เอเธนส์ -เรือเฟอร์ รี-เกาะมิโครนอส-มิโครนอส-เรือเฟอร์ รี-เกาะซานโตรินี-นังกระเช้ า-ฟิ ร่ า
นังเรือเฟอร์ รีสู่ เอเธนส์ -อะราโชวา-เดลฟี -คอรินท์ -เอเธนส์ -อะโครโปลิส-ย่ านพลาก้ า สแควร์

กําหนดการเดินทาง
'(-)* เม.ย. // -( เม.ย.-'* พ.ค. -./( กรุ ณาสํ ารองทีนังล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพือความสะดวกในการยืนวีซ่า)
วันที ) กรุ งเทพฯ – โดฮา
23.00 น. คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ สายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ แถว P ประตู 8

วันที - โดฮา – เอเธนส์ – แหลมซู เนียน – วิหารโพไซดอน
02.40 น.

นําท่ านออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเทียวบินที QR 837

05.30 น. เดินทางถึง โดฮา เพือแวะเปลียนเทียวบิน
07.30 น. ออกเดินทางสู่ เอเธนส์ โดยเทียวบินที QR 203
12.10 น. นําท่ านผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง นําท่ านชมเมืองหลวงและเมืองทีใหญ่ ทสุี ดของประเทศกรีซ
ใช้ชือตามเทพเจ้า อาธี นาในปุราณวิทยาของกรี กโบราณ มีประวัติ
มายาวนานตังแต่ 1,000 ปี ก่ อ น คริ ส ตกาล ปั จ จุ บ ัน เป็ นหนึ งใน
เมืองทีเก่าแก่ทีสุ ดของโลก เนื องจากภายในเมืองนันถือว่าเป็ นศูนย์
รวมของเหล่ามรดกทางวัฒนธรรมยุคคลาสสิ ก อนุ สาวรี ยโ์ บราณ
และงานศิ ล ปะที มี ชื อเสี ยงมากที สุ ด และยังคงหลงเหลื ออยู่เป็ น
จํานวนมาก ซึ งบางแห่ งก็ได้รับการทํานุ บาํ รุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดี
จากนันทําท่านออกเดินทางสู่ แหลมซู เนี ยน Cape Sounion ตังอยูใ่ นเขตอ่าวซาโรนิ ค ตลอดริ มฝังข้างทางท่านได้
สัมผัสกับบรรยากาศริ มชายหาดกายฟาด้า ซึ ง เป็ นแหล่งท่องเทียวทางทะเลทางตอนใต้ของแหลมซูเนียน ทีนีเป็ น
ทีตังของวิหารของเทพโพไซดอน เป็ นเทพเจ้าแห่ งท้องทะเล ซึ งชาวกรี กเชื อว่าเป็ นเทพเจ้า ทีคอยปกป้ องพิทกั ษ์
มหาสมุทรทังหมดบนโลกใบนี สัมผัสสถาปั ตยกรรมที ยิง ใหญ่ของกรี กโบราณถ่ายภาพบรรยากาศ และความ
ประทับใจบนยอดเขาของแหลมซูเนียน ได้เวลาเดินทางกลับสู่ กรุ งเอเธนส์
คํา
บริการอาหารมือM คํา ณ ภัตตาคาร

พักที: Novotel Athens Hotel / หรือระดับเทียบเท่ า
วันที 3 เอเธนส์ – เรือเฟอร์ รี – เกาะมิโครนอส
เช้ า
บริการอาหารมือM เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
07.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะมิโครนอส โดยเรือเฟอร์ รี
12.40 น. เดินทางถึง เกาะไมโครนอส (Mykonos) นําท่านออกเดินทางชม
“Little Venice” จุ ด ที ถู ก ถ่ ายภาพมากที สุ ด ริ ม ทะเลอี เจี ยน ซึ งมี
บรรยากาศคล้ายคลึ งกับ นครเวนิ ส อิ ต าลี มหัศ จรรย์กบั “Wind
Mills” หรื อกังหันกลางทะเล ทีเรี ยกกันว่า “Kato Myloi”ในอดี ต
ที มี ม ากว่ า QR อั น ปั จจุ บ ั น เหลื อ เพี ย ง S อั น เท่ า นั น ชมย่ า น
“Chora” หรื อย่ า น Old Town ที มี ค วามงดงามประกอบด้ ว ย
บ้านเรื อนสี ขาวทุกหลัง ตัดกับโบสถ์และท้องฟ้ าระเบียงดอกไม้ทีรายรอบด้วยกลุ่มเรื อหลากสี สันอัน เป็ นภาพ
พืนเมืองทีหาชมได้ยาก อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ง หรื อพักผ่อนแบบกรี ก จิบกาแฟรสเข้มคู่กบั วัฟเฟิ ลหรื อไอศกรี ม
Home Madeของแท้ทีแสนอร่ อยริ มทะเล ชมบ้านเรื อนยามเปิ ดไฟแสงสี สวยงาม หลังพระอาทิตย์ลบั โค้งอ่าว
คํา
บริการอาหารมือM คํา ณ ภัตตาคาร

