
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอเธนส-์เรือเฟอร์ร่ี-เกาะมิโครนอส-มิโครนอส-เรือเฟอร์ร่ี-เกาะซานโตรินี่-นั่งกระเช้า-ฟิร่า 

นั่งเรือเฟอร์ร่ีสูเ่อเธนส์-อะราโชวา-เดลฟี-่คอรินท-์เอเธนส-์อะโครโปลิส-ย่านพลาก้า สแควร์ 

ก าหนดการเดินทาง 



 
 
 
 

 

08-16 ก.ย.//18-26 ก.ย.//25 ก.ย.-03 ต.ค.//08-16 ต.ค.//22-30 ต.ค. 2562 
( กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 
วันที่ 1   กรุงเทพฯ – โดฮา 
16.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย ์แถว P ประตู 8 โดยมี

เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยดูแลอ านวยความสะดวก 
20.45 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเท่ียวบินที่ QR 833 
23.55 น.  เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเท่ียวบิน  
วันที่ 2 โดฮา – เอเธนส์ – แหลมซูเนี่ยน – วิหารโพไซดอน  
01.50 น.  ออกเดินทางสู่ เอเธนส์ โดยเท่ียวบินท่ี QR 211 
06.30 น. เดินทางถึงกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง น าท่านชมเมืองหลวงและเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของประเทศกรีซ  กรุงเอเธนส์ใช้ชื่อตามเทพเจ้า อาธีนาในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ มีประวัติ
มายาวนานต้ังแต่ 1,000 ปีก่อน คริสตกาล ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก เน่ืองจากภายใน
เมืองนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมของเหล่ามรดกทาง
วัฒนธรรมยุคคลาสสิก อนุสาวรีย์โบราณ และ
งานศิลปะที่ มี ชื่ อ เสี ยงมากที่ สุ ด  และยังคง
หลงเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งบางแห่งก็ได้รับ
การท านุบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดี น าท่านนั่งรถ
ชมเมือง ผ่านชม รัฐสภา ซึ่งจะมีทหารใส่ชุด
แบบพื้นเมืองเฝ้าอยู่และจะมีการเปลี่ยนเวรยาม
ทุกๆ ชั่วโมง, พระราชวังหลวงที่ปัจจุบันเป็นที่พ านักของประธานาธิบดี , โรงละครแห่งชาติ, สนามกีฬา
แพนเอเธียเนียน สนามหินอ่อนรูปเกือกม้าที่สร้างโดยจักรพรรดิเฮรอด อัตติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะ
ใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 เพื่อใช้เป็นที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นท าท่านออกเดินทางสู่แหลมซูเนี่ยน  ตั้งอยู่ในเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝั่งข้างทางท่านได้สัมผัส

กับบรรยากาศริมชายหาดกายฟาด้า ซึ่ง เป็น
แหล่งท่องเที่ ยวทางทะเลทางตอนใต้ของ
แหลมซูเนี่ยน ที่นี่เป็นที่ตั้งของวิหารของเทพ
โพไซดอน เป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ซึ่งชาว
กรีกเชื่อว่าเป็นเทพเจ้า ที่คอยปกป้องพิทักษ์
มห าสมุ ท รทั้ งหมดบนโลกใบนี้  สั มผั ส



 
 
 
 

 

สถาปัตยกรรมที่ยิ่ง  ใหญ่ของกรีกโบราณถ่ายภาพบรรยากาศ และความประทับใจบนยอดเขาของแหลมซู
เน่ียน 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร  

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

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
07.30 น. ออกเดินทางสู่เกาะมิโครนอส โดยเรือเฟอร์ร่ี 
12.40 น.  เดินทางถึง เกาะไมโครนอส (Mykonos) น าท่านออกเดินทางชม “Little Venice” จุดที่ถูกถ่ายภาพมาก

ที่สุดริมทะเลอีเจี้ยน ซึ่งมีบรรยากาศคล้ายคลึงกับ
นครเวนิส อิตาลี มหัศจรรย์กับ “Wind Mills” หรือ
กังหันกลางทะเล ที่เรียกกันว่า “Kato Myloi”ในอดีต
ที่มีมากว่า 20 อันปัจจุบันเหลือเพียง 7 อันเท่านั้น ชม
ย่าน “Chora” หรือย่าน Old Town ที่มีความงดงาม
ประกอบด้วยบ้านเรือนสีขาวทุกหลัง ตัดกับโบสถ์
และท้องฟ้าระเบียงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรือหลากสีสันอัน เป็นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก อิสระให้
ท่านได้ช้อปปิ้ง หรือพักผ่อนแบบกรีก จิบกาแฟรสเข้มคู่กับวัฟเฟิลหรือไอศกรีม Home Madeของแท้ที่
แสนอร่อยริมทะเล ชมบ้านเรือนยามเปิดไฟแสงสีสวยงาม หลังพระอาทิตย์ลับโค้งอ่าว  

