ข้อมูลที่ควรทราบ กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครือ่ งบิน
กร ุณางดนาของมีคมท ุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บท ุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กร ุณาใส่กระเป๋า
เดินทางใบใหญ่ ห้ามน้าติดตัวขึ้นเครือ่ งบิน
วัตถ ุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทาการ
ตรวจอย่างละเอียดอี กครัง้ โดยจะอนญ
ุ าตให้ไม่เกิน 1 0 ชิ้ น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวม
เป็ นที่เดียวกันในถ ุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย ตามมาตรการองค์การการบิ น
พลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO]
หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิ น จะถูกปิดผนึกถ ุงโดยระบ ุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนา
ขึ้นเครือ่ งได้ และห้ามมีรอ่ งรอยการเปิ ดปากถ ุงโดยเด็ดขาด

กาหนดการเดินทาง

ราคา 55,900 บาท
ราคา 56,900 บาท
วันแรกของการเดินทาง
22.00 น.

06-12 พ.ย. 60 / 12-18 พ.ย. 60 / 27 พ.ย.-03 ธ.ค. 60
07-13 ธ.ค. 60 / 24-30 มี.ค. 61
กรุงเทพมหานคร-สนามบินสุวรรณภูมิ

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสาร ชัน้ 4 ประตู 8 แถว P เคาน์เตอร์
สายการบิ น การ์ตา้ แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ และ หัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อ นรับ และอานวยความ
สะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

วันสองของการเดินทาง

สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดฮา-กรุงเอเธนส์

01.35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ เที่ยวบินที่ QR 837สายการบิน การ์ตา้ แอร์เวย์

04.45 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงโดฮา ประเทศการ์ตา้ (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

07.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ เที่ยวบินที่ QR 203 สายการบิน การ์ตา้ แอร์เวย์

11.25 น.

ถึ ง ท่ า อ า ก า ศ ย า น น า น า ช า ติ

Eleftherios Venizelos International Airport

ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการ
13.00 น.

ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชมความสวยงามของ กรุงเอเธนส์ Athens ดิ นแดนแห่ งตานานระหว่างเทพเจ้ากับมนุ ษย์
เป็ นที่ ก่ อ เกิ ด นัก ปราชญ์ร าชบัณ ฑิ ตผูย้ ิ่งใหญ่ ข องโลก อี กทั้งยังเป็ นแหล่งอารยธรรมโบราณที่ เป็ น
รากฐานของศิลปวัฒนธรรมของโลก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านเดิน
ทางเข้าสู่ ใจกลางกรุ งเอเธนส์ นาท่ านผ่านชม สนามกีฬ าโอลิม ปิ ก สไปย์รอส หลุย ส์ Spiros
Louis Olympic Stadium สถานที่ใช้จด
ั การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ คฤดูร้อนปี

2004 ชื่อสนามตั้งตาม

ชื่อของ สไปย์รีดอน หลุยส์ นักกรี ฑาชาวกรี ซที่ได้เหรี ยญทองจากการวิง่ มาราธอน จากโอลิมปิ ก ปี 1896

