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เอเธนส์-เรือเฟอร์ร่ี-เกาะมิโครนอส-มิโครนอส-เรือเฟอร์ร่ี-เกาะซานโตริน่ี-น่ังกระเช้า-ฟิร่า 

น่ังเรือเฟอร์ร่ีสู่เอเธนส์-อะราโชวา-เดลฟ่ี-คอรินท์-เอเธนส์-อะโครโปลิส-ย่านพลาก้า สแควร์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
08-16 ก.ย.//18-26 ก.ย.//25 ก.ย.-03 ต.ค.//08-16 ต.ค.//22-30 ต.ค. 2562 

( กรุณาส ารองท่ีน่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซ่า) 
วันที่ 1   กรุงเทพฯ – โดฮา 
16.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิเคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8 โดยมเีจ้าหน้าที่

บริษัทฯ คอยดูแลอ านวยความสะดวก 

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

 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

20.45 น. ออกเดนิทางสู่ โดฮา โดยเทีย่วบินที่ QR 833 
23.55 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ  
 
วันที ่2 โดฮา – เอเธนส์ – แหลมซูเน่ียน – วิหารโพไซดอน  
01.50 น.  ออกเดนิทางสู่ เอเธนส์ โดยเทีย่วบนิที่ QR 211 
06.30 น. เดินทางถึงกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง น าท่านชมเมืองหลวงและเมืองที่

ใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ กรุงเอเธนส์ใชช่ื้อตามเทพเจา้ อาธีนาในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ มีประวติัมา
ยาวนานตั้งแต่ 1,000 ปีก่อน คริสตกาล ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลก เน่ืองจากภายในเมือง
นั้ นถือว่า เป็นศูนย์รวมของเหล่ามรดกทาง
วฒันธรรมยุคคลาสสิก อนุสาวรียโ์บราณ และ
งานศิลปะท่ีมี ช่ือ เ สียงมาก ท่ี สุด และย ังคง
หลงเหลืออยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงบางแห่งก็ไดรั้บ
การท านุบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี น าท่านนั่งรถ
ชมเมือง ผ่านชม รัฐสภา ซ่ึงจะมีทหารใส่ชุด
แบบพ้ืนเมืองเฝ้าอยู่และจะมีการเปล่ียนเวรยาม
ทุกๆ ชัว่โมง, พระราชวงัหลวงท่ีปัจจุบนัเป็นท่ีพ  านักของประธานาธิบดี , โรงละครแห่งชาติ, สนามกีฬา
แพนเอเธียเนียน สนามหินอ่อนรูปเกือกมา้ท่ีสร้างโดยจกัรพรรดิเฮรอด อตัติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่
ใน ปี ค.ศ.1896 เพื่อใชเ้ป็นท่ีจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกสมยัใหม่ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นท าท่านออกเดินทางสู่แหลมซูเนี่ยน  ตั้งอยูใ่นเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝ่ังขา้งทางท่านไดส้ัมผสักบั

บรรยากาศริมชายหาดกายฟาดา้ ซ่ึง เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางทะเลทางตอนใต้ของแหลมซู
เน่ียน ท่ีน่ีเป็นท่ีตั้ งของวิหารของเทพโพไซ
ดอน เป็นเทพเจา้แห่งทอ้งทะเล ซ่ึงชาวกรีกเช่ือ
ว่าเป็นเทพเจา้ ท่ีคอยปกป้องพิทกัษ์มหาสมุทร
ทั้งหมดบนโลกใบน้ี สมัผสัสถาปัตยกรรมท่ียิ่ง  
ใหญ่ของกรีกโบราณถ่ายภาพบรรยากาศ และความประทบัใจบนยอดเขาของแหลมซูเน่ียน 

 
ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร  
 

พกัที่:  Novotel Athens Hotel / หรือระดับเทียบเท่า   
วันที่ 3 เอเธนส์ – เรือเฟอร์ร่ี – เกาะมิโครนอส 



 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
07.30 น. ออกเดนิทางสู่เกาะมโิครนอส โดยเรือเฟอร์ร่ี 
12.40 น.  เดินทางถึง เกาะไมโครนอส (Mykonos) น าท่านออกเดินทางชม “Little Venice” จุดท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุด

ริมทะเลอีเจ้ียน ซ่ึงมีบรรยากาศคลา้ยคลึงกบันครเว
นิส อิตาลี มหัศจรรยก์บั “Wind Mills” หรือกงัหัน
กลางทะเล ท่ีเรียกกนัว่า “Kato Myloi”ในอดีตท่ีมีมา
กว่า 20 อนัปัจจุบันเหลือเพียง 7 อนัเท่านั้น ชมย่าน 
“Chora” หรือย่าน Old Town ท่ีมีความงดงาม
ประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลงั ตัดกับโบสถ์
และทอ้งฟ้าระเบียงดอกไมท่ี้รายรอบดว้ยกลุ่มเรือหลากสีสันอนั เป็นภาพพ้ืนเมืองท่ีหาชมไดย้าก อิสระให้
ท่านไดช้อ้ปป้ิง หรือพกัผอ่นแบบกรีก จิบกาแฟรสเขม้คู่กบัวฟัเฟิลหรือไอศกรีม Home Madeของแทท่ี้แสน
อร่อยริมทะเล ชมบา้นเรือนยามเปิดไฟแสงสีสวยงาม หลงัพระอาทิตยล์บัโคง้อ่าว  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  San Antonio Summerland Hotel / หรือระดับเทียบเท่า   
วันที่ 4  มิโครนอส – เรือเฟอร์ร่ี – เกาะซานโตริน่ี – ชมเมือง 
เช้า  บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
10.00 น.     เรือออกเดนิทางสู่ เกาะซานโตรินี่ โดยเรือ Ferry Speed Boat  
11.50 น.  เรือเทียบท่าที่ เกาะซานโตรินี่ (Santorini Island) เกาะในฝันของหลายคนท่ีผูค้นทัว่โลก ต่าง ใฝ่ฝันจะไดม้า

เยอืนสกัคร้ังหน่ึง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ไดรั้บการยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งเมดิ
เตอร์เรเนียน” ถือเป็นหวัใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชมหมู่บา้น Pyrgodซ่ึงตั้งอยูห่่างจากฟิร่าไปทางตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บา้น

ช า ว ป ร ะ ม ง ท่ี มี ช่ื อ เ สี ย ง  มี
ประชากรประมาณ 500 คน ตัว
หมู่บ้านตั้ งอยู่บนเ ชิงหน้าผา 
พร้อมวิวทิวทัศน์เบ้ืองล่างอัน/ 
ชม  หาด เพอร์ ริสซา (Perrissa 
Beach) หรือหาดทรายด า (Black 
Beach) ท่ีชายหาดเป็น ทรายสีด า
สนิทจากเถา้ลาวาของภูเขาไฟท่ี
เคยระเบิดมาหลายคร้ังในอดีต 
นอกจากน้ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทีศนียภาพของหาดทรายสีด าตดัน ้ าทะเลสีฟ้าท่ีเรียกว่า (Kamari Beach) 
ท่ีพบไดท่ี้น่ีแห่งเดียว และร้านคา้ 2 ขา้งทางตามตรอกในหมู่บา้นดูน่ารักสบายตา เดินทางสู่ทางเหนือของ



 

เกาะเพื่อชม หมู่บา้นเอีย (Oia Village) ท่ีไดช่ื้อว่าสวยท่ีสุดของเกาะน้ี เป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีเก่าแก่ ภายใน
หมู่บา้นเป็นตรอกซอกซอยเลก็ ๆ ท่ีสามารถเดินชมวิวหรือเลือกซ้ือสินคา้งานฝีมือมากมาย ชมพระอาทิตย์
ลบัขอบฟ้าท่ีสวยงามท่ีสุดบนเกาะ ดว้ยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทบัใจ อนัเป็นไฮไลทข์องเกาะท่ีพลาด
ไม่ได ้ 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที:  El Greco Hotel / หรือระดับเทียบเท่า   
วันที่ 5 ซานโตริน่ี – น่ังกระเช้า – ฟิร่า – ล่องเรือชมภูเขาไฟ 
 น่ังเคร่ืองบินภายในสู่กรุงเอเธนส์ 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางขึน้สู่หน้าผาโดยCABLE CARสู่เมืองฟิรา(FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะซานโตริน่ี 
ศูนยก์ลางความทันสมยัของเกาะ ซ่ึงสร้าง
ข้ึนใหม่ในศตวรรษท่ี 19 แทนศูนยก์ลางเก่า
ท่ีโดนแผ่นดินไหวท าลาย มีความสวยงาม
ของบา้นท่ีเป็นสีขาวและฟ้าน ้ าทะเล น าท่าน
ชมเมืองฟิรา กบัสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง 
ลานระเบียง และสีสันของอาคารบา้นเรือน 
ถนนเล็กๆท่ีเต็มไปดว้ยร้านค้า ร้านอาหาร
ต่างๆตั้งตระหง่านเรียงรายไปตามผาสูง ชมความสวยงามของบา้นท่ีเป็นสีขาว และฟ้าน ้ าทะเล ชมย่าน
การคา้ของเมืองฟิราให้ท่านไดพ้กัผ่อนอย่างแทจ้ริงกบับรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่งน้ี เลือกซ้ือสินค้า
พ้ืนเมืองและของท่ีระลึกมากมาย  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านสมัผสัประสบการณ์การล่องเรือพ้ืนเมืองล่องทะเลไปสู่ “NEW KAMENI VOLCANO”เกาะ

ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟโดยท่ีท่านได้
มีโอกาสสมัผสัปากปล่องภูเขาไฟอย่างใกลชิ้ด
จนสามารถรู้สึกถึงความร้อนตามก้อนหิน
ต่างๆ ท่ีย ังมีควันระอุอยู่จากนั้ นล่องเรือสู่ 
“HOT SPRINGS” (หากตอ้งการลงไปสัมผสั
กบัอุณหภูมิควรเตรียมผา้เช็ดตวัและชุดว่ายน ้ า
ไปดว้ย) ใหเ้วลาท่านคลายความเหน็ด เหน่ือย
แบบสปาธรรมชาติท่ีเดียวในโลก ท่ีท าให้ท่านสดช่ืนและกระปร้ีกระเปร่า กบัอุณหภูมิของน ้ าอุ่น น าท่าน
เดินทางกลบัถึงท่าเรือ 

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร 
20.10 ออกเดินทางสู่เมือง เอเธนส์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ …. 



 

21.55 เดินทางถึงกรุงเอเธนส์เอเธนส์ น าท่านเดินทางเข้าสู่ตวัเมือง 

พกัที:่  Novotel Athens Hotel / หรือระดับเทียบเท่า   
วันที่ 6 เอเธนส์ – อะราโชวา – เดลฟ่ี 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอะราโชวา(Arachova) เมืองเล็กๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเล
ประมาณ 940 เมตร บา้นเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่
บ น เ นิ น เ ข า พ า ร์ นั ส ซ อ ส ( MOUNT 
PARNASSOS) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองส่ิงทอ 
พรม และยงัเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมี
ช่ือเสียง เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซ้ือ
สินค้าพ้ืนเมืองของฝากตามอธัยาศยัเดินทางสู่
หมู่บ้านอิเทีย (ITEA) เมืองเล็กๆ ท่ีตั้ งอยู่ทาง
ตอนใตข้องเขตโฟซิส (PHOCIS) ของประเทศกรีซ อิเทียเป็นเมืองท่ีจดัไดว้่าค่อนขา้งใหม่ คือคน้พบในปี
ค.ศ. 1830 แต่กลายเป็นเมืองท่ีค่อนขา้งมีช่ือเสียงในเวลาต่อมาเน่ืองจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยงั
เป็นเมืองท่ีมีท่าเรือท่ีคึกคกัอีกประการหน่ึงอยูติ่ดริมอ่าวโครินเธียน  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี(DELPHI) ซ่ึงมภูีมปิระเทศที่สวยงามมาก ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่า

