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เอเธนส์ – แหลมซูเน่ียน – วหิารโพไซดอน - เกาะซานโตริน่ี – หมู่บ้านเอยี – น่ังกระเช้าชมเมืองฟิร่า 

ล่องเรือชมภูเขาไฟ - เดลฟ่ี – เข้าชมวหิารอพอลโล - อะราโชวา – คอรินท์ - อะโครโปลสิ 

ก าหนดการเดินทาง 
02-10 พ.ย.//30 พ.ย.-08 ธ.ค. 2562//28 ธ.ค.-05 ม.ค.//11-19 ม.ค.//08-16 ก.พ.//21-29 มี.ค. 2563 
( กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 
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วนัที่1  กรุงเทพฯ – โดฮา 
18.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว P ประตู 8 โดยมีเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ คอยดูแลอ านวยความสะดวก 
21.00 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 835 
วนัที่2  โดฮา – เอเธนส์ – ชมเมือง – แหลมซูเนี่ยน – วหิารโพไซดอน 
00.50 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
01.50 น.  ออกเดินทางสู่ เอเธนส์ โดยเที่ยวบินที่ QR 211 
06.00 น. เดินทางถึงกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง น าท่านชมเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่

ที่สุดของประเทศกรีซ / กรุงเอเธนส์ใชช่ื้อตามเทพเจา้ อาธีนาในปุราณวทิยาของกรีกโบราณ มีประวตัิมายาวนาน
ตั้งแต่ 1,000 ปีก่อน คริสตกาล ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก เน่ืองจากภายในเมืองนั้นถือวา่เป็น
ศูนยร์วมของเหล่ามรดกทางวฒันธรรมยคุคลาสสิก อนุสาวรียโ์บราณ และงานศิลปะที่มีช่ือเสียงมากที่สุด และ
ยงัคงหลงเหลืออยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงบางแห่งก็ไดรั้บ
การท านุบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี น าท่านนั่งรถชม
เมือง ผา่นชม รัฐสภา ซ่ึงจะมีทหารใส่ชุดแบบพื้นเมือง
เฝ้าอยู่และจะมีการเป ล่ียนเวรยามทุกๆ ชั่วโมง , 
พ ระราชวังห ล วงที่ ปั จ จุบัน เป็ น ที่ พ  านั ก ข อ ง
ประธานาธิบดี, โรงละครแห่งชาติ, สนามกีฬาแพน
เอเธียเนียน สนามหินอ่อนรูปเกือกม้าที่สร้างโดย
จกัรพรรดิเฮรอด อตัติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 เพื่อใชเ้ป็นที่จดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก
สมยัใหม่  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นท าท่านออกเดินทางสู่แหลมซูเน่ียน  ตั้งอยู่ในเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝ่ังขา้งทางท่านได้สัมผสักับ

บรรยากาศ ริมชายหาดกายฟาด้ า  ซ่ึ ง เป็นแห ล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลทางตอนใต้ของแหลมซูเน่ียน ที่น่ี
เป็นที่ตั้งของวหิารของเทพโพไซดอน เป็นเทพเจา้แห่ง
ทอ้งทะเล ซ่ึงชาวกรีกเช่ือว่าเป็นเทพเจา้ ที่คอยปกป้อง
พิทักษ์มหาส มุทรทั้ งหมดบนโลกใบ น้ี  สัม ผัส
สถาปัตยกรรมที่ยิ่ง  ใหญ่ของกรีกโบราณถ่ายภาพ
บรรยากาศ และความประทบัใจบนยอดเขาของแหลมซูเน่ียน ไดเ้วลาเดินทางกลบัสู่กรุงเอเธนส์ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 
พกัที่:  Novotel Athens Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัที่3 เอเธนส์ – เรือเฟอร์ร่ี สู่เกาะซานโตรินี่ พกัสองคืน - หมู่บ้านเอยี – ชมเมืองเก่า 
เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง / น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  
08.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะซานโตริน่ี โดยเรือเฟอร์ร่ี ชมความงดงามของท้องทะเล 
12.15 น.  เดินทางถึง เกาะซานโตริน่ี (SANTORINI ISLAND) เกาะในฝันของหลายคนที่ผูค้นทัว่โลก ต่าง ใฝ่ฝันจะไดม้า

เยอืนสักคร้ังหน่ึง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เร
เนียน” ถือเป็นหวัใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  น าท่านชมหมู่บา้น Pyrgod ซ่ึงตั้งอยู่ห่างจากฟิร่าไปทางตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บา้น