ที่จดั แข่งขันในกรุ งเอเธนส์เช่นกัน เชิญชมความสง่างามของสนามกีฬาโอลิมปิ กที่สร้างด้วยหิ นอ่อนทั้ง
สนาม และถ่ายรู ปกับ สนามกี ฬาโอลิมปิ กแห่ งนี้ ผ่านชม อโกร่ า โรงละครแห่ ง ติ โอนีซอส เนิน
เขาพิ โลปั ปปุส โอเดี ยนแห่ งเฮโรเดส อัต ติ คัส พระบรมมหาราชวัง ประตูชัยเอเดรี ยน
มหาวิหารและโบสถ์เซนต์เอเฟล จากนั้นนาท่านสู่ วิหารพาร์เธนอน Parthenon อันยิ่งใหญ่
ซึ่งตั้งอยูบ่ นเนินเขา อะโครโปลิส Acropolis ใจกลางเมือง วิหารพาร์ เธนอนเป็ นวิหารในแบบดอริ ก
มีความยิง่ ใหญ่มาก วิหารนี้สร้างขึ้นอย่างงดงามโดยคานึงถึงทัศนี ยภาพของผูช้ มที่มองจากภายนอกเป็ น
หลัก จริ งๆแล้วเดิ มวิหารนี้ ประดับประดาไปด้วยภาพแกะสลักนู น สู ง นู นต่ า ทั้งหน้าบันและภายใน
ภายหลังที่กรี ซถูกปกครองภายใต้จกั รวรรดิ ออตโตมันของพวกเตอร์ ก ได้มีทูตชาวอังกฤษใช้อิทธิ พลนา
ภาพแกะสลักทั้งหลายกลับอังกฤษ และต่อมาขายต่อให้กบั พิพิธภัณฑ์องั กฤษ ในกรุ งลอนดอน ใครที่ไป
กรุ งลอนดอนควรหาโอกาสไปดูกรี กคอลเลคชั่นที่ สมบู รณ์ ที่สุดในโลก จะได้เห็ นความยิ่งใหญ่ ของ
รายละเอียดของวิหารพาร์เธนอนแห่ งนี้ ปั จจุบนั มีตน้ มะกอกอยู่ ณ ตาแหน่งที่เชื่อว่าอะธี น่าปลูกต้นนี้ ไว้
เป็ นครั้งแรก และมีจุดที่เชื่อว่าโพไซดอนเอาตรี ศูลกระแทกพื้นด้วย อีกแห่ งหนึ่ งที่น่าสนใจและงดงาม
ดึงดูดใจมากคือ วิหารของเทพีอธีนาและเทพโพไซดอน ที่เอามารวมกัน เรี ยกว่า Erechteion มีรูปปั้ น
เทพี คาร์ ยาทิเดส Caryatids แต่งกายยาวแบบชุดโทนิ คแทนเสาหิ น บริ เวณข้าง ๆ นี้ จะมีตน้ มะกอก
หนึ่ งต้น เขาเล่าว่า เป็ นที่ เดิ มที่ พระนางเอธี นาประทานต้นมะกอกแก่ ชาวเมื องนี้ จึ งมี การปลูกต่อมา

จนกระทั่งทุกวันนี้ บนเนิ นเขา อะโครโปลิส มุมล่างซ้าย คือ โรงละคร Theatre of Dionysos ที่
ชอบเปิ ดการแสดง Live at Acropolis ดู คอนเสิ ร์ตไป ตาก็ชาเลื องมอง วิหารพาร์ เธนอนไป ขลัง
อย่างบอกใคร มุมล่างขวามือ คือ โรงละคร Herodes Atticus Theatre ซึ่ งล่าสุ ดจัดงานเอเธนส์
เฟสติเวล ในฤดูร้อน และยังใช้จดั แสดงละครให้คนได้สั มผัสการดูละครแบบหลายพันปี ก่อน หลังจาก
นั้นก็เดินลงบันไดหิ นอ่อนที่เย็นสนิ ท เนื้ อใส ผ่านบริ เวณที่เรี ยกว่า วิหารเทพีแห่ งชัยชนะ Temple
of Athena Nike

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม Titania Hotel 4* หรื อเทียบเท่า www.titania.gr

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

กรุงเอเธนส์-เมืองเดลฟี-เมืองกาลัมบาก้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งอราคอว่ า Arachova (ระยะทาง 186 กิ โ ลเมตร ใช้เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที) เมืองเก่าแก่ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณ เทือกเขาพาร์นาซอส Parnassus เป็ นเมือง
ตากอากาศและแหล่ งสกี รีส อร์ ท ที่ นิ ย มของชาวเอเธนส์ ในฤดู ห นาว อี กทั้งยังเป็ นแหล่งผลิ ตสิ น ค้า
หัตถกรรมพื้นบ้านราคาแพงอีกด้วย ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศบ้านเรื อนสไตล์น่ารัก ๆ แล้วเก็บภาพ
เป็ นที่ ระลึ กได้ต ามอัธยาศัย จากนั้น น าท่ านออกเดิ น ทางต่อ สู่ เมื อ งเดลฟี Delphi (ระยะทาง 11
กิ โลเมตร ใช้เวลานั่งประมาณ 15 นาที ) ในอดี ตเคย ได้รบั การขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลก
หรือสะดื อ ของโลก Navel of the Earth ปั จจุบัน ได้รบั การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นมรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโก้ ซึ่ งตามตานานของกรี กโบราณกล่าวไว้ว่า เซอุสผูส้ ร้างเมืองนี้ ตอ้ งการหาจุด
ศูนย์กลางของโลก ได้ส่งนกอินทรี ย ์ 2 ตัว ทาการสารวจตามความต้องการ นกได้บินวนอยูบ่ ริ เวณ
เทือกเขาพาร์นาซอส เมืองเดลฟี จึงถูกสร้างขึ้น ปั จจุบนั เป็ นแหล่งเพาะปลูกมะกอก ซึ่งว่ากันว่ามีมากกว่า
400,000 ต้น ปลูกเรี ยงรายตามไหล่เขา เหมือนพรมผืนใหญ่จนได้รับการขนานนามอีกอย่างหนึ่ งว่าเป็ น
The of Olives นาท่ านเที่ ยวชม เมื องเดลฟี Delphi ซึ่ งเป็ นนครศักดิ์ สิทธิ์ ที่ สาคัญ และมีชื่อเสี ยง

