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รายละเอียดการเดนิทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูมิ         
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาร์เตอร์ 

Q สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวย                 ความสะดวก 
21.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่                    QR 

839 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง , กระเป๋าจะทำการเช็คทรูจากสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึง
สนามบินเทสซาโลนิกิ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องรวมสูงสุดไม่เกิน 30 
กิโลกรัม ต่อท่าน และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม) 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน เปน็สกุลเงินไทยบาท 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ตอ่ท่าน พักห้องคู ่ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

15 – 21 ตุลาคม 2562  
29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 71,900 12,000 

10 – 16 พฤศจิกายน 2562 69,900 12,000 

ราคาเด็กอายตุ่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท 

(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห ์เพื่อความสะดวกในการยืน่วีซา่) 

รายละเอียดเที่ยวบิน 
สายการบิน วันที่เดินทาง เสน้ทาง เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง 

 

 

วันแรก สุวรรณภูมิ(BKK) – โดฮา(DOH) QR 839 21.05 00.40+1 
วันที่สอง โดฮา(DOH)  – เอเธนส์ (ATH) QR 211 01.50 06.30 
วันที่สี ่ ท่าเรือเพริอุส – ท่าเรือซานโตรินี ่ เรือเฟอรี ่ 07.25 15.30 
วันที่ห้า 

ซานโตรินี ่(JTR) – เอเธนส์ (ATH)  
AEAGEAN 
AIRLINES 

----- ----- 

วันที่เจ็ด เอเธนส์ (ATH) – โดฮา(DOH) QR 208 00.55 05.10 

วันที่เจ็ด โดฮา(DOH) – สุวรรณภูม(ิBKK) QR 832 08.15 19.00 



 

 

วันที่สอง โดฮา – กรุงเอเธนส์ – กาลัมปาก้า – อารามลอยฟ้าแห่งเมทิโอรา  
 00.40 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง 
 01.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่          QR 211 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  
 06.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเอเธนส์ ประเทศกรีซ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย

แล้ว นำคณะขึ้นรถโค้ชที่รอรับ (เวลาที่กรีซช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองกาลัมปาก้า (Kalambaka) (ระยะทาง 350 กม. ใช้เวลาประมาณ                4

ชม.) เมืองที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่ตั้งของ อารามลอยฟ้าเมทิโอรา (Meteora Monastery) อารามลอยฟ้าที่
มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็นจุดหมายปลายทางของนักแสวงบุญ โดยดินแดน          อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ใน
อดีตมีอาราม 24 แห่ง อาจเรียกได้ว่าหมู่สำนักสงฆ์ลอยฟ้าสร้างขึ้นในรูปแบบศิลปะ Byzantine แต่
ปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียง 6 แห่งเท่านั้น และเคยเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง James Bond ตอน 
"For Your Eyes Only" 

 กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
  นำท่านเข้าชม 2 อารามลอยฟ้าแห่งเมทิโอราที่โด่งดัง เข้าชม The Great Meteoron Monastery 

หรือ Megalo Meteoron อารามของศาสนจักรนิกายออร์ทอดอกซ์ (Orthodox Church) เป็นอารามที่
ใหญ่ และ เก่าแก่ที่สุดในดินแดนอารามลอยฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ใช้เวลาในการสร้างนานถึง 3 ศตวรรษ 
สร้างอยู่บนยอดหินผาขนาดใหญ่ที่สูงเด่นเป็นสง่า ที่มี
ความสูงประมาณ 245 เมตรจากระดับน้ำทะเล ได้รับ
การขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1988  

  จากนั้นนำท่าน เข้าชม The Holy Monastery of 
Saint Nicholas of Anapafsas อารามลอยฟ้าที่
ได้ชื่อว่ามีภาพจิตรกรรม ฝาผนังที่ประณีตและที่ดี
ที่สุดใน Meteora โดยแต่ละชั้นของอารามจะได้พบ
กับภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ
มากมาย เป็นอารามที่ในอดีตจะมีเหล่านักแสวงบุญมา
พักพิงมากที่สุด โดยแต่ละอารามตั้งอยู่บนหน้าผา 
เหล่านักแสวงบุญ               ต้องเดินเท้าขึ้นสู่
ด้านบนของหมู่อารามลอยฟ้า  