พักที: San Antonio Summerland Hotel / หรือระดับเทียบเท่ า
วันที d มิโครนอส – เรือเฟอร์ รี – เกาะซานโตรินี – ชมเมือง
เช้ า บริการอาหารมือM เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
10.00 น. เรือออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี โดยเรือ Ferry Speed Boat

11.50 น.

เทียง

คํา

เรื อเทียบท่ าที เกาะซานโตริ นี (Santorini Island) เกาะในฝันของหลายคนทีผูค้ นทัวโลก ต่าง ใฝ่ ฝันจะได้มาเยือน
สักครังหนึ ง มีความงดงามดุจราชิ นีแห่ งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็ น “ราชิ นีแห่ งเมดิเตอร์ เรเนี ยน”
ถือเป็ นหัวใจของเกาะทังหลายในกรี ซ
บริการอาหารมือM กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ าน ชม ห มู่ บ้ า น Pyrgodซึ งตั งอยู่ ห่ างจากฟิ ร่ าไป ท าง
ตะวันออกเฉี ยงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็ นหมู่บา้ นชาวประมง
ทีมี ชือเสี ยง มี ประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมู่บา้ นตังอยู่บน
เชิ งหน้าผา พร้ อมวิวทิ วทัศน์เบื องล่ างอัน/ ชม หาดเพอร์ ริสซา
(Perrissa Beach) หรื อหาดทรายดํา (Black Beach) ที ชายหาด
เป็ น ทรายสี ด ํา สนิ ท จากเถ้าลาวาของภู เขาไฟที เคยระเบิ ด มา
หลายครังในอดีต นอกจากนี ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทีศนี ยภาพ
ของหาดทรายสี ดาํ ตัดนําทะเลสี ฟ้ าที เรี ยกว่า (Kamari Beach) ที พบได้ที นี แห่ งเดี ยว และร้ านค้า 2 ข้างทางตาม
ตรอกในหมู่บา้ นดูน่ารักสบายตา เดิ นทางสู่ ทางเหนื อของเกาะเพือชม หมู่บา้ นเอีย (Oia Village) ที ได้ชือว่าสวย
ทีสุ ดของเกาะนี เป็ นศูนย์กลางการค้าทีเก่าแก่ ภายในหมู่บา้ นเป็ นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ทีสามารถเดินชมวิวหรื อ
เลือกซื อสิ นค้างานฝี มือมากมาย ชมพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ าทีสวยงามทีสุ ดบนเกาะ ด้วยบรรยากาศโรแมนติกแสน
ประทับใจ อันเป็ นไฮไลท์ของเกาะทีพลาดไม่ได้
บริการอาหารมือM คํา ณ ภัตตาคาร

พักที: El Greco Hotel / หรือระดับเทียบเท่ า
วันที 5 ซานโตรินี – นังกระเช้ า – ฟิ ร่ า – ล่ องเรือชมภูเขาไฟ
นังเครืองบินภายในสู่ กรุ งเอเธนส์
เช้ า