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร  

พักที่:  San Antonio Summerland Hotel / หรือระดับเทียบเท่า   
วันที่ 4  มิโครนอส – เรือเฟอร์ร่ี – เกาะซานโตรินี่ – ชมเมือง 
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
10.00 น.     เรือออกเดินทางสู่ เกาะซานโตริน่ี โดยเรือ Ferry Speed Boat  
11.50 น.  เรือเทียบท่าท่ี เกาะซานโตรินี่ (Santorini Island) เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลก ต่าง ใฝ่ฝันจะ

ได้มาเยือนสักคร้ังหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินี
แห่ งเมดิ เตอร์เรเนี ยน ” ถือ เป็นหั วใจของเกาะ
ทั้งหลายในกรีซ  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชมหมู่บ้าน Pyrgodซึ่งตั้งอยู่ห่างจากฟิร่าไป

ทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็น
หมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อเสียง มีประชากรประมาณ 
500 คน ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนเชิงหน้าผา พร้อมวิว



 
 
 
 

 

ทิวทัศน์เบื้องล่างอัน/ ชม หาดเพอร์ริสซา(Perrissa Beach) หรือหาดทรายด า (Black Beach) ที่ชายหาดเป็น 
ทรายสีด าสนิทจากเถ้าลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายคร้ังในอดีต นอกจากนี้ท่านจะได้เพลิดเพลิน
กับทีศนียภาพของหาดทรายสีด าตัดน้ าทะเลสีฟ้าที่เรียกว่า (Kamari Beach) ที่พบได้ที่นี่แห่งเดียว และ
ร้านค้า 2 ข้างทางตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารักสบายตา เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม หมู่บ้านเอีย 
(Oia Village) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้ เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอก
ซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินค้างานฝีมือมากมาย ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยงาม
ที่สุดบนเกาะ ด้วยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อันเป็นไฮไลท์ของเกาะที่พลาดไม่ได้  

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร  

พักที:  El Greco Hotel / หรือระดับเทียบเท่า   
วันที่ 5 ซานโตรินี่ – นั่งกระเช้า – ฟิร่า – ล่องเรือชมภูเขาไฟ 
 นั่งเคร่ืองบินภายในสู่กรุงเอเธนส ์
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางขึ้นสู่หน้าผาโดยCABLE CARสู่เมืองฟิรา(FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะซานโตรินี่ 
ศูนย์กลางความทันสมัยของเกาะ ซึ่งสร้าง
ขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19 แทนศูนย์กลางเก่า
ที่โดนแผ่นดินไหวท าลาย มีความสวยงาม
ของบ้านที่เป็นสีขาวและฟ้าน้ าทะเล น าท่าน
ชมเมืองฟิรา กับสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง 
ลานระเบียง และสีสันของอาคารบ้านเรือน 
ถนนเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร
ต่างๆตั้งตระหง่านเรียงรายไปตามผาสูง ชมความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาว และฟ้าน้ าทะเล ชมย่าน
การค้าของเมืองฟิราให้ท่านได้พักผ่อนอย่างแท้จริงกับบรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่งนี้ เลือกซื้อสินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึกมากมาย  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านสัมผัสประสบการณ์การล่องเรือพื้นเมืองล่องทะเลไปสู่  “NEW KAMENI VOLCANO”

เกาะที่ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟโดยที่
ท่านได้มีโอกาสสัมผัสปากปล่องภูเขาไฟอย่าง
ใกล้ชิดจนสามารถรู้สึกถึงความร้อนตามก้อน
หินต่างๆ ที่ยังมีควันระอุอยู่จากนั้นล่องเรือสู่ 
“HOT SPRINGS” (หากต้องการลงไปสัมผัส
กับอุณหภูมิควรเตรียมผ้าเช็ดตัวและชุดว่ายน้ า



 
 
 
 

 

ไปด้วย) ให้เวลาท่านคลายความเหน็ด เหนื่อยแบบสปาธรรมชาติที่เดียวในโลก ที่ท าให้ท่านสดชื่นและ
กระปร้ีกระเปร่า กับอุณหภูมิของน้ าอุ่น น าท่านเดินทางกลับถึงท่าเรือ 

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร 
20.10 ออกเดินทางสู่เมือง เอเธนส์ โดยสายการบินภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี …. 
21.55 เดินทางถึงกรุงเอเธนส์เอเธนส์ น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 