 

 

 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 ที่พัก KALAMBAKA HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม กาลัมปาก้า – เดลฟี่ – พิพิธภัณฑ์เดลฟี่ – วิหารอพอลโล – กรุงเอเธนส ์ 
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี่ (Delphi) (ระยะทาง 235 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. 20 นาที) เมือง

ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรีกโบราณ ซึ่งปัจจุบันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก ในอดีตเมืองเดลฟี่เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นสะดือของโลกหรือจุดศูนย์กลางของโลก (Navel of 
the Earth) และเป็นบ้านของเทพอพอลโล เมืองเ ดลฟี่ตั้งอยู่บนลาดเขาทางทิศใต้ของภูเขาปาร์นัสซัส 
(Mt.Parnassos) สูงเหนือระดับน้ำทะเล 570 ม. มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญสร้างอยู่มากมาย อาทิ 
โรมันฟอรั่ม อนุสาวรีย์ คลังสมบัติ สนามกีฬา และวิหารต่าง ๆ ทั้งนี้มีวิหารเอกคือ วิหารอพอลโล 
(Temple of Apollo at Delphi) 

  นำท่าน เช้าชมพิพิธภัณฑ์เดลฟี่ (Delphi Museum) 
พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งสำคัญต่างๆ  ไว้มากมาย ทั้ง
หินอ่อนแกะสลัก , รูปปั้ นต่างๆ จำนวนมาก เช่น 
Charioteer รูปปั้นนักขับรถม้าศึกที่ ขึ้นชื่อลือชา , 
สฟิงซ์ Sphinx of Naxos รวมทั้งเทพีไนกี้ (Nike) เทพี
แห่งชัยชนะ จากนั้น   นำท่าน เข้าชมวิหารอพอลโล 
(Temple of Apollo at Delphi) วิหารที่ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อบูชา             เทพอพอลโล (Apollo) เทพเจ้าแห่งแสงและดวงอาทิตย์ หนึ่งในเทพองค์สำคัญ
ที่สุดในกรีกโบราณ เป็นบุตรของเทพเจ้าซีอุส (Zeus) โดยชาวกรีกโบราณเชื่อว่าเดลฟีเป็นจุดศูนย์กลาง
ของโลก ตำนานเล่าว่าเทพเจ้าซีอุส (Zeus) ปล่อยนกอินทรีสองตัวให้บินจากสุดปลายโลกสองด้าน และจุด
ที่นกทั้งสองบินมาพบกันที่นครเดลฟีนั้นให้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกโดยมีหินที่เรียกว่า           "ออม
ฟาลอส" (Omphalos) หรือ "หินสะดือ"  



 

 

  ชม สนามกีฬาเดลฟี่ (Stadium Delphi) สนามกีฬาโบราณที่เก่าแก่แต่คงสภาพสมบูรณ์ที่สุดในกรีซโดย
ชาวกรีกโบราณสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการวิ่งแข่งหรือแข่งม้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงประเทศกรีซ เป็นหนี่งในเมืองที่

เก่าแก่ที่สุดในโลก ตามตำนานกรีกเล่าว่าที่มาของชื่อเมืองเอเธนส์ (Athens) นั้น มาจากการที่ชาวกรีกจะ
ตั้งชื่อเมืองแต่ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไร เทพโพไซดอน (Poseidon) เทพแห่งมหาสมุทร ผู้มีศักดิ์เป็นลุงของเทพีอธี
นา (Athena)  ใช้ตรีศูลอาวุธของตนสร้างม้าขึ้นมา ชาวเมืองต่างพากันชื่นชมม้าเป็นอันมาก แต่เทพีอธีนา
ได้เนรมิตต้นมะกอกขึ้นมา ซึ่งสามารถใช้ผลเป็นประโยชน์ได้มากมาย นอกจากนี้ มะกอก ยังเป็น
สัญลักษณ์ของสันติภาพ ในขณะที่ม้าเป็นสัญลักษณ์ของสงคราม ชาวเมืองจึงตกลงใช้ชื่อเมืองว่า เอเธนส์ 
(Athens)  ตามชื่อของพระนาง และมะกอกก็กลายเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญอันดับหนึ่งของกรีซมาจน
ปัจจุบัน 