มากที่ สุดแห่ งหนึ่ งของกรี กโบราณ ระหว่างศตวรรษที่ 4-7 ก่อนคริ สตกาล เมืองเดลฟี เป็ นจุดศูนย์กลาง
ของยุคคลาสสิ ค ซึ่ งผูค้ นนับหมื่นนับพันจากรัฐอื่น ๆ ต่างเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณื จาก อพอลโล
เพราะเป็ นคาพยากรณ์ที่ทรงอิทธิ พลและผูค้ นเลื่อมใสที่สุดในสมัยกรี ก เมืองนี้ ในอดีตเป็ นที่ รู้จกั กันว่า
เป็ นที่ต้ งั ของ วิหารเทพอพอลโล Temple of Apollo ซึ่งเป็ นสุริยะเทพตามความเชื่อของชาวกรี ก
โบราณ ปั จจุบนั วิหารแห่ งเทพอพอลโล ซึ่ งเป็ นวิหารของเทพอะธี นา ใครเคยดูหนังเรื่ อง Stargate ที่
ฉายทางเคเบิ้ลทีวี จะเห็นจุดนี้เป็ นประตูเชื่อมต่อไปยังจักรวาลระบบอื่น ๆ วิหารแห่งเทพอพอลโลตั้งอยู่

บนไหล่เขาอยูต่ ่ากว่าโรงละครกลางแจ้งลงไปหนึ่งชั้น ในรู ปจะเห็นเพียงแค่ฐานรู ปสี่ เหลี่ยมและมีเสา 45 ต้น ทางด้านซ้าย ในอดีตวิหารแห่ งนี้เป็ นที่รู้จกั กันเนื่องจากมีนกั บวชหญิงที่เป็ นเหมือนร่ างทรงของเท
พอพอลโล (มีชื่อเรี ยกในภาษาอังกฤษว่า Oracles) ที่จะคอยให้คาพยากรณ์ต้ งั แต่เรื่ องส่ วนตัวยันเรื่ อง
การบ้านการเมือง ใครจะส่งทหารไปรบที่ใหนก็ตอ้ งมาปรึ กษาคาพยากรณ์ของเทพอพอลโลที่วหิ ารแห่ ง
เมืองเดลฟี แห่ งนี้ ถัดจากวิหารหารขึ้นมาจะเห็น โรงละครกลางแจ้งรูปครึง่ วงกลม Mar Maria
Precinct คนที่ ชมการแสดง ณ สถานที่ แห่ งนี้ คงมี ความสุ ขมาก ๆ แน่ ๆ ได้เห็ นวิวทิ วทัศน์เบื้ องล่าง

สวยงามสู งขึ้นไปอีกชั้นจากโรงละครจะเป็ นสนามกีฬารู ปร่ างคล้าย ๆ กับสนามกีฬาโอลิมปิ กในกระทู ้
ก่อนสมัยโบราณไว้แข่งขันกีฬาไพเธียน Pythian Games ซึ่งจัดเป็ นประจาทุก 4 ปี เช่นเดียวกับกีฬา
โอลิมปิ ก แต่อยูค่ นละเมืองกัน จากนั้นไปชม น้าพุคาสตาเลีย Kastelli ที่มีนามาจากแหล่งน้ าพุร้อน
มี อายุเก่าแก่ กว่า 3,000 ปี จากนั้น นาท่ านเดิ นทางสู่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์เดลฟี Delphi Museum มี สิ่งที่
เที่ยง