เป็นศูนย์กลางโลกหรือสะดือโลกNavelof 
the Earth ปัจจุบนัไดรั้บการข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ชม
วิหารอพอลโล (TEMPLE OFAPOLLO) ซ่ึง
ถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การ
ละครและดนตรี ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาส
ซุส วิหารน้ี เป็นหน่ึงในตัวแทนความ
ศรัทธาของชาวกรีกท่ีมีต่อ เทพเจา้ในอดีต วิหารแห่งน้ีคือท่ีสักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่าง
ผูใ้ห้ค  าพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อนัมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผูทุ้กนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซ่ึง
เปรียบเสมือนศูนยร์วมของชาวกรีกโบราณ ชมสเตเดียมแห่งเดลฟี (THE STADIUM) ท่ีคงสภาพไวส้มบูรณ์
ท่ีสุดในกรีก ชมพิพิธภณัฑเ์ดลฟี (DELPHI MUSEUM) ท่ีรวบรวมส่ิงของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รูปป้ัน 
นกัแข่งมา้ CHARIOTEER ซ่ึงเป็นรูปป้ันของนักขบัรถมา้ศึกท่ีข้ึนช่ือลือชาในการแข่งขนักีฬาโอลิมเปียด
แบบโบราณ  

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  Hotel Delphi Palace / หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่ 7  เดลฟ่ี – คอรินท์ – เอเธนส์ – ชมเมือง 



 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองคอรินท์(Corinth) น าท่านชมคอคอดคอรินท์ (Isthmus of Corinth) เป็นผืนดิน
แคบ ๆ ซ่ึงเช่ือมระหว่างเพโลพอนนีสและส่วนท่ีเหลือของกรีซแผ่นดินใหญ่ ใกลก้บัเมืองคอรินท์ มีอาณา
เขตติดต่อกับอ่าวคอรินท์ทางตะวนัตก 
แล ะ อ่ า ว ซ า โ ร นิ ก ท า ง ต ะ วัน ออก 
นบัตั้งแต่ ค.ศ. 1893 คลองคอรินท์ไดต้ดั
ผา่นคอคอดกวา้ง 6.3 กิโลเมตร ซ่ึงท าให้
เพโลพอนนีสกลายสภาพ เ ป็นเกาะ
ปัจจุบัน สะพานถนนสองแห่ง สะพาน
ทาง รถไฟสองแห่ง  และสะพาน ท่ี
สามารถแช่น ้ าไดอี้กสองแห่งท่ีปลายสุด
ทางสองดา้นของคลองซ่ึงเช่ือมต่อกบัคอคอดฝ่ังท่ีเป็นกรีซแผน่ดินใหญ่กบัฝ่ังเพโลพอนนีส ซ่ึงคลองน้ีช่วย
ยน่ระยะการเดินเรือไดอ้ยา่งมาก ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเอเธนส์  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) จากนั้นน าท่านชมเมืองเอเธนส์ ชมจตุรัสซินตกัมา 

Syntagma Square ท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งชาติและอนุสรณ์ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบริเวณหน้าท าเนียบ
ประธานาธิบดีซ่ึงเดิมเป็นพระราชวัง
หลวง ซ่ึงจะมีทหารใส่ชุดแบบพ้ืนเมือง
เฝ้าอยู่และจะมีการเปล่ียนเวรยามทุกๆ 
ชั่วโมง ผ่านชม วิทยาลัยแห่งเอเธนส์ 
มหาวิทยาลยั และหอ้งสมุดแห่งชาติ ผา่น
ชม สนามกีฬาโอลิมปิค Pan Athenaic 
Olympic ในอดีตชาวกรีกโบราณเคย ใช้
แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาลซ่ึง
ได้รับการบรูณะข้ึนมาใหม่ และใช้ในการแข่งขนักีฬาโอลมิปิคเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ1896 ถ่ายภาพกับ 
ประตูชยั เฮเดรย ีน Hadrian’s Arch และศูนยร์วมของปราชญส์มยัโบราณ   

ค า่ บริการอาหารม้ือค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:     Novotel Athens Hotel / หรือระดับเทียบเท่า   
 

 

 

 