พักที่:  Novotel Athens Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า   
วันที่ 6 เอเธนส์ – อะราโชวา – เดลฟี ่
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอะราโชวา(Arachova) เมืองเล็กๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล
ประมาณ 940 เมตร บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่
บ น เนิ น เ ข า พ า ร์ นั ส ซ อ ส ( MOUNT 
PARNASSOS) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเร่ืองสิ่งทอ 
พรม และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางกีฬาสกีที่มี
ชื่อเสียง เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซื้อ
สินค้าพื้นเมืองของฝากตามอัธยาศัย เดินทางสู่
หมู่บ้านอิเทีย (ITEA) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทาง
ตอนใต้ของเขตโฟซิส (PHOCIS) ของประเทศกรีซ อิเทียเป็นเมืองที่จัดได้ว่าค่อนข้างใหม่ คือค้นพบในปี
ค.ศ. 1830 แต่กลายเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเวลาต่อมาเน่ืองจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยัง
เป็นเมืองที่มีท่าเรือที่คึกคักอีกประการหนึ่งอยู่ติดริมอ่าวโครินเธียน  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี(DELPHI) ซึ่งมีภูมิประเทศท่ีสวยงามมาก ในอดีตเคยได้รับการขนานนาม

ว่ า เป็ น ศูน ย์กลางโลกห รือสะดื อ โลก
Navelof the Earth ปัจจุบันได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนส
โ ก้ ช ม วิ ห า ร อ พ อ ล โ ล  ( TEMPLE 

OFAPOLLO) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารเทพแห่ง
แสงสว่าง การละครและดนตรี ตั้งอยู่ บน
เนินเขาพานาสซุส วิหารนี้ เป็นหนึ่งใน
ตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อ เทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งนี้คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพ
แห่งแสงสว่างผู้ให้ค าพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผู้ทุกนาม ชมโรงละครแห่ง
เดลฟี ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมของชาวกรีกโบราณ ชมสเตเดียมแห่งเดลฟี (THE STADIUM) ที่คงสภาพ



 
 
 
 

 

ไว้สมบูรณ์ที่สุดในกรีก ชมพิพิธภัณฑ์เดลฟี (DELPHI MUSEUM) ที่รวบรวมสิ่งของน่าสนใจหลายอย่าง 
อาทิ รูปปั้น นักแข่งม้า CHARIOTEER ซึ่งเป็นรูปปั้นของนักขับรถม้าศึกที่ขึ้นชื่อลือชาในการแข่งขันกีฬา
โอลิมเปียดแบบโบราณ  

ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร  

พักที่:  Hotel Delphi Palace / หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่ 7  เดลฟี่ – คอรินท์ – เอเธนส์ – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองคอรินท์(Corinth) น าท่านชมคอคอดคอรินท์ (Isthmus of Corinth) เป็นผืนดิน
แคบ ๆ ซึ่งเชื่อมระหว่างเพโลพอนนีสและส่วนที่เหลือของกรีซแผ่นดินใหญ่ ใกล้กับเมืองคอรินท์ มีอาณา
เขตติดต่อกับอ่าวคอรินท์ทางตะวันตก 
แ ล ะ อ่ าวซ าโรนิ ก ท างต ะ วั น อ อ ก 
นับตั้งแต่ ค.ศ. 1893 คลองคอรินท์ได้ตัด
ผ่านคอคอดกว้าง 6.3 กิโลเมตร ซึ่งท าให้
เพ โลพอนนีสกลายสภาพ เป็ น เกาะ
ปัจจุบัน สะพานถนนสองแห่ง สะพาน
ท างรถไฟสองแห่ ง  แล ะส ะพ านที่
สามารถแช่น้ าได้อีกสองแห่งที่ปลายสุด
ทางสองด้านของคลองซึ่งเชื่อมต่อกับคอคอดฝั่งที่เป็นกรีซแผ่นดินใหญ่กับฝั่งเพโลพอนนีส  ซึ่งคลองนี้
ช่วยย่นระยะการเดินเรือได้อย่างมาก ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเอเธนส์  

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) จากนั้นน าท่านชมเมืองเอเธนส์ ชมจตุรัสซินตักมา 

Syntagma Square ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติและอนุสรณ์ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบริเวณหน้าท า เนียบ
ประธานาธิบดีซึ่ งเดิมเป็นพระราชวัง
หลวง ซึ่งจะมีทหารใส่ชุดแบบพื้นเมือง
เฝ้าอยู่และจะมีการเปลี่ยนเวรยามทุกๆ 
ชั่วโมง ผ่านชม วิทยาลัยแห่งเอเธนส์ 
มหาวิทยาลัย และห้องสมุดแห่งชาติ ผ่าน
ชม สนามกีฬาโอลิมปิค Pan Athenaic 
Olympic ในอดีตชาวกรีกโบราณเคย ใช้
แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาลซึ่ง
ได้รับการบรูณะขึ้นมาใหม่ และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลมิปิคเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ1896 ถ่ายภาพกับ 



 
 
 
 

 

ประตชูัย เฮเดรยี น Hadrian’s Arch และศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ   
ค่ า บริการอาหารมื้อค่ า ณ ภัตตาคาร  

พักที่:     Novotel Athens Hotel / หรือระดับเทียบเท่า   
วันที่ 8 เอเธนส์ – อะโครโปลิส – ย่านพลาก้า สแควร ์– สนามบนิ  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาท่ีสูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานท่ีส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนที่จะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สร้างขึ้นเพื่อ
บูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ) นครกรีกโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิสบน
พื้นที่สูง โดยเป็นที่ตั้งของพระราชวังและที่อยู่ของข้าราชบริพาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณ
แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลาง
นครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูก
สร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็น
ที่ตั้งของ วิหารพาเธนอน (THE 
PARTHENON) เป็ น  วิ ห ารที่
สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าเอธีนา 
ส ร้ า ง เมื่ อ ปี  447 - 432 ก่ อ น
คริสต์กาล วิหารแห่งนี้ส ร้าง
ด้วยหินอ่อนทั้งหมด ความโดด
เด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่เสาแบบดอริก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่าง ๆได้อย่าง
กลมกลืน สถาปัตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในยุค 2,500 กว่าปีก่อน นอกจากนั้น วิหารยังถูก
ดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์โธดอกซ์  (GREEK ORTHODOX CHURCH) ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 6 และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อคร้ังกรีกตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ชื่นชมงาน
ประติมากรรมที่หน้าจั่ววิหารเป็นเร่ืองราวของเทพีเอธีนา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์ จากนั้น
ไปชมวิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็น อนุสาวรีย์แห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพล
อปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหินค้ ายันวิหาร นอกจากนี้ยังคงมี
สิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจ้าซุสที่เพอกามุม, อะกอรา หรือ
ย่านชุมชนเช่นเดียวกับตลาด, สนามกีฬากลางแจ้ง ที่จะท าให้ท่านได้กับความยิ่งใหญ่ของชาวกรีกโบราณ 
วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอน และเทพีอะธีน่า โดยสร้างขึ้น
ในต าแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศใต้มีชุดของเสาค้ าทั้งหกต้นที่
ออกแบบเป็นรูปปั้นหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค้ ายันอาคาร ปัจจุบันเสาทั้งหกต้นถูกแทนที่



 
 
 
 

 

ด้วยรูปจ าลองเน่ืองจากของจริงถูกน าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้องกันการเสียหายจากอากาศและ
สภาพแวดล้อมภายนอก 

เท่ียง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านช้อปปิ้ง ย่านพลาก้า สแควร์ (PLAKA SQUARE) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้

ท่าน เที่ยวซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย
ร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ าคืน เชิญท่านช้อปปิ้งของฝาก 
ของทีร่ะลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับเทพเจ้าของกรีก 
หรือจะเป็นสินค้าพวกจิวเวลร่ี และรวมถึง ของเก่าส าหรับนักสะสมก็หาได้ที่นี่ในราคาย่อมเยา 

19.00 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเท่ียวบินที่ QR 204 

วันที่ 9 โดฮา – กรุงเทพฯ 
23.15 น.  เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเท่ียวบิน  
01.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QR980 
12.55 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ 
มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

 
 
 
 

 
 

 

อัตราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

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

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

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่บรษิัทฯ 



 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เอเธนส-์กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรอืเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมิต่ าและราคา
โรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวรผู้์มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอบุัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป  
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาใน
โรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ากรีซ (เชงเก้น) (ใช้เวลาในการด าเนินการ 15 วันไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์)(ค่าวีซ่าและค่าบริการ 3,200.-) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน  
เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัทฯ 
และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 
หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น 
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัท
จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซ่ึงทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่า
ด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะ
ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 

-  ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋ว

เครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 

วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ

เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง

ให้ท่านเข้าใจ 
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเครื่องบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร ์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเปน็สีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศทีจ่ะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีช่ือผู้เดนิทาง อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่
จะเดินทาง *พนกังานและผู้ถอืหุน้ หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบคุ าว่า TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนงัสือรับรองเปน็ภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชอีื่นๆนอกจากออมทรัพยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงิน
อื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเตมิได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูตพร้อม 

Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลข

บัญชีเล่มเดียวกับส าเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ) 
* เด็กต้องท าเอกสารรับรองบัญชจีากทางธนาคารบดิาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบรูณ ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรือบดิามารดาไม่ได้เดินทางทัง้สองคน ต้องมีจดหมาย
ยินยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ ์ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีท้างบรษิัทฯ 
จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพรอ้มและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่า
อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงิน โดยจะหัก
ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จรงิและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งนี้
จะค านงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ดินทางเป็นหลัก 