เทียง

บริการอาหารมือM เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ านเดินทางขึMนสู่ หน้ าผาโดยCABLE CARสู่ เมืองฟิ รา
(FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะซานโตริ นี ศูนย์กลาง
ความทัน สมัยของเกาะ ซึ งสร้ างขึ นใหม่ ในศตวรรษที 19
แทนศู น ย์ก ลางเก่ า ที โดนแผ่ น ดิ น ไหวทํ า ลาย มี ค วาม
สวยงามของบ้านที เป็ นสี ข าวและฟ้ านําทะเล นําท่ านชม
เมืองฟิ รา กับสถาปั ตยกรรมการก่อสร้าง ลานระเบี ยง และ
สี สั นของอาคารบ้านเรื อน ถนนเล็ กๆที เต็มไปด้วยร้ านค้า
ร้านอาหารต่างๆตังตระหง่านเรี ยงรายไปตามผาสู ง ชมความสวยงามของบ้านทีเป็ นสี ขาว และฟ้ านําทะเล ชมย่าน
การค้าของเมืองฟิ ราให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างแท้จริ งกับบรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่ งนี เลื อกซื อสิ นค้าพืนเมือง
และของทีระลึกมากมาย
บริการอาหารมือM กลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

คํา
20.10
21.55

จากนันนําท่ านสั ม ผัส ประสบการณ์ ก ารล่ องเรื อ พื นเมื อ ง
ล่ อ งทะเลไปสู่ “NEW KAMENI VOLCANO”เกาะที เกิ ด
จากการระเบิ ด ของภู เขาไฟโดยที ท่ านได้มี โอกาสสั ม ผัส
ปากปล่ อ งภู เขาไฟอย่างใกล้ชิ ด จนสามารถรู ้ สึ ก ถึ งความ
ร้อนตามก้อนหิ นต่างๆ ทียังมีควันระอุอยู่จากนันล่องเรื อสู่
“HOT SPRINGS” (หากต้อ งการลงไปสั ม ผัส กับ อุ ณ หภู มิ
ควรเตรี ย มผ้า เช็ ด ตัว และชุ ด ว่ายนําไปด้ว ย) ให้ เวลาท่ า น
คลายความเหน็ด เหนื อยแบบสปาธรรมชาติทีเดียวในโลก ทีทําให้ท่านสดชื นและกระปรี กระเปร่ า กับอุณหภูมิ
ของนําอุ่น นําท่านเดินทางกลับถึงท่าเรื อ
บริการอาหารมือM คํา ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมือง เอเธนส์ โดยสายการบินภายในประเทศ เทียวบินที ….
เดินทางถึงกรุ งเอเธนส์ เอเธนส์ นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ตัวเมือง

พักที: Novotel Athens Hotel / หรือระดับเทียบเท่ า
วันที 6 เอเธนส์ – อะราโชวา – เดลฟี
เช้ า

เทียง
บ่ าย

บริการอาหารมือM เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดินทางสู่ เมืองอะราโชวา(Arachova) เมืองเล็กๆ ทางเหนื อ
ของกรี ซ ตังอยู่สูงจากระดับนําทะเลประมาณ 940 เมตร บ้านเรื อน
ส่ วนใหญ่สร้างอยูบ่ นเนิ นเขาพาร์ นสั ซอส(MOUNT PARNASSOS)
เป็ นเมื อ งที มี ชื อเสี ยงเรื องสิ งทอ พรม และยัง เป็ นเมื อ งที เป็ น
ศูนย์กลางกี ฬาสกี ทีมีชือเสี ยง เดิ นเล่นชมเมือง ถ่ายรู ป หรื อเลือกซื อ
สิ นค้าพืนเมื องของฝากตามอัธยาศัยเดิ นทางสู่ หมู่บา้ นอิเที ย (ITEA)
เมื อ งเล็ ก ๆ ที ตั งอยู่ ท างตอนใต้ ข องเขตโฟซิ ส (PHOCIS) ของ
ประเทศกรี ซ อิ เที ย เป็ นเมื อ งที จัด ได้ว่าค่ อ นข้างใหม่ คื อ ค้น พบในปี ค.ศ. 1830 แต่ ก ลายเป็ นเมื อ งที ค่ อ นข้างมี
ชื อเสี ยงในเวลาต่อมาเนื องจากตังอยูไ่ ม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยังเป็ นเมืองทีมีท่าเรื อทีคึกคักอีกประการหนึ งอยู่
ติดริ มอ่าวโคริ นเธี ยน
บริการอาหารมือM กลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี (DELPHI) ซึงมีภูมิประเทศทีสวยงาม
มาก ในอดี ต เคยได้ รั บ การขนานนามว่ า เป็ นศู น ย์ ก ลางโลกหรื อ
สะดื อ โลกNavelof the Earth ปั จ จุ บ น
ั ได้รับ การขึ นทะเบี ย นเป็ น
มรดกโลกโดยองค์ ก ารยู เนสโก้ ช มวิ ห ารอพอลโล (TEMPLE
OFAPOLLO) ซึ งถื อ ว่าเป็ นวิห ารเทพแห่ ง แสงสว่าง การละครและ
ดนตรี ตังอยู่ บนเนิ น เขาพานาสซุ ส วิห ารนี เป็ นหนึ งในตัว แทน
ความศรัทธาของชาวกรี กทีมีต่อ เทพเจ้าในอดี ต วิหารแห่ งนี คือทีสักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่ งแสงสว่าง
ผู ้ใ ห้ ค ํา พยากรณ์ โชคชะตาชี วิ ต อัน มี ผ ลต่ อ จิ ต ใจของชาวกรี กทุ ก ผู ้ทุ ก นาม ชมโรงละครแห่ งเดลฟี ซึ ง