 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 ที่พัก  ATHENS HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า  
 
วันที่สี ่ กรุงเอเธนส ์ - ซานโตรินี่  (เรือเฟอรี่) 
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือเพริอุส (Piraeus) เพื่อทำการขึ้นเรือไปยังเกาะซานโตรินี่ 
 07.25 น. ออกเดินทางโดยเรือ BLUE STAR DELOS ซึ่งเป็นเรือเฟอรี่ขนาดใหญ่ เพื่อเดินทางสู่เกาะซาน โตรินี่ (ใช้

เวลาประมาณ 8 ช.ม.)  
   
 
 
 
 
  ก าร



 

 

โดยสารเรือเฟอร์รี่ก็เป็นคมนาคมทางเลือกหนึ่งที่ดี การสัญจรทางน้ำอาจใช้เวลานานก็จริง แต่จะทำให้ทุก
ท่านใด้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ท่านอาจนั่งอาบแดดบริเวณเฉลียงดาดฟ้า หรือทอดสายตาดูสายน้ำ ปล่อยใจ
ไปกับสายลมเย็นแห่งท้องทะเล ดูทิวทัศน์สองข้างทางระหว่างเกาะที่เรือเทียบท่า หรือจะใช้ เวลางีบ
พักผ่อนเล็ก ๆ เพื่อคลายเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทาง  

 กลางวัน   อิสระให้ท่านเลือกซื้อและรับประทานอาหารที่จำหน่ายในห้องโดยสาร  
 15:30 น. เดินทางถึงท่าเรือ เกาะซานโตรินี่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม และถ่ายรูปบรรยากาศ

ของเกาะ สบายๆ กับการเลือกซื้อสินค้าบนถนนช้อปป้ิงในร้านค้าสีลูกกวาดสวยหวานกลางใจเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 

ซ
านโตรินี (Santorini) รู้จักกันในอีกชื่อว่า (Thira) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทะเล (Aegeon Sea)  เป็นเกาะที่มี
ชื่อเสียงอันดับ 1 ในหมู่เกาะดิคลาเดส ซึ่งไ ด้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก เปรียบเสมือนราชินี
แห่งหมู่เกาะดิคลาเดส และถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลาย ตามแบบฉบับของความงามตามจินตนาการถึง
เกาะในประเทศกรีซ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม ที่โดดเด่นมาก ด้วย
เฉพาะภาพหมู่บ้านสีขาวหลังคาทรงโดมสีน้ำเงินโดดเด่นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 
นอกจากนั้นยังมีหลายที่น่าเที่ยว ทั้งทางฝั่งตะวันตก ที่เป็นผาเห็นวิวทะเล ปากปล่องภูเขาไฟกลาง หมู่
เกาะตระการตา และฝั่งตะวันตกที่มีชายหาด กระจัดกระจายตามชายฝั่ง เมืองเด่นของฝั่งตะวันตก ก็คือ 
เอีย (Oia) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่โด่งดัง หาดที่มีชื่อเสียงอย่างเมืองคา
มารี (Kamari) เพริสซา (Perissa) และเพริสโวลอส (Perivolos) หาดบริเวณนี้เป็นหาดทรายสีดำที่ยาว
ที่สุด บนเกาะ สามารถนอนอาบแดดและเล่นน้ำได้ ถึงแม้จะต่างคน ต่างที่มา แต่จุดประสงค์หลักเดียวกัน
ที่ทำให้ทุกคนมาที่เกาะแห่งนี้คงเป็นเพราะ แสงอาทิตย์อันสวยงามที่ลาลับขอบทะเลสีฟ้าเข้ม และวิวเมือง
สีขาว ฟ้า ที่ตัดกันได้อย่างลงตัว ทันทีที่แสงอาทิตย์สุดท้ายลับไป เสียงแห่งความดีใจก็จะดังมาจากทุกคนที่
อยู่ที่นั่น ทั้งเสียงปรบมือ เสียงโห่ร้อง เสียงพูดคุยต่าง ๆ ที่ทำให้รู้ว่า พระอาทิตย์ตกที่เมืองเอียซานโตรินี่นี้ 
จะอยู่ในความทรงจำที่สวยงามของทุกคนอย่างแน่นอน 