ชาวประมงที่มีช่ือเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตวัหมู่บา้นตั้งอยูบ่นเชิงหน้าผา พร้อมววิทิวทศัน์เบื้องล่าง
อัน / ชม หาดเพอร์ริสซา (Perrissa Beach) หรือหาด
ทรายด า (Black Beach) ที่ชายหาดเป็น ทรายสีด าสนิท
จากเถ้าลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายคร้ังใน
อดีต นอกจากน้ีท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ
ของหาดทรายสีด าตดัน ้ าทะเลสีฟ้าที่เรียกว่า (Kamari 
Beach) ที่พบไดท้ี่น่ีแห่งเดียว และร้านคา้ สองขา้งทาง
ตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารักสบายตา เดินทางสู่ทาง
เหนือของเกาะเพือ่ชม หมู่บา้นเอีย (Oia Village) ท่ีไดช่ื้อวา่สวยท่ีสุดของเกาะน้ี เป็นศูนยก์ลางการคา้ที่เก่าแก่ 
ภายในหมู่บา้นเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมววิหรือเลือกซ้ือสินคา้งานฝีมือมากมาย ชมพระอาทิตย์
ลบัขอบฟ้าที่สวยงามที่สุดบนเกาะ ดว้ยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทบัใจ อันเป็นไฮไลทข์องเกาะที่พลาด
ไม่ได ้

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

พกัที:  El Greco Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่4 เกาะซานโตรินี่ – นั่งกระเช้าชมเมืองฟิร่า – ล่องเรือชมภูเขาไฟ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางขึ้นสู่หน้าผาโดย CABLE CAR สู่ เมืองฟิรา (FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะซานโตริน่ี 

ศูนยก์ลางความทนัสมยัของเกาะ ซ่ึงสร้างขึ้นใหม่ใน
ศตวรรษที่ 19 แทนศูนยก์ลางเก่าที่โดนแผ่นดิน ไหว 
ท าลาย มีความสวยงามของบา้นที่เป็นสีขาวและฟ้าน ้ า
ทะเล น าท่านชมเมืองฟิรา กับสถาปัตยกรรมการ
ก่อสร้าง ลานระเบียง และสีสันของอาคารบา้นเรือน 
ถนนเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆตั้ ง
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ตระหง่านเรียงรายไปตามผาสูง ชมความสวยงามของบา้นที่เป็นสีขาว และฟ้าน ้ าทะเล ชมยา่นการคา้ของเมืองฟิ
ราให้ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งแทจ้ริงกบับรรยากาศของเกาะสวรรคแ์ห่งน้ี เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองและของที่ระลึก
มากมาย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากน้ันน าท่านสัมผัสประสบการณ์การล่องเรือพื้นเมืองล่องทะเลไปสู่ “NEW KAMENI VOLCANO”เกาะที่

เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟโดยที่ท่านไดมี้โอกาสสัมผสัปากปล่องภูเขาไฟอยา่งใกล้ชิดจนสามารถรู้สึกถึง
ความร้อนตามก้อนหินต่างๆ ที่ยงัมีควนัระอุอยู่จากนั้ น
ล่องเรือสู่ “HOT SPRINGS” (หากตอ้งการลงไปสมัผสักบั
อุณหภูมิควรเตรียมผา้เช็ดตวัและชุดวา่ยน ้ าไปดว้ย) ใหเ้วลา
ท่านคลายความเหน็ดเหน่ือยแบบสปาธรรมชาติที่เดียวใน
โลก ที่ท  าให้ท่านสดช่ืนและกระปร้ีกระเปร่า กบัอุณหภูมิ
ของน ้ าอุ่น ถึงท่าเรือ สนุกสนานกับการนั่งลา DONKEY 
ขึ้นชมววิบนหนา้ผา (รวมค่านัง่ลาเรียบร้อยแลว้) พาหนะที่โด่งดงัและเก่าแก่ในการใชเ้ดินทางในเมืองซานโตริน่ี 
ที่มีบนัไดกวา่ 500 ขั้น และเป็นทางเดินที่สะดวกปลอดภยัในเวลาเพยีง 20 นาที 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที:  El Greco Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่5 ซานโตรินี่ – บินไฟล์ภายในสู่กรุงเอเธนส์ – ช้อปป้ิง  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
11.30 ออกเดินทางสู่เมือง เอเธนส์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ …. 
12.20 เดินทางถึงกรุงเอเธนส์เอเธนส์ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเอเธนส์ (Athens) อิสระชอ้ปป้ิง ยา่นพลากา้ สแควร์ (Plaka Square) ยา่นเก่าแก่

บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน  เที่ยว
ซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก 
ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ยร้านคา้ บาร์ 
ภตัตาคาร คึกคกั พลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทั้งกลางวนั
และยามค ่าคืน อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงของฝาก ของที่
ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหัตถกรรม 
และงานประติมากรรมที่เก่ียวกับเทพเจ้าของกรีก 
หรือจะเป็นสินคา้พวกจิวเวลร่ี และรวมถึง ของเก่าส าหรับนกัสะสมก็หาไดท้ี่น่ีในราคายอ่มเยา  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Novotel Athens Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า  
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วนัที่6 เอเธนส์ – เดลฟ่ี – เข้าชมวหิารอพอลโล 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี (DELPHI) ซ่ึงมีภูมิประเทศที่สวยงามมาก ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็น