น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ Charioteer รู ปปั้ นนักขับรถม้าศึกที่ข้ ึนชื่อลือชา และรู ปปั้ นของโรมัน
รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร
นาท่านออกเดิ นทางสู่ เมื องกาลัมบาก้า Kalambaka (ระยะทาง 228 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 4 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองเล็ก ๆ แต่ทนั สมัยซึ่ งตั้งอยูใ่ กล้กบั เมืองเมทีโอร่า Meteora นครแห่ ง
อารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก อยูใ่ นเขตจังหวัดทริ คาลา Trikala ของประเทศกรี ซ เป็ นเมืองที่มี
ชื่อเสี ยงเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 และถือว่าเป็ นจุดหมายปลายทางของจาริ กแสวงบุญมานาน

ค่ า

แล้ว ภายในเมืองมีศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั ไว้คอยบริ การนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรม Divani Meteora Hotel 4* หรื อเทียบเท่า www.divanis.com

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

เมืองกาลัมบาก้า-เมืองเมทีโอร่า-ลาเมีย-กรุงเอเธนส์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านสู่ เมื อ งเมที โอร่า Meteora ซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของ ส านักสงฆ์ลอยฟ้ าอย่างน่ าอัศจรรย์ พระใน
ศาสนาคริ สต์นิกายกรี ก ออร์ -โธดอกซ์ได้สร้างสานักสงฆ์ ไว้หลายแห่งบนยอดเขาหิ นทรายที่สูงชันจาก
พื้นราบ ดูแล้วชวนให้เกิดความสงสัยว่าขึ้นไปสร้างอาคารบนยอดเขาสูงได้อย่างไร ยิง่ กว่านั้นพระสงฆ์ที่

อยู่ข ้างบนหาอาหารและน้ าได้อ ย่างไร แล้ว ท าไมถึ งต้อ งไปสร้ างอยู่บ นนั้น ต้องการปลี กวิเวกหรื อ
ต้องการเข้าถึง พระเจ้าให้ใกล้ที่สุดจริ ง ๆ แล้ว พระสงฆ์เหล่านี้ หนี การคุกคามของพวกเตอร์ กที่ นับถือ
ศาสนาอิสลาม และกาลังแผ่ขยายอิทธิพลมายังคาบสมุทรกรี ซ และพบว่าแท่งหิ นทรายสูงชันเหล่านี้ เป็ น

สถานที่ ที่เหมาะสมในการตั้งสานักสงฆ์เพื่อสื บทอดศาสนาต่อไปราว 800-900 ปี ก่อน เมื่อเริ่ มสร้างมี
สานักสงฆ์ท้ งั หมด 20 แห่ งด้วยกัน แต่ปัจจุบนั เหลือที่ เปิ ดทาการจริ งอยูเ่ พียง 6 แห่ งเท่านั้น นาท่านขึ้น
ชม สานักสงฆ์แห่งเมที โอรา Monasteries of Meteora ในสมัยก่อนการขึ้นไปยังสานังสงฆ์
เหล่านี้ ทาได้ยากลาบากมาก ต้องใช้เชือกหรื อตาข่ายเพื่อใช้ในการปี นป่ าย การส่ งข้าวของเครื่ องใช้และ
อาหารจะผ่านทางเชือกและตะกร้าเท่านั้น เพิ่งจะมีการสร้างบันไดขึ้น และสะพานเชื่ อมเมื่อไม่ถึงร้อย
กว่าปี มานี้ เอง หมู่สานักสงฆ์เหล่านี้ได้รบั การขึ้นทะเบี ยนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนส
โก้ ในปี พ.ศ. 2531 เนื่ องจากการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะแบบไบแซนไทน์เข้ากับ
เที่ยง

สภาพแวดล้อมที่งดงามทางธรรมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลาเมีย Lamia (ระยะทาง 141 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็ นใจกลางของประเทศกรี ซ เมืองที่ ในอดี ตเป็ นสมรภูมิรบอันยิ่งใหญ่และนับ
ครั้งไม่ถว้ น นับตั้งแต่สมัย 480 ปี ก่อนคริ สตศักราช จนถึงยุคกลาง ยังเคยเป็ นสถานที่ต้ งั ของของกองทัพ
เปอร์ เซี ย ครั้งเข้ามาบุกรุ กรานในดินแดนอารยธรรมกรี กโบราณ จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ กรุ งเอเธนส์
(ระยะทาง 241 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศกรี ซ ใช้ชื่อ

ค่ า

ตามเทพเจ้าแห่งความรู ้และปั ญญา เป็ นเมืองโบราณที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปี ก่อนคริ สตกาล
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ โรงแรม Titania Hotel 4* หรื อเทียบเท่า www.titania.gr

วันที่หา้ ของการเดินทาง กรุงเอเธนส์-เกาะซานโตรินี-ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บา้ นเอีย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสู่ เกาะซานโตริ นี่

10.10 น.