คํา

เปรี ยบเสมือนศูนย์รวมของชาวกรี กโบราณ ชมสเตเดียมแห่ งเดลฟี (THE STADIUM) ทีคงสภาพไว้สมบูรณ์ทีสุ ด
ในกรี ก ชมพิพิธภัณฑ์เดลฟี (DELPHI MUSEUM) ทีรวบรวมสิ งของน่ าสนใจหลายอย่าง อาทิ รู ปปั น นักแข่งม้า
CHARIOTEER ซึ งเป็ นรู ปปั นของนักขับรถม้าศึกทีขึนชือลือชาในการแข่งขันกีฬาโอลิมเปี ยดแบบโบราณ
บริการอาหารมือM คํา ณ ภัตตาคาร

พักที: Hotel Delphi Palace / หรือระดับเทียบเท่ า
วันที * เดลฟี – คอรินท์ – เอเธนส์ – ชมเมือง
เช้ า

เทียง

คํา

บริการอาหารมือM เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดินทางต่ อสู่ เมืองคอรินท์ (Corinth) นําท่านชมคอคอดคอ
ริ นท์ (Isthmus of Corinth) เป็ นผืนดินแคบ ๆ ซึ งเชือมระหว่างเพโล
พอนนีสและส่ วนทีเหลือของกรี ซแผ่นดินใหญ่ ใกล้กบั เมืองคอริ นท์
มีอาณาเขตติดต่อกับอ่าวคอริ นท์ทางตะวันตก และอ่าวซาโรนิกทาง
ตะวันออก นับตังแต่ ค.ศ. 1893 คลองคอริ นท์ได้ตดั ผ่านคอคอดกว้าง
6.3 กิโลเมตร ซึ งทําให้เพโลพอนนีสกลายสภาพเป็ นเกาะปั จจุบนั
สะพานถนนสองแห่ง สะพานทางรถไฟสองแห่ง และสะพานที
สามารถแช่นาได้
ํ อีกสองแห่งทีปลายสุ ดทางสองด้านของคลองซึ งเชือมต่อกับคอคอดฝังทีเป็ นกรี ซแผ่นดินใหญ่
กับฝังเพโลพอนนีส ซึ งคลองนีช่วยย่นระยะการเดินเรื อได้อย่างมาก ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ ง
เอเธนส์
บริการอาหารมือM กลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัMนเดินทางกลับสู่ กรุ งเอเธนส์ (Athens) จากนันนําท่านชมเมือง
เอเธนส์ ชมจตุรัสซิ นตักมา Syntagma Square ทีตังของรัฐสภา
แห่งชาติและอนุสรณ์ทหารนิ รนาม แวะถ่ายภาพบริ เวณหน้าทําเนียบ
ประธานาธิ บดีซึงเดิมเป็ นพระราชวังหลวง ซึ งจะมีทหารใส่ ชุดแบบ
พืนเมืองเฝ้ าอยูแ่ ละจะมีการเปลียนเวรยามทุกๆ ชัวโมง ผ่านชม
วิทยาลัยแห่งเอเธนส์ มหาวิทยาลัย และห้องสมุดแห่งชาติ ผ่านชม
สนามกีฬาโอลิมปิ ค Pan Athenaic Olympic ในอดีตชาวกรี กโบราณ
เคย ใช้แข่งกีฬาเมือ 400 ปี ก่อนคริ สตกาลซึ งได้รับการบรู ณะขึนมาใหม่ และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลมิปิคเป็ น
ครังแรกในปี ค.ศ1896 ถ่ายภาพกับ ประตูชยั เฮเดรยี น Hadrian’s Arch และศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ
บริการอาหารมือM คํา ณ ภัตตาคาร