ศูน ย์กลางโลกห รือ  สะดือโลก  Navel of the 
Earth ปัจจุบนัได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยองคก์ารยเูนสโก ้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชมวิหารอพอลโล (TEMPLE OF 

APOLLO) ซ่ึงถือวา่เป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง 
การละครและดนตรี ตั้งอยู ่บนเนินเขาพานาสซุส 
วหิารน้ีเป็นหน่ึงในตวัแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อ เทพเจา้ในอดีต วิหารแห่งน้ีคือที่สักการะบูชาเทพอ
พอลโล เทพแห่งแสงสว่างผูใ้ห้ค  าพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผูทุ้กนาม ชมโรง
ละครแห่งเดลฟี ซ่ึงเปรียบเสมือนศูนยร์วมของชาวกรีกโบราณ ชมสเตเดียมแห่งเดลฟี (THE STADIUM) ที่คง
สภาพไวส้มบูรณ์ที่สุดในกรีก ชมพิพิธภณัฑเ์ดลฟี (DELPHI MUSEUM) ที่รวบรวมส่ิงของน่าสนใจหลายอยา่ง 
อาทิ รูปป้ัน นักแข่งม้า CHARIOTEER ซ่ึงเป็นรูปป้ันของนักขับรถม้าศึกที่ขึ้ นช่ือลือชาในการแข่งขันกีฬา
โอลิมเปียดแบบโบราณ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Hotel Delphi Palace Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่7  เดลฟ่ี – อะราโชวา – คอรินท์ – เอเธนส์  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอะราโชวา (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเล
ประมาณ 940 เมตร บ้านเรือนส่วนใหญ่
ส ร้ า ง อ ยู่ บ น เนิ น เข าพ า ร์ นั ส ซ อ ส 
(MOUNT PARNASSOS) เป็น เมื องที่ มี
ช่ือเสียงเร่ืองส่ิงทอ พรม และยงัเป็นเมือง
ที่เป็นศูนยก์ลางกีฬาสกีที่มีช่ือเสียง เดิน
เล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซ้ือสินค้า
พื้นเมืองของฝากตามอัธยาศยั เดินทางสู่ 
หมู่บา้นอิเทีย (ITEA) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่
ทางตอนใต้ของเขตโฟซิส (PHOCIS) 
ของประเทศกรีซ อิเทียเป็นเมืองที่จดัไดว้า่ค่อนขา้งใหม่ คือคน้พบในปี ค .ศ. 1830 แต่กลายเป็นเมืองที่ค่อนขา้งมี
ช่ือเสียงในเวลาต่อมาเน่ืองจากตั้งอยูไ่ม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยงัเป็นเมืองที่มีท่าเรือที่คึกคกัอีกประการหน่ึงอยู่
ติดริมอ่าวโครินเธียน 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านดินทางต่อสู่เมืองคอรินท์(Corinth) น าท่านชมคอคอดคอรินท์ (Isthmus of Corinth) เป็นผนืดินแคบ ๆ 

ซ่ึงเช่ือมระหวา่งเพโลพอนนีสและส่วนที่เหลือของกรีซ
แผน่ดินใหญ่ ใกลก้บัเมืองคอรินท ์มีอาณาเขตติดต่อกบั
อ่ าวคอรินท์ทางตะวันตก และอ่ าวซาโรนิกทาง
ตะวนัออก นับตั้ งแต่ ค.ศ. 1893 คลองคอรินท์ได้ตัด
ผ่านคอคอดกวา้ง 6.3 กิโลเมตร ซ่ึงท าให้เพโลพอนนี
สกลายสภาพเป็นเกาะปัจจุบัน สะพานถนนสองแห่ง 
สะพานทางรถไฟสองแห่ง และสะพานที่สามารถแช่น ้ า
ไดอี้กสองแห่งที่ปลายสุดทางสองด้านของคลองซ่ึงเช่ือมต่อกับคอคอดฝ่ังที่เป็นกรีซแผ่นดินใหญ่กบัฝ่ังเพโล
พอนนีส ซ่ึงคลองน้ีช่วยยน่ระยะการเดินเรือไดอ้ยา่งมาก ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเอเธนส์  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  Novotel Athens Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่8 เอเธนส์ – อะโครโปลสิ – สนามบิน 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซ่ึงต้ังอยู่บนยอดเขาที่ สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่ส าคัญใน

ประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนที่จะถึง
ท าง เข้ า  Acropolis จะ มี  Temple of Athena 
Nike สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike 
(Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ) นครกรีก
โบราณนิยมสร้างอะโครโปลิส บนพื้นที่สูง 
โดยเป็นที่ตั้งของพระราชวงัและที่อยูข่องขา้
ราชบริพาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจา้ นคร
โบราณแห่งน้ีตั้ งอยู่บนเนินเขาใจกลางนคร
หลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการ
สร้างเมืองเป็นที่ตั้งของ วหิารพาเธนอน (THE 
PARTHENON) เป็น วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชา
เทพ เจ้า เอ ธีน า ส ร้าง เม่ื อ ปี  432-447 ก่ อน
คริสต์กาล วิหารแห่งน้ีสร้างด้วยหินอ่อน
ทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งน้ีอยู่ที่
เสาแบบดอริก ดา้นหนา้ 8 ตน้ และดา้นขา้ง 18 ตน้ รองรับมุมจัว่ต่าง ๆไดอ้ยา่งกลมกลืน สถาปัตยกรรมที่งดงาม
และสมบูรณ์ที่สุดในยคุ 2,500 กว่าปีก่อน นอกจากนั้น วิหารยงัถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสตศ์าสนานิกายกรีก
ออร์โธดอกซ์ (GREEK ORTHODOX CHURCH) ในคริสตศ์ตวรรษที่ 6 และยงัถูกดดัแปลงเป็นสุเหร่าเม่ือคร้ัง
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กรีกตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ช่ืนชมงานประติมากรรมที่หนา้จัว่วหิารเป็นเร่ืองราวของเทพเีอธีนา และเทพเจา้
โพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์ จากนั้นไปชมวิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็น อนุสาวรียแ์ห่งอีเรคธีอุม ใน
เทพนิยายกรีกเม่ือสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลกัหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหินค ้ายนั
วหิาร นอกจากน้ียงัคงมีส่ิงก่อสร้างที่เป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจา้ซุสที่เพอกา
มุม, อะกอรา หรือยา่นชุมชนเช่นเดียวกบัตลาด, สนามกีฬากลางแจง้ ที่จะท าให้ท่านไดก้บัความยิง่ใหญ่ของชาว
กรีกโบราณ วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งน้ีสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอน และเทพีอะธีน่า โดย
สร้างขึ้นในต าแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู้แยง่ชิงสิทธ์ิในการดูแลเมืองน้ี ดา้นทิศใตมี้ชุดของเสาค ้าทั้งหกตน้ที่
ออกแบบเป็นรูปป้ันหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใชศี้รษะยนืค  ้ายนัอาคาร ปัจจุบนัเสาทั้งหกตน้ถูกแทนที่ดว้ยรูป
จ าลองเน่ืองจากของจริงถูกน าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อป้องกันการเสียหายจากอากาศและ
สภาพแวดลอ้มภายนอก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ในยา่นพลกักา้ ที่เตม็ไปดว้ยของที่ระลึก และแบรนด์เนม / ไดเ้วลาสมควรน า

ท่านเดินทางสู่สนามบิน  
17.55 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR204 
23.25 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 

วนัที่9 โดฮา – กรุงเทพฯ 

01.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 834 
12.30 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ... โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ 
ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เอเธนส์-กรุงเทพฯ // ไฟล์ภายใน ซานโตรินี - เอเธนส์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวนัเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมกีารปรับเปลี่ยน
ย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ ให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเทีย่วให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบัตเิหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีากรีซ (เชงเก้น) (ใช้เวลาในการด าเนินการ 15 วนัไม่รวมวนัหยุดเสาร์อาทติย์)  
 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป และไกด์ท้องถิ่น 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน 
น า้หนักกระเป๋าไฟล์อนิเตอร์ ท่านล่ะ 30 กโิลกรัม ไฟล์ภายในท่านล่ะ 17 กโิลกรัม ควรแยกกระเป๋าเลก็ไปใช้ในเกาะ   สองคืน เพ่ือไม่ให้น า้หนักเกนิ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ โดยเฉล่ีย 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการเดินทาง) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายงับริษทัฯ 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผู ้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดินทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

พ.ย. 2562 75,900 75,900 70,900 19,900 

28 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 79,900 79,900 74,900 22,900 

ม.ค.-มี.ค. 2563 75,900 75,900 70,900 19,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น 
การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมผีู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั
จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะ
ยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 

วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ

เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง

ให้ท่านเขา้ใจ 
 หากท่านผ่านการพิจารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณท่ีานเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

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

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ี
จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงิน
อ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม 

Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลข

บญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมาย
ยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร
ดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่
ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่า
อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงค์ในการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหัก
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี
จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