เดินทางสู่ เกาะซานโตริน่ี Santorini โดย Aegean Air เที่ยวบินที่

10.55 น.

เดิ นทางถึง เกาะซานโตรินี่ Santorini Island เกาะที่ ได้รบั การยกย่องให้เป็น ราชิ นีแห่ ง

A3 7352

เมดิเตอร์เรเนี่ยน เพราะโลกชื่นชมในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่ งนี้ ตั้งอยูท่ าง
ใต้สุดของ หมู่เกาะไคคลาดิส Cyclades Island ในแถบ ทะเลเอเจียน Aegean Sea เกาะแห่ ง
นี้มีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 กิโลเมตร มีชื่อเสี ยงโด่งดังเป็ นอันดับ 1 ในหมู่เกาะไคคลาดิส มีชาว
กรี ก อาศัย อยู่บ นเกาะไม่ ถึ ง สองหมื่ น คน แต่ เกาะเต็ ม ไปด้ว ยความโรแมนติ ก ด้ว ยกลุ่ ม บ้า นเรื อ น
ทรงกระบอกสี ขาวสะอาดตา มียอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้ วยสี ฟ้าสดจากทุกทิ ศประตูหน้าต่าง
งดงามดัง่ ภาพวาดในโปสการ์ดต่าง ๆ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชม เมื องฟิร่า Fira Town ชมความงามของสถาปั ตยกรรมการก่อสร้าง ลานระเบี ยง และ
สี สนั ของอาคารบ้านเรื อน ถนนเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ ตั้งตระหง่านเรี ยงรายไป
ตามผาสูง ชมความสวยงามของบ้านที่ทาด้วยสี ขาว และฟ้าน้ าทะเล ชมย่านการค้าของเมืองฟิ ร่ า ให้ท่าน
ได้พกั ผ่อนอย่างแท้จริ งกับบรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่ งนี้ เลื อกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ ระลึ ก
มากมาย นาท่ านมุ่งหน้าสู่ ท างตอนเหนื อของเกาะ เพื่ อนาท่ านสู่ หมู่บ้านเอี ย Oia Village ความ
งดงามของหมู่บา้ นโดดเด่นสะดุดตาถึงขนาดที่ศิลปิ นหลายคนนามาเป็ นแบบวาดรู ปกันเลยทีเดียว อิสระ
ท่านเดินชมสิ่ งที่เป็ นเอกลักษณ์ของหมู่บา้ นเอียนัน่ ก็คือ สถาปั ตยกรรมสไตล์ไคคลาดิสอันโดดเด่น ที่มี
รู ปทรงเหมื อนบ้านชาวกรี กสมัยเก่าในนิ ยาย ซึ่ งเป็ นเสน่ ห์ดึงดู ดนักท่ องเที่ ยวทั่วโลกต่างเดิ นทางไป
สัมผัสกับความงดงามนี้ โดยเฉพาะการได้ออกไปเดินสารวจตามตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ชมความน่ารักน่า
ชังของตัวอาคารบ้านเรื อน ร้านค้า และโบสถ์ ซึ่ งทั้งหมดจะสร้างด้วยอิฐทาสี ขาวโพลน ตัดกับท้องฟ้าสี
คราม ดอกไม้นานาพันธุ์สีสันสวยงามช่างดูสดใสเหลือเกิน แถมยังตั้งลดหลัน่ กันตามหน้าผาสู งชัน ยิ่ง
เพิ่มความน่ามองให้กบั หมู่บา้ นเอียยิง่ ขึ้นไปอีก หลังจากเดินชมตามตรอกซอกซอยกันจนอิ่มหนาสาราญ
โปรแกรมที่ ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนัน้ ก็ คือ สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติ กของการ
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บา้ นเอี ย เป็ นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ชม
ภาพพระอาทิ ตย์สีแสด สาดแสงอ่อนอมส้มบริ เวณปลายท้องฟ้ าสี ฟ้าครามมองไกลสุ ดสายตา ช่างเป็ น

ค่ า

ภาพงดงามเหนือคาบรรยายที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม El Greco Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

www.elgreco.com.gr

วันที่หกของการเดินทาง เกาะซานโตรินี-กรุงเอเธนส์-กรุงเทพมหานคร
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนเดินเล่นยามเช้ารับอากาศอันบริ สุทธิ์ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบิน

11.30 น.