พักที: Novotel Athens Hotel / หรือระดับเทียบเท่ า
วันที 8 เอเธนส์ – อะโครโปลิส – ย่ านพลาก้ า สแควร์ – สนามบิน
เช้ า

บริการอาหารมือM เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เทียง

นําท่ านเข้ าชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซึงตัMงอยู่บนยอดเขาที
สู งเด่ นในกรุ งเอเธนส์ สถานทีสํ าคัญในประวัติศาสตร์ ของ
ประเทศกรีซ ก่อนทีจะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of
Athena Nike สร้างขึนเพือบูชาเทพีอธี นาในปาง Nike (Nike
เป็ นภาษากรี กแปลว่าชนะ) นครกรี กโบราณนิยมสร้างอะโคร
โปลิสบนพืนทีสู ง โดยเป็ นทีตังของพระราชวังและทีอยูข่ องข้า
ราชบริ พาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณแห่งนี ตังอยู่
บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สู ง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็ นทีตังของ วิหารพาเธนอน (THE
PARTHENON) เป็ น วิหารทีสร้างขึนเพือบูชาเทพเจ้าเอธี นา สร้างเมือปี 447 - 432 ก่อนคริ สต์กาล วิหารแห่งนี
สร้างด้วยหิ นอ่อนทังหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งนีอยูท่ ีเสาแบบดอริ ก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น
รองรับมุมจัวต่าง ๆได้อย่างกลมกลืน สถาปั ตยกรรมทีงดงามและสมบูรณ์ทีสุ ดในยุค 2,500 กว่าปี ก่อน
นอกจากนัน วิหารยังถูกดัดแปลงเป็ นโบสถ์คริ สต์ศาสนานิกายกรี กออร์ โธดอกซ์ (GREEK ORTHODOX
CHURCH) ในคริ สต์ศตวรรษที 6 และยังถูกดัดแปลงเป็ นสุ เหร่ าเมือครังกรี กตกเป็ นเมืองขึนของอิสลาม ชืนชม
งานประติมากรรมทีหน้าจัววิหารเป็ นเรื องราวของเทพีเอธี นา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุ งเอเธนส์ จากนันไป
ชมวิหารอีเรคธี อุม (Erechtheion) เพือเป็ น อนุสาวรี ยแ์ ห่งอีเรคธี อุม ในเทพนิยายกรี กเมือสงครามเพลอปปอนเน
เซี ยมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็ นเสาหิ นคํายันวิหาร นอกจากนี ยังคงมีสิงก่อสร้างทีเป็ น
สาธารณะ อาทิ โรงละคร หรื อ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจ้าซุ สทีเพอกามุม, อะกอรา หรื อย่านชุมชนเช่นเดียวกับ
ตลาด, สนามกีฬากลางแจ้ง ทีจะทําให้ท่านได้กบั ความยิงใหญ่ของชาวกรี กโบราณ วิหารโพรไพเลีย (Propylaea)
วิหารแห่งนีสร้างขึนเพือบูชาเทพโพไซดอน และเทพีอะธี น่า โดยสร้างขึนในตําแหน่งทีเทพทังคู่มีการต่อสู ้แย่งชิง
สิ ทธิ• ในการดูแลเมืองนี ด้านทิศใต้มีชุดของเสาคําทังหกต้นทีออกแบบเป็ นรู ปปั นหญิงสาวสวมชุดกรี กโบราณใช้
ศีรษะยืนคํายันอาคาร ปั จจุบนั เสาทังหกต้นถูกแทนทีด้วยรู ปจําลองเนืองจากของจริ งถูกนําไปเก็บรักษาไว้ใน
พิพิธภัณฑ์เพือป้ องกันการเสี ยหายจากอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก
บริการอาหารมือM กลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางระหว่ าง 09 – 17 เม.ย.-./บ่ าย

