะเป็นสีดําของ	หาดเรด	บีช	Red	Beach	หาดแหงน้ีตั้งอยูใน	บริเวณ
อโครติริ	Akrotiri	เขตโบราณคดีอันเกาแก	ตํานานแหงทฤษฎีแอตแลนตีส	อาณาจักรที่ไมมีตังตนของเพลโต	เป็น
โบราณสถานที่โดดเดนที่สุดบนเกาะแหงน้ี	ที่มีการพบหลักฐานวามีคนพักอาศัยตั้งแตปลายยุคหินใหม	ราว
4,000	ปี	กอนคริสตกาลจนถึงชวงตนยุคสําริด
นําทานเดินทางสู	Perissa	Beach	เป็นหาดทรายที่มีจุดเดน	คือ	ถูกปลกคลุมไปดวยหินกรวดสีดําทําใหดู

แปลกตากวาหาดทรายที่เราเคยพบเห็นกันโดยทั่วไป	ระหวางทางทานจะพบกับแปลงไรองุน	โดยองุนที่น่ีจะปลูก
เป็นพุมเตี้ยๆ	เน่ืองจากมีกระแสลมแรง	และที่น่ีจะไมมีการรดน้ํา	เน่ืองจากหมอกยามเชาจะใหความชุมชื้นเพียง
พอตอตนองุนอยูแลว
นําทานสู	หมูบาน	Pyrgos	ซึ่งเป็นหมูบานที่คนทองถิ่นพักอาศัยอยู	และนําทาน	แวะชิมไวน	ณ	Santo

Winery	ณ	สถานที่แหงน้ีจะมีไวนใหทานไดเลือกชิมหลากหลาย	ราคาไมแพง	แถมยังมีรสชาติที่น ุมลิ้น	ทานไม
ควรพลาดลิ่มลอง	และควรคาแกการนํากลับมาฝากคนที่ทานรักที่อยูที่เมืองไทยอีกดวย
ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู	ยานใจกลางเมืองบริเวณ	จัตุรัสธีโปโกปูลู	Theotokopoulou	Square

แหลงนัดพบประจําเมืองซึ่งเต็มไปดวยรานขายของที่ระลึกมากมายเรียงรายอยูตลอดสองขางทางเดิน	รานขาย
เครื่องประดับ	บาร	ไนตคลับ	อิสระใหทานไดเดินเที่ยว	ชอปป้ิง	หรือจะเลือกน่ังดื่ม	กาแฟ	เคลาบรรยากาศที่รอบ
ขางดูแปลกตาแตแฝงไปดวยความงดงาม

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
20:55	น.	ออกเดินทาง	โดยสายการบิน	Aegean	Air	เที่ยวบินที่	A3361	สู	กรุงเอเธนส
21:40	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยาน	กรุงเอเธนส
ทีพ่ัก	Athenian	Callirhoe	Hotel	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เมืองหลวงเกาของเกาะ	มีลักษณะเป็นปอมปราการ	อยูบนเนินเขาที่เป็นจุด
สูงสุดของเกาะ	มองเห็นวิวทิวทัศนโดยรอบของเกาะซานโตรินี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที	Athenian	Callirhoe	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานชม	เมืองเอเธนส	ชม	จัตุรัสซินตักมา	Syntagma	Square	ที่ตั้งของรัฐสภาแหงชาติ	และ

อนุสรณทหารนิรนาม	แวะถายภาพบริเวณหนาทําเนียบประธานาธิบดี	ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง	เพื่อใหทาน
ไดชมภาพทหารกรีซแตงกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม	จากน้ันขามฝ่ังไปทางอาคารรัฐสภา	ซึ่งตั้งอยู
ในพระราชวังเกา	ทานอาจมีโอกาสไดชมการเปลี่ยนกะทหารยามหนารัฐสภา	และผานชมสุสานทหารนิรนาม	ที่
รักษาการโดยทหารยามในชุดยูนิฟอรมแบบดั้งเดิม	ผานชม	วิทยาลัยแหงเอเธนส	มหาวิทยาลัย	และหองสมุด
แหงชาติ
นําชมผานชม	สนามกีฬาโอลิมปิค	Pan	Athenaic	Olympic	ในอดีตชาวกรีกโบราณเคย	ใชแขงกีฬาเมื่อ

400	ปีกอนคริสตกาล	ซึ่งไดรับการบูรณะขึน้มาใหม	และใชในการแขงขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปี
ค.ศ1896
ถายภาพกับ	ประตูชัยเฮเดรียน	Hadrian’s	Arch	และศูนยรวมของปราชญสมัยโบราณ	ไดเวลาอันสมควร

จากน้ันนําทานเดินทางสู	ยอดเขาที่สูงเดนของกรุงเอเธนส
เพื่อมุงสู	อโครโปลิส	Acropolis	อันยิ่งใหญอลังการเพื่อนําทาน	เขาชม	วิหารพารเธนอน	Parthenon	วิหาร

ที่สรางขึน้เมื่อปี	447	-	432	กอนปีคริสตกาลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนาในฐานะเป็นเทพีผูพิทักษกรุง
เอเธนสสัมผัสความยิ่งใหญอลังการของวิหารที่สรางดวยหินออนทั้งหลัง	รายลอมดวยเสาหินแบบดอริค	ดาน
หนา	8	ตน	ดานขาง	18	ตน	รองรับมุมจั่วตางๆ	ไดอยางกลมกลืน
ภายในวิหารมีรูปป้ันเทพีองคน้ี	ซึ่งมีความสูงถึง	12	เมตร	ทําดวยงาชาง	และแผนทองสองแสงเรืองรองวิหาร

แหงน้ีไดถูกดัดแปลงเป็นโบสถคริสตศาสนานิกายกรีกออรโธดอกซในคริสตศตวรรษที่	6	และยังถูกดัดแปลงเป็น
สุเหราเมื่อครั้งกรีซตกเป็นเมืองขึน้ของอิสลาม	ปัจจุบันน้ีไดรับการยกยองวาเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่
สรางขึน้ในยุคคลาสสิกยุคทองของกรีซที่งดงาม	และสมบูรณที่สุดในโลกศิลปะจนกระทั่งไดเวลาอันสมควร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู	อาหารพื้นเมือง)

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ยานเมืองเกา	พลักกา	Plaka	ยานเกาแกซึ่งตั้งอยูเชิงเขาอโครโปลิส	อดีตเคยเป็นที่พบปะ

ของเหลาบุบผาชน	และนักคิดของกรีซในอดีต	ปัจจุบันไดเป็นที่ตั้งของเหลาพิพิธภัณฑทางประวัตศาสตร	และ
อารตแกลลอรี่มากมาย	และสินคาอื่นอีกเป็นจํานวนมาก	อิสระใหทานไดเดินเลนชอปป้ิง	หรือจะเลือกน่ังรับ
ประทานอาหาร	จิบกาแฟ	ไดตามอัธยาศัย
ไดเวลานําทานสู	Mc	Arthur	Glen	Outlet	ชอปป้ิงกันกอนเดินทางกลับ	(อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยภายใน

outlet)



***Opening	hours	Retail	stores:	Monday	–	Friday:	10	am	-	9	pm	Saturday:	10	am	-	8	pm	

ชวงคํ่า
อิสระใหทานรับประทานอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
21:30	น.	นําทานเดินทางกับสู	กรุงเอเธนส	รถโคชวิ่งตรงสู	ทาอากาศยาน	Eleftherios	Venizelos

International	Airport

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สุสานของทหารผูเสียชีวิตในสงครามสําหรับทหารผูเสียชีวิตผูไมทราบชื่อ	ซึ่ง
อาจจะทําเป็นเพียงอนุสาวรีย	หรือแผนปายชื่อตั้งอยูตามจตุรัสในเมืองหรือ
หมูบาน	หรือภายในวัด

เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค	ใชสําหรับหลายเหตุการณ	สรางขึน้ทั้งหมด	ดวย
หินออนและเป็นหน่ึงในสถานที่เกาแกที่สุดในโลก



SHOPPING	AT	PLAKA	–	OPEN	DAILY	(Everyday)	
SHOPPING	AT	SYNTAGMA	(Sunday	Closed)
1.	Mon/Wed/Sat:

Brand	name	Boutiques	09:30-16:00	Hrs.
Shops	on	Ermu	(Walking	Street)	09:30-19:00	Hrs.

2.	Tue/Thu/Fri:
Brand	name	Boutiques	09:30-20:30	Hrs.
Shops	on	Ermu	(Walking	Street)	09:30-21:00	Hrs.

3.	ATTICA	Department	Store:	Syntagma	(Sunday	Closed)
Mon	–	Fri	10:00-	21:00	Hrs.
Sat	10:00-	19:00	Hrs.

อิสระใหทานรับประทานอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

เป็นวิหารที่ถูกสรางขึน้เพื่ออุทิศแดเทพีอาธีนาซึ่ง	ซึ่งเป็น	เทพีประจําเมือง
เอเธนสแตไหนแตไรมา	คําวา	“พารเธนอน”	แปลวาหองแหงเทพีพหรมจารี
(Hall	of	the	virgin	goddess)	วิหารโบราณแหงน้ีมีความเกาแกมากกวา	2,600
ปี	ตั้งอยูอะโครโปลิส	(แปลวาจุดสูงสุดของเมือง)	ใจกลางกรุงเอเธนส	ประเทศ
กรีซ	ซึ่งแมวาวิหารพารเธอนอนจะเหลือเพียงแตซากปรักหักพัง	แตเราก็ยัง
สามารถที่จะจินตนาการถึงความยิ่งใหญในอดีตไดเป็นอยางดี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู	อาหารพื้นเมือง)

ยานการคาเกาแกของชาวเปอรเซียครั้งยึดครองเอเธนส	เป็นแหลงการคาที่
เกาแกที่สุดในกรุงเอเธนส	คนสวนใหญจะสัญจรดวยเทา	เป็นที่นิยมของ
ประชาชนและคนมาเยือนเมื่อไดมากรีซ	ในอดีตยานพลากาเป็นแหลงสถาน
บันเทิงในยามคําคืน	จนถึงปี	1970	รัฐบาลไดมีการสั่งหามงดเสียงดังใน
เคหะสถาน	ทําใหพลากาเกิดการเปลี่ยนแปลงแปลงเป็นยานพาณิชย	มีราน
อาหารรานกาแฟ	และรานคาตางๆมากมาย	มีรานของที่ระลึกมากมาย	ในวัน
อาทิตยจะเป็นวันที่ผูคนพลุกพลานมากที่สุด



01:20	น.	ออกเดินทางกลับสู	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	QATAR	AIRWAYS	เที่ยวบินที่	QR208
05:40	น.	เดินทางถึง	โดฮา	DOHA	ประเทศกาตาร	(เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
08:30	น.	ออกเดินทางกลับสู	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	QATAR	AIRWAYS	เที่ยวบินที่	QR832
19:00	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยาน	สุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมดวยความประทับใจ

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	15	ทาน	ซึ่งใน
กรณีน้ี	ทางบริษทัยินดีคืนเงินใหทั้งหมดโดยหักคาธรรมเนียมวีซา	(ถามี)	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาตองการ
2.	บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจลตางๆ
3.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตางประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ	โดย
บริษทัจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ	และบริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหาม
ผูเดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ	หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือความ
ประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัไมอาจคืน
เงินใหทานไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากผู
โดยสารเอง	รวมทั้งบริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับ
ชาวตางชาติ	หรือคนตางดาวที่พําพักอยูในประเทศไทย
4.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทั	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
5.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจํา	หรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทั	หรือชําระโดยตรงกับทาง

ทางบริษทัจะถือวาทานรับทราบ	และยอมรับในเงื่อนไขตางๆ	ของบริษทัที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
6.	กรณีที่ทานตองออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ	กรุณาจองตัว๋ที่สามารถเลื่อนเวลา	และวันเดินทางได	เพราะจะมี

บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
7.	กรณีที่ทานเป็นอิสลาม	หรือแพอาหารเน้ือสัตวบางประเภท	ใหทานโปรดระบุมาใหชัดเจน
8.	กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง	สําเนาหนาพาสปอรต	ใหกับเจาหนาที่หลังจากที่ไดชําระคามัดจําทัวร	หรือคาทัวร

สวนที่เหลือ	กรณีที่ทานเดินทางเป็นครอบครัวหลายทาน	กรุณาแจงรายชื่อคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ
9.	กรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินแลวสะกดชื่อ-นามสกุลผิด	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบหากทานไมดําเนินการสงสําเนา

หนาพาสปอรตใหทางบริษทัในการออกตัว๋เครื่องบิน
10.	กรณีเปลี่ยนชื่อผูเดินทางจะตองมีการแจงลวงหนากอนออกเดินทางตามขอตกลง	มิฉะน้ันถาแจงหลังจากเจา

หนาที่ออกเอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว	จะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมในสวนน้ี
11.	หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจํา	และคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลว	ภายใน	3-7	วัน	กอนการเดินทาง	ทาง

บริษทัจะจัดสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางใหทานทางอีเมล	หรือแฟกซที่ทานไดระบุไว
12.	ราคาทัวรใชตัว๋เครื่องบินแบบกรุป	ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไดจะตองเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุ

เทาน้ัน
13.	ทางบริษทัไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน	กรณีที่ทานเดินทาง	1	ทาน	จะตองจายคาพัก

เดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน
14.	ลูกคาที่เดินทาง	3	ทาน	อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม	(พักเดี่ยว)	ขึน้อยูกับมาตราฐานโรงแรม	สวนหอง	TRP	จะไมมี

ในบางประเทศ	ยกเวน	เด็ก	Infant-12	ปี
15.	การใหทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวเดินทางไปตางประเทศ	จะตองมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสิน

น้ําใจกับผูใหบริการในสวนตางๆ	จึงรบกวนทุกทานเตรียมคาใชจายสวนน้ีเพื่อมอบใหหัวหนาทัวรระหวางการเดินทาง

1.	กรุณาจองลวงหนากอนการเดินทางพรอมชําระมัดจํา	งวดแรก	20,000	บาท
2.	สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป	–	กลับพรอมคณะ	สายการบิน	QATAR	AIRWAYS
2.	คาที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเทา	3-4	ดาว	สําหรับพักหองละ	2	ทาน	(ในกรณีมีงานเทรดแฟร	การ

แขงขันกีฬา	หรือกิจกรรมอื่นๆ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยายพักในเมืองใกลเคียงแทน	อาจจะมีการปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม)
3.	คาอาหารครบทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ	ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธิน์การเปลี่ยนแปลง
4.	คารถรับ	–	สงสนามบิน	และตลอดรายการทัวร



5.	คาอัตราเขาชมสถานที่ตางๆ	ที่ระบุไวในรายการ
6.	คามัคคุเทศกของบริษทันําเที่ยว	และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.	คาประกันภัยอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงิน	ทานละ	2,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

หมายเหตุ	**ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ	ทานสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาของบริษทั**	อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน	390	บาท	ขึน้อยูระยะเวลาการเดิน
ทาง
8.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ	พรอมพนักงานขับรถที่ชํานาญทาง	(ไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

1.	คาบริการ	และคาใชจายสวนตัวที่ไมไดระบุในรายการ
2.	คาทิปมัคคุเทศกไทย	คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น	และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ	48	Euro	/ทาน	ตลอดทริ

ปการเดินทาง
3.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	ฉะน้ันกระเปาจะตองไมเกณฑน้ําหนักดังน้ี

กระเปาโหลดใตเครื่องบินจํานวนไมเกินทานละ	1	ใบ	ใบละไมเกิน	30	กิโลกรัม	และกรณีถือขึน้เครื่องไดไมเกิน	7
กิโลกรัม
4.	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง	อาหารที่สั่งเพิ่ม	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ	และสําหรับราคาน้ีทางบริษทัจะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
6.	คาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือคนตางดาว
7.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%,	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
8.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	ที่หนักเกินสายการบินกําหนด
9.	คายกกระเปาเดินทางใบใหญในโรงแรมทานละ	1	ใบ
10.	คาวีซาสําหรับพาสปอรต	ตางดาว	กรุณาเตรียมเอกสารคือ	1.	พาสปอรต	2.	ใบประจําตัวคนตางดาว	3.	ใบ

สําคัญถิ่นที่อยู	4.	สําเนาทะเบียนบาน	(ถามี)	5.	สมุดบัญชีเงินฝาก	(ถามี)	6.	รูปถายสี	2	น้ิว	2	รูป	ทางบริษทัจะเป็นผู
ดําเนินการยื่นวีซาใหทาน	โดยชําระคาบริการตางหาก	(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว	เจาของหนังสือเดินทางตอง
ทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา
11.	คาวีซานักทองเที่ยว	กรณียื่นขอ	SCHENGEN	VISA	จะตองชําระคาธรรมเนียมในการยื่น	ทานละ	4,000	บาท

(คาวีซาอาจมีการเปลี่ยนแปลขึน้ลงตามอัตราคาเงิน)	(คาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใหกับ
ทาน	ไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม)

PASSPORT	ตองมีอายุการใชไมนอยกวา	6	เดือน	กอนหมดอายุ	นับจากวันเดินทาง	ไป-กลับ
เอกสารในการเดินทาง	พาสปอรต	,วีซา

1.	กรณี	ไมมีวีซา	หากมีความประสงคใหทางบริษทัดําเนินการยื่นเอกสารวีซา	จะตองมีคาธรรมเนียมในการ
ดําเนินการ	ทานละ	4,000
2.	กรณีที่	ยังไมออกตัว๋	และวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคา

มัดจําตัว๋เครื่องบินทานละ5,000	บาท	พรอมคาธรรมเนียมในการยืนวีซา	และจะคืนเงินสวนที่เหลือใหภายใน	7	วัน
หลังจากวันทราบผล
3.	กรณีที่	ออกตัว๋แลว	และวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคา

ธรรมเนียมตามราคาจริง
4.	กรณี	วีซาไมผาน	การพิจารณาจากทางสถานทูต	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบเกี่ยวกับตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ
5.	การยื่นขอวีซาเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแกทุกๆ	ทาน	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหครบตามที่ระบุ	พรอม

สงมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา	ไมนอยกวา	4-6	สัปดาห	กอนการเดินทาง	(ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณ
ทางสถานทูตฯ	อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได	และทานจะตองชําระคาธรรมเนียมใหมเอง	หากตองการยื่น
วีซาอีกครั้งหน่ึง)
6.	กรณีทานสงเอกสารในการทําวีซาลาชาไมทันกําหนดการออกตัว๋กับทางสายการบิน	และผลวีซาของทานไมผา

นบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด



1.	แจงลวงหนาไมนอยกวา	60	วัน	กอนการเดินทาง	คืนเงินมัดจําทัง้หมด
2.	แจงลวงหนา	45	–	59	วัน	กอนการเดินทาง	หักคามัดจําทานละ	5,000	บาท
3.	แจงลวงหนา	31	–	44	วัน	กอนการเดินทาง	หักคามัดจําทานละ	10,000	บาท
4.	แจงลวงหนา	21	–	30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคามัดจําทานละ	50%	ของราคาทัวร
5.	แจงลวงหนา	1	–	20	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาดําเนินการตางๆ	รวม	100%	ของราคาทัวร	
6.	ยกเลิกการเดินทาง	ในวันเดินทาง,	ถูกปฎิเสธการเขาเมือง	จะไมมีการคืนเงินทัง้หมด
7.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะ

ทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองชําระคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	คือ	คา
ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋
8.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	เชน	การยกเลิกหรือลาชาของ

สายการบิน,	อุบัติเหตุ,	ภัยธรรมชาติ,	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล	หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ	ที่เกิดขึน้
เหนือการควบคุมของบริษทั