ออกเดินทางโดยสายการบิน Aegean Air เที่ยวบินที่ A3 7353 สู่ กรุงเอเธนส์

12.15 น.

เดิ นทางถึ งสนามบิ น กรุงเอเธนส์ จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ ย่านเมื องเก่าพลักก้า Plaka ย่าน
เก่าแก่ซ่ ึ งตั้งอยูเ่ ชิงเขาอโครโปลิส อดีตเคยเป็ นที่พบปะของเหล่าบุบผาชน และนักคิดของกรี ซในอดี ต
ปั จจุบนั ได้เป็ นที่ ต้ งั ของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัตศาสตร์ และอาร์ ตแกลลอรี่ มากมาย ถนนซอกซอย
ของย่านนี้ มีขนาดเล็ก ปูดว้ ยหิ นก้อนคล้ายเล็กใหญ่สลับกันไปคล้ายยุคในอดีตกาล บรรยากาศโดยรอบ
ของย่านพลักก้าจะทาให้ท่านมีความรู ้สึกย้อนระลึกภายในอดีตของกรุ งเอเธนส์ ที่มีบา้ นเรื อนขนาดเล็ก

ปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดลวดลายสวยงามตามไสตล์นีโอคลาสสิ ค พร้อมดอกไม้คละสี กนั ดูสวยงาม
ท่านจะได้เห็นสิ่ งก่อสร้างเล็ก ๆ โดยรอบ มีโบสถ์ยคุ ไบเซนไทม์ มหาวิทยาลัยเก่าจะยังคงมีบางส่วนของ
ประตู และกาแพงโบราณที่ยงั คงหลงเหลืออยู่ ท่านจะสนุกไปกับการช้อปปิ้ งสิ นค้าของที่ระลึกที่น่ารัก
มากมายจากกรี ซ พร้อมผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากน้ ามันมะกอก ซึ่งเป็ นผลผลิตที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศ
กรี ซ เช่น ครี มทาผิว ครี มสระผม ครี มนวดผม สบู่ เครื่ องเงินและทองที่เป็ นลวดลายกรี กโบราณ และงาน
หัตถกรรมต่าง ๆ อาทิ เครื่ องปั้ นดินเผา รู ปปั้ นแกะสลัก ภาพวาด และสิ นค้าอื่นอีกเป็ นจานวนมาก อิสระ
ให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ ง หรื อจะเลือกนัง่ รับประทานอาหาร จิบกาแฟ ได้ตามอัธยาศัย
(ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ ิ ง)

16.00 น.

เดินทางสู่สนามบินสู่สนามบินนานาชาติ Eleftherios Venizelos International Airport

20.10 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร เที่ยวบินที่ QR 212 สายการบิน การ์ตา้ แอร์เวย์

วันที่แปดของการเดินทาง

สนามบินสุวรรณภูมิ

01.20 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงโดฮา ประเทศการ์ตา้ (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)

03.05 น.

ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพมหานคร เที่ยวบินที่ QR 836 สายการบิน การ์ตา้ แอร์เวย์

13.20 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** End of Service ***

กาหนดการเดินทาง

ราคา 56,900 บาท

07-13 ธ.ค. 60 / 24-30 มี.ค. 61

เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ ไม่มีราคาสาหรับเด็ก
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 8,500 บาท
** ราคานี้อาจมีการปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่

สายการบิน ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที่ 18 ส.ค. 2560) **
การชาระเงิน
งวดที่ 1 สารองที่นงั่ ชาระ 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วัน หลังจากที่มีการทาจอง
งวดที่ 2 ชาระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

โปรแกรมท่องเที่ยว WOW Greece-Santorini 7 Days อัตราค่าบริการนี้รวม
ตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว โดยสายการบิน การ์ตา้ แอร์เวย์ (กระเป๋ าเดินทางน้ าหนัก ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
ตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ เอเธนส์-เกาะซานโตริ นี่-เอเธนส์ โดยสายการบินภายในประเทศ
ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ประกันภัยทางอากาศ
ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
ค่าภาษีในประเทศกรี ซ
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องละ 2 ท่าน), ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