 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 ที่พัก  SANTORINI HOTEL (4*) หรือเทียบเทา่ 



 

 

  
วันทีห่้า ซานโตรินี ่- กรุงเอเธนส์  (บนิภายในประเทศ) 
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านชม เมืองฟิร่า FIRA TOWN ชมความงามของสถาปัตยกรรมการก่อสร้างลานระเบียงและสีสัน

ของอาคารบ้านเรือน ถนนเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ ตั้งตระหง่านเรียงรายไปตามผาสูง 
จนถึงจุดสูงสุดของเกาะเพื่อชมความสวยงามของบ้านที่ทำด้วยสีขาวและฟ้าน้ำทะเล และถ่ายรูปเป็นที่
ระลึก จากนั้นนำท่านชมชมย่านการค้าของเมืองฟิร่า ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างแท้จริงกับบรรยากาศของ
เกาะสวรรค์แห่งนี้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกมากมาย นำท่านเข้า ชมโรงบ่มไวน์ท้องถิ่น ชม
กรรมวิธีบ่มไวน์และทดลองชิมรสชาติไวน์  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
  จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ทางตอนเหนือของเกาะ สู่ หมู่บ้านเอีย OIA VILLAGE ชมความงดงามของ

หมู่บ้านที่โดดเด่นสะดุดตาถึงขนาดที่ศิลปินหลายคนนำมาเป็นแบบวาดรูปกันเลยทีเดียว อิสระให้ท่านเดิน
ชมสิ่งที่เป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บ้านเอีย สถาปัตยกรรมสไตล์ไคคลาดิส อันโดดเด่น มีรูปทรงเหมือนบา้นชาว
กรีกสมัยเก่าในนิยาย ซึ่งเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่ วโลก ให้เดินทางไปสัมผัสกับความงดงามนี้  
โดยเฉพาะการได้ออกไปเดินสำรวจตามตรอกซอกซอย   เล็ก ๆ ชมความน่ารักของตัวอาคารบ้านเรือน 
ร้านค้า และโบสถ์ ซึ่งทั้งหมดจะสร้างด้วยอิฐทาสีขาว ตัดกับท้องฟ้าสีคราม ดอกไม้นานาพันธุ์ สีสัน
สวยงามดูสดใส แถมยังตั้งลดหลั่นกันตามหน้าผาสูงชัน ทำให้เพิ่มความน่ามองให้กับหมู่บ้านเอียยิ่งขึ้น ได้
เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ซานโตรินี่  

 
 
 
 
 
 



 

 

 ………..น. ออกเดินทางจาก สนามบินซานโตรินี่ สู่สนามบินเอเธนส์ โดยสายการบิน AEAGEAN AIRLINES  
 ………...น. เดินทางถึง สนามบินเอเธนส์ นำท่านเดินทางสู่ภัตตราคาร เพื่อรับประทานอาหารค่ำ 
   ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 ที่พัก  ATHENS HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า 
 
วันที่หก กรุงเอเธนส ์  
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านเดินทางสู่ แหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพื่อนำท่านชม วิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple 

of Poseidon) หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทรหรือท้องทะเล หนึ่งในวิหารที่เลื่องชื่อที่สุดของกรีซ 
วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงปลายหน้าผา สร้างขึ้นเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตชาวกรีกที่จะต้องเดินเรือสู่
ทะเลใหญ่และจะต้องมาบวงสรวงขอพรให้เดินทางปลอดภัย ศิลปะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
  จากนั้นนำท่านเที่ยวเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองเอเธนส์ (Athens) นำท่านผ่านชม ย่านจตุรัสซินตักมา 

(Syntagma Square) , อาคารรัฐสภา (Parliament House) , สุสานทหารนิรนาม หอสมุดแห่งชาติ 
(Academy of Athens) , ประตูชัยเฮเดรียน (Arch of Hadrian) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวม
ของปราชญ์สมัยโบราณ ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์
ทหารนิรนาม ให้ท่านแวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง , วิหาร
โอลิมเปียนเซอุส (Temple of the Olympian Zeus) , สนามกีฬาพานาธิเนอิก (Panathenaic 
Stadium) ในอดีตใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1896  

  นำท่านเดินขึ้นสู่ อะโครโปลิส (Acropolis) ป้อมปราการที่อยู่บนเขาสูง เป็นที่ตั้งของ วิหารพาร์เธนอน 
(Parthenon) วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อ 400 ปี ก่อนคริสตกาลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนา (Athena) 
เทพีแห่งสติปัญญาและชัยชนะเหนือสงคราม ในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่
อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีอธีนา ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตร 



 

 

ปัจจุบันวิหารแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ สร้างขึ้นในยุคคลาสสิก ที่
งดงาม และสมบูรณ์ที่สุดในโลก ในอดีตว่ากันว่ารูปปั้นของเทพีอาธีน่าแห่งวิหารพาร์เธนอน มีเทพีไนกี้ 
(Nike) กำลังยืนอยู่บนมือของนาง  

 
 
 
 
 
 
 
 

น
ำท่านเดินสู่ ย่านเมืองเก่าปลาก้า (Plaka) ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอะโครโปลิส เป็นที่ตั้งของเหล่า
พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ และอาร์ตแกลลอรี่มากมาย ถนนซอกซอยของย่านนี้มีขนาดเล็ก ปูด้วยหิน
ก้อนคล้ายในอดีต บรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทำให้ท่านย้อนระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีต ที่มี
บ้านเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิค พร้อมดอกไม้คละสี ท่านจะ
เห็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆ โบสถ์ยุคไบเซนไทน์ มหาวิทยาลัยเก่า บางส่วนของประตู และกำแพงโบราณที่ยัง
หลงเหลืออยู่ ท่านจะสนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมาย พร้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก
น้ำมันมะกอก ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ อาทิ เช่น สบู่ ครีมทาผิว ยาสระผม ครีมนวดผม เครื่องเงิน
และทองที่เป็นลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมต่างๆ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้นแกะสลัก 
ภาพวาดและอื่นๆ อีกมากมาย นำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Athens Outlet ให้เวลาท่านได้
อิสระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ เนมมากมาย อาทิ  เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ
อีกมากมาย ทั้งนี ้ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 
 

 
 
 
 
 
20.00 น. เดินทางถึง สนามบินเอเธนส์ นำคณะทำการเช็คอิน และให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี         (Tax 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 



 

 

 
วันที่เจ็ด กรุงเอเธนส ์- โดฮา - กรุงเทพฯ  
00.55 น. ออกเดินออกสู่สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์เที่ยวบิน QR 208 
  (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
05.10 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์โดยเที่ยวบิน                    QR 832 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
19.00 น. นำท่านเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

*************************************************************************** 
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินการ์ตาร ์(เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)  
✓ ค่าตั๋วเรือเฟอรี่ เอเธนส์ – เกาะซานโตรินี่  
✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน เกาะซานโตริน่ี - เอเธนส์ โดยสายการบินภายในประเทศ 
✓ ค่าที่พักระดับ 4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่

สามารถเข้าพักที่เมืองน้ันๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ  
✓ ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศกรีซ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)  
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
✓   หัวหน้าทัวร์คนไทย คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
 ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข

ปรับเปลี่ยนราคาหากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบิน) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาท ิ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก, มินิบาร,์ และเครื่องด่ืมที่สั่ง

เพิ่มเติมระหว่างมื้อ, ค่าพนักงานยกกระเป๋า 
 ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น เพื่อเป็นสินน้ำใจตามธรรมเนียม ขั้นตำ่ 30 EUR ต่อท่าน ตลอดทริป 
 ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย เพื่อเป็นสินน้ำใจตามธรรมเนียมขั้นต่ำ 700 บาท ต่อทา่น ตลอดทริป 

 



 

 

การชำระเงิน  

• สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท (ภายใน 3 วนั หลังการจอง) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง 

• ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

การยกเลิก 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด. 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง

บริษัทฯ ยินดีคืนเงิน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ 

•  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ 

•  ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

•  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 
เอกสารเบื้องต้นในการขอยืน่วีซ่าประเทศเชงเก้น (ประเทศกรีซ) 

ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัทำการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ  
ณ สถานเอกอคัรราชทูตกรีซ ตามวันและเวลาที่นัดหมาย  

(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับ
เจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยืน่วีซ่า) 

( ** ผู้เดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทำการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานทีท่ีน่ัดหมาย** ) 



 

 

1.  หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่
ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า ต้องมีหน้าเหลือสำหรับ
ประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด 

2.  รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และ
เหมือนกันทั้ง 2 รูป ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส  พร้อมแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

     3.1 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี แนบสำเนาสูติบัตร พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 
     - หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัดพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)     

      - กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว สำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)  

4. ใบรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทำงาน
ตามปกติหลังครบกำหนด (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรอง ที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน                           พร้อม
วัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ , จดหมายช้ีแจงเกษียณอายุภาษาอังกฤษ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา เป็น

ภาษาอังกฤษ 
- กรณีเป็นแม่ค้า ทำธุรกิจส่วนตัว ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ 

6. หลักฐานการเงิน  
    6.1 กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้า

ทำรายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอนก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า  , 
หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต มีอายุ 15 
วัน นับจากหนังสืออกจากธนาคาร (สกุลเงินเป็นยูโร) 

    6.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ต้องทำ BANK GUARANTEE มีอายุ 15 วัน นับจากหนังสืออกจากธนาคาร 
(สกุลเงินเป็นยูโร)ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) 
ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้(ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – 
สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน หลังจาก
ธนาคารออกให้ ต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter) 



 

 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจำ** 
7.  กรณี ที่ เป็ นนั ก เรี ยน  นั กศึ กษ า จะต้ อ งมี ห นั งสื อ รับ รอ งจากท างสถาบั น การศึ กษ า (ตั วจริ ง ) เท่ านั้ น                            

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

8.  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้อง
ชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

9.  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

10.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด 

11.  การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 30,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการขั้นตอนการยื่น
วีซ่าได้ 

ในการจองคิวยื่นวีซ่าไม่สามารถทำการเลื่อนคิวได้หลังจากที่มีการจองคิวไปแล้ว หากผู้เดินทางต้องการเลื่อนคิวท่านจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเลื่อนคิวด้วยตัวท่านเอง (อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับศูนย์รับยื่น) 

 
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบฟอร์มยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น (ประเทศกรีซ) 

**ข้อมลูนีใ้ช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได ้

กรอกข้อมูลให้ครบ ทุกช่อง ตามความเป็นจริง กรุณาตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง  ** 

ชื่อ – นามสกลุ ผู้เดินทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………......... 
นามสกุล[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….... 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………….... 
ชื่อตัว 
[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..... 
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) 
เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………........ 
สถานที่เกิด (จงัหวัด/
ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………....... 
สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………………………….……........... 
ที่อยู่ปัจจุบันทีส่ามารถติดต่อได้  
............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................... รหัสไปรษณยี์..................................... 
โทรศัพท์ (มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-
mail…………………………………………………....... 
ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ (หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอำนาจปกครอง/ 
ดูแลผู้เยาว์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
…………………………………………………………………………………………………………….................................…………………................... 
สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................. 
ที่อยู่ที่ทำงานหรือสถานศึกษา.................................................................................................................................... 
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................ 
ตำแหน่งงาน .......................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ที่ทำงาน..........................................โทรสารที่ทำงาน..................................................................................... 
รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อ่ืน.....................................จำนวน............................................. 
แหล่งที่มา............................................................................................................................................................... 



 

 

สถานภาพ  โสด   แต่งงาน  แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)  หม้าย  หย่า 
 
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

ไม่เคย 
 เคยได้   ใช้ได้ต้ังแต่วันที่..........................................ถึงวันที่............................................................................. 
 
 
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี ้

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)..................................................................................................................... 

 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 
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