รห ัสโปรแกรม : 13987

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

เอเธนส์ – แหลมซูเนี่ยน – วิหารโพไซดอน - เกาะซานโตรินี่ – หมู่บ้านเอีย – นั่งกระเช้ าชมเมืองฟิ ร่ า
ล่ องเรื อชมภูเขาไฟ - เดลฟี่ – เข้ าชมวิหารอพอลโล - อะราโชวา – คอรินท์ - อะโครโปลิส

กาหนดการเดินทาง
01-09 พ.ย.//22-30 พ.ย.//02-10 พ.ย.//30 พ.ย.-08 ธ.ค. 2562//24 ธ.ค.-01 ม.ค.//28 ธ.ค.-05 ม.ค.//
11-19 ม.ค.//17-25 ม.ค.//01-09 ก.พ.//08-16 ก.พ.//21-29 ก.พ.//06-14 มี.ค.//21-29 มี.ค. 2563
( กรุณาสารองที่นั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
วันที1่ กรุงเทพฯ – โดฮา
16.30 น. คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ สายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ แถว P ประตู 8 โดยมีเจ้ าหน้ าที่
บริษัทฯ คอยดูแลอานวยความสะดวก

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

19.35 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 833
23.25 น. เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลีย่ นเที่ยวบิน

วันที่2 โดฮา – เอเธนส์ – ชมเมือง – แหลมซู เนี่ยน – วิหารโพไซดอน
01.30 น. ออกเดินทางสู่ เอเธนส์ โดยเที่ยวบินที่ QR 211
05.55 น. เดินทางถึงกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ นาท่ านผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง นาท่ านชมเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศกรีซ / กรุ งเอเธนส์ใช้ชื่อตามเทพเจ้า อาธีนาในปุราณวิทยาของกรี กโบราณ มีประวัติมายาวนาน
ตั้งแต่ 1,000 ปี ก่อน คริ สตกาล ปัจจุบนั เป็ นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก เนื่องจากภายในเมืองนั้นถือว่าเป็ น
ศูนย์รวมของเหล่ามรดกทางวัฒนธรรมยุคคลาสสิก อนุ สาวรี ยโ์ บราณ และงานศิลปะที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด และ
ยังคงหลงเหลืออยูเ่ ป็ นจานวนมาก ซึ่งบางแห่ งก็ได้รับ
การทานุ บารุ งรั ก ษาไว้เป็ นอย่างดี น าท่ านนั่งรถชม
เมือง ผ่านชม รัฐสภา ซึ่งจะมีทหารใส่ชุดแบบพื้นเมือง
เฝ้ า อยู่ แ ละจะมี ก ารเปลี่ ย นเวรยามทุ ก ๆ ชั่ว โมง,
พ ร ะ ร า ช วั ง หลว ง ที่ ปั จ จุ บั น เ ป็ น ที่ พ า นั ก ข อง
ประธานาธิบดี , โรงละครแห่ งชาติ , สนามกีฬาแพน
เอเธี ย เนี ย น สนามหิ น อ่ อ นรู ปเกื อ กม้า ที่ ส ร้ า งโดย
จักรพรรดิเฮรอด อัตติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 เพื่อใช้เป็ นที่จดั การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก
สมัยใหม่
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
จากนั้นทาท่านออกเดิ นทางสู่ แหลมซูเนี่ ยน ตั้งอยู่ในเขตอ่าวซาโรนิ ค ตลอดริ มฝั่ งข้างทางท่ านได้สัมผัสกับ
บรรยากาศริ มชายหาดกายฟาด้ า ซึ่ ง เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ ย วทางทะเลทางตอนใต้ข องแหลมซูเนี่ ยน ที่ นี่
เป็ นที่ต้งั ของวิหารของเทพโพไซดอน เป็ นเทพเจ้าแห่ ง
ท้องทะเล ซึ่งชาวกรี กเชื่อว่าเป็ นเทพเจ้า ที่คอยปกป้ อง
พิ ทั ก ษ์ ม ห าสมุ ท รทั้ งหมดบ นโลกใบ นี้ สั ม ผั ส
สถาปั ต ยกรรมที่ ยิ่ง ใหญ่ ข องกรี กโบราณถ่ ายภาพ
บรรยากาศ และความประทับใจบนยอดเขาของแหลมซูเนี่ยน ได้เวลาเดินทางกลับสู่ กรุ งเอเธนส์
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร / นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่: Novotel Athens Hotel / หรื อระดับเทียบเท่ า

วันที่3 เอเธนส์ – เรื อเฟอร์ รี่ สู่ เกาะซานโตรินี่ พักสองคืน - หมู่บ้านเอีย – ชมเมืองเก่ า
เช้ า
บริการอาหารเช้ า แบบกล่อง / นาท่ านเดินทางสู่ ท่าเรื อ
08.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ โดยเรื อเฟอร์ รี่ ชมความงดงามของท้ องทะเล
12.15 น. เดินทางถึง เกาะซานโตรินี่ (SANTORINI ISLAND) เกาะในฝันของหลายคนที่ผคู ้ นทัว่ โลก ต่าง ใฝ่ ฝันจะได้มา
เยือนสักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็ น “ราชินีแห่ งเมดิเตอร์ เร
เนียน” ถือเป็ นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรี ซ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นาท่านชมหมู่บา้ น Pyrgod ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากฟิ ร่ าไปทางตะวันออกเฉี ยงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็ นหมู่บา้ น
ชาวประมงที่มีชื่อเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมู่บา้ นตั้งอยู่บนเชิงหน้าผา พร้อมวิวทิวทัศน์เบื้องล่าง
อัน / ชม หาดเพอร์ ริสซา (Perrissa Beach) หรื อหาด
ทรายดา (Black Beach) ที่ชายหาดเป็ น ทรายสี ดาสนิ ท
จากเถ้าลาวาของภู เขาไฟที่เคยระเบิด มาหลายครั้งใน
อดี ต นอกจากนี้ ท่ านจะได้เพลิดเพลิน กับทัศนี ยภาพ
ของหาดทรายสี ดาตัดน้ าทะเลสี ฟ้าที่เรี ย กว่า (Kamari
Beach) ที่พบได้ที่นี่แห่งเดียว และร้านค้า สองข้างทาง
ตามตรอกในหมู่บ้านดู น่ารั กสบายตา เดิน ทางสู่ ทาง
เหนือของเกาะเพื่อชม หมู่บา้ นเอีย (Oia Village) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้ เป็ นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่
ภายในหมู่บา้ นเป็ นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรื อเลือกซื้อสินค้างานฝี มือมากมาย ชมพระอาทิตย์
ลับขอบฟ้าที่สวยงามที่สุดบนเกาะ ด้วยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อันเป็ นไฮไลท์ของเกาะที่พลาด
ไม่ได้
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร / นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั

พักที: El Greco Hotel / หรื อระดับเทียบเท่ า
วันที่4 เกาะซานโตรินี่ – นั่งกระเช้ าชมเมืองฟิ ร่ า – ล่ องเรื อชมภูเขาไฟ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางขึ้นสู่ หน้ าผาโดย CABLE CAR สู่ เมืองฟิ รา (FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะซานโตริ นี่
ศูนย์กลางความทันสมัยของเกาะ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ใน
ศตวรรษที่ 19 แทนศูนย์กลางเก่าที่โดนแผ่นดิน ไหว
ทาลาย มีความสวยงามของบ้านที่เป็ นสีขาวและฟ้าน้ า
ทะเล น าท่ า นชมเมื อ งฟิ รา กับสถาปั ต ยกรรมการ
ก่อสร้าง ลานระเบียง และสี สันของอาคารบ้านเรื อน
ถนนเล็ก ๆที่ เต็มไปด้ว ยร้ านค้า ร้ านอาหารต่างๆตั้ง

เที่ยง
บ่ าย

คา่

ตระหง่านเรี ยงรายไปตามผาสูง ชมความสวยงามของบ้านที่เป็ นสีขาว และฟ้าน้ าทะเล ชมย่านการค้าของเมืองฟิ
ราให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างแท้จริ งกับบรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่ งนี้ เลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
มากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านสัมผัสประสบการณ์การล่ องเรื อพื้นเมืองล่ องทะเลไปสู่ “NEW KAMENI VOLCANO”เกาะที่
เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟโดยที่ท่านได้มีโอกาสสัมผัสปากปล่องภูเขาไฟอย่างใกล้ชิดจนสามารถรู ้สึกถึง
ความร้ อนตามก้อนหิ น ต่ างๆ ที่ ย งั มีค วัน ระอุอยู่จ ากนั้น
ล่องเรื อสู่ “HOT SPRINGS” (หากต้องการลงไปสัมผัสกับ
อุณหภูมิควรเตรี ยมผ้าเช็ดตัวและชุดว่ายน้ าไปด้วย) ให้เวลา
ท่านคลายความเหน็ดเหนื่ อยแบบสปาธรรมชาติที่เดียวใน
โลก ที่ทาให้ท่านสดชื่นและกระปรี้ กระเปร่ า กับอุณหภูมิ
ของน้ าอุ่น ถึงท่าเรื อ สนุ ก สนานกับการนั่งลา DONKEY
ขึ้นชมวิวบนหน้าผา (รวมค่านัง่ ลาเรี ยบร้อยแล้ว) พาหนะที่โด่งดังและเก่าแก่ในการใช้เดินทางในเมืองซานโตริ นี่
ที่มีบนั ไดกว่า 500 ขั้น และเป็ นทางเดินที่สะดวกปลอดภัยในเวลาเพียง 20 นาที
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที: El Greco Hotel / หรื อระดับเทียบเท่ า
วันที่5 ซานโตรินี่ – บินไฟล์ ภายในสู่ กรุงเอเธนส์ – ช้ อปปิ้ ง
เช้ า
11.30
12.20
เที่ยง
บ่ าย

คา่

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม / นาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมือง เอเธนส์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ ….
เดินทางถึงกรุงเอเธนส์ เอเธนส์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ตวั เมืองกรุงเอเธนส์ (Athens) อิสระช้อปปิ้ ง ย่านพลาก้า สแควร์ (Plaka Square) ย่านเก่าแก่
บริ เวณเชิ ง เขาอโครโปลิ ส อิ ส ระให้ท่ า น เที่ ย ว
ซอกแซกในแหล่งรวมนักท่ องเที่ ยวทัว่ ทุก มุมโลก
ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์
ภัตตาคาร คึกคัก พลุกพล่านไปด้วยผูค้ นทั้งกลางวัน
และยามค่าคืน อิสระทุกท่านช้อปปิ้ งของฝาก ของที่
ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นประเภทงานหัตถกรรม
และงานประติ มากรรมที่ เกี่ ยวกับเทพเจ้าของกรี ก
หรื อจะเป็ นสินค้าพวกจิวเวลรี่ และรวมถึง ของเก่าสาหรับนักสะสมก็หาได้ที่นี่ในราคาย่อมเยา
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Novotel Athens Hotel / หรื อระดับเทียบเท่ า

วันที6่ เอเธนส์ – เดลฟี่ – เข้ าชมวิหารอพอลโล
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คา่

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี (DELPHI) ซึ่งมีภูมปิ ระเทศที่สวยงามมาก ในอดีตเคยได้ รับการขนานนามว่ าเป็ น
ศู น ย์ ก ลางโลกหรื อ สะดื อ โลก Navel of the
Earth ปั จจุบนั ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโก้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ านเข้ าชมวิห ารอพอลโล (TEMPLE OF
APOLLO) ซึ่งถือว่าเป็ นวิหารเทพแห่ งแสงสว่าง
การละครและดนตรี ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส
วิหารนี้เป็ นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรี กที่มีต่อ เทพเจ้าในอดีต วิหารแห่ งนี้ คือที่สักการะบูชาเทพอ
พอลโล เทพแห่ งแสงสว่างผูใ้ ห้ค าพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรี กทุก ผูท้ ุกนาม ชมโรง
ละครแห่งเดลฟี ซึ่งเปรี ยบเสมือนศูนย์รวมของชาวกรี กโบราณ ชมสเตเดียมแห่ งเดลฟี (THE STADIUM) ที่คง
สภาพไว้สมบูรณ์ที่สุดในกรี ก ชมพิพิธภัณฑ์เดลฟี (DELPHI MUSEUM) ที่รวบรวมสิ่ งของน่ าสนใจหลายอย่าง
อาทิ รู ปปั้ น นัก แข่งม้า CHARIOTEER ซึ่ งเป็ นรู ปปั้ นของนัก ขับรถม้าศึกที่ ข้ ึ นชื่ อลือชาในการแข่ งขัน กี ฬา
โอลิมเปี ยดแบบโบราณ
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Hotel Delphi Palace Hotel / หรื อระดับเทียบเท่ า
วันที7่ เดลฟี่ – อะราโชวา – คอรินท์ – เอเธนส์
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่ านเดิน ทางสู่ เมื องอะราโชวา (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนื อของกรี ซ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล
ประมาณ 940 เมตร บ้านเรื อนส่ ว นใหญ่
ส ร้ า ง อ ยู่ บ น เ นิ น เ ข า พ า ร์ นั ส ซ อ ส
(MOUNT PARNASSOS) เป็ นเมืองที่ มี
ชื่อเสียงเรื่ องสิ่ งทอ พรม และยังเป็ นเมือง
ที่เป็ นศูน ย์ก ลางกี ฬาสกี ที่มีชื่อเสี ยง เดิ น
เล่น ชมเมือง ถ่ายรู ป หรื อเลือกซื้ อสิ น ค้า
พื้นเมืองของฝากตามอัธยาศัย เดินทางสู่
หมู่บา้ นอิเทีย (ITEA) เมืองเล็ก ๆ ที่ต้ งั อยู่
ทางตอนใต้ข องเขตโฟซิ ส (PHOCIS)
ของประเทศกรี ซ อิเทียเป็ นเมืองที่จดั ได้ว่าค่อนข้างใหม่ คือค้นพบในปี ค .ศ. 1830 แต่กลายเป็ นเมืองที่ค่อนข้างมี
ชื่อเสียงในเวลาต่อมาเนื่องจากตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยังเป็ นเมืองที่มีท่าเรื อที่คึกคักอีกประการหนึ่ งอยู่
ติดริ มอ่าวโคริ นเธียน

เที่ยง
บ่ าย

คา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านดินทางต่อสู่ เมืองคอรินท์ (Corinth) นาท่ านชมคอคอดคอรินท์ (Isthmus of Corinth) เป็ นผืนดินแคบ ๆ
ซึ่งเชื่อมระหว่างเพโลพอนนีสและส่วนที่เหลือของกรี ซ
แผ่นดินใหญ่ ใกล้กบั เมืองคอริ นท์ มีอาณาเขตติดต่อกับ
อ่ า วคอริ นท์ ท างตะวัน ตก และอ่ า วซาโรนิ ก ทาง
ตะวัน ออก นับตั้งแต่ ค.ศ. 1893 คลองคอริ น ท์ได้ต ัด
ผ่านคอคอดกว้าง 6.3 กิ โลเมตร ซึ่ งทาให้เพโลพอนนี
สกลายสภาพเป็ นเกาะปั จจุ บัน สะพานถนนสองแห่ ง
สะพานทางรถไฟสองแห่ง และสะพานที่สามารถแช่น้ า
ได้อีกสองแห่ งที่ปลายสุ ดทางสองด้านของคลองซึ่งเชื่อมต่อกับคอคอดฝั่งที่เป็ นกรี ซแผ่น ดินใหญ่กบั ฝั่งเพโล
พอนนีส ซึ่งคลองนี้ช่วยย่นระยะการเดินเรื อได้อย่างมาก ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่กรุ งเอเธนส์
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่: Novotel Athens Hotel / หรื อระดับเทียบเท่ า
วันที่8 เอเธนส์ – อะโครโปลิส – สนามบิน
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเข้ า ชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่ ง ตั้ง อยู่ บ นยอดเขาที่สู ง เด่ น ในกรุ ง เอเธนส์ สถานที่ส าคัญ ใน
ประวัตศิ าสตร์ ของประเทศกรีซ ก่อนที่จะถึง
ทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena
Nike สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike
(Nike เป็ นภาษากรี กแปลว่าชนะ) นครกรี ก
โบราณนิ ยมสร้างอะโครโปลิส บนพื้น ที่ สูง
โดยเป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังและที่อยู่ของข้า
ราชบริ พาร ตลอดจนวิหารบู ชาเทพเจ้า นคร
โบราณแห่ งนี้ ตั้งอยู่บนเนิ น เขาใจกลางนคร
หลวง สู ง 61 เมตร โดยถูก สร้ างมาก่อนการ
สร้างเมืองเป็ นที่ต้งั ของ วิหารพาเธนอน (THE
PARTHENON) เป็ น วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชา
เทพเจ้ า เอธี น า สร้ า งเมื่ อ ปี 432-447 ก่ อ น
คริ สต์ ก าล วิ ห ารแห่ ง นี้ สร้ า งด้ว ยหิ น อ่ อ น
ทั้งหมด ความโดดเด่น ของวิหารแห่ งนี้ อยู่ที่
เสาแบบดอริ ก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจัว่ ต่าง ๆได้อย่างกลมกลืน สถาปั ตยกรรมที่งดงาม
และสมบูรณ์ที่สุดในยุค 2,500 กว่าปี ก่อน นอกจากนั้น วิหารยังถูกดัดแปลงเป็ นโบสถ์คริ สต์ศาสนานิ กายกรี ก
ออร์โธดอกซ์ (GREEK ORTHODOX CHURCH) ในคริ สต์ศตวรรษที่ 6 และยังถูกดัดแปลงเป็ นสุ เหร่ าเมื่อครั้ง

กรี กตกเป็ นเมืองขึ้นของอิสลาม ชื่นชมงานประติมากรรมที่หน้าจัว่ วิหารเป็ นเรื่ องราวของเทพีเอธีนา และเทพเจ้า
โพไซดอนสร้างกรุ งเอเธนส์ จากนั้นไปชมวิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็ น อนุ สาวรี ยแ์ ห่ งอีเรคธีอุม ใน
เทพนิยายกรี กเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็ นเสาหิ นค้ ายัน
วิหาร นอกจากนี้ยงั คงมีสิ่งก่อสร้างที่เป็ นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรื อ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจ้าซุสที่เพอกา
มุม, อะกอรา หรื อย่านชุมชนเช่นเดียวกับตลาด, สนามกีฬากลางแจ้ง ที่จะทาให้ท่านได้กบั ความยิ่งใหญ่ของชาว
กรี กโบราณ วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่ งนี้ สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอน และเทพีอะธีน่า โดย
สร้างขึ้นในตาแหน่ งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู ้แย่งชิงสิ ทธิ์ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศใต้มีชุดของเสาค้ าทั้งหกต้นที่
ออกแบบเป็ นรู ปปั้นหญิงสาวสวมชุดกรี กโบราณใช้ศีรษะยืนค้ ายันอาคาร ปัจจุบนั เสาทั้งหกต้นถูกแทนที่ดว้ ยรู ป
จ าลองเนื่ อ งจากของจริ งถู ก น าไปเก็ บ รั ก ษาไว้ใ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์เ พื่ อ ป้ อ งกัน การเสี ย หายจา กอากาศและ
สภาพแวดล้อมภายนอก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
อิสระทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ในย่านพลักก้า ที่เต็มไปด้วยของที่ระลึก และแบรนด์เนม / ได้เวลาสมควรนา
ท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.05 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR204
23.25 น. เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลีย่ นเที่ยวบิน

วันที9่ โดฮา – กรุงเทพฯ
02.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 836
13.15 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ...

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และสถานการณ์
ในต่ างประเทศทีท่ างคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผู้ นาทัวร์ มีอานาจตัดสิ น ใจ ณ
ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

พ.ย. 2562
24 ธ.ค.-01 ม.ค. 2563
28 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563
ม.ค.-มี.ค. 2563

69,900

69,900

69,900

19,900

75,900

75,900

75,900

22,900

79,900

79,900

74,900

22,900

69,900

69,900

69,900

19,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ

อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่าตั๋วเครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เอเธนส์ -กรุงเทพฯ // ไฟล์ ภายใน ซานโตรินี - เอเธนส์
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ ในรายการ พร้ อมคนขับรถที่ชานาญเส้ นทาง กฎหมายในยุโรปไม่ อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พักตามระบุหรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ ในยุโรปจะไม่ มีเครื่ องปรั บอากาศ เนื่ องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ าตัว หากวันเข้ าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื อการประชุ มต่ างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ ต้องมีการปรั บเปลี่ยน
ย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ ละประเทศ
ค่าบริการนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์ นาเที่ยวให้ ความรู้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท
ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป และไกด์ ท้องถิ่น
ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ าห้ องพักสาหรับทุกท่ าน
น้าหนักกระเป๋าไฟล์ อินเตอร์ ท่ านล่ ะ 30 กิโลกรัม ไฟล์ ภายในท่ านล่ ะ 17 กิโลกรัม ควรแยกกระเป๋าเล็กไปใช้ ในเกาะ สองคืน เพื่อไม่ ให้ น้าหนักเกิน

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ากรี ซ (เชงเก้ น) (ใช้ เวลาในการดาเนินการ 15 วันไม่ รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์)(ค่ าวีซ่าและค่ าบริการ 3,200.-)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการเดินทาง)

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้ อมแฟกซ์ สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั ฯ
และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผู ้
ร่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่จ ะเปลี่ ยนแปลงรายละเอีย ดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่ อเกิ ดเหตุจ าเป็ น สุ ด วิสั ย จนไม่ อ าจแก้ไ ขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศ
ไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ








-

-



ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจากบริ ษทั
จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่า
ด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะ
ยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่ อไปนี้
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการพิจารณา
ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋
เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120
วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
ค่าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจง
ให้ท่านเข้าใจ
หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%



ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่ องบิ น
หรื อพาหนะอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดที่ ใช้ ในการเดิ น ทางมาสนามบิ น ทางบริ ษั ท จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบค่ าใช้ จ่ า ยในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยที่
นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบิ น
หรื อ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางที่เหลื ออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จานวน 3 รูป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่
จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY
CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรี ยน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงิน
อื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้ อม

Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลข
บัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมาย
ยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบี ยนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบี ยนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุด
สาเนาใบเปลี่ยนชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบื อนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ
จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่
ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ เท่ านั้ น การปฏิเสธวีซ่า
อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