โปรแกรมท่องเที่ยว WOW Greece-Santorini 7 Days อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 5 วัน คิดเป็ นเงิน 15EUR
ค่าทิปพนักงานขับรถ วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 5 วัน คิดเป็ นเงิน 15EUR

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเป็ นเงิน 18EUR
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าเครื่ องดื่มภายในห้องพัก, มินิบาร์, และเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่สงั่ เพิ่มเติมระหว่างมื้ออาหาร

ไม่รวมค่าวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศกรีซ ประมาณท่านละ 2,500 บาท
กรณียกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)

(สงกรานต์-ปี ใหม่ 45 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)

(สงกรานต์-ปี ใหม่ 26-44 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

(สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-25 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง ต่ากว่า 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับท่านมากกว่า
โรงแรมหลายแห่ งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้ น 3-4 เท่ าตัว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry น้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

หมายเหต ุ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางใน กรณี ท่ี มีผู ้เดิ นทาง ต่ ากว่า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผู ้
เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ
นัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึงและรักษาผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางไว้ให้มากที่สุด
การท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง
มาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา

ตัว๋ เครือ่ งบิน
ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดิ นทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ เป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิก
การเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อน เพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้น ๆ ยืนยันการเดินทางได้แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืน่ ยันจากพนักงานแล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้

เอกสารประกอบการขอวีซา่ เชงเก้น ประเทศกรีซ

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 14 วัน ทาการ)
สถานทูต ไม่อน ุญาต ให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และ ให้ แนบตัว๋ เครือ่ งบินในช่วงที่ท่านจะเดินทาง มาด้วย
การเตรี ยมเอกสาร กร ุณาอ่านให้เข้าใจ และ เตรียมให้ครบ และ กร ุณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นในอดีต
1.

หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือน ขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 ร ูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็ นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้น
เป็นสีเท่า ใช้ไม่ได้)
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี เป็ นผูห้ ญิง ... หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ... นาง ... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี เป็ นผูห้ ญิง ... ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ... นาง ... ต้องแนบมา)
7. สาเนาใบมรณะบัตร
8. สูติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสูติบตั รมา)
9. กรณีเด็กอาย ุต่ากว่า 20 ปีบริบรู ณ์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
-

เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขต หรื อ
อาเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว

-

เด็ก เดินทางกับบิ ดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้น
และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)

-

เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้น
และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมาดา (ระบุชื่อมารดา)

10. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONDERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานทูตและประเทศ)
-

กรณี ผูเ้ ดิ นทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบี ยนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิ น
3 เดือน)

-

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า

-

กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน

-

กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน

-

กรณี เกษียณอายุราชการ : ถ่ายสาเนาบัตรขาราชการบานาญ

-

กรณี เป็ นักเรี ยนนักศึกษา : ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank Guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
-

หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน Bank Guarantee ของ บัญชีออมทรัพย์ Saving Account ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า

-

สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการ
รับรอง 1 ท่าน และ ยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วัน ก่อนยืน่ วีซ่า)
********** ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ น สมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **********
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น 1 ข้ามไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank Statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนา
สมุดบัญชี

-

บัญชี ฝากประจา Fixed สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชี ออมทรัพย์ Saving มาด้วย หาก
ต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยม ดังนี้

-

หนังสื อ รับ รองสถานะทางการเงิ น Bank Guarantee ของบัญ ชี ฝากประจา Fixed Account ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ให้ครบถ้วน มี อายุไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่จะยื่นวีซ่า พร้อมทั้งถ่ายเอกสาร
สมุดบัญชีเงินฝากเล่มเดียวกันกับที่ทางธนาคารออกหนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน

-

สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจา มียอดไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหต ุ: หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

-

หนังสื อรับรองการเงิน Bank Guarantee ต้อง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร ต้องระบุชื่อผู ้
ถูกรับรองในจดหมายด้วย)

-

กรุ ณา แนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, หรื อ หลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่ เป็ น

คนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จา่ ยให้ล ูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
-

หนังสื อรับรองเงินฝาก ดัง 11.1 และ 11.2

สถานทูต ไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวันในท ุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา

