
Update 07-05-19 

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะช่วยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 

  1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santorini Island, Greece 

ท่องแหล่งอารยธรรมโบราณ กรีซ 9 วนั 
 

เยือนดินแดนแห่งประวติัศาสตร ์ แหล่งรวมอารยธรรมโบราณท่ีย่ิงใหญ่แห่งหน่ึงของโลก 
พกัเกาะซานโตรินี “ราชินีแห่งเมดิเตอรเ์รเนียน”  

ชมพระอาทิตยต์กท่ีหมู่บา้นเอีย ชมพระอาทิตยต์กดิน 
พกัเกาะมิโคนอส – ชมศาสนสถานลอยฟ้า “เมทิออร่า” – เดลฟ่ี – กรงุเอเธนส ์   

วนัท่ีหน่ึง  (1):  กรงุเทพฯ – อิสตนับูล 
วนัท่ีสอง (2):  อิสตนับูล – เทสซาโลนีกี – คาลาบาก้า  
วนัท่ีสาม (3):  คาลาบาก้า – เมทีออร่า -  เดลฟ่ี 
วนัท่ีส่ี (4):  เดลฟ่ี – เอเธนส ์
วนัท่ีห้า (5):  เอเธนส ์– เกาะซานโตริน่ี 
วนัท่ีหก (6):  เกาะซานโตริน่ี – เกาะมิโคนอส 
วนัท่ีเจด็ (7):  เกาะมิโคนอส – เอเธนส ์
วนัท่ีแปด (8):  เอเธนส ์– อิสตนับลู 
วนัท่ีเก้า (9):  อิสตนับูล – กรงุเทพฯ  
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วนัท่ีหน่ึง  (1)  กรงุเทพฯ – อิสตนับูล 
 

20.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิเคาน์เตอรส์ายการบนิ เตอรก์ชิแอรไ์ลน์ แถว U ประตู 9 
23.00 น. ออกเดนิทางสู่ อิสตนับลู โดยเทีย่วบนิที ่TK 069 
 

วนัท่ีสอง (2)  อิสตนับูล – เทสซาโลนีกี - คาลาบาก้า 
 

05.20 น. เดนิทางถงึ อิสตนับลู เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ  
07.20 น. ออกเดนิทางสู่ เทสซาโลนีกี โดยเทีย่วบนิที ่TK 1881 
08.40 น. เดนิทางถงึ เทสซาโลนีกี (Thessoloniki) เมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของกรซี และมกัเอ่ยถึง

ในฐานะเมอืงหลวงร่วมกบักรุงเอเธนส์ ตัง้อยู่กึ่งกลางโดยที่ดา้นตะวนัตกมทีะเลโยเนียน ส่วน
ดา้นตะวนัออกมแีมน่ ้าเอฟรอส ถ้าลากเสน้ตรงขึน้ไปทางเหนือจากเทสซาโลนีกจีะไปบรรจบกบั
เสน้กัน้เขตแดนของสามประเทศ คอือดตียโูกสลาเวยี บลัแกเรยี และกรซี  

 ชม หอคอยสีขาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ที่ตัง้ตระหง่านอยู่รมิทะเล ภายในเป็น
สถานทีส่ าหรบัเกบ็วตัถุโบราณหลายอยา่ง ซึง่เป็นอนุสาวรยีท์างประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญั ถอืเป็น
สญัลกัษณ์ประจ าเมอืง ถูกสรา้งขึ้นประมาณช่วงศตวรรษที่ 15 เป็นป้อมปราการประจ าเมอืง 
และใชเ้ป็นโรงฝึกทหาร มชี่วงหนึ่งทีใ่ชเ้ป็นเรอืนจ าเพื่อคุมขงันกัโทษดว้ย 
ชม พิ พิธภัณฑ์ โบราณคดี  (Archaeological Museum) ซึ่ งมีหลักฐานส าคัญๆ ทาง
ประวตัศิาสตรม์ากมาย ซึ่งบ่งบอกถงึความเป็นมาและความเจรญิรุ่งเรอืงของชาวกรกีในอดตี 
อาทเิช่น รปูแกะสลกั เสาประตู เครื่องใช้ จานชาม เครื่องประดบั ฯลฯ ที่นักโบราณคดคี้นพบ
ในบรเิวณนี้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย เดนิทางสู่ คาลาบาก้า (Kalabaka) เมอืงทีต่ ัง้อยูบ่นทีร่าบเธสซาล ีThe Plain of Thessaly ซึง่

เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงไปทัว่โลก เป็นอารามที่ตัง้อยู่บนยอดเขาเมเทออรา (Meteora) และเป็น
เมอืงหลวงของมณฑลคาลาบากา้ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Divani Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม  (3) คาลาบาก้า – เมทีออร่า – เดลฟ่ี   
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

109,800.- 
(มดัจ าท่านละ 30,000.-)  

26 ก.ค. – 03 ส.ค. 62 **  (113,800.-) 09 – 17 ส.ค. 62 

13 – 21 ก.ย. 62 11 – 19 ต.ค. 62 
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 เดินทางสู่ เมทีออร่า (Meteora)  (ระยะทาง 229 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2.50 
ชัว่โมง)  เป็นทีต่ ัง้ของส านักสงฆล์อยฟ้า พระในศาสนาครสิต์นิกายกรกี ออร-์โธดอกซ ์ไดส้รา้ง
ส านกัสงฆไ์ว้หลายแห่งบนยอดเขาหนิทรายทีส่งูชนัจากพืน้ราบ พระสงฆเ์หล่านี้หนีการคุกคาม
ของพวกเตอรก์ที่นับถือศาสนาอิสลาม และก าลงัแผ่ขยายอิทธพิลมายงัคาบสมุทรกรซี และ
พบว่าแท่งหนิทรายสงูชนัเหล่านี้เป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสมในการตัง้ส านักสงฆเ์พื่อสบืทอดศาสนา
ต่อไปราว 800-900 ปีก่อน เมื่อเริม่สรา้งมสี านกัสงฆท์ัง้หมด 20 แห่งดว้ยกนั แต่ปจัจบุนัเหลอืที่
เปิดท าการจรงิอยูเ่พยีง 6 แห่ง 
ชม ส านักสงฆแ์ห่งเมทีโอรา (Monasteries of Meteora) ในสมยัก่อนการขึน้ไปยงัส านังสงฆ์
เหล่าน้ีท าได้ยากล าบากมาก ต้องใช้เชอืกหรอืตาข่ายเพื่อใช้ในการปีนป่าย การส่งข้าวของ
เครื่องใช้และอาหารจะผ่านทางเชอืกและตะกรา้เท่านัน้ เพิง่จะมกีารสรา้งบนัไดขึน้และสะพาน
เชื่อม เมื่อไม่ถึงรอ้ยกว่าปีมานี้เอง หมู่ส านักสงฆ์เหล่านี้ได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
โดยองค์การยูเนสโก้ ในปี พ.ศ. 2531 เนื่องจากการผสมผสานอย่างกลมกลนืระหว่างศิลปะ
แบบไบแซนไทน์เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีง่ดงามทางธรรมชาต ิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  เดนิทางสู่ เดลฟ่ี (Delphi) (ระยะทาง 186 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Amalia  หรอืเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี  (4)  เดลฟ่ี - เอเธนส ์
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ชม เมืองเดลฟี Delphi ซึง่เป็นนครศกัดิส์ทิธิท์ ีส่ าคญั และมชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของกรกี
โบราณ เมอืงเดลฟีเป็นจุดศูนยก์ลางของยุคคลาสสคิ ซึง่ผู้คนนับหมื่นนับพนัจากรฐัอื่น ๆ ต่าง
เดนิทางมาเพื่อขอเทพพยากรณืจาก อพอลโล เพราะเป็นค าพยากรณ์ที่ทรงอิทธพิลและผู้คน
เลื่อมใสที่สุดในสมยักรกี ในอดตีเคยได้รบัการขนานนามว่าเป็นศูนยก์ลางโลกหรอืสะดอืของ
โลก Navel of the Earth ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  ชม วิหารเทพอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งเป็นสุรยิะเทพตามความเชื่อของชาวกรกี

โบราณ ปจัจุบนั วหิารแห่งเทพอพอลโล ซึ่งเป็นวหิารของเทพอะธนีา วหิารแห่งเทพอพอลโล
ตัง้อยู่บนไหล่เขาอยู่ต ่ ากว่าโรงละครกลางแจ้งลงไปหนึ่งชัน้ ในรูปจะเห็นเพียงแค่ฐานรูป
สีเ่หลีย่มและมเีสา 4-5 ตน้  

  น าท่านเดินทางสู่ กรงุเอเธนส ์(Athens)  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Athenian Callirhoe  หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีห้า (5)     เอเธนส ์– เกาะซานโตริน่ี  
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรอื Box Breakfast 
06.00 น. เดนิทางสู่ ท่าเรือ 
07.00 น. เรอืออกเดนิทางสู่ เกาะซานโตริน่ี โดยเรอื Speed Boat 
11.50 น. เรอืเทียบท่าที่ เกาะซานโตริน่ี (Santorini Island) เกาะในฝนัของหลายคนที่ผู้คนทัว่โลก  

ต่าง  ใฝ่ฝนัจะไดม้าเยอืนสกัครัง้หน่ึง มคีวามงดงามดุจราชนิีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รบัการ
ยกยอ่งใหเ้ป็น “ราชนิีแห่งเมดเิตอรเ์รเนียน” ถอืเป็นหวัใจของเกาะทัง้หลายในกรซี  
เดินทางสู่  หมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งตัง้อยู่ห่างจากฟิร่าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 
กโิลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มชีื่อเสยีง มปีระชากรประมาณ 500 คน ตวัหมู่บ้านตัง้อยู่
บนเชงิหน้าผา พรอ้มววิทวิทศัน์เบือ้งล่างอนังดงาม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย ชม หาดเพอรริ์สซา (Perrissa Beach) หรือหาดทรายด า (Black Beach) ทีช่ายหาดทราย

สีด าสนิท จากเถ้าลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายครัง้ในอดีต นอกจากนี้ท่านจะได้
เพลดิเพลนิกบัทศันียภาพของหาดทรายสดี าตดัน ้าทะเลสฟ้ีาทีเ่รยีกว่า (Kamari Beach) ทีพ่บ
ไดท้ีน่ี่แห่งเดยีว และรา้นคา้ 2 ขา้งทางตามตรอกในหมูบ่า้นดนู่ารกัสบายตา 

 เดนิทางสู่ ทางเหนือของเกาะเพ่ือชมหมู่บ้านเอีย (Oia Village) ทีไ่ดช้ื่อวา่สวยทีสุ่ดของเกาะ
นี้ เป็นศูนยก์ลางการคา้ทีเ่ก่าแก่ ภายในหมู่บา้นเป็นตรอกซอกซอยเลก็ ๆ ทีส่ามารถเดนิชมววิ
หรอืเลอืกซือ้สนิคา้งานฝีมอืมากมาย 

 ชมพระอาทิตย์ลบัขอบฟ้าท่ีสวยงามท่ีสุดบนเกาะ ด้วยบรรยากาศโรแมนติกแสน
ประทบัใจ อนัเป็นไฮไลทข์องเกาะท่ีพลาดไม่ได้ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Elgreco หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหก  (6)  เกาะซานโตริน่ี – เกาะมิโคนอส  
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม] 
06.00 น.  เดนิทางสู่ ท่าเรือ 
09.55 น. ล่องเรอืสปีดโบ๊ทสู่ มิคอนอส (Mykonos) หนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมของกรซี เป็นหน่ึง

ในหมูเ่กาะไซคลาดสิ (Cyclades Island) ในเขตทะเลอเีจยีน (Aegean Sea) 
12.25 น. เดนิทางถงึ เกาะมิคอนอส (Mykonos) เป็นสถานที่ที่เหล่าชนชัน้สูงทัว่โลกต่างนิยมล่องเรอื

ยอรช์มาพกัผ่อนตากอากาศ ตลอดจนนางแบบดาราฮอลลวีูด แมก้ระทัง่ชาวสมี่วงทัง้หลายที่
นิยมมาพกัผ่อนหย่อนใจ ณ เกาะมโิคนอสแห่งนี้ เป็นเกาะที่มคีวามงามเหนือจนิตนาการ เต็ม
ไปดว้ยรา้นขายของพืน้เมอืง และแหล่งเรงิรมยอ์นัหรหูราของอ่าวรปูกึ่งวงกลม บา้นรปูทรงกอ้น
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น ้าตาล กงัหนัลมทาดว้ยสขีาวดูสะอาดตา บา้นรมิทะเลแบบอเีจยีนดัง้เดิมทีไ่ม่มสีถาปตัยกรรม
ใดในโลกเสมอเหมอืน นบัว่าเป็นเอกลกัษณ์ของเกาะมโิคนอสอยา่งแทจ้รงิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย  เที่ยวชม หมู่บ้านอโนมิร่า (Ano Mera Village) ชมความงดงามหมู่บ้านสขีาวบนเนินเขาสี

ทอง ตดักบัสขีองต้นไม ้เป็นสถานทีเ่งยีบสงบที่เป็นทีอ่ยู่อาศยัของชาวทอ้งถิน่มายาวนานและ
ยงัใหญ่เป็นอนัดบัสองของเกาะมโิคโนส แวะถ่ายภาพพาโนรามาของบรเิวณเมอืงเก่า 

  ชม หาดคาลาฟาตี (Kalafatis) หาดพาราไดซ์ (Paradise) หาดอโนเมร่า (Ano Mera)
และอะกิออส สเตฟานอส (Ag. Stefanos) ทีม่คีวามใสสะอาดของน ้าทะเลเหมาะกับการเล่น
น ้าส าหรบัครอบครวั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Porto Mykonos หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีเจด็ (7)    มิโคนอส – เอเธนส ์
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อสิระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกบัสถานที่ววิที่สวยงามหลายแห่ง บางท่านอาจเคยเห็น
บา้ง  ตามโปสเตอรต่์าง ๆ ทีม่อียูท่ ัว่เกาะ ท่านเป็นหนึ่งทีถ่่ายภาพจากสถานทีจ่รงิ ไมใ่ช่เหน็แต่
เพยีงในโปสเตอรอ์กีต่อไป ใหท้่านไดเ้ดนิถ่ายภาพอยา่งจใุจ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง 
ของที่ระลึกที่มีอยู่ทัว่ไปตามทางเดิน หรือจะเลือกช้อปป้ิงแหล่งที่เปิดเป็นร้านค้าได้ตาม
อธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
13.15 น.  เดินทางสู่ ท่าเรือ เพ่ือขึ้นเรือ Ferry 
14.15 น.  ออกเดนิทางสู่ กรงุเอเธนส ์(Athens) โดยเรอื Blue Star Ferry (Business Class) 
19.45 น.  เดนิทางถงึ กรงุเอเธนส ์(Athens) 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Athenian Callirhoe หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีแปด (8)  เอเธนส ์– อิสตนับูล 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ชมเมอืงเอเธนส ์จตัุรสัซินตกัมา (Syntagma Square) ทีต่ัง้ของรฐัสภาแห่งชาต ิและอนุสรณ์
ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบรเิวณหน้าท าเนียบประธานาธบิด ีซึ่งเดมิเป็นพระราชวงัหลวง 
เพื่อใหท้่านไดช้มภาพทหารกรซีแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดนิสวนสนาม 
เยี่ยมชม พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (The houses of Parliament) และ สนามกีฬา 
Panathenaic และชื่นชมไปกบัหนึ่งในสนามกฬีาทีเ่ก่าแก่มากทีสุ่ดในโลก 
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เดนิทางสู่ อะโครโปลิส (Acropolis) ตัง้อยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่ส าคญั
ในประวตัิศาสตร์ของประเทศกรซี ก่อนที่จะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena 
Nike สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรกีแปลว่าชนะ) นครกรกี
โบราณนิยมสรา้งอะโครโปลสิบนพืน้ทีสู่ง ตัง้อยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดย
ถูกสรา้งมาก่อนการสรา้งเมอืงเป็นที่ตัง้ของ วิหารพาเธนอน (The Parthenon) เป็นวหิารที่
สรา้งขึน้เพื่อบูชาเทพเจา้เอธนีา วหิารแห่งนี้สรา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หมด ความโดดเด่นของวหิาร
แห่งนี้อยู่ทีเ่สาแบบดอรกิ ดา้นหน้า 8 ตน้ และดา้นขา้ง 18 ตน้ รองรบัมุมจัว่ต่างๆ นอกจากนัน้ 
วิหารยงัถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์ครสิต์ศาสนานิกาย กรีกออร์โธดอกซ์ (Greek Orthodox 
Church) และยงัถูกดดัแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครัง้กรกีตกเป็นเมอืงขึ้นของอสิลาม ชื่นชมงาน
ประติมากรรมที่หน้าจัว่วหิารเป็นเรื่องราวของเทพีเอธีนา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุง
เอเธนส ์ 
ชม วิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็นอนุสาวรยีแ์ห่งอเีรคธอุีม ในเทพนิยายกรกีเมื่อ
สงครามเพลอปปอนเนเซยีมรีปูแกะสลกัหญงิสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหนิค ้ายนั
วหิาร นอกจากนี้ยงัคงมสีิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็นสาธารณะ อาท ิโรงละคร หรอื โอเดยีน, แท่นบชูาเทพ
เจา้ซุสทีเ่พอกามมุ, อะกอรา หรอืยา่นชุมชนเช่นเดยีวกบัตลาด, สนามกฬีากลางแจง้ ทีจ่ะท าให้
ท่านไดก้บัความยิง่ใหญ่ของชาวกรกีโบราณ 
ชม วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วหิารแห่งนี้สรา้งขึน้เพื่อบูชาเทพโพไซดอน  และเทพอีะธี
น่า โดยสรา้งขึน้ในต าแหน่งที่เทพทัง้คู่มกีารต่อสูแ้ย่งชงิสทิธิใ์นการดูแลเมอืงน้ี ดา้นทศิใต้มชุีด
ของเสาค ้าทัง้หกต้นที่ออกแบบเป็นรปูป ัน้หญงิสาวสวมชุดกรกีโบราณใชศ้รีษะยนืค ้ายนัอาคาร 
ปจัจุบันเสาทัง้หกต้นถูกแทนที่ด้วยรูปจ าลองเนื่ องจากของจริงถูกน าไปเก็บรักษาไว้ใน
พพิธิภณัฑเ์พื่อป้องกนัการเสยีหายจากอากาศและสภาพแวดลอ้มภายนอก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  ชอ้ปป้ิง ย่านพลาก้า สแควร ์(Plaka Square) ย่านเก่าแก่บรเิวณเชงิเขาอโครโปลสิ อสิระให้

ท่าน เทีย่วซอกแซกในแหล่งรวมนกัท่องเทีย่วทัว่ทุกมมุโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเตม็ไป
ดว้ยรา้นคา้ บาร ์ภตัตาคาร คกึคกัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทัง้กลางวนัและยามค ่าคนื เชญิท่านช้
อปป้ิงของฝาก ของทีร่ะลกึมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหตัถกรรม และงานประตมิากรรม
ทีเ่กีย่วกบัเทพเจา้ของกรกี หรอืจะเป็นสนิคา้พวกจวิเวลรี ่และรวมถงึ ของเก่าส าหรบันกัสะสมก็
หาไดท้ีน่ี่ในราคายอ่มเยา 

  ช้อปป้ิง Mc Arthur Glen Designer Outlet Athens เอาท์เลทแห่งแรกในประเทศกรซี ให้
ท่านอิสระได้เลือกช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมอย่างจุใจ อาทิ Polo Ralph Lauren, Salvatore 
Ferragamo, Roberto Cavalli and Hugo Boss, Nike, Adidas, Diesel จากนัน้อิสระให้ท่านช้
อปป้ิงอยา่งจใุจ  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
19.00 น.  เดนิทางสู่ สนามบินเอเธนส ์



Update 07-05-19 

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะช่วยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 

  7  

 

22.25 น.  ออกเดนิทางสู่ อิสตนับลู โดยเทีย่วบนิที ่TK 1844 
23.55 น.  เดนิทางถงึ อิสตนับลู เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
 

วนัท่ีเก้า (9)  อิสตนับูล – กรงุเทพฯ 
 

01.25 น.  ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TK 068 
15.00 น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

**************************************** 

อตัราค่าบริการทวัร ์กรีซ 9 วนั (TK) 
 

 

 

อตัราน้ีรวม 1. คา่ตัว๋เครื่องบนิ ไป - กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบนิและค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีร่ะบุ
ในรายการ 

2. คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศกลุ่มเชงเกน้ และเจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกทีศ่นูยย์ืน่วซี่า 
3. คา่พาหนะทีร่ะบุในรายการ พรอ้มคนขบัรถ 
4. คา่ทปิพนกังานขบัรถ 
5. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ และคา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ   
7. คา่ทีพ่กัโรงแรมทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ 
8. หวัหน้าทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
9. เจา้หน้าทีบ่รกิารและอ านวยความสะดวก ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
10. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสารเดนิทางพรอ้มเล่มโปรแกรมทวัร”์ 
11. อาหารเสรมิระหว่างการเดนิทาง  
12. น ้าดื่มระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ วนัละ 1 ขวด ต่อทา่น ตลอดการเดนิทาง 
13. ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล ตลอดการ

เดนิทาง วงเงนิไมเ่กนิ 1,500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  
14. คา่น ้าหนกักระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็ ส าหรบัถอื

ขึน้เครือ่ง (Baggage) น ้าหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
15. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % (จากคา่บรกิาร)        

อตัราน้ีไม่ 1. คา่ธรรมเนียมท าหนงัสอืเดนิทาง 

อตัราค่าบริการส าหรบัคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึน้ไป ราคา (บาท) ราคา ** (บาท) 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ ราคาท่านละ 109,800. - 113,800. - 
เดก็ต า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน เดก็ 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   107,800. - 111,800. - 
เดก็ต า่กว่า 12 ปี (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน เดก็ 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่าน
ละ   

105,800. - 
109,800. - 

พกัห้องเด่ียวเพ่ิมจากค่าทวัรท่์านละ   18,000. - 20,000. - 
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รวม 2. คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ทา่นละ 900 บาท ตลอดการเดนิทาง 
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ  
4. คา่พนกังานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม  เพ่ือความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัจากพวก

มิจฉาชีพ กรณุาดแูลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตวัเอง  
 

เงื่อนไข 
การส ารองท่ี 

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่ มดัจ าท่านละ 30,000 บาท    
งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การยกเลิก กรณีท่ีบริษทัทวัรย์กเลิกการเดินทาง 
นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัทวัรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกบัลกูคา้ ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหผู้ช้ าระเงนิมดัจ า
ภายใน 15 วนัท าการ  
- เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมดุบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชือ่บญัชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเทา่นัน้) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุป๊ทวัรส์ามารถเดินทางได้ 
ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหแ้กผู่ม้ดัจองภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัทีก่รุ๊ปทวัรเ์ดนิทางกลบัมาถงึ
ประเทศไทย 
- เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมดุบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชือ่บญัชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเทา่นัน้) 
 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั ไมห่กัคา่ใชจ้่าย  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41 - 59 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 15,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 - 40 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 20,000 บาท 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 - 30 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 50% ของคา่ทวัร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11 - 20 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 75% ของคา่ทวัร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 10 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทวัร ์

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนดัหยุด
งาน ภยัธรรมชาต ิสภาพภูมอิากาศ การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ ปญัหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงถงึผลประโยชน์และจะรกัษา
ผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หม้ากทีส่ดุ  
2. เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ใน
กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ทีท่างทวัรจ์ดัให ้ 
3. หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระแลว้  
4. หากวนัเดินทางหนังสอืเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน ้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บรษิัทจะไม่
รบัผดิชอบทกุกรณี 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศกรีซ 
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10 วนัท าการ ทัง้น้ีระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของ

สถานทูต ) 
ณ ปจัจุบนั สถานฑตูไมอ่นุญาต ใหด้งึเล่ม Passport หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันัน้ถ้าลกูคา้มแีผนเดนิทางที่ 
ตอ้งใช ้Passport กรณุาแจง้เจา้หน้าที ่เพื่อขอยื่นวซี่าล่วงหน้าก่อนกรุป๊ และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิ+โรงแรม  
ในช่วงทีล่กูคา้จะเดนิทางมาดว้ย 
(การเตรยีมเอกสารกรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจและเตรยีมใหค้รบและกรณุาอย่ายดึตดิกบัการยืน่วซี่าในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 แผ่น 
(หากมเีล่มเก่ากรณุาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปจัจุบนัมาดว้ย) 

2. รปูถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รปู พื้นฉากหลงัรปูต้องเป็น
พื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รปู
ถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรปูกบัหน้าวีซ่าท่ีเคย
ได้รบั)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน (หน้าบตัร และหลงับตัร) 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถ่ายหน้าแรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหน้าเป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณผีูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหน้าเป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สตูบิตัร (กรณเีดก็ต ่ากว่า 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรตวัจรงิมาดว้ย)  
9. กรณเีดก็อายตุ ่ากว่า 20 ปีบรบิรูณ์:  
- บดิาและมารดาตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และให้

ระบุว่า ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชื่อ) มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั 
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑตูและประเทศ) 

- กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใหอ้อกจดหมายรบัรองการท างานประทบัตรา ระบุต าแหน่ง 
ระยะเวลาการว่าจา้ง เงนิเดอืน วนัเดนิทางทีจ่ะไป 

- กรณพีนกังานบรษิทั : ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง 
เงนิเดอืน วนัเดนิทางทีจ่ะไป 

- กรณทีีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสอืรบัรองจากหน่วยงาน  
- กรณเีกษยีณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณเีป็นนกัเรยีนนกัศกึษา ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากสถาบนัศกึษา นัน้ว่าก าลงัศกึษาอยู ่ ระบุชัน้ปีที่

ศกึษา  
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11. หลกัฐานการเงิน :  (กรณุาเตรียมให้ถกูต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ ส าเนาสมดุบญัชี ทัง้

สองอย่างน้ีต้องเป็นเลขท่ีบญัชีเล่มเดียวกนั) 

11.1  หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรพัย ์ (Saving account) ออก
โดยธนาคาร ระบุชื่อเจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัทีจ่ะยื่นวซี่า 

11.2  ส าเนาสมดุบญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซี่า มยีอดเงนิไมต่ ่ากว่า 100,000 บาท
ต่อการรบัรอง 1 ท่าน ใหส้มเหตุสมผลต่อการยื่นวซี่า และยอดแสดงในบญัชตี้องไม่กา้วขา้มเดอืน 
(กรณุาปรบัสมดุบญัชแีละถ่ายส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วซี่า) 

หมายเหต ุ: หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่่อเนื่อง) เช่น จากเดอืน 1 
ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ท่านตอ้งไปขอ Bank statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน จากทาง
ธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมดุบญัช ี
11.3   บญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยืน่วซี่าได ้ แต่ท่านตอ้งแนบบญัชอีอมทรพัย ์

(Saving) มาดว้ยหากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดงันี้ 
✓ หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชฝีากประจ า (Fixed 

account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วนันบัจาก
วนัทีจ่ะยืน่วซี่า 

✓ ส าเนาสมดุบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไมต่ ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการรบัรอง 1 ท่านให้
สมเหตุสมผลในการยื่นวซี่า 

หมายเหต ุหากต้องการรบัรองการเงินให้คนภายในครอบครวั ต้องเตรียมเอกสารดงัน้ี 

- หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบญัชี รบัรองค่าใช้จ่ายให้ใคร 
(ตอ้งระบุชื่อผูถู้กรบัรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร , ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน  เพื่ อแสดงสถานะ และ
ความสมัพนัธว์่าเป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั 

กรณีนายจ้างรบัรองค่าใช้จ่ายให้ลกูจ้าง 

- จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูร้บัรองค่าใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
- หนงัสอืรบัรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑตูไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 

------------------------------------------------------------------------------ 