วันที่ 8 เอเธนส์ – อะโครโปลิส – ย่านพลาก้า สแควร์ – สนามบิน  



 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่ส าคัญใน
ประวตัศิาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนท่ีจะถึงทางเขา้ Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สร้างข้ึนเพ่ือ
บูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ) นครกรีกโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิสบน
พ้ืนท่ีสูง โดยเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัและท่ีอยู่ของขา้ราชบริพาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจา้ นครโบราณ
แห่งน้ีตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลาง
นครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูก
สร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็น
ท่ีตั้งของ วิหารพาเธนอน (THE 
PARTHENON) เป็น วิหารท่ี
สร้างข้ึนเพ่ือบูชาเทพเจา้เอธีนา 
สร้างเมื่อปี 447 - 432 ก่อน
คริสต์กาล วิหารแห่งน้ีสร้าง
ดว้ยหินอ่อนทั้งหมด ความโดด
เด่นของวิหารแห่งน้ีอยู่ท่ีเสาแบบดอริก ดา้นหน้า 8 ตน้ และดา้นขา้ง 18 ตน้ รองรับมุมจัว่ต่าง ๆไดอ้ย่าง
กลมกลืน สถาปัตยกรรมท่ีงดงามและสมบูรณ์ท่ีสุดในยุค 2,500 กว่าปีก่อน นอกจากนั้น วิหารยงัถูก
ดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์โธดอกซ์ (GREEK ORTHODOX CHURCH) ใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 6 และยงัถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเม่ือคร้ังกรีกตกเป็นเมืองข้ึนของอิสลาม ช่ืนชมงาน
ประติมากรรมท่ีหนา้จัว่วิหารเป็นเร่ืองราวของเทพีเอธีนา และเทพเจา้โพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์ จากนั้น
ไปชมวิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็น อนุสาวรียแ์ห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอป
ปอนเนเซียมีรูปแกะสลกัหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหินค ้ ายนัวิหาร นอกจากน้ียงัคงมี
ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจา้ซุสท่ีเพอกามุม, อะกอรา หรือ
ยา่นชุมชนเช่นเดียวกบัตลาด, สนามกีฬากลางแจง้ ท่ีจะท าให้ท่านไดก้บัความยิ่งใหญ่ของชาวกรีกโบราณ 
วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งน้ีสร้างข้ึนเพ่ือบูชาเทพโพไซดอน และเทพีอะธีน่า โดยสร้างข้ึนใน
ต าแหน่งท่ีเทพทั้งคู่มีการต่อสูแ้ยง่ชิงสิทธ์ิในการดูแลเมืองน้ี ดา้นทิศใตมี้ชุดของเสาค ้ าทั้งหกตน้ท่ีออกแบบ
เป็นรูปป้ันหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค ้ ายนัอาคาร ปัจจุบันเสาทั้งหกตน้ถูกแทนท่ีด้วยรูป
จ าลองเน่ืองจากของจริงถูกน าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้องกันการเสียหายจากอากาศและ
สภาพแวดลอ้มภายนอก 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านช้อปป้ิง ย่านพลาก้า สแควร์ (PLAKA SQUARE) ยา่นเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้

ท่าน เท่ียวซอกแซกในแหล่งรวมนกัท่องเท่ียวทัว่ทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ยร้านคา้ 
บาร์ ภตัตาคาร คึกคกัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทั้งกลางวนัและยามค ่าคืน เชิญท่านชอ้ปป้ิงของฝาก ของท่ี
ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหตัถกรรม และงานประติมากรรมท่ีเก่ียวกบัเทพเจา้ของกรีก หรือจะ
เป็นสินคา้พวกจิวเวลร่ี และรวมถึง ของเก่าส าหรับนกัสะสมก็หาไดท่ี้น่ีในราคายอ่มเยา 



 

19.00 น.  ออกเดนิทางสู่ โดฮา โดยเทีย่วบินที่ QR 204 

วันที่ 9 โดฮา – กรุงเทพฯ 
23.15 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ  
01.55 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที่ QR980 
12.55 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผู้น าทวัร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดนิทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ก.ย. 2562 69,900 69,900 69,900 19,900 

ต.ค. 2562 69,900 69,900 69,900 19,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เอเธนส์-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่าและราคา
โรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปล่ียนย้ายเมือง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 ค่าทิปพนกังานขับรถในยุโรป  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหนั 



 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตวัเขา้มาในโรงแรม
ที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ากรีซ (เชงเก้น) (ใช้เวลาในการด าเนินการ 15 วันไม่รวมวันหยดุเสาร์อาทิตย์)(ค่าวีซ่าและค่าบริการ 3,200.-) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายงับริษทัฯ และ
ค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุด
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัท
จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวี
ซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 

-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 

วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ

เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้

ท่านเขา้ใจ 
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน 
หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจาก

โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนที่จะ
เดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ 
สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม 

Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชี

เล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เดก็ตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได้ แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอม
ใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ  าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะ
ส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  



 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละ
ประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนั
เน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกั
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