นําท่านช้อปปิ ง ย่านพลาก้า สแควร์ (PLAKA SQUARE) ย่านเก่าแก่บริ เวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน เทียว
ซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเทียวทัวทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร
คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผูค้ นทังกลางวันและยามคําคืน เชิญท่านช้อปปิ งของฝาก ของทีระลึกมากมาย ไม่วา่ จะ
เป็ นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมทีเกียวกับเทพเจ้าของกรี ก หรื อจะเป็ นสิ นค้าพวกจิวเวลรี และ
รวมถึง ของเก่าสําหรับนักสะสมก็หาได้ทีนีในราคาย่อมเยา
20.20 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเทียวบินที QR 212

วันที 9 โดฮา – กรุ งเทพฯ
00.55 น. เดินทางถึง โดฮา เพือแวะเปลียนเทียวบิน
02.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที QR980
12.55 น. เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เดินทางระหว่ าง -w เม.ย. – / พ.ค.-./บ่ าย

นําท่านช้อปปิ ง ย่านพลาก้า สแควร์ (PLAKA SQUARE) ย่านเก่าแก่บริ เวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน เทียว
ซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเทียวทัวทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร
คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผูค้ นทังกลางวันและยามคําคืน เชิญท่านช้อปปิ งของฝาก ของทีระลึกมากมาย ไม่วา่ จะ
เป็ นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมทีเกียวกับเทพเจ้าของกรี ก หรื อจะเป็ นสิ นค้าพวกจิวเวลรี และ
รวมถึง ของเก่าสําหรับนักสะสมก็หาได้ทีนีในราคาย่อมเยา
บริการอาหารมือM คํา ณ ภัตตาคาร

คํา

วันที 9 โดฮา – กรุ งเทพฯ
01.15 น.
05.50 น.
08.00 น.
19.00 น.

ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเทียวบินที QR 208
เดินทางถึง โดฮา เพือแวะเปลียนเทียวบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที QR 832
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมะสม เนืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ ใน
ต่ างประเทศทีทางคณะเดินทางในขณะนัMน เพือความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูนําทัวร์ มีอํานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนัMนทัMงนีกM าร
ตัดสิ นใจ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสํ าคัญ

อัตราค่ าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ - ท่ าน

เด็กอายุตํากว่ า )- ปี
พักกับผู้ใหญ่ ) ท่ าน

เด็กอายุตํากว่ า )- ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ - ท่ าน
จ่ ายเพิม
( มีเตียงเสริม )

77,900
77,900
73,900
19,900
'(-)* เม.ย. -./75,900
75,900
71,900
19,900
-( เม.ย.-'* พ.ค. -./ต้ องการเดินทางโดยชัMนธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิมเติมจากเจ้ าหน้ าทีบริษทั ฯ
อัตราค่ าบริการนีรM วม
ค่ าตัวz เครืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เอเธนส์ -กรุงเทพฯ
ค่ ารถปรับอากาศนําเทียวตามระบุไว้ ในรายการ พร้ อมคนขับรถทีชํานาญเส้ นทาง กฎหมายในยุโรปไม่ อนุญาตให้ คนขับรถเกิน )-ช.ม./วัน
โรงแรมทีพักตามระบุหรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ ในยุโรปจะไม่ มเี ครืองปรับอากาศ เนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมติ าํ
และราคาโรงแรมจะปรับขึMน |-d เท่ าตัว หากวันเข้ าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุ มต่ างๆ อันเป็ นผลทีทําให้ ต้องมีการ
ปรับเปลียนย้ ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่ าอาหารทีระบุในรายการ ให้ ท่านได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถินในแต่ ละประเทศ
ค่ าบริการนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผู้มปี ระสบการณ์ นําเทียวให้ ความรู้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่ าประกันอุบัตเิ หตุในการเดินทางวงเงินท่ านละ ),''',''' บาท

ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
ค่ าธรรมเนียมในการยืนวีซ่ากรีซ (เชงเก้ น) (ใช้ เวลาในการดําเนินการ ). วันไม่ รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ )
อัตราค่ าบริการนีไM ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม S % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย ‚ %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีนามั
ํ นทีทางสายการบินแจ้งเปลียนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมทีพัก (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนืองจากป้ องกันการสูญหายจาก
ในโรงแรมทีพัก และเพือความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสําหรับทุกท่าน)

มิจฉาชี พที แฝงตัวเข้ามา

ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ )'' บาทต่ อวัน
เงือนไขการสํ ารองทีนัง และการชํ าระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง Passport มายังบริ ษทั ฯ
และค่าใช้จ่ายส่วนทีเหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ•ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า …R วัน ซึงจะเกิดขึนได้ก็ต่อเมือไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย QR ท่าน และหรื อ ผู ้
ร่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ QR ท่าน ซึงในกรณี นี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงหมดหั
ั
กค่าธรรมเนียมวีซ่า
หรื อจัดหาคณะทัวร์อืนให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษ ทั ฯขอสงวนสิ ท ธิ• ที จะเปลี ยนแปลงรายละเอี ยดบางประการในทัวร์ นี เมื อเกิ ด เหตุจ าํ เป็ น สุ ด วิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ทีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื องจากรายการทัวร์ นี เป็ นแบบเหมาจ่ ายเบ็ด เสร็ จ หากท่ านสละสิ ท ธิ• การใช้บ ริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิ เสธการเข้า และออก
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ•ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทังหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
หมายเหตุ
•
ทางบริ ษัทจะทําการยืนวีซ่าของท่ านก็ต่ อเมือในคณะมีผู้สํารองทีนังครบ -0 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับ จากทางสถานทู ต เนื องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตัวˆ เครี องบิน , ห้องพักทีคอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ
ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ QR ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
•
หากในช่ วงทีท่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ•ในการยืนวีซ่าเดียว ซึงทางท่านจะต้องเดินทางมายืนวี
ซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าทีของบริ ษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
•
เอกสารต่ างๆทีใช้ ในการยืนวีซ่าท่ องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านทีมีความประสงค์
จะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
ของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านัน มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
•
กรณีวซ
ี ่ าทีท่ านยืนไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเกิดขึนM ดังต่ อไปนีM
- ค่ าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่ าดําเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทังสิ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา

-

-

•
•

ค่ ามัดจําตัzวเครืองบิน หรือตัzวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซ่า ซึงตัวˆ เป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา
ตัวˆ เครื องบิ นถ้าออกตัวˆ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที เหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน …QR วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัวˆ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัวˆ ตามจริ งเท่านัน
ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน Q คืนแรกของ
การเดิ นทางหากท่ านไม่ปรากฏตัวตามวันที เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง …RR% ในทันที ทางบริ ษ ทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมี
เอกสารชีแจงให้ท่านเข้าใจ
หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ€ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทัMงหมด )''%
ทางบริ ษัทเริ มต้ น และจบ การบริ การ ทีสนามบิน สุ วรรณภู มิ กรณีท่านเดิน ทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะสํ ารองตัzว
เครืองบิน หรือพาหนะอย่ างหนึงอย่ างใดทีใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนีM เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่าย
ทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนัMนท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่ อนทีจะสํารองยานพาหนะ

เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทังหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเดินทางช่ วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต้ องการันตีมัดจํากับสายการบิน
หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง ŠR วันขึนไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจําทังหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง ‚‹ วันขึนไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง Q‹ วัน - เก็บค่าบริ การทังหมด 100 %

เอกสารทีใช้ ในการยืนขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ ตวั ทีสถานทูตเพือสแกนลายนิวM มือทุกท่ าน)
หนังสือเดินทางทีเหลืออายุใช้ งานไม่ ตากว่
ํ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่ านัMน ) 1.5 X 2.0 นิวM จํานวน 3 รูป ขึนอยูก่ บั ประเทศทีจะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าทีมีชือผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือนนับ
จากเดือนทีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชือแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ ) ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านัMน ส่ วนบัญชีอนๆนอกจากออมทรั
ื
พย์และเอกสารแสดงทาง
การเงินอืนๆ สามารถยืนแนบเพิมเติมได้ ทัMงนีเM พือให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชือแต่ละ
สถานทูตพร้ อม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชือให้ตรงกับหน้า
พาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสําเนาทีท่านจะใช้ยนวี
ื ซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
* เด็กต้องทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาทีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทังสองคน ต้องมี
จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึงจดหมายต้องออกโดยทีว่าการอําเภอ
สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสู ตบิ ัตร 1 ชุด

สําเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ า 1 ชุด
สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนี
ทางบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอ
รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทท่ี านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซ
ี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ€ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีมีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจะเดิ
ี นทางไปท่ องเทียวยังประเทศตามทีระบุเท่ านัMน การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนืองมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืนขอวีซ่าท่องเทียว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ•ใน
การคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนีจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

